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Заустављени концерти и изложбе,
и панчевачки уметници без новца

Град
Лек „хлорокин”

стигао у 

болницу

» странa 2

цена 40 динара

Здравље
Пролећне алергије 

се могу ублажити

» страна 6

Село

Виноградари ће 

имати проблем

» страна 9

Запис

Михајло Јовић: 

Музика тражи

комплетну личност

» страна 12

Спорт

Борац (опет) 

у елити

» страна 27

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  8 .  МАЈА 2020.
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Радно време благајне „Панчевца”
Од 11. маја радно време благајне
„Панчевца” враћа се на режим као
пре ванредног стања. Понедељком

и уторком ће радити од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком
и петком од 8 до 13 сати.

АУ ТО-ЦЕН ТАР „ЗО КИ” – ОТВОРЕН РАДНИМ ДАНИМА
ОД 8 ДО 22, А СУБОТОМ ОД 8 ДО 14 САТИ

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

ПРАВИЛА ЗА ЖИВОТ И РАД
ПОСЛЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

КОРОНА ДИКТИРА НОВЕ НАВИКЕ страна 7

Ванредно стање је укинуто, али нема опуштања! Епидемија још траје, а присуство
вируса нас приморава да променимо досадашње понашање и на послу и у доколици
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Број 4864, година CLII

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Варнавски: ТЕ–ТО доноси
корист целом граду

» страна 5

ХУМАНИ ГЕСТ

Велики поклон привредника
панчевачкој Општој болници

страна 26

ПАР

Радно време
од 8 до 16 сати

Када ће и како почети 
да вози АТП

» страна 3



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 8. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Шта фе та 
и жмур ке

– Умро је друг Ти то. То су ве че рас
са оп шти ли Цен трал ни ко ми тет
Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је и
Пред сед ни штво Со ци ја ли стич ке
Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла -
ви је рад нич кој кла си, рад ним љу -
ди ма и гра ђа ни ма, на ро ди ма и
на род но сти ма Со ци ја ли стич ке
Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла -
ви је – из го во рио је пре рав но че -
ти ри де це ни је, 4. ма ја 1980, спи -
кер ТВ Бе о гра да Здрав ко вић.

Шок, ту га, не ве ри ца... Иа ко се
зна ло, би ло је са мо пи та ње тре -
нут ка, да ће оти ћи у веч на ло ви -
шта, а лов је во лео, ска ме ни ли су
се и шља ке ри и ин те лек ту ал ци, и
ве ле гра ђа ни и се ља ци, и ле ва ци
и де шња ци... На са хра ну Јо си па
Бро за до шло је ви ше од по ла ми -
ли о на љу ди, а ме ђу њи ма су би ли
и 31 пред сед ник др жа ве, 22 пре -
ми је ра, че ти ри кра ља, шест
прин че ва и 11 пред сед ни ка на -
ци о нал них пар ла ме на та. За бо ра -
вље но је на хлад ни рат, по ли ти -
ча ри са обе стра не Бер лин ског
зи да до шли су у Бе о град.

Умео је да ве ли ки ма ка же „не”
ка да се то мо ра, а не кад му за
са мо ре кла му то за тре ба. Као
осни вач По кре та не свр ста них,
знао је ка ко да пли ва с Аме ри ма
и Ру си ма – био је дел фин ме ђу
ај ку ла ма, не сит на ри ба у че љу -
сти ма ки та.

Ства ри се ни ка да не ће про ме -
ни ти: за не ке је био дик та тор, за
дру ге оми ље ни син.

Во ђа, до жи вот ни пред сед ник,
ни су му за по твр ду чи ње ни це да
вла да би ли по треб ни из бо ри, а
знао је, ре ци мо, да 1968. го ди не
ка же да су сту ден ти у пра ву. Да је
не ко дру ги у пра ву, не са мо он.

Имао је слу ха за мла де. Ње му
у част ор га ни зо ва на је шта фе та
мла до сти, ко ју су тр че ћи кроз це -
лу зе мљу но си ли, па зе ћи да им
не ис пад не, ко ро са мла ди љу ди,
а сва ког 25. ма ја одр жа ван је ве -
ли чан стве ни слет на ко ме су уче -
ство ва ли омла дин ци. Тра ди ци ја
са сле то ви ма је на ста вље на и по -
сле ње го ве смр ти. Чи ње ни ца.

Та ко се, на при мер, вар љи вог
про ле ћа 1988, на де се то днев ним
ве жба ма за слет у ка сар ни у Бу -
бањ по то ку око пет сто Пан че ва -
ца на шло с не ко ли ко хи ља да
дру го ва и дру га ри ца из це ле
СФРЈ. Ве жба ло се на пор но.

А је дан де ве то го ди шњак је 4.
ма ја 1980. го ди не ушао са
жмур ки у ку ћу и чуо чи ка спи -
ке ра с те ле ви зи је ка ко ка же да
је друг Ти то умро. Сви у ста ну
пре пу ном го сти ју су пла ка ли.
Та да искре но. Ка сни је је у тренд
ушао из раз „сток холм ски син -
дром”, а то је оно кад се за љу -
биш у свог от ми ча ра.

И, нео про сти ва је при ча да су
ме ди ји и си стем од во ђе на пра ви -
ли култ лич но сти. Ма, не мо гу ће.

Пише: Синиша Трајковић

Ле то ва ње у Грч кој не из ве сно

Јед на од оми ље них мор ских де сти -
на ци ја на ших су гра ђан ки и су гра ђа -
на је Грч ка. Ам ба са дор Ср би је у Грч -
кој Ду шан Спа со је вић из ја вио је за
бе о град ске ме ди је да су ме ре пре ма
ту ри сти ма не што што мо гућ ност ле -
то ва ња у тој зе мљи „др жи на ду гом
шта пу”.

– Ми смо по пу ла ци ја ко ја је вр ло
по пу лар на у Грч кој. Дру го, Гр ци ве о -
ма пом но пра те си ту а ци ју у дру гим
зе мља ма из ко јих до ла зе ту ри сти, а
Ср би ја се пре ма бро је ви ма на ла зи у
слич ној ка те го ри ји као и Грч ка. Пра -
ти се и епи де ми о ло шка си ту а ци ја
код нас – ре као је Спа со је вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, „пр ви
кри те ри јум ће би ти без бед ност ло -
кал ног ста нов ни штва и ту ри ста и у
том сми слу је сте ре ал но да Грч ка
отво ри гра ни це за нас, ме ђу тим и
сам пре ми јер је ре као да су ме ре по -
пу шта ња још на ни воу пла на и да ће
их екс пер ти про це њи ва ти”. Спа со је -
вић је до дао да је грч ки ми ни стар ту -
ри зма ка зао да је „мо гу ће уво ђе ње
бр зог те сти ра ња”, али да се још зва -
нич но не го во ри о отва ра њу гра ни ца.

Грч ка ће, пре ма на ја ва ма та мо -
шњих вла сти, уско ро ре лак си ра ти
ме ре: при ступ је да иду фа зу по фа зу
и да се пра ти ка ко ће се по пу шта ње
ме ра од ра зи ти на раз вој епи де ми о -
ло шке си ту а ци је, па је суд би на пу то -
ва ња на ших ту ри ста ко ји су пла ни ра -
ли ле то ва ње у Грч кој не из ве сна.

До ни рај пла зму, спа си 
не ко ме жи вот

Др Ми ли ца Јо ви чић из Ин сти ту та за
тран сфу зи ју кр ви ре кла је 30. апри ла
да је ин те ре со ва ње из ле че них од ко -
ро на ви ру са за до ни ра ње крв не пла -
зме ве ли ко – од по чет ка ак ци је „До -
ни рај пла зму, спа си не ко ме жи вот”
до 24. апри ла ја ви ло се ви ше од три -
ста љу ди.

По ло ви на тих осо ба ис пу ни ла је
усло ве за до ни ра ње, а оче ку је се да
ће се број до но ра по ве ћа ва ти ка ко
бу де ра стао број опо ра вље них, од
пр ве не де ље ма ја, као и не ко ли ко

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

на ред них. Крв ну пла зму мо же да
до ни ра осо ба ста ра из ме ђу 18 и 60
го ди на, ко ја је те жа од 60 ки ло гра -
ма и не ма дру га обо ље ња, а нео п -
ход но је да има два не га тив на те ста
на ко ро на ви рус, те да про ђе 21 дан
од дру гог та квог те ста. Др Ми ли ца
Јо ви чић је ка за ла да је тек за по че то
не што ин тен зив ни је те сти ра ње до -
бро во ља ца, да сва ки од њих, као и
при да ва њу кр ви, нај пре по пу ња ва
упит ник, за тим про ла зи ле кар ски
пре глед и од ре ђе не ана ли зе – од ре -
ђи ва ње крв не гру пе, ком плетна крв -
на сли ка, би о хе миј ске ана ли зе,
скри нинг ан ти те ла, мар ке ри кр вљу
пре но си вих бо ле сти...

До да ла је:
– Наш за да так је да крв на пла зма

бу де аде кват на за оно га ко је при ма,
али да ни на ко ји на чин не на шко ди -
мо оном ко је да је, већ да се он све
вре ме осе ћа си гур но и до бро и да мо -
же до ћи опет. Про це ду ра за узи ма ње
крв не пла зме је не што ком пли ко ва -
ни ја и ду жа од про це ду ре узи ма ња кр -
ви: кла сич но да ва ње кр ви тра је 15 ми -
ну та, а пла зме од 40 до 60 ми ну та. Крв
иде кроз се па ра тор крв них ће ли ја и
из два ја се из ор га ни зма са мо пла зма,
а све оста ло се вра ћа у ор га ни зам.

Она је за кљу чи ла да је све под јед -
на ко без бед но, те да Ин сти тут има
до бро об у че но и ис ку сно осо бље. Да
под се ти мо, пр ви до нор крв не пла зме

у Ср би ји био је Гло го њац Пре драг
Ђе лев ски.

Вре ме одр жа ва ња при јем них
за на да ре не уче ни ке

Ми ни стар ство про све те је оба ве сти ло
јав ност да ће при јем ни ис пи ти за на -
да ре не уче ни ке ко ји пла ни ра ју да
упи шу спе ци ја ли зо ва на оде ље ња
гим на зи ја или умет нич ке сред ње
шко ле би ти одр жа ни од 7. до 14. ју на.

При јем ни се ор га ни зу ју за спе ци ја ли -
зо ва на IT оде ље ња, као и она за ма те -
ма ти ку, фи зи ку, исто ри ју и ге о гра фи -
ју, би о ло ги ју и хе ми ју, сцен ске и ау -
дио-ви зу ел не умет но сти, те за фи ло -
ло шке гим на зи је, ба лет ске, му зич ке
и ли ков не шко ле. Цен тра ли зо ва но
он лајн при ја вљи ва ње кан ди да та за
при јем не ис пи те би ће мо гу ће од 18.

до 21. ма ја. Тач ни да ту ми и вре ме
одр жа ва ња при јем них ис пи та мо гу се
на ћи на сај ту Ми ни стар ства про све те.

Пре ли ми нар ни ре зул та ти би ће об -
ја вље ни 16. ју на, ка да је и тер мин за
под но ше ње жал би. Ко нач ни ре зул та -
ти би ће по зна ти су тра дан. Про ве ра
скло но сти за упис уче ни ка сед мог
раз ре да за про грам основ ног обра зо -
ва ња уче ни ка на да ре них за ма те ма -
ти ку за ка за на је за 20. јун у 10 са ти.

Ко вид бол ни це до би ја ју 
лек „хло ро кин”

Ис по ру ка ле ка „хло ро кин”, ко ји се
ко ри сти у ле че њу ко ро на ви ру са и
чи ју је про из вод њу не дав но по кре -
ну ла „Га ле ни ка”, по че ла је 1. ма ја
бол ни ца ма у Ср би ји. У Ре пу блич ком
фон ду за здрав стве но оси гу ра ње ка -
жу да су из ње ног цен трал ног ма га -
ци на пр ве ко ли чи не ле ка ис по ру че -
не КБЦ-у „Зе мун”, а до кра ја не де ље
тре ба ло је да га до би ју и све оста ле
ко вид бол ни це у Ср би ји, укљу чу ју ћи
и пан че вач ку.

Лек „хло ро кин”, ко ји се ко ри сти у
ле че њу лу пу са и ре у ма то ид ног ар -
три ти са, по ка зао се као до бра те ра -
пи ја за ра же них ко ро на ви ру сом.
Ушао је као те ра пи ја у про то ко ле у
свим зе мља ма све та, а Ср би ја га је
до ско ра уво зи ла.

(На ста вак на стра ни 4)

СИН ДИ КА ТИ О ОВО ГО ДИ ШЊЕМ ПРА ЗНИ КУ РА ДА

Љу ди нај бит ни ји ре сурс сва ког дру штва
Ме ђу на род ни пра зник ра да 1. мај,
због пан де ми је ко ро на ви ру са, ове го -
ди не је сву да у све ту про шао без тра -
ди ци о нал них оку пља ња и про те ста
на ко ји ма рад ни ци тра же бо ље усло -
ве ра да. За то су син ди ка ти ор га ни зо -
ва ли он лајн ску по ве на ко ји ма су по -
зи ва ли на со ли дар ност. Због по сле -
ди ца пан де ми је за при вре ду, ми ли о -
ни рад ни ка ши ром све та оста ли су
без по сла, а са еко ном ским про бле -
ми ма се су о ча ва ју и по сло дав ци.

Син ди ка ти у Ср би ји су под ву кли
да је пан де ми ја по ка за ла ко ли ко су
рад ни ци у по је ди ним сек то ри ма –
као што су тр гов ци, ко му нал ци, апо -
те ка ри, пе ка ри – ва жни за сва ко днев -
но функ ци о ни са ње и це ло ку пан си -
стем у др жа ви, те да је са да бит но да
се по сло дав ци уз др же од от ка за, као
и да се уна пре ди по ло жај и по ве ћа ју
пла те где год је то мо гу ће, по себ но
здрав стве ним рад ни ци ма.

Син ди кал ци ка жу да је ја сно да се
мо ра мо ви ше окре ну ти до ма ћој ин -
ду стри ји, да ће при вре ди би ти те шко
да се опо ра ви, као и да рад ни ци 1.
мај до че ку ју у стра ху од гу бит ка по -
сла. Под се ти ли су и на чи ње ни цу да
је у Ср би ју ушло 400.000 на ших гра -
ђа на из зе ма ља ЕУ, а ти љу ди ће на -
пра ви ти при ти сак на тр жи шту ра да.

Исто вре ме но, Бран ки ца Јан ко вић,
по ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но -
сти, об ја ви ла је са оп ште ње у ко ме се,
из ме ђу оста лог, ка же да се Ме ђу на род -
ни пра зник ра да ове го ди не обе ле жа ва
у дру га чи јим окол но сти ма, али да пра -
во на до сто јан ствен рад уз по што ва ње
прин ци па рав но прав но сти мо ра би ти
по што ва но. Она је на ве ла да то ком
ван ред ног ста ња ни је би ло по ве ћа ног
бро ја при ту жби због дис кри ми на ци је у
обла сти ра да и за по шља ва ња, а да нај -
ви ше па жње тре ба по све ти ти они ма
ко ји су увек че шће из ло же ни дис кри -
ми на ци ји – си ро ма шни ма, не за по сле -
ни ма, рад ни ци ма ста ри јим од 55 го ди -
на и осо ба ма са ин ва ли ди те том.

По ве ре ни ца је под ву кла да ова си -
ту а ци ја пред ста вља при ли ку за
учвр шћи ва ње по што ва ња уни вер -
зал них вред но сти, а по себ но ра да,
ко ји тре ба да бу де на ро чи то вред но -
ван у дру штву. С. Т.

Пр ви кри те ри јум ће би ти
без бед ност ло кал ног
станов ни штва и ту ри ста 
и у том сми слу је сте
реално да Грч ка отво ри
гра ни це за нас.

Ин сти тут за тран сфу зи ју
кр ви оче ку је да ће се број
до но ра крв не пла зме
повећа ва ти ка ко бу де
растао број опо ра вље них
гра ђа на.

НАШ ГРАД У ПО СЛЕД ЊОЈ НЕ ДЕ ЉИ ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

БИ ЛО, НЕ ПО НО ВИ ЛО СЕ!
У да ну ка да су кол пор те ри иза шли на ули це Пан че -
ва с овим бро јем на шег ли ста, уки ну то је ван ред но
ста ње. От кад је оно уве де но, ви ше ин стан це вла сти –
Вла да и Пред сед ни штво Ре пу бли ке Ср би је – до но -
си ле су „кров не” од лу ке, а у скла ду с њи ма ло кал не
са мо у пра ве на сво јим те ри то ри ја ма ор га ни зо ва ле
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, био је у ре дов ној ко -
му ни ка ци ји с јав ним сек то ром и пред у зе ћи ма, као и
са 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 сио ко ман де и пре по ру -
ке. Ме наџ мен ти свих уста но ва и фир ми има ли су
оба ве зу да ускла де сво је по сло ва ње и по на ша ње 

с но во 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 си ли су од лу ке, а све је то ути ца -
ло 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.

Фотографија.

На кеју, ових дана

Снимио: Милан Шупица
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Вра ћа мо се у
нормалу – али 
у четири фа зе

Без ма ске и ру ка ви ца
не сме те у во зи ло

Од по не дељ ка
можете ку пи ти
полуме сеч ну кар ту

Јав но ко му нал но пред у зе ће „Ау -
то тран спорт – Пан че во” (АТП)
по но во ће по кре ну ти све сво је
ли ни је од по не дељ ка, 11. ма ја,
али у сма ње ном ре жи му, а у
ау то бу си ма ће мо ћи да се пре -
во зе ис кљу чи во за по сле ни – по -
твр дио је за „Пан че вац” Во ја
Са ви чић, ру ко во ди лац са о бра -
ћа ја у АТП-у.

– Ред во жње ће уско ро би -
ти оформ љен, а за сад мо же -
мо да ка же мо да ће мо са о -
бра ћа ти на свим ли ни ја ма,
али са мо у шпи це ви ма: ују -
тру, по под не и уве че, у скла -
ду са сме на ма у пред у зе ћи -
ма. Од по не дељ ка ће би ти

могу ћа и ку по ви на полу ме -
сеч них ка ра та за за по сле не, а

они ће мо ћи да поч ну да их
ко ри сте већ од тог да на – 11.
ма ја – ре као је Савичић.

Он је до дао да ће за пут ни ке
и за по сле не ва жи ти ин струк -
ци је ко је је, ра ди за шти те од
ко ро на ви ру са, про пи сао Ре пу -
блич ки кри зни штаб.

– При ула ску у ау то бус пут -
ни ци на се би мо ра ју има ти ма -
ске и ру ка ви це, ула зи се са мо на
пред ња вра та, а из ла зи на зад -
ња. Во за чи су изо ло ва ни у сво -
јим ка би на ма. У слу ча ју ду плих
се ди шта мо гу ће је за у зе ти са мо
јед но, што зна чи да ће на ши ка -
па ци те ти би ти пре по ло вље ни,
бу ду ћи да ће мо од јед ном мо ћи
да пре ве зе мо три де сет уме сто
ше зде сет пут ни ка. На ула зу у

згра ду Ау то бу ске ста ни це ста ја -
ће де зо ба ри је ре, а за штит на опре -
ма је и ту оба ве зна. Ау то бу си ће
се дез ин фи ко ва ти, од но сно пр -
ска ти рас тво ром ва ри ки не, ви -
ше пу та днев но: нај пре де таљ но
у га ра жи и до дат но на окрет ни -
ца ма, при ли ком при мо пре да је
сме не и кад год је то мо гу ће –
об ја снио је Во ја Са ви чић.

Од лу ку о по нов ном по кре -
та њу ме ђу ме сног, град ског и

при град ског пре во за пут ни ка
у на шем гра ду до нео је у по не -
де љак, 4. ма ја, Град ски штаб
за ван ред не си ту а ци је. Пре во -
зни ку АТП је на ло же но да у
окви ру пр ве фа зе, ка ко је пред -
ви ђе но ин струк ци ја ма Ре пу -
блич ког шта ба, пре во зи са мо
за по сле не.

Ка да се стек ну усло ви, од но -
сно ка да то пре по ру чи над ле -
жни За вод за јав но здра вље, и

оста ле ка те го ри је пут ни ка до -
би ће мо гућ ност да ко ри сте ау -
то бу ски пре воз. У окви ру дру -
ге фа зе пре во зи ће се сту ден ти
и ђа ци, тре ћа фа за ће об у хва -
ти ти не за по сле не, ту ри сте и
оста ла ли ца, укљу чу ју ћи и пен -
зи о не ре мла ђе од 65 го ди на,
док ће у че твр тој фа зи пра во
на ову вр сту пре во за сте ћи и
пен зи о не ри ста ри ји од 65
година. Д. Ко жан

ПО НО ВО РА ДИ ГРАД СКИ ПРЕ ВОЗ

ОД 11. МА ЈА АУ ТО БУ СИ ВО ЗЕ ЗА ПО СЛЕ НЕ

ПО ЈЕ ДИ НИ СТАР ТО ВА ЛИ 4. МА ЈА

Ка да је реч о оста лим пре -

во зни ци ма, ме ђу пр ви ма су

од по не дељ ка, 4. ма ја, по -

че ли да ра де СТУП Вр шац,

ко ји је увео не ко ли ко днев -

них по ла за ка на ре ла ци ја ма

Вр шац –Бе о град и План ди -

ште –Бе о град, и „Ау то Ко -

декс”, ко ји пут ни ке пре во зи

на ре ла ци ји Ко вин –Бе о град.

И је дан и дру ги свра ћа ју и

на Ау то бу ску ста ни цу у

Панчеву. О ре ду во жње се

мо же те ин фор ми са ти на сај -

ту БАС-а (bas.rs).

Од по не дељ ка је по но во ус -

по ста вљен и же ле знич ки пре -

воз пут ни ка, уз по што ва ње

свих епи де ми о ло шких пра ви -

ла. Ин фор ма ци је о ре ду во -

жње „Ср би ја во за” мо же те

до би ти по зи ва њем кол-цен -

тра на број 011/36-02-899 (од

8 до 15 са ти).

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК: НО ВИ АУ ТО БУ СИ 

ЧЕ КА ЈУ НА ЦА РИ НИ

Гра до на чел ник Са ша Па влов

под се ћа да је не ко ли ко да на

пре сту па ња ван ред ног ста -

ња на сна гу тре ба ло да пре -

у зи ма ње АТП-а за поч не при -

ват на ком па ни ја ко ја је то

пра во до би ла на тен де ру за

јав но-при ват но парт нер ство.

– До го ди ло се оно што ни -

ко ни је мо гао да оче ку је, па

се та ко сва но ва во зи ла на -

ла зе на ца ри ни и че ка ју да

све ово про ђе. То зна чи да и

да ље рас по ла же мо оним

што смо има ли пре уво ђе ња

ван ред ног ста ња, а то су

при лич но ста ра и за пу ште -

на во зи ла. Њих са да оче ку -

је до бар пре глед и те мељ на

дез ин фек ци ја и искре но се

на дам да ће мо по чет ком на -

ред не не де ље по ла ко уво ди -

ти нор ма лан ре жим, али у

скла ду с тре нут ним мо гућ -

но сти ма – ис та као је гра до -

на чел ник.

ОВА ПРА ВИ ЛА ВА ЖЕ У ПРЕ ВО ЗУ

l Во за чи мо ра ју но си ти ма -

ску и ру ка ви це, а кон дук те -

ри и кон тро ло ри по мо гућ но -

сти и ви зи ре.

l Во зач ка ка би на мо ра би ти

оде ље на фи зич ком ба ри је ром

од пут нич ког де ла во зи ла.

l Пут ни ци не мо гу у ау то бус

без пра вил но упо тре бље не

ма ске и ру ка ви ца.

l Ула зак пут ни ка је мо гућ са -

мо на јед на вра та, а из ла зак

на дру га.

l На ула зним вра ти ма во зи -

ла мо ра ста ја ти је дан за по -

сле ни ко ји ће вр ши ти про ве -

ру ка ра та, во ди ти ра чу на о

то ме да ли пут ни ци ула зе

пра вил но но се ћи лич ну за -

штит ну опре му и сл.

l На ду плим се ди шти ма мо -

же се де ти са мо је дан пут ник,

а ме ста за ста ја ње мо ра ју би -

ти обе ле же на ка ко би се одр -

жа ла дис тан ца.

l Во зи ло се мо ра по ја ча но

дез ин фи ко ва ти и про ве тра ва -

ти отва ра њем про зо ра. Не

сме се ко ри сти ти цен тра ли зо -

ва ни на чин кли ма ти за ци је.

l На ста ја ли шти ма тре ба да

бу ду обе ле же на ме ста за ста -

ја ње пут ни ка ра ди фор ми ра -

ња ре да при ула ску у ау то бус.

ПО КЛОН ЗА
НАЈСТАРИ ЈЕ

„Пан че вац”
пензионе рима

На ста вља се ак ци ја бес плат -
не по де ле нај ста ри јег не -
дељ ни ка на Бал ка ну на шим
су гра ђа ни ма из над 65 го -
ди на. Њи ма су ван ред но ста -
ње и за бра на из ла ска, из -
ме ђу оста лог, ус кра ти ли
при ли ку да на лак на чин
до ђу до свог оми ље ног ли -
ста „Пан че вац”.

По од лу ци вла сни ка пре -
ду зе ћа Зо ра на Пе шев ског,
тај про блем је од мах ре шен,
па „Пан че вац” већ не де ља -
ма бес плат но сти же на адре -
се пен зи о не ра у ју жном Ба -
на ту. Са мо то ком про те кле
сед ми це чак 2.000 при ме ра -
ка но ви на по де ље но је ста -
ри ји ма од 65 ле та у Пан че ву
и окол ним се ли ма, као и у
Ко ва чи ци и Опо ву.

Ова ак ци ја је ре а ли зо ва -
на у са рад њи с во лон те ри -
ма из Цр ве ног кр ста и из
се о ских сре ди на, а од ње -
ног по чет ка је по де ље но ви -
ше хи ља да по клон-при ме -
ра ка на шег ли ста. Д. К.

ВО ДО ВОД

Сма њен при ти сак 
во де у селима

У ју жним пан че вач ким се ли -
ма од сре де па у на ред них се -
дам да на би ће по вре ме но сма -
њен при ти сак во де због ра до -
ва на глав ном ма ги страл ном
во ду у Пр во мај ској ули ци –
са оп штио је ЈКП „Во до вод и
ка на лизаци ја”.

Ина че, од по не дељ ка, 4. ма -
ја, шал те ри за ре кла ма ци је и
на пла ту ЈКП-а „Во до вод и ка -
на ли за ци ја” Пан че во ра де сва -
ког рад ног да на од 8 до 15 са -
ти, то јест као и пре ван ред ног
ста ња.

СТА ЊЕ У КО ВИД
БОЛНИ ЦИ У ПАН ЧЕ ВУ

Сма њу је се број
пације на та

Ка ко је са оп ште но из По -
кра јин ске вла де, у сре ду, 6.
ма ја, у ко вид бол ни ци у Пан -
че ву би ло је 77 па ци је на та,
што је за 15 ма ње не го пре
не де љу да на. На ре спи ра то -
ру је би ла јед на осо ба.

У са оп ште њу Вла де се на -
во ди да број но во о бо ле лих
од  ко ви да 19 у АП Вој во ди -
ни и да ље опа да, а исто вре -
ме но се сма њу је и број па -
ци је на та ко ји се од те ин -
фек ци је ле че у за то пред -
ви ђе ним уста но ва ма у по -
кра ји ни.

Пре ма по да ци ма са сај та
Ми ни стар ства здра вља
Владе Србије covid19.rs, у
Пан че ву је од по чет ка епи -
де ми је за кључ но са утор -
ком, 5. ма јем, по зи ти ван ре -
зул тат на те сту на ко ро на -
ви рус за бе ле жен код 136
осо ба, што чи ни 1,5 про це -
на та свих па ци је на та у Ср -
би ји код ко јих је де тектова -
но при су ство тог ви ру са.
Пан че во је у уто рак би ло
је да на е сти град у Србији по
бро ју обо ле лих. Д. К.

ПУ ТЕ ВИ

Вожња јед ном 
тра ком у ма ју

Ра до ви на по ја ча ном одр жа -
ва њу над во жња ка на оби ла зни -
ци око Пан че ва (Лу ка Ду нав),
у сме ру од Бе о гра да ка Пан че -
ву, тра ја ће до 11. ма ја. Са о бра -
ћај се 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 – са оп -
шта ва ју „Пу те ви Ср би је”.

То пред у зе ће је са оп шти ло и
да ће се од 4. до 20. ма ја из во -
ди ти ра до ви на по ја ча ном одр -
жа ва њу ле ве ко ло во зне тра ке
на др жав ном пу ту у Пр во мај -
ској ули ци, на де о ни ци ко ја за -
хва та рас кр сни цу са Ули цом
Жар ка Зре ња ни на.

У зо ни ра до ва са о бра ћај ће
би ти пре у сме рен у де сну ко ло -
во зну тра ку.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сата.
И овог ме -

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ПРОМО

Завод ће 
почети са радом
11. маја.



И град ска упра ва
ове ра ва пот пи се

На са стан ку ко ме су при су ство -
ва ли пред став ни ци по ли тич -
ких стра на ка и пред сед ни ци
др жа ве, пар ла мен та и Вла де –
Алек сан дар Ву чић, Ма ја Гој -
ко вић и Ана Бр на бић – одр жа -
ном 4. ма ја у Па ла ти Ср би је,
до го во ре но је да се на ста ве из -
бор не рад ње, тј. да из бо ри бу -
ду одр жа ни 21. ју на. Ву чић је
ка зао да по сто је ја сни устав ни
и за кон ски ро ко ви за одр жа ва -
ње из бо ра, ко ји се мо ра ју по -
што ва ти.

У раз го во ри ма су уче ство ва -
ли пред став ни ци по ли тич ких
ор га ни за ци ја ко је на ме ра ва ју
да се кан ди ду ју на из бо ри ма.
То су СПС, СРС, ДСС, По крет
„Ме тла”, Но ва стран ка, Странка

прав де и по ми ре ња, „За вет ни -
ци”, „Је дин стве на Ср би ја”, „Ср -
би ја 21”, ЛСВ, СПАС, „Здра ва

Ср би ја”, СВМ и По крет „1 од
5 ми ли о на”.

Тре ба ло би да Ср би ја до би је
но ви са зив пар ла мен та до 25.
ју ла, од но сно 30 да на од про -
гла ше ња ко нач них ре зул та та
из бо ра, с об зи ром на то да РИК
има 96 са ти да их про гла си.
Вла да мо ра би ти фор ми ра на
нај ка сни је у ро ку од 90 да на
од кон сти ту и са ња скуп шти не,
или би усле ди ло ње но рас пу -
шта ње, што зна чи да но ва вла -
да мо ра да по сто ји нај ка сни је
до 25. ок то бра.

Ина че, Вла да Ср би је усво ји -
ла је пред ло ге из ме на За ко на
о из бо ру на род них по сла ни ка
и За ко на о ло кал ним из бо ри -
ма, ко ји ма је пред ви ђе но да
ће у свим гра до ви ма и оп шти -

на ма пот пи се би ра ча ко ји ма
они по др жа ва ју из бор не ли сте
за пар ла мен тар не и ло кал не
из бо ре, по ред јав них бе ле жни -
ка, мо ћи да ове ра ва ју и град -
ске од но сно оп штин ске упра -
ве. Пред ло же не из ме не се обра -
зла жу по тре бом да се за од ви -
ја ње из бор ног про це са по ве ћа
број овла шће них ове ри те ља,
чи ме се пред у пре ђу је опа сност
ве ћих оку пља ња и пре ве ли ког
бро ја осо ба у про сто ри ја ма и
ис пред про сто ри ја над ле жних
ор га на.

Пре ма нај но ви јем ис тра жи -
ва њу јав ног мње ња аген ци је
„Ип сос стра те џик”, на из бо ре
ће иза ћи три ми ли о на љу ди и
они зна ју за ко га ће гла са ти.
За из бо ре су нај спрем ни ји би -
ра чи СНС-а и СПС-а, по том
стра на ка опо зи ци је, а још око
620.000 љу ди раз ми шља о
изла ску.

Да под се ти мо, из бо ри су би -
ли рас пи са ни 4. мар та за 26.
април, а прет ход ни са ста нак
Ву чи ћа и пред став ни ка стра -
на ка ко је су на ја ви ле уче шће
на пар ла мен тар ним из бо ри ма
одр жан је 17. мар та, ка да су се
уса гла си ли да из бор не рад ње
не те ку до да љег.

По од лу ци Град ског шта ба за ван ред не си ту а ци је, На -
род на ба шта и Ба ру та на су од 30. апри ла по но во отво ре -
не за по се ти о це. Да ни ло Бје ли ца, ди рек тор ЈКП-а „Зе ле -
ни ло”, ре као је да се све ме ре ко је је про пи сао Кри зни
штаб мо ра ју по што ва ти, да ће мо ра ти да се одр жа ва со -
ци јал на дис тан ца и да не сме да бу де оку пља ња ви ше од
дво је љу ди, што ва жи и за Роб ну и Зе ле ну пи ја цу.

* * *
Ме ђу на род ни пра зник ра да 1. мај због пан де ми је је ове
го ди не про шао без тра ди ци о нал них оку пља ња и про те -
ста на ко ји ма рад ни ци тра же бо ље усло ве ра да. За то су
син ди ка ти ор га ни зо ва ли он лајн ску по ве на ко ји ма су по -
зи ва ли на со ли дар ност.

* * *
Од ла зак на јед ну од оми ље них нам мор ских де сти на ци -
ја, у Грч ку, овог ле та је вр ло не из ве стан. Пр ви грч ки кри -
те ри јум би ће без бед ност ло кал ног ста нов ни штва и ту ри -
ста, па та мо шњи струч ња ци пра те епи де ми о ло шку си ту -
а ци ју.

* * *
Оп шти пар ла мен тар ни из бо ри би ће одр жа ни 21. ју на.
Пот пи се би ра ча ко ји ма они по др жа ва ју из бор не ли сте за
пар ла мен тар не и ло кал не из бо ре мо ћи ће да ове ра ва и
Град ска упра ва Пан че ва.

* * *
Пре рав но че тр де сет го ди на, 4. ма ја 1980, пре ми нуо је
до жи вот ни пред сед ник СФРЈ Јо сип Броз Ти то. На са хра -
ну су до шли нај моћ ни ји др жав ни ци тог вре ме на и око
700.000 љу ди. Ње гов гроб – Ку ћа цве ћа – је дан је од нај -
по се ће ни јих на све ту.

* * *
Свет ски дан сло бо де ме ди ја при ли ка је да се као дру -
штво под се ти мо за што су ме ди ји, но ви на ри и сви ме диј -
ски за по сле ни ци ва жни свим гра ђа ни ма – са оп штио је
по ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту
по да та ка о лич но сти Ми лан Ма ри но вић. Он је по ру чио
да је сло бо да ме ди ја и у ло кал ној за јед ни ци и у гло ба лу
сли ка ста ња свих пра вих вред но сти.

* * *

* * *
Све ви ше љу ди се при кљу чу је ак ци ји „До ни рај пла зму,
спа си не ко ме жи вот”. Крв ну пла зму мо же да до ни ра осо -
ба ста ра из ме ђу 18 и 60 го ди на, ко ја је те жа од 60 ки ло -
гра ма и не ма дру га обо ље ња, а нео п ход но је да има два
не га тив на те ста на ко ро на ви рус.

* * *
Ми ни стар фи нан си ја Си ни ша Ма ли из ја вио је да ће у пе -
так, 8. ма ја, у це ло сти би ти ис пла ће не пен зи је, а 7. и 8.
ма ја пр ва од три ми ни мал не за ра де ко је др жа ва да је по -
сло дав ци ма, а они за по сле ни ма, као и да ће се то чи ни ти
и у на ред на два ме се ца. Под се тио је гра ђа не на то да од
15. ма ја до 5. ју на мо гу да се при ја ве за јед но крат ну по -
моћ од 100 евра, те да ће исти из нос ау то мат ски би ти
упла ћен пен зи о не ри ма и ко ри сни ци ма со ци јал не по моћи.

* * *
На ред них не ко ли ко да на спро во ди ће се пи лот-ис тра жи -
ва ње на узор ку од 1.000 ис пи та ни ка у ко ме ће се са зна ти
ка кав је сте пен ко лек тив ног иму ни те та, али и ис пи та ти
фак то ри ри зи ка за тран сми си ју ин фек ци је, ко ји ће ука -
за ти ко ли ка је ве ро ват но ћа пре но ше ња ко ро на ви ру са у
по ро дич ној сре ди ни. Сту ди ја о то ме ко ли ко је осо ба у
Ср би ји раз ви ло ан ти те ла на ви рус ра ди ће се на узор ку од
7.000 до ма ћин ста ва, од но сно укуп но 17.000 љу ди, а
његову ме то до ло ги ју спро во ди Ме ди цин ски фа кул тет у
Бе о гра ду.

* * *
При јем ни ис пи ти за на да ре не уче ни ке ко ји пла ни ра ју да
упи шу спе ци ја ли зо ва на оде ље ња гим на зи ја или умет -
нич ке сред ње шко ле би ће одр жа ни од 7. до 14. ју на. Цен -
тра ли зо ва но он лајн при ја вљи ва ње кан ди да та за при јем -
не ис пи те би ће мо гу ће од 18. до 21. ма ја.

* * *
Пре ми јер ка Ана Бр на бић на ја ви ла је да ће на сле де ћој
сед ни ци Кри зног шта ба би ти ја сно од ре ђе ни усло ви под
ко ји ма ће гра ђа ни ула зи ти у Ср би ју из ино стран ства, а да
не бу ду у ка ран ти ну. Раз ми шља се о то ме да ли ће до каз
би ти не га ти ван тест на ко ро ну ко ји је осо ба прет ход но
ура ди ла у зе мљи из ко је до ла зи или ће се тест ра ди ти
при ула ску у на шу др жа ву.
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ДО ГО ВО РЕН ДА ТУМ ОДР ЖА ВА ЊА ИЗ БО РА

На би ра ли шта 21. ју на

(На ста вак с 2. стра не)

Нај не за до вољ ни ји
Францу зи, вр ло

задовољни Но во зе лан ђани

У ан ке ти о (не)за до вољ ству гра -
ђа на ре ак ци јом вла сти у бор би
про тив епи де ми је спро ве де ној
од 16. до 24. апри ла у се дам
зе ма ља – Фран цу ској, Не мач -
кој, Ве ли кој Бри та ни ји, Ита -
ли ји, Ау стри ји, Швед ској и на
Но вом Зе лан ду – до би је ни су
за ни мљи ви ре зул та ти.

На ска ли од 0 до 10 нај ло -
ши ју оце ну – 4,1 – до био је
фран цу ски пред сед ник Ема -
нуел Ма крон. Ње го вим ме ра -
ма за су зби ја ња епи де ми је ни -
је за до вољ но 42 од сто Фран цу -
за. Нај бо љу оце ну – 7,8 – за ра -
ди ла је пре ми јер ка Но вог Зе -
лан да Џа син да Ар дерн. Са мо
се дам од сто гра ђа на је не за до -
вољ но ње ним ме ра ма. Ау стриј -
ски кан це лар Се ба сти јан Курц
је до био оце ну 6,8 – има 11 од -
сто не за до вољ них гра ђа на. Сле -
ди не мач ка кан це лар ка Ан ге -
ла Мер кел, са оце ном 6 и 20
од сто не за до вољ них.

Вр ло слич но су оце ње ни бри -
тан ски пре ми јер Бо рис Џон -
сон (5,6), пред сед ник ита ли -
јан ске вла де Ђу зе пе Кон те (5,5)
и швед ски пре ми јер Сте фан
Ле вен (5,2).

Уло га и оба ве за ме ди ја
да ин фор ми шу, 

обра зу ју и за ба ве

У са оп ште њу за јав ност по ве -
ре ник за ин фор ма ци је од јав -
ног зна ча ја и за шти ту по да та -
ка о лич но сти Ми лан Ма ри но -
вић по звао је све ор га не вла -
сти да по шту ју сло бо ду ме ди ја
и из ра жа ва ња и њи хо во пра во
на при ступ ин фор ма ци ја ма од
јав ног зна ча ја.

Он је на вео да је Свет ски дан
сло бо де ме ди ја при ли ка да се
као дру штво под се ти мо за што
су ме ди ји, но ви на ри и сви ме -
диј ски за по сле ни ци ва жни свим
гра ђа ни ма. Пре ма ње го вим
речи ма, „уло га, али и оба ве за

ме ди ја је сте да ин фор ми шу,
обра зу ју и за ба ве”. Ма ри но вић
је по ру чио да је сло бо да ме ди -
ја у јед ној за јед ни ци, ка ко ло -
кал ној, та ко и гло бал ној, сли -
ка ста ња јед ног дру штва, вла -
да ви не пра ва, ува жа ва ња раз -
ли чи то сти и по што ва ња до сто -
јан ства, као и свих дру гих вред -
но сти. Он је оце нио да су сло -
бод ни ме ди ји ујед но и пред у -
слов сло бод ног дру штва у ко -
јем је рас пра ва пут ка на ла же -
њу ком про ми са, а опреч ни став
не чи ја сло бо да.

„Не ума њу ју ћи ме сто ко је пи -
та ња без бед но сти но ви на ра, за -
шти та но ви нар ских из во ра или
фи нан сиј ске си гур но сти има ју
за ста ње сло бо де ме ди ја, по ве -
ре ник ко ри сти при ли ку да ис -
так не зна чај тран спа рент ног
ра да свих ор га на вла сти и по у -
зда ност ин фор ма ци ја ко ји ма
они рас по ла жу као основ ног
ала та но ви нар ског по зи ва”, на -
во ди се у са оп ште њу.

Ма ри но вић је још јед ном за -
хва лио свим ме ди ји ма на ви -
ше не го ко рект ном по што ва њу
при ват но сти и за шти те по да -
та ка о лич но сти ли ца за ра же -
них ко ро на ви ру сом, чи ме су
да ли огро ман до при нос по што -
ва њу њи хо вог до сто јан ства, у
овим да ни ма те шким за све на -
ше гра ђа не.

Град ски штаб: АТП 
да ор га ни зу је јав ни

превоз фа зно

Град ски штаб за ван ред не си -
ту а ци је на са стан ку одр жа ном
4. ма ја до нео је од лу ку ко јом
се ЈКП АТП оба ве зу је да од тог
истог да на „пре ду зме по треб -
не рад ње ра ди ор га ни зо ва ња
јав ног град ског пре во за фа зно,
у складу са епи де ми о ло шком
си ту а цијом”.

Пре ма овој на ред би, АТП
кре ће са оба вља њем де лат но -
сти јав ног пре во за пут ни ка, и
то ме ђу ме сног пре во за и град -
ског и при град ског пре во за, у
пр вој фа зи за по сле них ли ца, у
дру гој сту де на та и ђа ка, у тре -
ћој не за по сле них гра ђа на, ту -
ри ста и оста лих ли ца, укљу чу -
ју ћи и пен зи о не ре мла ђе од 65
го ди на, и у че твр тој пен зи о не -
ра ста ри јих од 65 го ди на, ка да
се за то стек ну усло ви.

Пре ма нај но ви јим до ступ -
ним ин фор ма ци ја ма, ау то бу -
си АТП-а по че ће да при ма ју
пут ни ке у по не де љак, 11. ма -
ја. До та да ће АТП са оп шти ти
ред во жње на сво јим ли ни ја -
ма, а мо ра ће да бу ду за вр ше -
не и при пре ме во зи ла и ста -
ни ца, ка ко би се пре воз пут -
ни ка од ви јао на здрав стве но
без бе дан на чин.

Уско ро За кон 
о огранича ва њу 

ри јалити про гра ма?

Удру же ње за за шти ту устав но -
сти и за ко ни то сти сма тра да су
от кло ње не све пре пре ке да На -
род на скуп шти на, пре одр жа -
ва ња из бо ра, усво ји За кон о
огра ни ча ва њу ри ја ли ти про гра -
ма, ко ји су, ка ко у са оп ште њу
на во ди, пред ло жи ла 42.852 гра -
ђа ни на. Удру же ње под се ћа на
то да је од мах на кон до ста вља -
ња пе ти ци је 62.000 гра ђа на за
за бра ну ри ја ли ти про гра ма у
ван ред ном ста њу Од бор за кул -
ту ру На род не скуп шти не до -
ста вио Вла ди на ми шље ње овај
за кон ски пред лог.

Реч је о за ко ну ко ји је про -
шао све про це ду ре и зва нич -
но је увр штен у пред ло ге за -
ко на, па удру же ње сма тра да
су до усва ја ња оста ла још два
ко ра ка – ми шље ње Вла де, ко -
је обич но из ра ђу је над ле жно
Ми ни стар ство кул ту ре, и из -
гла са ва ње у На род ној скуп -
шти ни. Удру же ње твр ди да је
про шле го ди не на кон пре да је
ини ци ја ти ве до би ло уве ра ва -
ња на са стан ку са струч ном
слу жбом Ми ни стар ства да је
за кон ско ре ше ње по треб но
усво ји ти, као и да ће има ти
по др шку Ми ни стар ства.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊЕ ПРО ПИ СА

Бо јан Кла чар, из вр шни ди -

рек тор Це СИД-а, из ја вио је

да је „чи тав из бор ни про цес

уско гр ло” и да оче ку је да ће

РИК мо ра ти да при ла го ди

или про ме ни не ке про пи се.

Об ја снио је:

– Ви де ће мо да ли ће др жа -

ва пра ви ти бок со ве за гла са -

ње, ка ко је би ло у Ју жној Ко -

ре ји, да ли ће одво ји ти ста ри -

је од 65 го ди на или оне ко ји

су пре ле жа ли ко ро ну.

На гла сио је да ће пред из -

бор на кам па ња мо ра ти да

бу де реализована уз пошто-

вање прописа о безбедности

у пандемији, односно без

кон та ка та с би ра чи ма и да

оче ку је да ће у њој пре о вла -

ђи ва ти еко ном ске те ме. Рок

за пре да ју из бор них ли ста у

ро ков ни ку из бор них рад њи

нај че шће је 15 да на пре да на

гла са ња, али РИК то тре ба

да усво ји на ред них да на.

НАШ ГРАД У ПО СЛЕД ЊОЈ НЕ ДЕ ЉИ ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

КО НАЧ НО: И ЉУ ДИ И АУ ТО БУ СИ 
НА УЛИ ЦА МА
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ПО СЛО ВА ЊЕ НИС-а У ПР ВОМ ТРО МЕ СЕЧ ЈУ

Ве ћа про из вод ња, а ма ња за ра да
По сле ди це гло бал ног па да
це не наф те

Сте жу ка иш, али не
одуста ју од ин ве сти ци ја

Не га тив ни ма кро е ко ном ски трен до -
ви има ли су ве о ма сна жан ути цај на
по сло ва ње НИС-а у пр вом тро ме сеч -
ју 2020. го ди не. Дра сти чан пад це на
наф те на свет ском тр жи шту и пад по -
тра жње за наф том и нафт ним де ри -
ва ти ма у усло ви ма пан де ми је ви ру са
ко вид 19 умно го ме су ути ца ли на фи -
нан сиј ске по ка за те ље НИС-а у овом
пе ри о ду. Та ко је про сеч на вред ност
ба ре ла наф те ти па „брент” у пр вом
квар та лу из но си ла 50,3 до ла ра, што
је 20 од сто ма ње од про сеч не вред но -
сти за бе ле же не у истом пе ри о ду 2019.
го ди не. С дру ге стра не, вред ност ове
наф те у дру гој по ло ви ни мар та би ла
је го то во кон стант но ис под 30 до ла ра
за ба рел.

Ру ско-срп ски нафт ни ги гант је, иа -
ко су усло ви по сло ва ња би ли не га -
тив ни, на ста вио ре а ли за ци ју обим -
ног ин ве сти ци о ног пла на вред ног 7,7
ми ли јар ди ди на ра, као и раз вој и мо -
дер ни за ци ју сво јих про из вод них по -
го на. Нај ви ше је ула га но у про јек те
про из вод ње и пре ра де наф те и га са.
По ред то га, НИС је и у усло ви ма

борбе про тив ши ре ња ви ру са ко вид
19 обез бе дио ста бил но снаб де ва ње
на до ма ћем тр жи шту нафт них де ри -
ва та, пре по зна ју ћи здра вље за по сле -
них, екс тер них са рад ни ка и по тро -
ша ча као нео по зи ви при о ри тет у овој
си ту а ци ји.

За хвал ност и ме ре

По во дом об ја вљи ва ња квар тал ног
изве шта ја Ки рил Тјур де њев, ге не -
рални ди рек тор НИС-а, из ра зио је

захвал ност за по сле ни ма, ко ји су у
иза зов ним вре ме ни ма, и по ред бри -
ге за сво је здра вље и здра вље сво јих
по ро ди ца, по жр тво ва ним ра дом до -
при не ли да се очу ва ју ста бил на про -
из вод ња, пре ра да и ди стри бу ци ја
нафт них де ри ва та.

– На ши ре зул та ти у овом тро ме -
сеч ју по сле ди ца су окол но сти на ко је
ни смо мо гли да ути че мо. Ме ђу тим,
ми већ чи ни мо зна чај не ко ра ке ко ји
ће по зи тив но ути ца ти на наш учи нак

у на став ку го ди не. У фо ку су ће нам
би ти ме ре за по ве ћа ње ефи ка сно сти
по сло ва ња и сма ње ње тро шко ва у
свим обла сти ма ко је ни су од су штин -
ске ва жно сти за функ ци о ни са ње би -
зни са. Та ко ђе, не ће мо од у ста ти од
ула га ња у кључ не раз вој не про јек те
ко ји ће нам до не ти нај ви ше ко ри сти
у бу дућ но сти. Са мо на тај на чин моћи
ће мо да очу ва мо ста бил ност на дома -
ћем тр жи шту и да на ста ви мо да ства -
ра мо вред но сти за сво је ак ци о на ре и

за по сле не, као и ши ру за јед ни цу –
ре као је Ки рил Тјур де њев.

Раст из во за

Ка да је реч о опе ра тив ним по ка за те -
љи ма, НИС је упр кос не по вољ ним
окол но сти ма оства рио до бре ре зул -
та те. У пе ри о ду ја ну ар –март на нафт -
ним по љи ма НИС-а про из ве де но је
319.000 услов них то на наф те и га са,
а у пан че вач кој Ра фи не ри ји у том пе -
ри о ду пре ра ђе но је 860.000 то на наф -
те и по лу про и зво да, што је 44 од сто
ви ше не го про шле го ди не. Уку пан
обим про ме та нафт них де ри ва та из -
но сио је 778.000 то на, што је се дам
про це на та ви ше не го у пр вом тро ме -
сеч ју про шле го ди не. По ред то га, за -
бе ле жен је и раст из во за од 63 од сто.

Вре ди ис та ћи да је НИС у овом
квар та лу ре а ли зо вао но ви ди ги тал ни
про је кат – пу ште на је у рад мо бил на
апли ка ци ја „Drive.Go”, ко ја oмогућује
пла ћа ње го ри ва на бен зин ским пум -
па ма у вла сни штву ове ком па ни је без
ула ска у про дај ни обје кат. Ко ри шће -
ње апли ка ци је у овим окол но сти ма
исто вре ме но до при но си за шти ти и
очу ва њу здра вља за по сле них и
потроша ча.

Та ко ђе, НИС је ус пео да по ка за тељ
EBITDA очу ва на по зи тив ном ни воу
иа ко он за пр ва три ме се ца 2020. го -
ди не из но си 5,2 ми ли јар де ди на ра,
што је 18 од сто ма ње од ре зул та та
оства ре ног про шле го ди не, док је за -
бе ле жен не то гу би так од 1,1 ми ли јар -
де ди на ра. Оба ве зе НИС гру пе по
осно ву по ре за и дру гих јав них при хо -
да за пр во тро ме сеч је из но се 39,9 ми -
ли јар ди ди на ра.

Ове го ди не у Пан че ву ће по че ти да
ра ди га сна тер мо е лек тра на у ју жној
ин ду стриј ској зо ни. Реч је о за јед нич -
ком про јек ту „Га спром енер го хол дин -
га Ср би ја” и Нафт не ин ду стри је Ср -
би је, вред ном око 180 ми ли о на евра.
ТЕ –ТО Пан че во ће би ти елек тра на
на ме ње на за ком би но ва ну про из вод -
њу стру је и то плот не енер ги је у ко јој
је основ ни енер гент при род ни гас –
јед на од ма ло број них еко ло шки нај -
чи сти јих вр ста го ри ва.

У том са вре ме ном тер мо е нер гет ском
си сте му (укуп на ин ста ли са на елек -
трич на сна га из но си ће oкo 200 ме га -
ва ти, а то плот на око 121 ги га кал вин)
би ће при ме ње на нај мо дер ни ја пар -
но-га сна тех но ло ги ја, ко ја ће омо гу -
ћи ти да се обез бе ди про из вод ња еко -
ло шки чи сте енер ги је. То плот на енер -
ги ја ко ја бу де про из ве де на би ће усме -
ре на на за до во ље ње по тре ба Ра фи не -
ри је наф те Пан че во.

По ред то га, Ра фи не ри ја ће по ста ти
по тро шач елек трич не енер ги је ТЕ –ТО
Пан че во, а ви шак про из ве де не елек -
трич не енер ги је би ће усме рен на тр -
жи ште стру је. Вре ди на по ме ну ти да
је из град ња овог тер мо е нер гет ског си -
сте ма део раз вој ног енер гет ског про -
јек та ком па ни је „Га спром енер го хол -
динг”, ко ја по слу је у окви ру енер гет -
ског ди ва „Га спро ма”.

Ко вид од ла же старт

Пан де ми ја ви ру са ко вид 19 ути ца ла
је на по ме ра ње ро ко ва из град ње овог
по стро је ња, па ће би ти од ло жен по -
че так ра да пан че вач ке га сне елек тра -
не. О ак ту ел ној си ту а ци ји, ме ра ма,
пла но ви ма и ак тив но сти ма ТЕ –ТО
Пан че во раз го ва ра ли смо са Алек сан -
дром Вар нав ским, ди рек то ром ове ру -
ско-срп ске ком па ни је. Пре ма ње го -
вим ре чи ма, ра до ви на сaмом објек ту
те кли су у скла ду с пред ви ђе ним ро -
ко ви ма, али у ме ђу вре ме ну је уве де -
но ван ред но ста ње, та ко да ће би ти
по ме рен рок по чет ка ра да ТЕ –ТО.

– Тре нут но не мо же мо тач но ре ћи
да тум, али оче ку је мо да ће по стро је -
ње би ти спрем но за старт два ме се ца
ка сни је од пла ни ра ног. Глав ни раз -
лог је то што ка сни ис по ру ка опре ме.
Ни је све сти гло. Ве ли ки про блем пред -
ста вља и то што ки не ски струч ња ци
ни су у мо гућ но сти да до ђу на гра ди -
ли ште због тре нут не гло бал не си ту а -
ци је иза зва не пан де ми јом ви ру са. Ае -
ро дром „Ни ко ла Те сла” је за тво рен и
још увек ни је мо гу ће ор га ни зо ва ти

до ла зак ин же ње ра из
Ки не и пред став ни ка
про из во ђа ча опре ме, а
њи хо во при су ство је
нео п ход но – ре као је
Вар нав ски за „Пан че -
вац” и до дао да је „Га -
спром енер го хол динг
Ср би ја ТЕ –ТО Пан че -
во” све вре ме ван ред -
ног ста ња при ме њи вао
од лу ке Вла де Ре пу бли -
ке Ср би је. Тре нут но слу -
жбе ком па ни је, у скла -
ду с при ро дом по сла,
пре те жно ра де од ку ће
и ре дов ни са стан ци се
углав ном ор га ни зу ју пу -
тем ви део-лин ка.

– По ве ћа ли смо хи -
ги је ну, уве ли пра ви ла
стро гог но ше ња ма ски
и за штит них сред ста ва.
Тре нут но пред у зи ма мо
ме ре да не до ђе до за -
ра зе на гра ди ли шту и
та мо ва же стрикт на пра -
ви ла ко ја мо ра ју да се
по шту ју ка ко би се обез -
бе ди ла лич на здрав стве -
на си гур ност сва ког за -
по сле ног. Оба вља се ре -
дов на кон тро ла на свака
два са та. Ко ли ко смо
озбиљ но схва ти ли си ту -
а ци ју, го во ри и то да
смо као ком па ни ја ор -
га ни зо ва ли ка ран тин за
све ки не ске рад ни ке и
струч ња ке ан га жо ва не
на из град њи ТЕ –ТО у
Пан че ву ко ји су у ја ну -
а ру и фе бру а ру до шли
у Ср би ју – ре као је ди рек тор ТЕ –ТО.

На кон дво не дељ не са мо и зо ла ци је
у Зре ња ни ну рад ни ци из Ки не од ла -
зи ли су на гра ди ли ште. Ме ђу тим, са -
да је си ту а ци ја дру га чи ја – мо ра ју да
во де ра чу на о то ме да се Ки не зи не
за ра зе.

Ви ше стру ка ко рист

Га са ће би ти, твр ди ди рек тор ТЕ –
ТО, и обез бе ђе не су си ро ви не, а на
го ди шњем ни воу то је око 350 ми -
ли о на ку би ка. Пот пи са ни су уго во -
ри и по сто је тех нич ки усло ви да се
ова нео п ход на ко ли чи на енер ген та
до пре ми до Пан че ва. Оно што се
зна, је сте да ће га сна елек тра на би -
ти од ве ли ке ко ри сти Ра фи не ри ји у
Пан че ву, али пре ма ре чи ма

Александра Вар нав ског, ко рист ће
има ти и Пан чев ци – и она ће би ти
ви ше стру ка.

– Чи ње ни ца је да ће нај ве ћу ко -
рист има ти НИС, од но сно про из вод -
ни по гон у ва шем гра ду, јер ће се
по ве ћа ти си гур ност снаб де ва ња то -
пло том. Ра фи не ри ја се раз ви ја и ње -
не по тре бе ра сту, а по сто је ћи енер -
гет ски блок је тех но ло шки стар и не
мо же да од го во ри са вре ме ним ви со -
ким еко ло шким и тех но ло шким зах -
те ви ма. Ка да је реч о гра ђа ни ма Пан -
че ва, ре као бих да ће но ви енер гет -
ски блок до не ти три ства ри. На рав -
но, пр ва и мо жда нај ва жни ја ствар
је да ће по че так ра да ТЕ –ТО уна пре -
ди ти за шти ту жи вот не сре ди не у ва -
шем гра ду. На ша по стро је ња ко ри -

сти ће ис кљу чи во гас и
ни је пред ви ђен ни ти
је дан дру ги енер гент.
Ти ме ће се зна чај но
сма њи ти еми то ва ње
опа сних и за га ђу ју ћих
ма те ри ја у ат мос фе ру
– ре као је Вар нав ски
и као дру гу ва жну
ствар на вео упла ћи ва -
ње по ре за, а као тре ћу
– да ће на елек тра ни
би ти за по сле но око
120 рад ни ка. Пр во што
ће се гле да ти при ли -
ком ода би ра за по сао
у но вом енер гет ском
по го ну би ће то да бу -
ду ћи рад ник ТЕ –ТО
жи ви на те ри то ри ји
гра да Пан че ва. Већ са -
да у овој ком па ни ји
30–40 од сто за по сле -
них чи не Пан чев ци, а
пре ма ре чи ма Вар нав -
ског, план је да на ших
су гра ђа на бу де што ви -
ше, јер је та ква по ли -
ти ка фир ме.

С дру ге стра не, зна
се да је „Га спром енер -
го хол динг” по зна та ру -
ска енер гет ска ком па -
ни ја ко ја по слу је у
окви ру „Га спро ма”,
гло бал ног енер гет ског
ли де ра, и да во ди ра -
чу на о за јед ни ци у ко -
јој по слу је. Дру штве но
од го вор но по сло ва ње
је је дан од при о ри те та
сва ке озбиљ не ком па -
ни је и, пре ма ре чи ма

Вар нав ског, та ква је и по ли ти ка „Га -
спром енер го хол дин га Ср би ја ТЕ –ТО
Пан че во”.

– „Га спром енер го хол динг” је нај -
ве ћи про из во ђач стру је у Ру си ји и
нај ве ћи про из во ђач то плот не енер -
ги је на све ту и због то га има и ве ли -
ку со ци јал ну од го вор ност пре ма за -
јед ни ца ма ко је снаб де ва овим енер -
ген ти ма. Ја ка је са рад ња с ло кал -
ним са мо у пра ва ма, ло кал ним удру -
же њи ма гра ђа на, шко ла ма, спорт -
ским клу бо ви ма, кул тур ним и јав -
ним уста но ва ма на те ри то ри ја ма на
ко ји ма ком па ни ја по слу је, та ко да и
у бу дућ но сти и Пан чев ци мо гу да
оче ку ју спон зор ства и дру ге ви до ве
по др шке и по моћи на ше ком па ни је.
Ми ра ди мо у Пан че ву. Ми смо до -

шли у ваш град и на рав но да ће мо
за јед но да се дру жи мо и уна пре ђу је -
мо жи вот у ње му – ре као је Алек сан -
дар Вар нав ски.

Тра ди ци ја и бу дућ ност

Да је ова на ја ва ди рек то ра ТЕ –ТО уте -
ме ље на, по твр ђу ју до са да шње ху ма -
ни тар не ак ци је ове ком па ни је. Ку -
пље не су па ти ке за све шти ће ни ке
„Спо мен ка”, јер у Ру си ји по сто ји ле -
па тра ди ци ја да пред у зе ћа по ма жу
до мо ви ма за не збри ну ту де цу. Та ко је
ру ска ком па ни ја, ко ја оба вља сво ју
де лат ност у Ре пу бли ци Ср би ји, же ле -
ћи да одр жи ову тра ди ци ју, уру чи ла
по кло не шти ће ни ци ма за Са вин дан.
Не дав но је до ни ран 3Д штам пач Ма -
шин ској шко ли Пан че во ка ко би ђа -
ци и про фе со ри те шко ле из ра ђи ва ли
ви зи ре за здрав стве не рад ни ке и јав -
не слу жбе, а ова ком па ни ја се ода зва -
ла и по зи ву ло кал не са мо у пра ве. По -
мо гла је гра ду у пре ва зи ла же њу но -
во на ста ле си ту а ци је иза зва не пан де -
ми јом ви ру са ко вид 19. На ову те му
Вар нав ски ни је же лео мно го да го во -
ри, али је на по ме нуо да сви ми жи ви -
мо и ра ди мо ов де и да сва ко од нас
но си лич ну од го вор ност за то да ли
ће би ти ху ман и со ли да ран.

Од до ла ска у Пан че во „Га спром
енер го хол динг Ср би ја ТЕ –ТО Пан че -
во” уре ђу је и об на вља спо ме ни ке со -
вјет ским бор ци ма па лим у Дру гом
свет ском ра ту у на шем гра ду. У пе -
так, 8. ма ја, би ће одр жа на при год на
све ча ност у Стар че ву по во дом обе ле -
жа ва ња Да на по бе де на про сто ру об -
но вље ног спо ме ни ка по све ће ног па -
лим со вјет ским вој ни ци ма. Очу ва ње
и не го ва ње ан ти фа ши стич ких те ко -
ви на Ве ли ког отаџ бин ског ра та и се -
ћа ње на оне ко ји су не се бич но да ли
жи вот за сло бо ду део је све сти ру ског
на ро да и за то не тре ба да чу ди по тре -
ба ове ком па ни је да се очу ва се ћа ње
на прет ке. Вар нав ски сма тра да је
због де це ве о ма ва жно да се Дру ги
свет ски рат не за бо ра ви.

– Од по чет ка смо би ли за јед но. Кроз
рат смо про шли за јед но. Мно го је Ру -
са и Ју го сло ве на из гу би ло жи вот у
Дру гом свет ском ра ту – ми ли о ни су
стра да ли. Мој де да ми је при чао о
стра хо та ма, су ро во сти ма, ра за ра њи -
ма, ју на штву, а ми мо ра мо да очу ва -
мо то се ћа ње за на ше по том ке. Дру ги
свет ски рат не сме да се за бо ра ви –
ре као је на кра ју раз го во ра за „Пан -
че вац” ди рек тор ТЕ –ТО Пан че во Алек -
сан дар Вар нав ски.

Александар Варнавски

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: АЛЕК САН ДАР ВАР НАВ СКИ, ДИ РЕК ТОР „ГА СПРОМ ЕНЕР ГО ХОЛ ДИН ГА ТЕ –ТО ПАН ЧЕ ВО”

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА У СЛУ ЖБИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ
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6 ЗДРАВЉЕ

Упор ност

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо сти гли
до са да шње тач ке свог жи во -
та упо р ним по на вља њем на -
у че них обра за -
ца по на ша ња.
По сти гли смо и
до сти гли за да -
те ци ље ве у жи -
во ту, јер смо се
тру ди ли да са -
вла да мо све
што је нео п ход -
но да би смо
поста ли успе -
шни(ји).

Вре ме и ме -
сто у ко јем жи -
ви мо пред ста -
вља ју од лич ну
под ло гу за ши -
ре ње ко лек тив -
ног (не)за до -
вољ ства, ко је се
пре ли ва на сва -
ког ко је до вео
се бе у си ту а ци -
ју да бу де при јем чив и ма -
ни пу ли сан ве што пла си ра -
ним са др жа ји ма. Да би смо
до сти гли осе ћај не до стат ка
(са мо)кон тро ле, нео п -
ход на је упор ност
у чи ње њу баш
оног што се не у -
мор но зах те ва од
нас у на ме ри
одр жа ва ња та -
квог ста ња. Оно
што не до ла зи
из ду би не

сопстве ног би ћа, што је на -
мет ну то упор ним и ду го трај -
ним по на вља њем, не ми нов -
но до во ди до не сна ђе но сти
ка ко у од но су на се бе, та ко и
у од но су на
дру ге. Скло ни
смо оп ту жи ва -
њу и сва љи ва -
њу кри ви це на
дру ге љу де
или тре нут ну
( в и  ш е  г о  д и  -
шњу) си ту а ци -
ју, пре не го
пре  у  зи  ма  њу
од го вор но сти
за не до стат ке
и без на де -
жности ко је
осе ћамо.

Јед но од
нај ја чих упо -
ри шта око ко -
јих гра ди мо
сво ја уве ре ња
су на ша ми -
шље ња и ста -
во ви ко је за у зи ма мо на осно -
ву њих. У осно ви сва ке ми -
сли ко је се гр че ви то др жи -
мо је – страх. Ако не ко по -
ку ша да нам ука же на не до -
стат ке и про пу сте или, још
го ре, ако же ли на си лу да
нам на мет не сво је ми шље -
ње као је ди но ис правно,

пости же упра во супрот но –
још ја че ве зи ва ње за соп стве -
не ми сли. Упор ност ко ју по -
ка зу је мо у же љи да до ка же -
мо дру ги ма да гре ше у про -
су ђи ва њу пред ста вља са мо
страх од про ме не и не по зна -
тог. Лак ше је оста ти при свом
ми шље њу и илу зи ји ис прав -
но сти не го при зна ти да по -
сто је и дру га чи ји од го во ри
на иста пи та ња. Ако се за пи -
та мо за што из но ва да је мо се -
би обе ћа ња (да пре ста је мо с
ло шим на ви ка ма, по чи ње мо
да ве жба мо, ме ња мо на чин
ис хра не, пре ки да мо да то ле -
ри ше мо по ступ ке ко ји нам
не при ја ју, по чи ње мо да тра -
жи мо дру га чи ји жи вот ни

сми сао...), а не
ис тра ја ва мо у
до не тим од лу -
ка ма, од го вор
је – због упор -
но сти! Ни же мо
да не и го ди не
ра де ћи исте
или слич не
ства ри ко је до -
во де до све ве -
ћег не за до вољ -
ства и осе ћа ја
бе сми сла, све
док нас же ља за
из ла ском из
уста ја ле и пре -
п о  з н а  т љ и  в е
сва ко дне ви це
не по кре не на
до но ше ње од -
лу ке о дру га -
чијем на чи ну

жи во та. И та да се до га ђа за -
пе тља ва ње у соп стве не ми -
сли и од у ста ја ње од за да тих
ци ље ва. Не при зна ва ње да

нас је упор ност до ве ла
до тач ке пу ца ња оне мо -
гу ћа ва нас да је ис ко ри -

сти мо за пу то ва ње у су -
прот ном сме ру.

Тре ба да при хва ти мо да
смо упор но шћу до шли до

пре и спи ти ва ња. Јед но
вре ме (можда и уз

струч ну по моћ)

потреб на је сна га во ље да би -
смо ис тра ја ли у про ме ни и
на у чи ли но ве на ви ке и обра -
сце по на ша ња. На кон не ког
вре ме на (нај че шће око ме -

сец да на) по -
кре ће се „ау -
то пи лот” и но -
ве на ви ке во -
ђе не ис трај но -
шћу ко ри сти -
мо за пра вље -
ње жи вот не
при че по ме -
ри соп стве не
ду ше.

Н и  ј е  д а н
успех се не де -
ша ва слу чај но.
Же ља да про -
ме ни мо не што
у свом жи во ту
по кре ће мно ге
мо гућ но сти.
Не ке ће би ти
п о  г р е  ш н е .
Ш т а  в и  ш е ,
мно го је сле -

пих ули ца у не по зна том. Не
тре ба да че ка мо са вр ше не
усло ве да би смо по че ли, не го
да их, уче ћи но ве ства ри, са -
ми ства ра мо. Сва ка ве шти на,
по стиг ну ће или про ме на ко ју
же ли мо, а ви ди мо их код дру -
гих ко ји су ус пе ли, ни је до -
шла пре ко но ћи, већ упо р -
ним, сва ко днев ним уче њем и
по на вља њем на у че ног.

И за оста ја ње у ме сту и за
по сти за ње же ље ног ци ља
неоп ход на је упор ност. Од -
лу ка о то ме ку да ће те се усме -
ри ти је, као и увек, на ва ма.

Ако вас ових да на му че из ну -
ру ју ће ки ја ње, ве чи то су зне очи,
за пу шен нос, пец ка ње у гр лу,
при ти сак у си ну си ма и број ни
дру ги ни ма ло при јат ни симп -
то ми, не мо ра те од мах да по -
ми сли те на ко ро ну. До вољ но
је да се се ти те да је већ по чео
мај и да су по лен ске алер ги је у
пу ном за ма ху.

Иа ко олак ша ње че сто из гле -
да као не до сти жан сан, до ка -
за но је да ком би но ва њем при -
род них ле ко ва с пра вил ном не -
гом и из бе га ва њем алер ге на
кад год је то мо гу ће мо же те
знат но убла жи ти симп то ме по -
лен ске гро зни це и по пра ви ти
ква ли тет свог жи во та.

По лен ска гро зни ца, алер гиј ски
ри ни тис или се зон ска алер ги ја
– раз ли чи ти су на зи ви за је дан
те исти про блем, и то вр ло не -
сно сан. Реч је о ин фла ма тор -
ном оште ће њу слу зо ко же но са
од ко га па ти ве -
ли ки број де це
и од ра слих ши -
ром пла не те.

Се зон ски ри -
ни тис нај че -
шће иза зи ва ју по -
ле ни тра ве (па сји
зуб, ро су ља, по пи но
пра се и ли ва дар ка), др -
ве ћа (то по ла, орах, ли па и
бре за) и ко ро ва (обич ни ли -
мун џик, цр ни пе лин, ки се љак,
раж и бо кви ца). По лен тра ве
иза зи ва симп то ме у ка сно про -
ле ће и ра но ле то, по лен др ве -
ћа у ра но про ле ће, а по лен ко -
ро ва у ка сно ле то и на је сен.

У апо те ка ма мо же те про на -
ћи ве ли ки број ле ко ва и по моћ -
них сред ста ва ко ји мо гу да вам
по мог ну у бор би про тив симп -
то ма алер гиј ског ри ни ти са. Ме -
ђу тим, ко ли ко год да су они де -
ло твор ни, тре ба има ти у ви ду
да уз ве ћи ну њих у па ко ва њу
сти же и ду га ли ста спо ред них
ефе ка та и не же ље них деј ста ва.

Ка ко си стем ра ди

Нај јед но став ни је ре че но, алер -
ги је пред ста вља ју од го вор нашег
иму но си сте ма на ина че без о па -
сну суп стан цу. Kада та суп стан -
ца – по лен, пра ши на или не што
тре ће – до ђе у кон такт са ће ли -
ја ма слу зни це но са, уста, гр ла,
плу ћа, сто ма ка и цре ва, до ла зи
до осло ба ђа ња хи ста ми на.

Упра во хи ста мин је про те ин
од го во ран за све симп то ме ко -
је по ве зу је мо са алер ги ја ма.
Ак тив ност хи ста ми на бло ки -
ра ју ан ти хи ста ми ни ци, чи ја је
основ на уло га да за у ста ве алер -
гиј ску ре ак ци ју. Мно ги ле ко ви
за алер ги је де лу ју упра во као
ан ти хи ста ми ни ци. Ме ђу тим,
по сто је и од ре ђе не на мир ни це
и биљ ни екс трак ти ко ји мо гу
има ти слич не ефек те на

и мо же по мо ћи у сма ње њу ки -
ја ња и за пу ше но сти но са. Осим
то га, са вр ше но је за ја ча ње иму -
ни те та.

Две ка ши ке ја бу ко вог сир -
ће та, ка ши ку ме да и ка ши чи -
цу ли му но вог со ка си пај те у
три де ци ли тра то пле во де и до -
бро про ме шај те ка ши ком. Пиј -
те три пу та днев но (ују тро, по
под не и уве че).

Бе ли лук

Ово је на мир ни ца ко ју би тре -
ба ло увек има ти у свом до му,
бу ду ћи да има сна жно ан ти -

бак те риј ско, ан ти би от ско и
ан ти ви ру сно де ло ва ње и уз

то до при но си ја ча њу иму но си -
сте ма.

Сва ког ју тра мо же те жва ка -
ти си ро ви бе ли лук или га до -
дај те у обро ке.

Kуркума

Ова моћ на биљ ка мо же сма -
њи ти би ло ко ју вр сту алер -
ги је, јер има ан ти ин фла ма -
тор но и ан ти ок си дант но деј -
ство. Ја ча иму но си стем и
сма њу је за пу ше ност но -
са, ки ја ње и су во ћу уста.

Мо же те до да ти кур ку -
му раз ли чи тим ре цеп ти ма

или при пре ми ти при род ни
лек.

По ме шај те шест ка ши ка кур -
ку ме у пра ху и шест ка ши ка
ме да, та ко да до би је те па сту.
За тво ри те по су ду и чу вај те је
у фри жи де ру. Узми те јед ну ка -
ши чи цу ују тру на пра зан сто -
мак и јед ну пре не го што оде -
те на спа ва ње то ком се зо не
але р ги ја.

Ђум бир

Ђум бир је вр ло ко ри стан лек
за але р гиј ски ри ни тис, јер је
ве о ма мо ћан ан ти хи ста ми ник,
а има и ан ти ви ру сна, ан ти ин -
фла ма тор на и ан ти бак те риј -

ска свој ства и ја ча иму но си -
стем. Сма њу је гла во бо љу, се -
кре ци ју и за пу ше ност но са.
По ред то га што је до бро да
жва ће те та нак ко ма дић ђум -

би ра, мо же те при -
пре ми ти и

в е  о  м а
ефи ка -

сан лек од
овог ко ре на.

Ста ви те шо љу во де, ка ши ку
ђум би ра и штап ци ме та у по -
су ду. За греј те и ку вај те око пет
ми ну та. Про це ди те и до дај те
ка ши ку ме да и сок од јед ног
ли му на. Пиј те овај на пи так два
пу та днев но, нај бо ље ују тру и
уве че.

Kоприва

Са вр шен ан ти хи ста ми ник и ан -
ти ин фла ма тор ни лек ко ји се у
ал тер на тив ној ме ди ци ни већ
сто ти на ма го ди на ко ри сти за
ле че ње се зон ских алер ги ја је -
сте ко при ва. Ова моћ на биљ ка
омо гу ћа ва бр зо олак ша ње у слу -
ча ју свра ба, за пу ше но сти но са,
ка шља ња и ки ја ња.

Да би сте при пре ми ли чај,
ста ви те у по су ду ка ши ку су вих
ли сто ва ко при ве и шо љу во де.
За гре вај те док не про ври и пу -
сти те да ври пет ми ну та. По -
том оста ви те да од сто ји де сет
ми ну та по кло пље но, па про це -
ди те и за сла ди те ме дом. Пиј те
два-три пу та днев но.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

производ њу хи ста ми на по пут
пре па ра та из апо те ке.

При род ни ан ти хи ста ми ници

Нај бо љим при род ним ан ти хи -
ста ми ни ци ма сма тра ју се
кверце тин, бро ме ла ин и ви -

та мин Ц.
При род ни из во ри
квер це ти на су ја бу -
ке, ја го де, тре шње,
в и  ш њ е ,

бо ров ни це, кај си је, бре скве, ци -
тру сно во ће, као и зе ле но по -
вр ће, цр ни и бе ли лук, зе ле ни
чај и цр но ви но.

Бро ме ла ин, по знат и као бро -
ме лин, је сте биљ ни ен зим ко ји
се у при ро ди на ла зи у ана на су,
али га мо же те на ћи и у об ли ку
до да та ка ис хра ни у апо те ка ма.

Ви та мин Ц је при род ни ан -
ти хи ста ми ник до ко га ће те нај -
лак ше до ћи, бу ду ћи да пре о -
вла да ва у мно гим вр ста ма во -
ћа и по вр ћа, а про да је се и као
су пле мент.

Шта је на је лов ни ку

Је ди те нај ма ње две пор ци је хра -
не бо га те оме га 3 ма сним ки -
се ли на ма днев но, јер не до ста -
так ове ки се ли не по ве ћа ва ри -
зик од алер ги ја.

Ора си, чи ја се мен ке, спа наћ,
со ја или ла не но се ме до бри су
ве ге та ри јан ски из во ри есен ци -
јал не ан ти ин фла ма тор не ал -
фа-ли но ле ин ске ки се ли не. Иа -
ко ма сли но во уље ни је оме га 3
ма сно ћа, оно та ко ђе има ан ти -
ин фла ма тор ни ефе кат и мо же
се ко ри сти ти уме ре но, уз до -
бре ре зул та те.

Ја бу ко во сир ће

Ја бу ко во сир ће има ан ти хи ста -
мин ска и ан ти би от ска свој ства

Лакше је остати
при свом
мишљењу и
илузији
исправности него
признати да
постоје и другачији
одговори на иста
питања. Но да ли
је то, осим што је
лакше, уједно и
корисно за нас?

НА ШТА СМО СВЕ АЛЕ Р ГИЧ НИ

Сва ка пе та од ра сла осо ба и сва ко ше сто де -

те у Ср би ји па ти од не ког об ли ка але р ги је.

По ред по ле на, по сто ји још не ко ли ко вр ло че -

стих алер ге на. Ево не ких од њих.

Хра на

У ве ли ке алер ге не спа да ју ки ки ри ки, ора -

си, ба де ми, ле шни ци, ја ја, ри ба,

ра ко ви, шкољ ке и оста ли мор -

ски пло до ви, со ја и дру ге жи та -

ри це, ја го де и ки ви. За але р ги ју

на хра ну не ма ле ка, па је мо гу -

ће је ди но пот пу но из бе га ва ње

про бле ма тич них на мир ни ца.

Ин сек ти

У нај ја че алер ге не спа да отров ко ји се из -

лу чу је при ли ком ује да пче ле, осе, стр шље на

и па у ка. Он иза зи ва бур не ре ак ци је ко је зах -

те ва ју хит ну ме ди цин ску по моћ.

Ле ко ви

Иза зи ва ју из у зет но бур не алер гиј ске ре -

ак ци је и за то их ни ка да не тре ба узи ма ти

без кон сул та ци је с ле ка ром и фар ма -

цеутом.

Буђ

Бу ђи има у вла жним, мрач ним ста но ви -

ма, ку па ти ли ма, у угло ви ма спољ них зи до -

ва, али и на по вр ши ни сак сиј ске зе мље.

Алер ги ја на буђ ни је се зон -

ског ка рак те ра и мо же да се

ја ви у би ло ком тре нут ку.

Ду ван ски дим

Дим ци га ре те је пун ра зних

ток си на, од ко јих не ки иза зи -

ва ју алер гиј ску ре ак ци ју у ви -

ду на дра жај ног ка шља и гу ше ња. Нај че шће

се ја вља код де це.

Жи во тињ ска дла ка

Дла ка ва шег кућ ног љу бим ца не мо же са ма

по се би да иза зо ве ре ак ци ју, већ до про бле ма

до во де зној, пљу вач ка и урин ко ји се за др жа -

ва ју на њој. Љу ди су најче шће алер гич ни на

мач ке, али и на псе, гло да ре и ко ње.

ПРИ РОД НИ ЛЕ КО ВИ ЗА АЛЕР ГИ ЈУ НА ПО ЛЕН

ПРО ЛЕ ЋЕ БЕЗ СУ ЗА И ЗА ПУ ШЕ НОГ
НОСА – МО ГУ ЋЕ ЈЕ!

Свака вештина,
постигнуће или
промена коју
желимо, а видимо их
код других који су
успели, није дошла
преко ноћи, већ
упорним,
свакодневним
учењем и
понављањем
наученог.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПРАК ТИЧ НИ СА ВЕ ТИ

Ако сте алер гич ни на по лен,

ка да кре не се зо на цве та ња

би ља ка ко је вам сме та ју,

ура ди те ово:

• спре чи те кон такт с по ле -

ном др ве ћа, жбу ња и тра ве;

• од мах по ула ску у ку ћу

ски ни те оде ћу и ци пе ле (на

њи ма има по ле на);

• уве че се ис ту ши рај те и

опе ри те ко су;

• ре дов но бри ши те стан

вла жном кр пом;

• ка да по лен ја ко ле ти од

ра ног ју тра, др жи те про зо ре

за тво ре не;

• до бро про ве тра вај те са мо

ка да су ки шни да ни;

• не мој те су ши ти веш

напољу;

• ка да су да ни сун ча ни и

ду ва ве тар, оп те ре ће ње по -

ле ном је ви со ко, па та да не -

мој те пра ви ти из ле те, ба ви -

ти се спо р том или ићи на

би ци кли стич ке ту ре;

• но ше ње на о ча ра за сун це

и ше ши ра са ши ро ким обо -

дом евен ту ал но мо же да

помог не;

• ин ста ли рај те по лен ски

фил тер у ау то мо би лу.
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Одлазак на тренинг, у салон ле-
поте, код фризера, у кафић или у
библиотеку још неко време неће
бити исти као некад. Упутства су
пред вама – добро их проучите,
требаће вам на сваком кораку.

Епидемија коронавируса јења-
ва и живот се полако враћа у
нормалу. Међутим, и тај по-
вратак мора бити постепен, па
нам се из дана у дан испоручу-
је све више правила која мора-

мо поштовати да се вирус не
би вратио и да маст не оде у
пропаст.

Правила је заиста много, сто-
га – узмите нотес и хватајте
белешке. Д. Кожан

ШТА СЕ ОВОГ МАЈА У СРБИЈИ СМЕ, А ШТА НЕ

ДЕТАЉАН ВОДИЧ КРОЗ ПОПУШТАЊЕ МЕРА

Kризни штаб за сузбијање ко-

ронавируса је на седници одр-

жаној 24. априла препоручио

свим привредним субјектима

да наставе рад пуним капаци-

тетом, уз поштовање следећих

превентивних мера:

– одржавање физичког

размака међу запосленима;

– дезинфекција просторија,

подова, мобилијара, маши-

на, алата и уређаја за рад по-

сле пружене услуге сваком

појединачном кориснику, као

и обавезно постављање де-

зобаријера;

– замена коришћене папир-

не, пластичне или платнене

галантерије;

– коришћење маски и рука-

вица;

– дезинфекција ногу и руку

свих лица која улазе у по-

словни простор;

– често проветравање свих

просторија;

– редовна дезинфекција свих

заједничких и хигијенских

просторија;

– у случају сумње да неко лице

има симптоме заразне болести

ковид 19, оно треба одмах да

се удаљи с посла и да се јави

надлежном дому здравља.

Ово важи за све

Препоруке за угоститеље

припремио је Градски завод

за јавно здравље Београд и

оне се могу прузети са сајта

те установе. Издвајамо нај-

важније.

• Сви запослени морају да

носе маске, радне униформе

и рукавице, а пожељно је да

они који директно комуни-

цирају с гостима користе и

визир.

• Гости у објекте морају ула-

зити с маском, која се мора

носити и приликом преузи-

мања хране и пића путем

кућне доставе или шалтер-

ске продаје. Гости могу ски-

нути маску само док су за

својим столом.

• Распоред столова треба

организовати тако да раз-

мак између гостију који седе

за истим или суседним сто-

ловима не буде мањи од два

метра. У супротном обезбе-

дити физичке баријере од

плексигласа или другог пу-

ног материјала.

• Сто и столице након одла-

ска госта обавезно дезинфи-

ковати.

• Избацити из употребе по-

служивање хране у посуда-

ма за заједничку употребу.

• Користити папирне меније

за једнократну употребу или

евентуално меније за више-

кратну употребу погодне за

дезинфекцију.

• Обезбедити обележена ме-

ста за хигијенско одлагање

отпада (маски, рукавица и

сл.) у објекту и башти – то

треба да буде кеса у канти с

педалом за ножно отварање.

• Угоститељске објекте ре-

довно проветравати природ-

ним путем. Не користити ве-

штачку вентилацију затворе-

ног централизованог типа.

• Запослени који послужује

храну и пиће не треба да

обавља наплату услуге.

Препоруке за угоститеље

У једној приватној стомато-

лошкој ординацији у Панче-

ву, која почиње да ради 8.

маја, рекли су нам да и та-

мо важе посебна правила.

– Не сме бити гужве у ор-

динацијама, па пацијенти-

ма заказујемо телефоном

на сат времена, а између

сваке посете простор се

комплетно дезинфикује. Ра-

дови на турбинама се, због

стварања аеросола, заказу-

ју пред крај радног време-

на. Маске и рукавице су

обавезне приликом доласка

до ординације. Врата паци-

јентима отвара сестра, како

они не би ништа додирива-

ли. Одмах на уласку газе у

дезобаријеру, затим у одла-

зе у тоалет да оперу руке и

тек тада улазе у ординаци-

ју. Ако пацијенти не долазе

сами, пратња остаје напо-

љу. У случају да у чекаоници

има више пацијената, по-

требно је да они буду на

удаљености од најмање два

метра. Стоматолози морају

да носе хируршке капе, ви-

зир, заштитне наочаре и

маску и хируршки мантил

за једнократну употребу, а

испод њега униформу, коју

након коришћења треба ис-

кувати. Обућа се такође

дезинфикује на крају рад-

ног дана. Пре доласка код

стоматолога пацијенти мо-

рају да се истуширају и да

скину сувишан накит. Ако

приметимо да се превише

зноје или имају симптоме

болести, можемо да одло-

жимо лечење. Имамо право

да им измеримо температу-

ру и да им затражимо вали-

дан тест на коронавирус

пре лечења – објашњава

стоматолог из поменуте

ординације.

Стоматолози
Инструкције за рад козме-

тичких и фризерских сало-

на садрже све већ наведе-

не ставке, уз неколико до-

датних.

– Наши запослени и ина-

че, још од оснивања салона,

носе маске и рукавице и

дезинфикују се прибор,

апарати и просторије. Оно

што је због коронавируса

додатно уведено јесу: дезо-

баријера на улазу, пластич-

ни паравани, односно „шал-

тери”, који се користе при

маникиру, визири који се

носе током обављања депи-

лације, педикира, третмана

лица и фенирања и једно-

кратни пешкири и бошче

код фризерских услуга –

истиче Бојка Ћорлука, вла-

сница једног салона лепоте

у нашем граду.

Kлијенти су, како каже

наша саговорница, дужни

да у салон дођу с рукавица-

ма и маском.

– Пре уласка треба да са

обе ноге стану на дезобарије-

ру на три до пет секунди. По-

том морају да дезинфикују

руке гелом за дезинфекцију,

или, још боље, да их оперу. У

обавези су да дођу тачно на

време и сами, како се не би

правила гужва. При закази-

вању се оставља од 15 до 20

минута размака између тер-

мина да би се релаксирано

радило и да би се избегло су-

сретање људи у салону. Ве-

ћина клијената се придржа-

ва правила и упутстава, али

постоји и мањи број оних ко-

ји се понашају ноншалантно

и доводе и себе и нас у небе-

збедну ситуацију. Њих мора-

мо да замолимо да се при-

државају мера или да, нажа-

лост, откажемо термин – до-

дала је Бојка Ћорлука.

Козметичари и фризери

Поред већ наведених општих

мера, теретане и фитнес-клу-

бови су добили и додатна упут-

ства. Издвојићемо најважнија:

• приликом сваког уласка за-

послени и корисници морају

дезинфиковати руке препара-

том на бази 70% алкохола;

• корисници морају имати

сопствене пешкире и сред-

ства за личну хигијену;

• термини се унапред

заказују;

• коришћење заједничких

просторија, као што су свла-

чионице, туш-кабине и сл.,

могуће је само ако се након

сваког коришћења изврши

дезинфекција просторије;

• распоред опреме, справа и

других реквизита мора бити

такав да у сваком моменту из-

међу вежбача буде физичка

удаљеност од најмање два

метра, односно десет метара

квадратних по вежбачу;

• опрема, справе и реквизи-

ти за вежбање морају се

дезинфиковати после сваке

употребе.

Упркос компликованој

процедури веће теретане и

фитнес-центри у Панчеву по-

чели су да раде. Да би обез-

бедили термине за све заин-

тересоване, поједини међу

њима нуде да део тренинга

одрадите уз њихову подршку

онлајн, а други део у клубу.

Теретане и фитнес-центри

Привремено затварање

фирми приватницима је, ка-

ко кажу, један од најстре-

снијих периода у досада-

шњем пословању. Делимо

једно искуство приватне

предузетнице из нашег гра-

да, која је, из разумљивих

разлога, желела да остане

анонимна.

– Прекид рада ме је баш

уплашио, зато што сам одго-

ворна и за већи број запо-

слених, а самим тим и за

њихове породице. На срећу,

своје пословање планирам

на дуге стазе и увек сам бар

пар месеци испред повољ-

них и неповољних послов-

них ситуација. Ипак, чак и

уз такву припрему мислим

да би мало која приватна

фирма издржала прекид ду-

жи од овог који смо имали –

каже наша саговорница.

Она сматра да је државна

помоћ добродошла, али –

недовољна.

– Ако ће већ бити испла-

ћена три минималца, зашто

не буду уплаћени порези и

доприноси? Да ли треба да

узимамо кредите да бисмо

регулисали ту обавезу? Дру-

го, да би се поново покренуо

посао, потребно је набавити

материјал за рад и много ви-

ше средстава за хигијену.

Све то исцрпљује већ исцр-

пљене фирме. И оно што се

намеће као питање је: да ли

је овоме крај или ће привре-

да да стане и на јесен, при

налету новог таласа вируса,

који се најављује? Тај нови

ударац огроман број фирми

сигурно не би преживео – за-

кључује ова предузетница.

Прекид рада велики стрес за приватнике

У Градском заводу за јавно

здравље наглашавају да је

након поновног отварања

објеката кључно спровести

испирање унутрашње водо-

водне мреже, и то тако што

ћете отворити све славине с

хладном водом и пустити да

вода истиче средњим млазом

све дoк сe нe испусти цeлa

зaпрeминa вoдe у цевима, од-

носно док вoдa нe пoприми

свoje уoбичajeнe кaрaк-

тeристикe (изгуби евентуално

присутну боју и мутноћу и

устали јој се температура).

У случajу дa је вода изме-

њених карактеристика и

нaкoн дeтaљнoг испирaњa,

пoтрeбнo je дa сe oбрaтитe

надлежном водоводу или

Заводу за јавно здравље

Панчево путем телефона

013/312-725.

Кад отворите локал, прво проверите воду

Републички Kризни штаб за

сузбијање коронавируса је

прошле недеље донео уред-

бу о попуштању мера, а ево

и када она почиње да важи,

у зависности од делатности:

• 27. април: почели да раде

фризерски и козметички са-

лони, теретане, фитнес-цен-

три и библиотеке; отворени

паркови и шеталишта;

• 4. мај: дозвољен рад

кафићима и ресторанима;

поново покренут железнич-

ки и друмски међумесни

превоз;

• 8. мај: отварају се тржни

центри и Аеродром „Никола

Тесла”;

• 11. мај: почињу да раде

вртићи и продужени бора-

вак у школама за децу коју

нема ко да чува;

• 18. мај: крећу комерцијал-

ни летови с београдског ае-

родрома.

Календар (п)опуштања
– Радимо од 9 до 15, уме-

сто од 8 до 20 сати. Не ра-

де читаоница и интернет

клуб. Тренутно корисници

немају приступ фонду, то

јест не могу да уђу и сами

бирају књиге, већ им би-

блиотекар до улаза доно-

си издања која затраже.

И запослени и корисници

морају да носе маске и ру-

кавице. Исто важи и за

Дечје одељење – појасни-

ла је Јелена Катана, би-

блиотекарка у панчевачкој

библиотеци.

Библиотеке

У складу с попуштањем ме-

ра, пљуште инструкције ко-

јима се предузетницима су-

герише на који начин би мо-

гли да наставе свој рад.

Ипак, многи од њих тврде

да званична упутства нису

добили од надлежних, па се

махом о томе информишу на

интернету.

На сајту Владе Србије по-

стоје опште инструкције за

поступање намењене свим

привредницима, као и кон-

кретна упутства за фризер-

ске и козметичке салоне и

за теретане и фитнес-цен-

тре. Ова правила наши су-

грађани могу пронаћи и на

сајту Градске управе

www.pan ce vo.rs.

Остале инструкције, попут

оних за кафиће и ресторане,

библиотеке, вртиће и јавни

превоз, постоје само у виду

предлога који је на свом

сајту изложио Градски за-

вод за јавно здравље у Бео-

граду, а пренео их је и пан-

чевачки Завод за јавно

здравље, уз напомену да им

се за све недоумице, потреб-

на испитивања и савете,

установе и привредни су-

бјекти с територије Јужноба-

натског округа могу обрати-

ти путем телефона 013/322-

965 и 013/312-725 или меј-

лом на in fo@zjzpa.or g.

Где се информисати



ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја” оба -
ве шта ва ко ри сни ке да, у скла ду с
пре по ру ка ма Вла де Ре пу бли ке Ср -
би је у вре ме тра ја ња ван ред ног ста -
ња, рад ни ци тог пред у зе ћа
не очи та ва ју ста ња на во -
до ме ри ма за ин ди ви ду ал -
не по тро ша че, већ се ра чу -
ни за утро ше ну во ду из ра ђу ју
на осно ву про це ње не по тро -
шње у прет ход ном пе ри о ду.

Из „Во до во -
да” мо ле све
по тро ша че ко -
ји су у мо гућ -
но сти да са ми
очи та ју ста ње
на во до ме ру да га
до ста ве елек трон ски пу тем на адре -
су: office@vodovodpa.rs или пу тем
бес плат не те ле фон ске ли ни је, на
број: 0800/1111-46. Пи са но оба ве -
ште ње о ста њу во до ме ра гра ђа ни мо -
гу до ста ви ти и лич но, од ла ском на

шал тер за ре кла ма ци је, ко ји се на -
ла зи у Ули ци осло бо ђе ња 15. Рад но
вре ме шал те ра је рад ним да ни ма од
8 до 13 са ти. Оба ве ште ње мо же те

по сла ти по штом на већ по ме -
ну ту адре су: Осло бо ђе ња 15.

Без об зи ра на на чин до ста -
ве, оба ве ште ње тре ба да са др -

жи сле де ће по дат ке: пре зи ме и име
ко ри сни ка, ши фру куп ца (ви де ти
на ра чу ну), адре су где се во до мер

на ла зи, број во до ме ра (ви де ти
на ра чу ну), ста ње на во до -

ме ру (очи та ва ју се сви бро -
је ви на број ча ни ку),
да тум очи та ва ња и
кон такт-те ле фон.

Из „Во до во да”
апе лу ју на ко ри сни ке
ко ји не ма ју по тро шњу
у на ред ном пе ри о ду
да их о то ме оба ве сте,
ка ко не би пра ви ли

ра чу не на осно ву про -
це ње не по тро шње. Рад ни ци тог пред -
у зе ћа очи та ва ју во до ме ре стам бе -
них за јед ни ца и по слов них обје ка -
та по уста ље ном ре жи му.

До дат не ин фор ма ци је мо же те до -
би ти пу тем бес плат не те ле фон ске
ли ни је „Во до во да”: 0800/1111-46.

Петак, 8. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

8 ГРАДСКА

Пан де ми ји се на зи ре крај, све тло у
ту не лу све је бли же и сви се ла га но
при пре ма мо за жи вот по сле ко ро не,
шта год то зна чи ло.

По вра так на ста ро ни је та ко јед но -
ста ван. У сви ма на ма страх је још ту.
Ко ро на ни је пре ста ла да вре ба, за ра -
за је и да ље мо гу ћа. На ста ви ли смо
да ра ди мо, али уз на пор не и ком пли -
ко ва не ме ре пре до стро жно сти, на ка -
кве до са да ни смо на ви кли. Си гур но
ви ше ни шта ни је исто као пре.

Хо ће ли ствар но це ло ле то би ти
обе ле же но фи зич ком дис тан цом, ма -
ска ма, ру ка ви ца ма, стра хом од ви ру -
са? На ши чи та о ци ми сле да ће мо се
по сте пе но вра ти ти нор мал ном жи во -
ту, али да још ни је вре ме да се опу -
сти мо. А ево ка ко су они про во ди ли
вре ме у про те клих ме сец и по да на.

МИ О ДРАГ ИСА КО ВИЋ, 
тех ни чар за ба зе не:

– Ге не рал но ни сам ни осе тио изо -
ла ци ју, јер ра дим нор мал но као и до
са да. Не до ста је ми че шће дру же ње с
при ја те љи ма. Ве ћи на је пре пад ну та
од ви ру са и љу ди се не усу ђу ју да иза -
ђу из ку ће. Кад про ђе опа сност од за -
ра зе, пр во што ћу да ура дим, би ће да
по тро шим све па ре ко је су се на го ми -
ла ле услед ли ми ти ра них мо гућ но сти
за од ла зак у ку по ви ну. Жу ља ме џеп.

МА РИ ЈА НА БА СА РИЋ, фи ло лог
немач ког је зи ка и књи жев но сти:

– Ка ран тин не мо ра мо схва ти ти ну -
жно као зло. Пер цеп ци ја, на рав но, за -
ви си од чо ве ка до чо ве ка. Мно ги су
из гу би ли по сао, не ки пси хич ки ни су
мо гли да под не су да бу ду за тво ре ни у
до мо ви ма пре ду го и слич но. За ме не
је изо ла ци ја, та ко ђе, на мо мен те би ла
пси хич ки те рет, не мо гу да ла жем.
Има ла сам не ки нео бја шњив осе ћај да
ми је од у зе та сло бо да. Ме ђу тим, оно
на че му сам бес крај но за хвал на, је сте
то што је мо ја фир ма на ста ви ла да ра -
ди и све нас по сла ла да ра ди мо од ку -
ће. То ми је по мо гло да се осе тим ко -
ри сном и да по пу ним до бар део да на.
До бра стра на ка ран ти на би би ла и то
што ће мо ви ше це ни ти вре ме про ве -
де но с по ро ди цом. Не ки су чак у до ба
ко ро не от кри ли и сво је скри ве не та -
лен те. Ја сам од лу чи ла да по мог нем
сви ма ко ји же ле да на у че не мач ки и
за то де лим сво је зна ње бес плат но на
свом „Ин ста грам” про фи лу „casovine-
mackog.rs”. Ми слим да је са да пра во
вре ме да се про ба и на у чи не што но во.
На дам се да ће нам се жи во ти вра ти ти
у нор ма лу по сле све га и да ће мо из ву -
ћи не ку по у ку на кра ју. Жи ви мо пре -
ви ше бр зо и не ка да је по треб но да ма -
ло успо ри мо и освр не мо се око се бе.

НИ НА ПО ЉАК СА БО ВЉЕВ, 
еко но ми ста:

– Изо ла ци ја ми је при ја ла, јер ми -
слим да је тре ба ло да се сви ма ло окре -
не мо се би и сво јим по ро ди ца ма, али
нам не до ста ју и при ја те љи с ко ји ма
смо се че сто ви ђа ли. Са два ма ла де -
ча ка ни ка ко не мо гу да ка жем да ми је
би ло до сад но. Мо жда је би ло на пор но

у ве чер њим са ти ма, ка да их је већ те -
же ани ми ра ти. Али вре ме нам је ишло
у при лог, ве ћи део да на смо про во ди -
ли у дво ри шту. На дам се да „па у за” у
еко но ми ји не ће до не ти мно го ште те,
али ја сно је да ће нас сва ка ко кри за
пра ти ти још не ко вре ме. Оче ку јем да
ће ве ћи на љу ди оста ти при бра на. Ова
си ту а ци ја нас је опо ме ну ла и до не кле
на у чи ла шта је у жи во ту нај бит ни је –
здра вље на ших нај бли жих, по ро ди ца,
да смо сви на оку пу. Она ма њи на ко ја
се ба ви по ли тич ким пи та њи ма, иа ко
ни је у том све ту, не ка се окре не и по -
све ти се би. Ра ди те на то ме да у све му
сит ном на ђе те не што по зи тив но и ле -
по, не га тив не си ту а ци је ипак по ку шај -
те да ви ди те и с ве дри је стра не. Мен -
тал но здра вље је нај ва жни је, не труј те

се пи та њи ма ко ја вам не ће до не ти од -
го вор ка кав оче ку је те. Смеј те се и бу -
ди те срећ ни.

СР ЂАН КОР БА, сту дент:
– Да не у изо ла ци ји про во дио сам уз

ги та ру и он лајн пре да ва ња. Због то га
ми ни је би ло те шко. Лак ше је ако на
тај пе ри од гле да мо као на на град но
од су ство. Ми слим да тре ба да ис ко -
ри сти мо ово вре ме на нај бо љи мо гу -
ћи на чин и да се по све ти мо се би. Ово
вре ме по го ду је нај ви ше на ма умет ни -
ци ма, јер ко нач но има мо вре ме на да
се пот пу но по све ти мо му зи ци, сли ка -
њу, пи са њу, мо жда и да от кри је мо не -
ки но ви та ле нат за ко ји ни смо ни зна -
ли да га по се ду је мо. На дам се да ће
по сле овог пе ри о да љу ди по но во про -
бу ди ти ту дав но за бо ра вље ну ем па ти -
ју и пре све га људ скост у се би. При ро -
да нас је опо ме ну ла, са да је на на ма
да по ка же мо шта смо на у чи ли.

САН ДРА СР ДА НОВ, дис пе чер:
– С об зи ром на то да ра дим за стра -

ну фир му и да сам сва ког по по дне ва,
осим не де ље, би ла рад но ан га жо ва на,
ни сам баш има ла пу но вре ме на да ин -
тен зив но осе тим ве ли ку про ме ну ко ју
је ко ро на до не ла у сва ко днев ни жи вот.
У сва ком слу ча ју, не до ста јао ми је со -
ци јал ни жи вот и не по сре дан кон такт с
дра гим и бли ским љу ди ма. Уз ма ло
те шко ће, али и с ве ли ком од го вор но -
шћу, при хва ти ла сам по ја ча ну ди сци -
пли ну у свом жи во ту. Тру ди ла сам се
да се што ма ње ба вим не га тив ним ства -
ри ма ко је је ко вид 19 до нео, а на ко је
до та да ни сам обра ћа ла па жњу. Сва ка -
ко, ми слим да ће у жи во ти ма свих нас

до ћи до осве шћи ва ња и од го вор ни јег
од но са пре ма се би и око ли ни.

МЛА ДЕН РИ СТИЋ,
ди пло ми ра ни ма те ма ти чар:

– Ор га ни зо вао сам сво је вре ме та ко
да ми изо ла ци ја ни је па ла те шко. Ра -
дио сам, чи тао, тре ни рао. То че сто ни -
је слу чај с љу ди ма у мо јој око ли ни,
код ко јих при ме ћу јем страх. Чи ни ми
се, не то ли ко због са мог ви ру са, ко ли -
ко због кон фу зи је ко ју у њи ма пра ви
си ја сет ин фор ма ци ја ко ји ма се из ла -
жу сва ког да на не би ли са зна ли „шта
ће би ти”. Ја сно је да ће би ти еко ном -
ске кри зе, чи ји оки дач је сте ко ро на -
ви рус, али је су штин ски то са мо дру го
по лу вре ме еко ном ске кри зе ко ја је по -
че ла 2008. го ди не, ка да је про блем

гур нут под те пих и са да до ла зи на на -
пла ту. Чим се ван ред но ста ње за вр ши,
у нај кра ћем ро ку ће се сви вра ти ти
сво јим по сло ви ма. Све стан сам да ће
за бра на ра да има ти ве ли ке по сле ди -
це, нај ви ше за ма ла и сред ња пред у зе -
ћа, ко ји ма тре ба по мо ћи осло ба ђа њем
од оба ве зе пла ћа ња по ре за за пе ри од
ка да ни су по сло ва ла, јер ће у су прот -
ном ве ћи на не ста ти. У ме ди ји ма се
го во ри о по нов ном по ја вљи ва њу овог
ви ру са сле де ће зи ме.

БИ ЉА НА ЗА РИЋ, тр го вац:
– На дам се да ће се све вра ти ти у

нор ма лу и да ће мо се вра ти ти уо би ча -
је ном на чи ну жи во та на ко ји смо на -
ви кли. Ве ру јем да ни ко ме од нас ни је
би ло ла ко, с об зи ром на то да нам је
кре та ње би ло огра ни че но и да се ни -
смо ви де ли с број ним при ја те љи ма и
род би ном. Вре ме сам утро ши ла рад -
но, са сво јим нај бли жи ма. Ка да се све
за вр ши, ис ко ри сти ћу при ли ку да се
на ђем са они ма ко је већ за и ста ду го
ни сам ви де ла, и то ако нам да ља си ту -
а ци ја та ко не што бу де до зво ља ва ла.

ДРА ГАН СУ ЧЕ ВИЋ, елек тро тех ни чар:
– Овај пе ри од од ско ро два ме се ца

про вео сам код ку ће, уче ћи. Си ту а ци -
ја је сте ма ло не сва ки да шња, али ми -
слим да нас је усло ви ла да се ви ше
окре не мо по ро ди ци, нај бли жи ма, као
и то ме да се на у чи мо ди сци пли ни.
Ве ру јем да ће се све бр зо вра ти ти на
ста ро, без по сле ди ца. Пла ни рам да
по за вр шет ку ван ред ног ста ња по се -
тим ба ку, ко ју ни сам ду го ви део, као
и сво је при ја те ље и по ро ди цу.

Је ле на Ка та на

ШТА ВАМ ЈЕ НАЈ ВИ ШЕ НЕ ДО СТА ЈА ЛО У ВАН РЕД НОМ СТА ЊУ?

КУ ЈУ СЕ ПЛА НО ВИ ЗА ЖИ ВОТ
ПОСЛЕ ИЗО ЛА ЦИ ЈЕ

М. ИСА КО ВИЋ М. БА СА РИЋ

Н. ПО ЉАК СА БО ВЉЕВ С. КОР БА

Б. ЗАРИЋ Д. СУЧЕВИЋ

С. СРДАНОВ М. РИСТИЋ

НАША АНКЕТАМИ ПИТАМО ЗА ВАС

Ка ко до по пу ста од 5% 
на ра чу не за стру ју?

Као што је већ по зна то, осо ба ма ста -
ри јим од 65 го ди на је, због пан де -
ми је, ра ни је већ одо бре но да ра чу не
за гре ја ње и ко му на ли је пла те од ло -
же но уз по сто је ће олак ши це и без
ка ма те.

До бра вест за све оста ле гра ђа не
Ср би је гла си да је про шле не де ље
ЕПС до нео од лу ку да ће сви они
има ти мо гућ ност да ра чу не за стру -
ју за март, април и мај пла те с по пу -
стом од 5% и без об ра чу на ва ња ка -
ма те. Услов да оства ре пра во на ову

олак ши цу је сте да упла ту из вр ше
нај ка сни је до 30. ју на.

Ка ко да при ја ви те 
ста ње на бро ји лу?

Из ЕПС-а су још про шлог ме се ца
за мо ли ли гра ђа не да, због спе ци -
фич не си ту а ци је узро ко ва не ван ред -
ним ста њем и због опа сно сти ко ју
но си ко ро на ви рус, у свим слу ча је -
ви ма у ко ји ма очи та ва ње ста ња бро -
ји ла зах те ва ула зак у ин ди ви ду ал не
стам бе не објек те очи та ва ње из вр ше
са ми. Ста ње с да ту мом очи та ва ња
тре ба да ис так ну на вид ном ме сту
на ула зу у сво је објек те.

По ред то га, по тро ша чи ма је омо -
гу ће но да ја ве ста ње с бро ји ла по зи -
вом на број те ле фо на ко ји је на зна -
чен на ра чу ну, или пу тем имеј ла pri-
javastanja.ev@eps.rs (адре са ва жи за
до ма ћин ства на те ри то ри ји Вој во -
ди не). Имеј лом тре ба по сла ти сле -
де ће по дат ке: име и пре зи ме, адре -
су, ЕД број, ста ње на бро ји лу и да -
тум очи та ва ња.

„Елек тро при вре да Ср би је” апе -
лу је на куп це да у то ку ван ред ног
ста ња, због лич ног здра вља и без -
бед но сти дру гих гра ђа на, уко ли ко
су у мо гућ но сти ко ри сте пред но -
сти елек трон ске ко му ни ка ци је,

одно сно апли ка ци је ко је су по тро -
ша чи ма на рас по ла га њу на сај ту
тог пред у зе ћа.

По тро ша чи ма се пре по ру чу је и да
ра чу не пла те без од ла ска на шал тер
или дру га на плат на ме ста, и то елек -
трон ски, ко ри шће њем е-бан кинг и
м-бан кинг сер ви са, као и по мо ћу
кју-ар ко да ко ји се на ла зи на ра чу -
ну. Гра ђа ни ма ко ји ни су у мо гућ но -
сти да у вре ме епи де ми је ко ри сте
пред но сти елек трон ске ко му ни ка -
ци је на рас по ла га њу су над ле жне
слу жбе на шал те ри ма ЕПС-а, ко је,
због по што ва ња свих ме ра за шти те,
ра де скра ће но, рад ним да ни ма од 7
до 12 са ти.

Kупцима је омо гу ће но и да при -
го вор на ра чун упу те елек трон ским
пу тем, из бо ром од го ва ра ју ће адре се
у та бе ли „Kонтакт и за ин фор ма ци -
је” на сај ту ЕПС-а или на адре су ga-
rantovano.snabdevanje@eps.rs. На
исти на чин куп ци ко ји ни су до би ли
ра чун за елек трич ну енер ги ју мо гу
за тра жи ти ко пи ју ра чу на или би ло
ко ју дру гу ин фор ма ци ју.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Шта ако во до мер 
не очи та те са ми?



Са мо про да ја 
с кућног пра га и
испору ка на адре се

Кре та ње ис кљу чи во
ван по ли циј ског ча са

Као и сви дру ги по љо при вред -
ни про из во ђа чи, и ви но гра да -
ри су пре тр пе ли од ре ђе не по -
сле ди це за вре ме тра ја ња ван -
ред ног ста ња.

Ипак, не то ли ке као, ре ци -
мо, по вр та ри, али и код њих се
не мо гућ ност сло бод ног кре та -
ња од ра зи ла пре све га на пла -
сман ро бе.

Су ша ни је оста ви ла
последи це

Ка да је реч о окру же њу, ов да -
шњим ви но гор јем сма тра ју се
До ло во и ње го ва око ли на. Та -
мо већ го ди на ма функ ци о ни -
ше Удру же ње ви на ра и ви но -
гра да ра „Све ти Три фун”, чи ји
пред сед ник Бог дан Ан ку цић
на во ди да су он и ње го ве ко ле -
ге све по сло ве у сво јим ви но -
гра ди ма за вр ша ва ли у то ку да -
на, пре  по ли циј ског ча са, што
зна чи да им ни је би ла нео п -
ход на до зво ла за кре та ње.

– Си гур но је да се ван ред но
ста ње од ра зи ло на пла сман на -
ших про из во да. Куп ци су нам
не у по ре ди во ма ње до ла зи ли,
то јест ре ђе су на вра ћа ли у

подрум код Ђор ђа Ста ји ћа, у
ко јем на ше удру же ње скла ди -
шти ви но. Из о ста ла су оку пља -
ња гра ђа на, а са мим тим и ма -
ни фе ста ци је на ко ји ма и ми
из ла же мо – ка же Ан ку цић.

Он до да је да је, иа ко не ма
са ста на ка, у ре дов ном кон так -
ту с дру гим чла но ви ма Удру -
же ња, ко је има и свој ви но -
град, што је је дин ствен слу чај
у зе мљи.

– Од ове го ди не об ра ђи ва ће
га је дан мла ђи члан. За по че -
так  ће са ни ра ти ви но град, јер
је ла не пла ме ња ча узе ла да -
нак. На истом пла цу је и но во -
са гра ђе ни обје кат, чи је је зва -
нич но отва ра ње тре ба ло да бу -
де 22. ма ја. Ме ђу тим, због ак -
ту ел не си ту а ци је ни смо ус пе -
ли да окон ча мо све ра до ве, а
пре о ста ло је још са мо да згра -
ду при кљу чи мо на стру ју. Бу -
ду ћи да је у се лу по ста вље но
пе де се так сту бо ва, оче ку је мо
да ће, кад се већ раз вла чи кабл
за ра све ту у бли зи ни, и наш
обје кат би ти елек три фи ко ван
– на ја вљу је пред сед ник „Све -
тог Три фу на”.

Што се ти че при род них усло -
ва, до са да шњи пе ри од ка рак -
те ри ше су ша, ко ја за сад ни је
оста ви ла по сле ди це на ви но ву
ло зу.

– У слу ча ју да то по тра је, по -
сто ји и за лив ни си стем „кап по
кап” на на шем ви но гра ду. Што
се ти че до са да шњих ра до ва,

након зим ске за шти те „пла вим
ка ме ном” ви на ри су ура ди ли
оре зи ва ње кра јем фе бру а ра и
по чет ком мар та, по сле че га је
усле ди ло пр во ко па ње и фри -
зи ра ње, а у то вре ме и пр ва ком -
плет на за шти та „пла вим уљем”,
за тим и дру га, сред стви ма „ман -
ко гал 80” и „аба ста те” про тив
гри ња, пла ме ња че и пе пел ни -
це. Ге не рал но, ви но гра ди су ка -
сни је по че ли да кре ћу, што је
по зи тив но, јер се та ко из бе га -
ва ју по тен ци јал ни ка сни ји мра -
зе ви – ис ти че овај До ло вац.

Фо р ми ра ње гро зда у то ку

Ни пред сед ник ја буч ког удру -
же ња „Грозд” Не над Фи ли -

пов ски ни је имао по тре бе да
се кре ће ван по ли циј ског 
ча са, за то што је, та ко ђе, ра -
до ве оба вљао у до зво ље но 
вре ме.

– Сва ко днев но сам у свом
ви но гра ду од 120 ари, ко ји је
ове го ди не су пер стар то вао.
Ре зид ба је кре ну ла сре ди ном
фе бру а ра, од Све тог Три фу на,
као и „под сад ња” та мо где се
ни је при ми ло про шле го ди не,
па ре зид бе и два трет ма на за -
шти те. Код ра них сор ти шар -
до не и бе ла та мја ни ка већ се
фор ми ра плод, а уско ро ће и
цве та ње. Од цр ве них имам ка -
бер не со ви њон, ко ји је већ не -
ко ли ко го ди на у ро ду, док га

код мер лоа оче ку јем ове го -
ди не. Иа ко све ка сни два де се -
так да на, с до ла ском то плог
вре ме на то ће до ћи на сво је
ме сто. Бит но је и да су сви чо -
ко ти пре жи ве ли; ни је би ло
мра за ни оште ће ња, па се пу -
пољ ци до бро раз ви ја ју – ка же
Фи ли пов ски.

И ње му је про блем про да ја,
а ви но пла си ра као зва нич на
ви на ри ја и за про из во де де кла -
ра ци ју до би ја од ено ло шке ста -
ни це у Вр шцу. Не дав но је и
ње го ва су пру га до би ла зва ње
тех но ло га про из вод ње ви на,
што сва ка ре ги стро ва на ви на -
ри ја мо ра да има.

– До бар део про из во да ди -
стри бу и ра мо по ре сто ра ни ма,
ко ји су, као што је по зна то,
би ли за тво ре ни за вре ме ван -
ред ног ста ња. Тре ба ло би да
ових да на и они про ра де, па
ће мо ви де ти ка ко ће то ићи.
Про да ва ли смо с кућ ног пра -
га и уз по што ва ње свих ме ра
за шти те, али то је не у по ре ди -
во ма ње не го у нор мал но вре -
ме. Ипак, до ла зи ли су ми куп -
ци из Опо ва, Ко ва чи це или
Сеф ке ри на, а чак је и је дан
би ци клом из гра да до шао по
не ко ли ко ли та ра. Што се удру -
же ња ти че, оно је ми ро ва ло, а
од ло жи ли смо и не ке ак тив -
но сти, по пут по се те де сти ле -
ри ји у Ва ље ву – ис ти че пред -
сед ник ор га ни за ци је ја буч ких
ви на ра.

Осу је ти ти ру та ве бу бе

И је дан од нај у спе шни јих про -
из во ђа ча ви на, Ср би слав Ћој -
ба шић из До ло ва, од ла зио је
сва ко днев но у свој ви но град
од 70 ари, осим у дане ви кен -
да, ка да је ва жи ла за бра на
кретања.

– По ли циј ски час нам је сме -
тао, јер се за шти та оба вља на
ни жим тем пе ра ту ра ма ка сни -
је по под не и пред ве че. Ина -
че, ви но град је ле по кре нуо, а
зе ле ни из дан ци, зва ни ла ста -
ри, ве ли ки су већ и по де сет
до пет на ест цен ти ме та ра. Не -
до ста ју па да ви не, јер не мам
за лив ни си стем. Рас по ре дио
сам по су де с во дом у ко је сам
ста вио ми рис ани са, што при -
вла чи и уби ја та ко зва не ру та -
ве бу бе, ко је де сет ку ју цвет.
Предстоји ми тре ће пр ска ње
про тив пе пел ни це и пла ме ња -
че. Про да ја је ја ко сла бо ишла
и ма ло ко је до ла зио. Из ву кла
ме је до не кле ис по ру ка на кућ -
не адре се, али то из и ску је ве -
ће тро шко ве пре во за – за кљу -
чу је Ћој ба шић.

На кон ви ше од ме сец и по да на
ван ред ног ста ња си ту а ци ја у зе -
мљи ла га но се нор ма ли зу је.

От при ли ке та ко је и у пан че -
вач ким на се ље ним ме сти ма.
Прет ход ни да ни су про те кли
мир но, па чак и ве о ма ти хо; бу -
ду ћи да опа сност од ко ро на ви -
ру са још увек ни је уми ну ла, да -
ле ко смо и од уо би ча је ног живота.

Све у све му, кри зни шта бо ви
по ме сним за јед ни ца ма има ју
све ма ње по сла. По ред до ста ве
на мир ни ца, пен зи о не ри ма су и
овог пу та де ље ни  бес плат ни
при мер ци „Пан чев ца”.

Де жур ства тра ју, али 
све ма ње оба ве за

Ба нат ски Бре сто вац: Пред сед -
ник Са ве та Ме сне за јед ни це
Дра ган Ми ри чић на во ди да
кри зни штаб и да ље сто ји на
услу зи су гра ђа ни ма.

– По ред рад них да на, во лон -
те ри су де жу ра ли и у су бо ту и
не де љу, али упа дљи во је да
мно го ма ње љу ди зо ве, па је
са мим тим и ма ње оба ве за –
ка же Ми ри чић.

До бра вест је да су се чла но -
ви по ро ди це обо ле ли од ко ви -
да 19 у пот пу но сти опо ра ви -
ли, а да но ви слу ча је ви ни су
ре ги стро ва ни.

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

Ста ре фо то гра фи је у мо ди

Ба нат ско Но во Се ло: Kризни
штаб Ме сне за јед ни це и да ље
је на услу зи су гра ђа ни ма, ко ји
све по треб не ин фор ма ци је мо -
гу до би ти по зи вом на број теле -
фо на 615-051, од 8 до 15 са ти.

Што се дру гих до га ђа ња у
ме сту ти че, тре ба ис та ћи да је
за ни мљи ва ак ци ја по кре ну та
на „Феј сбук” про фи лу До ма
кул ту ре, чи ји је ад ми ни стра -
тор Ма ри ја Ву ко слав че вић упу -
ти ла по зив свим бив шим чла -
но ви ма сек ци ја те уста но ве да
по ша љу фо то гра фи је из пе ри -
о да ка да су они би ли игра чи,
пе ва чи или чла но ви ор ке стра
за по тре бе из ра де сај та и пра -
вље ња ар хи ве До ма кул ту ре.

– Мо ли мо да по ша ље те груп -
не фо то гра фи је с тур не ја или

на сту па, са опи сом ме ста и вре -
ме на у ко јем су на ста ле и, ако
је мо гу ће, у бо љој ре зо лу ци ји –
по зи ва Ма ри ја Ву ко слав че вић.

Све под кон тро лом

До ло во: Пре ма ре чи ма чла ни -
це кри зног шта ба Ли ди је Ан -
ку цић Бо жић, жи вот у се лу по -
чи ње да се нор мал но од ви ја.

– По чет ком не де ље је спро -
ве де на ком плет на дез ин фек ци -

ја ули ца, јер је ве ћи број љу ди
иза шао на гро бље на По бу са ни
по не де љак. Мо рам да ис так -
нем да се су гра ђа ни и да ље по -
на ша ју у скла ду са си ту а ци јом
и да се по шту је по ли циј ски час,
а три де се то ро ме шта на је до -
би ло до зво лу кри зног шта ба за
кре та ње у то вре ме ка ко би не -
го ва ли бо ле сни ке. То ком 1. ма -
ја је та ко ђе све би ло под кон -
тро лом, а за ви кенд је, и по ред

то га што је тр го ви на нор мал но
функ ци о ни са ла, би ло ма ње љу -
ди на ули ца ма – на во ди чла ни -
ца кри зног шта ба.

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

Та миш све из да шни ји

Гло гоњ: Слав ко Јо ва нов ски,
пред сед ник Са ве та МЗ, ис ти че
да је за вр ше на по де ла па ке та
пен зи о не ри ма с при ма њи ма
ис под 30.000 ди на ра, као и да
рад ни ци ко му нал ног пред у зе -
ћа ре дов но дез ин фи ку ју јав не
објек те и по вр ши не. 

– Мо рам да на по ме нем да
су на ши во лон те ри не дав но те -
мељ но уре ди ли оба лу Та ми ша,
укло нив ши ве ли ке ко ли чи не
сме ћа, што ће уско ро би ти по -
но вље но. Не знам да ли је и то
има ло не ке ве зе, или ова све у -
куп на си ту а ци ја, али при мет -
но је да је ри бљи фонд на на -
шој ре ци све бо га ти ји. Та ко ре -
кре а тив ни ри бо лов ци прет ход -
них да на ло ве из у зет но круп не
при мер ке ша ра на, што се ни је
ви ђа ло у по след њих пет на е стак
го ди на – ка же Јо ва нов ски.

Он ис ти че да је Ме сна за јед -
ни ца и да ље сва ко днев но на
услу зи ста ри јим су гра ђа ни ма,
ко ји ма је по но во де љен и но ви
број  „Пан чев ца”.

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

локал не по ште, ко ја је са да
отво ре на од 9 до 16 са ти.

Ра до ви око вр ти ћа 
и асфaлтирање

Ива но во: Кри зни штаб Ме сне
за јед ни це и да ље ре дов но де -
жу ра рад ним да ни ма од 8 до
15 са ти, а кон такт-те ле фон је
629-108.

Тре ба ис та ћи да су за вр ше -
ни ра до ви на уре ђе њу при ступ -
не са о бра ћај ни це, тро то а ра и
пар кин га ис пред згра де вр тића,
као и на ас фал ти ра њу Ули це
До же Ђер ђа, од Иве Ло ле Ри -
ба ра до Пе те фи ја Шан до ра.

Бор ба про тив ди вљих
де по ни ја

Ја бу ка: Пред сед ник Са ве та МЗ
Сло бо дан Илић ка же да је уз
по моћ ЈKП-а „Вод-ком” на ста -
вље на ре дов на дез ин фек ци ја
јав них по вр ши на.

– По ла ко се вра ћа мо у нор -
ма лан жи вот. Отво ре на је пи -
ја ца, а Ме сна за јед ни ца уско -
ро за по чи ње ре а ли за ци ју број -
них про је ка та. Ме ђу тим, мо -
рам да још јед ном из ра зим
жа ље ње јер, и по ред до бре во -
ље и тру да да се ди вље де по -
ни је укло не, не са ве сни ме шта -
ни и да ље ба ца ју ко му нал ни
от пад на ме ста где то ни је
пред ви ђе но. Та ко је пре не ки
дан опет не ко ис то ва рио го -
ми лу сме ћа код сточ ног гро -
бља, ко је смо не дав но очи сти -
ли. Сто га апе лу је мо на све ко -
ји ви де по чи ни о це да то
пријаве у Ме сној за јед ни ци –
ис ти че Илић.

Кри зни 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.

При пре ма јав них че са ма

Ка ча ре во: Пр ви чо век кри зног
шта ба Зо ран Мар ко вић на во -
ди да во лон те ри и да ље де ле
па ке те пен зи о не ри ма с пен зи -
ја ма ни жим од 30.000 ди на ра.

– Упо ре до с тим оба вља мо и
дру ге ак тив но сти, па је та ко по -
са ђе но цве ће у цен тру на сеља.
Ра ди мо и на ис пи ра њу си стема

јав них че са ма, ка ко би смо их
пу сти ли у рад на кон уки да ња
ван ред ног ста ња, од мах чим
За вод за за шти ту јав ног здра -
вља из вр ши ана ли зу во де – на -
во ди Мар ко вић.

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

По моћ пен зи о не ри ма

Омо љи ца: Иа ко се на зи ре крај
ван ред ног ста ња, кри зни штаб
Ме сне за јед ни це на ста вља сво -
је ак тив но сти, по пут при је ма
че ко ва пен зи о не ра ко ји још
увек ни су до би ли па ке те или
услу га снаб де ва ња ста ри јих, ко -
је оба вља ју мла ди во лон те ри.

Њи ма ре дов но по ма жу и чла -
ни це Удру же ња же на „Ет но-ку -
так”, а оне при том де ле бес -
плат не за штит не ма ске ко је су
са ме про из ве ле.

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

Мно штво ра до ва

Стар че во: Ко ман дант кри зног
шта ба Пе тар Ан дре јић на во ди
да се тре нут но ра ди на до пун -
ским спи ско ви ма за па ке те по -
мо ћи за пен зи о не ре. Ја ви ло се
сто ти нак љу ди, а ме ђу њи ма је
нај ве ћи број оних ко ји део пен -
зи је при ма ју из ино стран ства
и ни су би ли об у хва ће ни спи -
ско ви ма.

Упо ре до с тим у то ку су и
дру ге ак тив но сти.

– У бу ду ћем стар че вач ком
му зе ју ура ђе ни су по до ви и ви -
три не, а ра ди се на за вр шет ку
ин ста ла ци је са ме по став ке, ко -
ја об у хва та епо хе нео ли та и Ба -
нат ске вој не гра ни це, са освр -
том на ме ђу пе ри од. Пре ко пу -
та ка фа не „Ђе рам” је, на ини -
ци ја ти ву НИС-а, вра ћен ре ста -
у риран спо ме ник со вјет ским
војни ци ма. У пла ну је по ста -
вља ње укра сних све тле ћих сло -
ва с на зи вом ме ста на Тр гу нео -
ли та, а оче ку је се и по прав ка
удар них ру па на ко ло во зу у по -
је ди ним ули ца ма – на го ве шта -
ва Андрејић.

Гра ђа ни мо гу да по зо ву кри -
зни штаб од 8 до 15 са ти на те -
ле фон 631-144.

Петак, 8. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ВАН РЕД НО СТА ЊЕ У НА СЕ ЉЕ НИМ МЕ СТИ МА

НА ГО ВЕ ШТАЈ ПО ВРАТ КА У НОР МА ЛУ

ДО ЛО ВАЦ ОБЕ ЛЕ ЖИО ПРА ЗНИК РА ДА

Ма ло ко још увек та ко при -

ље жно др жи до „све тлих те -

ко ви на из про шло сти” као

Хај ру дин Шкри јељ, зва ни

Ми ја. Овај До ло вац не са мо

да не по ко ле бљи во по шту је

до ба ка да се на ша зе мља

зва ла СФР Ју го сла ви ја не го

по се ду је и пра ви ми ни-му -

зеј Ти то вих де ла, би ста и

сли ка, као и за ста ва и ли те -

ра ту ре из тог пе ри о да. Имао

је већ и не ко ли ко из ло жби

тих екс по на та по окол ним

ме сти ма: у Ја бу ци, Ка ча ре -

ву, Гло го њу...

По ред то га, Ми ја не про -

пу шта при ли ку да про сла ви

и ју го сло вен ске пра зни ке...

– Обе ле жа вам све ва жни -

је да ту ме, од Да на ре пу бли -

ке, пре ко Дан бо ра ца, до

Да на осло бо ђе ња До ло ва –

7. сеп тем бра. Та да ис так нем

за ста ве и дру ге сим бо ле зе -

мље ко ју и да нас но сим ду -

бо ко у ср цу. А сва ког 1. ма -

ја обич но ми до ђе и ве ли ко

дру штво исто ми шље ни ка,

што са да ни је би ло мо гу ће

због по ли циј ског ча са.

Ипак, ску пи ло се нас не ко -

ли ко „иле га ла ца” из нај бли -

жег ком ши лу ка. За ста ве су

оста ле ока че не и 4. ма ја, на

дан Ти то ве смр ти, а ра ни јих

го ди на сам та да обич но од -

ла зио у Ку ћу цве ћа да се по -

кло ним се ни ма нај ве ћег си -

на на ро да и на род но сти Ју -

го сла ви је – ис ти че Ми ја

Шкри јељ.

Чишћење глогоњских обала

Мија редовно истиче 
југословенске симболе

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ВИ НО ГРА ДА РИ И ВИ НА РИ У ВАН РЕД НОМ СТА ЊУ

Отежани пласман производа

Зелени изданци фино напредују



Ме сец и по да на вра та на ших до мо -
ва би ла су углав ном за кљу ча на, а
ком пју те ри, те ле фо ни и те ле ви зо ри
би ли су нам је ди ни про зор у свет.
Ма ни фе ста ци је су би ле от ка за не или
од ло же не, а кул ту ра се пре ме сти ла
у вир ту ел ни про стор. Отво ри ла су се
вра та нај ве ћих свет ских му зе ја, га -
ле ри ја и би бли о те ка. Филм ски фе -
сти ва ли су пре ме ште ни на плат фор -
му „Ју тјуб”, а мно ге ку ће ко је се ба ве
ки не ма то гра фи јом учи ни ле су до -
ступ ним ве ли ки број ста рих оства -
ре ња ко ја ра ни је ни су мо гла да се
на ђу ниг де на ин тер не ту. Пра во ужи -
ва ње је би ло слу ша ти ди-џе је ве ко ји
су у кућ ној ва ри јан ти пу шта ли му -
зи ку, као и мно ге му зи ча ре ко ји су
не се бич но де ли ли сво ју умет ност с
пра ти о ци ма. На пр сте јед не ру ке мо -
гу се на бро ја ти осо бе ко је ни су у то -
ку да на од гле да ле ба рем је дан филм,
од слу ша ле јед ну пе сму или по гле да -
ле из ло жбу фо то гра фи ја на ин тер -
не ту. Ка да је због ван ред ног ста ња
све ста ло, умет ност је хра ни ла на шу
ду шу.

За то вре ме, док ми ужи ва мо у
свим тим про гра ми ма, мно ги умет -
ни ци тр пе по сле ди це јер су оста ли
без из во ра при хо да. У на шој зе мљи
по сто је 2.373 умет ни ка, ко ји са ра -
ђу ју са уста но ва ма кул ту ре на осно -
ву уго во ра о де лу. Уред бом Вла де
Ре пу бли ке Ср би је о ре ба лан су бу џе -
та од 27. апри ла, ко јим је пред ви ђе -
на еко ном ска по моћ у из но су од 5,1
ми ли јар де евра за са ни ра ње по сле -
ди ца епи де ми је ко ро на ви ру са, ни су
об у хва ће ни сек тор кул ту ре и са мо -
стал ни умет ни ци. Об ја шње но је да
је ово тек пр ви па кет ме ра и да умет -
ни ци не ће би ти из оп ште ни, већ ће
до би ти по моћ из сред ста ва ко ја су
би ла пла ни ра на за фи нан си ра ње про -
је ка та из обла сти кул ту ре, а чи ја ре -
а ли за ци ја не ће би ти мо гу ћа. Ових
да на, на кон број них апе ла умет нич -

ких удру же ња, од лу че но је да ће сло -
бод ним умет ни ци ма би ти до де ље на
по моћ у вред но сти од 90.000 ди на -
ра за пе ри од од три ме се ца (март,
април, мај).

При ча ли смо с љу ди ма из кул ту ре
и пан че вач ким умет ни ци ма о то ме
ка ко они до жи вља ва ју кри зу у овој
обла сти и где ви де из лаз.

Сли кар ка Је ле на Ла лић ка же да не -
из ве сност тра је и да се рад умет ни ка и
да ље од ви ја у спе ци фич ним усло вима.

–  При јат но су ме из не на ди ле мо је
дра ге ко ле ге, умет ни ци, као и ре пре -
зен та тив на удру же ња раз ли чи тих
умет нич ких бран ши, ко ја по сле ду -
гог ни за го ди на има ју је дин ствен став
у ве зи с по ло жа јем умет ни ка, кул ту -
ре и рад ни ка у кул ту ри у на шој зе -
мљи, као и о је дин стве ном на чи ну
ка ко би се ова кри за пре ва зи шла. По -
сто је мно ге иде је и ини ци ја ти ве ко је
су тек са да ви дљи ве и по кре ну те, иа -
ко су про бле ми, као и иг но ри са ње
овог сек то ра, ипак ста ри ја „бољ ка”
на шег дру штва – ка же она.

Сма тра да ни је мо гу ће да се иг нори -
ше труд и рад умет ни ка, по себ но ка да
је у про те кла ско ро два ме се ца он ви -
ше не го ви дљив у он лајн све ту пу тем
пред ста ва, филм ских и му зич ких фе -
сти ва ла, из ло жби и пер фор ман са.

–  Ни сам пре ве ли ки оп ти ми ста,
али ми слим да је со ли дар ност је ди -
но што нам је пре о ста ло у овим не

та ко сјај ним вре ме ни ма, а мо жда ће
ипак на ша др жа ва има ти слу ха за
по тре бе сво јих гра ђа на и из дво ји ти
сред ства за са мо стал не умет ни ке, али
и за оне дру ге, ко ји се осла ња ју на
кон кур се у кул ту ри, као што су то
ура ди ле мно ге дру ге др жа ве у све ту
и Евро пи – за кљу чу је Је ле на Ла лић.

Помоћ неопходна

У не дав ном раз го во ру с ви о ли ни стом
Фи ли пом Кру ме сом до та кли смо се
ег зи стен ци је сло бод них умет ни ка. Он
и овог пу та ка же да га је по ра зи ла чи -
ње ни ца да је кул ту ра на озбиљ ном уда -
ру и да ће се то од ра зи ти на по ну ду у
на ред ном пе ри о ду, а на ро чи то на про -
дук ци ју но вих умет нич ких про је ка та.

– Не до ста так нов ца ће до ве сти до
то га да ће се мно ги про гра ми об у -
ста ви ти, или ће се ре а ли зо ва ти на
бу џет ском/ор га ни за ци о ном ми ни му -
му. Из угла му зи ча ра, прет по ста вљам
да ће мно ги до ма ћи фе сти ва ли умет -
нич ке му зи ке пре тр пе ти озби љан
удар. На рав но, ов де не ми слим на
по пу ла р ну му зи ку, за њу ће увек би -
ти ме ста и та сце на ће се по ла ко по -
вра ти ти чим се отво ре уго сти тељ ски
објек ти – ка же Кру мес.

Не ко ли ко го сто ва ња у ино стран -
ству на ко ји ма је пла ни рао да уче -
ству је са да је от ка за но.

–  Нај ви ше ме бри не што је из о -
ста ла по моћ сло бод ним умет ни ци -
ма. Ви дим да је Град Бе о град обе ћао
по моћ, оче ку јем ре ак ци ју Гра да Пан -
че ва. Али ту до ла зи мо до бр ка ња два -
ју тер ми на: сло бо дан и са мо ста лан.
Ста тус са мо стал них умет ни ка, по мом
са зна њу, има ју они ко ји су се при ја -
ви ли др жа ви да оба вља ју са мо стал ну
умет нич ку де лат ност и др жа ва им
упла ћу је до при но се за со ци јал но и
пен зи о но. Сло бод ни умет ни ци су они
ко ји ра де ис кљу чи во хо но рар но, по
уго во ру о де лу, и ег зи стен ци ја им за -
ви си од тре нут них про је ка та на ко -
ји ма ра де. Они су у овој си ту а ци ји
нај у гро же ни ји, без ика квих при ма -
ња, а пот пу но су из о ста вље ни у др -
жав ном па ке ту по мо ћи – за кљу чу је
Фи лип Кру мес.

Ме на џе р ка за од но се с јав но шћу у
кул ту ри Мо ни ка Ху сар То кин сма тра
да је нео п ход но да сло бод ни умет ни -
ци бу ду об у хва ће ни ме ра ма по мо ћи.

– Ми слим да сви мо ра ју да их по -
др же, јер је њи хо ва уло га у дру штву
ве о ма ва жна, а и по треб но је да бу -
де мо со ли дар ни ка да је у пи та њу ег -
зи стен ци ја љу ди. Ова кри за и изо ла -
ци ја до при не ле су да по ста не мо све -
сни ко ли ко су кул ту ра и умет ност
бит не за оп ста нак, по себ но кад вам
је све дру го ус кра ће но. Јер шта смо
сви ра ди ли у про те клих ме сец и по
да на, од уво ђе ња ван ред ног ста ња?
Чи та ли смо књи ге, гле да ли фил мо -
ве, по се ћи ва ли ви р ту ел не из ло жбе,
слу ша ли му зи ку – об ја шња ва.

Она ка же да си ту а ци ју у ко јој смо
тре нут но до жи вља ва као нео п ход ност
и да стр пљи во че ка да про ђе.

–  Ра ди мо од ку ће иа ко је ве ћи на
кул тур них ма ни фе ста ци ја от ка за на
или од ло же на, ан га жо ва ни смо на не -
ко ли ко про је ка та у обла сти пра ва же -
на ко ји су у то ку, уче ству је мо и на ра -
зним ино стра ним кон кур си ма из умет -
но сти и кул ту ре, а при пре ма мо се и
за но ве кам па ње у дру гој по ло ви ни
го ди не. Не ке ће се ства ри си гур но ме -
ња ти, оста је да ви ди мо ко је и ко ли ко
– за кљу чу је Мо ни ка Ху сар То кин.

Ње но ви ђе ње је да се па у за у ра ду
у обла сти кул ту ре и умет но сти мо же
на док на ди ти ви ше стру ко ве ћим ула -
га њи ма у про дук ци ју на кон уки да ња
ван ред ног ста ња.

По зна ти пан че вач ки му зи чар Ба -
не Глу ва ков сма тра да се тре нут на
де ша ва ња мо гу по и сто ве ти ти са свет -
ским ра том, али с не ви дљи вим не -
при ја те љем, и да је за ње га ве ро до -
стој ност по да та ка и број ки ко ји се
из но се сва ко днев но пред љу де под
ве ли ким зна ком пи та ња.

–  Све ово ства ра је дан ве ли ки
при ти сак на љу де, ко ји се бо ре да
пре жи ве овај пе ри од. За бри ну ти су
за ег зи стен ци ју и здра вље, ка ко пси -
хич ко, та ко и фи зич ко. Ка ко ће се
да ље раз ви ја ти си ту а ци ја, ви де ће -
мо уско ро, а по сле ди це ће мо сно си -
ти ду го. Тре нут но се тру дим да не
гле дам пре ви ше ТВ и ве сти, јер ме
фру стри ра не моћ по је дин ца и бри -
не ме бу дућ ност. Овај сце на рио мо -
же по но во да се де си, а ра зум и
душев ни мир су на ру ше ни и ста -
вље ни пред тест из др жљи во сти –
ка же Глу ва ков.

Што се ње го вог ра да ти че, то ком
овог пе ри о да ус по рио је тем по жи во -
та и ба ви се ком по но ва њем и сни ма -
њем ау тор ских пе са ма.

–  Умет ни ци има ју чи ме да се ба ве
у кућ ном ам би јен ту: пи шу, сли ка ју,
ком по ну ју. Нај те же је љу ди ма ко ји
ни су на ви кли да се де код ку ће и не -
ма ју чи ме да се за ни ма ју. Еко ном ски
гле да но, тре ба ће до ста вре ме на да се
ру пе по пу не, по го то во што жи ви мо у
др жа ви чи ји је си стем за сно ван на
кри ми на лу, ко руп ци ји, ба ха то сти...
Јеф ти на смо рад на сна га, а кул ту ра је
за не ма ре на и си стем ски уни ште на.

Ме диј ски про стор се да је они ма ко ји
то не за слу жу ју, а не та лен то ва ним и
пер спек тив ним спор ти сти ма, му зи -
ча ри ма и глум ци ма. То је сли ка на ше
др жа ве, јад, бе да и сра мо та, а фи нан -
си ра се из па ра на ро да ко ји од по ште -
ног ра да је два пре жи вља ва и пла ћа
дра кон ске по ре зе. По ште ње и људ ска
до бро та су обез вре ђе ни. Си стем уби ја
кул ту ру, а без ње на род гу би сво ју ду -
шу и по ста је при ми ти ван, и та квим
на ро дом се ла ко вла да и ма ни пу ли -
ше – за кљу чу је Глу ва ков.

Чекајући решење

С об зи ром на то да че твр ти Ме ђу на -
род ни три је на ле гра фи ке у Умет нич -
ком па ви љо ну „Цви је та Зу зо рић” не
мо же би ти одр жан, од лу че но је да се
при ре ди вир ту ел на из ло жба у пла -
ни ра ном тер ми ну 22. ма ја. Је дан од
уче сни ка ће би ти Ми лан Ма нић, с
ра дом у ви ду ГИФ-а под на зи вом
„Иш че за ва ње кул ту ре”.

–  Хтео сам да по ру чим да је жи -
вље ње без кул ту ре бе сми сле но! Да
кул ту ра и умет ност за ди ру у све по -
ре дру штва. А умет ни ци су рад ни ци
по пут би ло ко јих дру гих рад ни ка ко -
ји про из во де или ства ра ју. Ако умет -
ни ци не пре жи ве, да ли ће кул ту ра
пре жи ве ти? Иа ко за свој умет нич ки
рад ни сам пла ћен, ни сам од у стао да
до при но сим кул ту ри. Дру га чи је и не
мо гу, но пи там се да ли ће на по кон
на ше дру штво це лис ход но са гле да -
ти зна чај са мо стал них умет ни ка за
оп шти ин те рес у кул ту ри – ка же
Манић.

Он об ја шња ва да је ви део да су
пред ло же не ме ре нов ча не по мо ћи
сло бод ним умет ни ци ма и да се на да
да ће то би ти ре а ли зо ва но.

–  У иш че ки ва њу кон крет них ре -
ше ња пот пи сао сам за јед нич ко са оп -
ште ње са мо стал них умет ни ка: „Кул -
ту ра за све! До сто јан ствен рад за све!”
– ре као је он и до дао да Град Пан че -
во ре дов но упла ћу је до при но се они -
ма ко ји су сте кли ста тус ли ца ко ја
са мо стал но оба вља ју умет нич ку или
дру гу де лат ност у обла сти кул ту ре.

Аме ри ка је из дво ји ла 307,5 ми ли -
о на до ла ра за по моћ сек то ру кул ту -
ре, Ита ли ја 130 ми ли о на евра, Не -
мач ка 50 ми ли јар ди евра, а Фран цу -
зи су од лу чи ли да де се ти на ма ми ли -
о на евра кроз ви ше раз ли чи тих фон -
до ва и на ни воу ре ги о на по мог ну
умет ни ци ма у до ба кри зе, по себ но
они ма ко ји ма су про гра ми и ма ни -
фе ста ци је от ка за ни због пан де ми је.

Су сед на Цр на Го ра је из дво ји ла
500.000 евра по мо ћи за област ства -
ра ла штва, од но сно за кул тур не рад -
ни ке, а вла сти у Хр ват ској и Сло ве -
ни ји од лу чи ле су да на ред на три ме -
се ца са мо стал ним умет ни ци ма ис -
пла ћу ју пла те из др жав не ка се, као
вид по мо ћи. Ове ис пла те би ће за -
сно ва не на за ра да ма ко је су има ли
то ком 2019. го ди не. Ме ђу тим, оста је
пи та ње шта је са они ма ко ји у тре -
нут ку по чет ка пан де ми је ни су има -
ли ни ка кав уго вор.
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Култура од куће
Ру ски фил мо ви
Чу ве ни ру ски ре ди -
тељ Ка рен Шах -
н а  з а  р о в ,
ду го го ди шњи
ди рек тор филм ског кон цер на „Мос -
фиљм”, до био је ви ше од пе де сет ру -
ских и ме ђу на род них на гра да за сво је
фил мо ве. Ме ђу њи ма су и две на гра де
за жи вот но де ло до би је не у Бе о гра ду
2018. го ди не – јед на од Ју го сло вен ске
ки но те ке, дру га од „Фе ста”. Шах на за -
ров је сни мио се дам на ест игра них
фил мо ва, а код нас се пам те ње го ва
оства ре ња „Град ну ла”, „Ца ре у би ца”,
„Ку рир”, „Иш че зла им пе ри ја”, „Па ви -
љон број 6”, „Бе ли ти гар”, „Ана Ка ре -
њи на, се ћа ња Врон ског”. Ка рен
Шах на за ров го ди на ма успе шно во ди
филм ски кон церн „Мос фиљм”, у ко -
јем је мо гу ће сни ми ти, из мон ти ра ти и
озву чи ти сва ку вр сту филм ског де ла у
скла ду с нај са вре ме ни јом тех но ло ги -
јом. Овај сту дио има и соп стве ни му -
зеј у ко јем се чу ва ју ар те фак ти ва жни
за исто ри ју со вјет ске и ру ске, али и
свет ске ки не ма то гра фи је. У он лајн би -
о ско пу „Мос фиљ ма” на „Ју тју бу” има
ви ше од де вет сто фил мо ва, а при ступ
је сло бо дан. Сви љу би те љи ру ских
фил мо ва мо гу по гле да ти ова оства ре -
ња на адре са ма youtube.com/user
/mosfilm и cinema.mosfilm.ru.

Ми смо јед но
Во де ћи свет ски филм -
ски фе сти ва ли и „Ју -
тјуб” на ја ви ли су за 29.
мај по че так за јед нич -
ког Гло бал ног филм -
ског фе сти ва ла „We Are

One”, на ко јем ће бес плат но би ти при -
ка за ни фил мо ви у из бо ру „Бер ли на -
ла”, фе сти ва ла у Ка ну и Ве не ци ји и
дру гих, укљу чу ју ћи и „Са ра је во филм
фе сти вал”, а сва при ку пље на сред ства
на ме ње на су Фон ду со ли дар но сти
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је
(СЗО) за бор бу про тив пан де ми је ко -
ро на ви ру са. Де се то днев ни ди ги тал ни
филм ски фе сти вал, у про дук ци ји и
ор га ни за ци ји гло бал не ме диј ске ком -
па ни је „Tribeca Enterprises”, по кре нут
је у уве ре њу да умет ни ци и ства ра о ци
у пре суд ним тре ну ци ма мо гу ује ди ни -
ти свет, охра бри ти сми сле ну ко ег зи -
стен ци ју и су штин ски по ве за ти љу де.
Фе сти вал „We Are One” омо гу ћи ће
гле да о ци ма не са мо да из но ве пер -
спек ти ве упо зна ју раз ли чи те кул ту ре
већ и да ди рект ним до на ци ја ма по -
мог ну ло кал ним за јед ни ца ма ши ром
све та по го ђе ним пан де ми јом ви ру са
ко вид-19. Као и у слу ча ју не дав ног
гло бал ног кон цер та „Је дан свет – За -
јед но код ку ће”, ко ји је при ку пио око
сто три де сет ми ли о на до ла ра до на ци -
ја, и фе сти вал „We Are One” усме ри ће
сав при ку пље ни но вац Фон ду со ли -
дар но сти СЗО, као и ло кал ним ху ма -
ни тар ним ор га ни за ци ја ма ши ром
све та. На ка на лу „YouTube.com/WeA-
reOne” би ће при ка за ни фил мо ви у из -
бо ру фе сти ва ла у Ан си ју, Бер ли ну,
Лон до ну, Ка ну, Гва да ла ха ри, Ма ка оу,
Је ру са ли му, Мум ба ју, Кар ло вим Ва -
ри ма, Ло кар ну, Ма ра ке шу, Њу јор ку,
Сан Се ба сти ја ну, Са ра је ву, те „Сан ден -
са”, фе сти ва ла у Сид не ју, То ки ју, То -
рон ту, Ве не ци ји, „Трај бе ке” и дру гих.

Ка ко је сни ман „Џо кер”
Ком па ни ја „Вор нер”
об ја ви ла је на „Ју тју бу”
до ку мен тар ни филм о
сни ма њу би о скоп ског
хи та „Џо кер”. До ку -
мен тар ни филм тра је
са мо два де сет два ми -
ну та, али се из ње га
мо же сте ћи бо љи увид
у ово, пре ма ре чи ма мно гих филм ских
кри ти ча ра, „ре мек-де ло ки не ма то гра -
фи је”. Обо жа ва о ци мо гу да чу ју и ви де
ка ко је ства ран филм, а пр вен стве но
де та ље о при пре ми и је дин стве ном из -
во ђе њу Хо а ки на Фи ник са, ко ји је за
ово оства ре ње до био „Оскар” за глав ну
му шку уло гу. По ред Фи ник са, о „Џо -
ке ру” го во ре и ре жи сер Тод Фи липс,
про ду цент Бре дли Ку пер, глу ми ца За -
зи Биц и дру ги. Филм „Џо кер” је до са -
да за ра дио ви ше од ми ли јар ду до ла ра.

Страну припремила 

Мирјана
Марић

А ШТА ЋЕ МО С КУЛ ТУ РОМ?

ПО ЛО ЖАЈ САМОСТАЛНИХ УМЕТ НИ КА 
У КРИЗНОМ ПЕ РИ О ДУ
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ ЦР ТА ЊЕМ

СВЕ ПО ЧИ ЊЕ ОД ЛИ НИ ЈЕ...
Нема тог детета које није још у нај ра -
ни јем периоду пожелело да узме
оловку у руке и нешто нацрта. Те хао -
тичне линије с временом су се претва -
рале у цртеже и њихово виђење света.
А код некога и у уметничка дела.

Широм отворених очију

Го ра на Аћа (25) за вр ши ла је основ не
и ма стер сту ди је на Фа кул те ту ли ков -
них умет но сти у Бе о гра ду. Из ла га ла
је на мно гим груп ним из ло жба ма, а
2019. го ди не је има ла са мо стал ну из -
ло жбу у га ле ри ји „Ква ка 22” у Бе о -
гра ду, под на зи вом „Ни сте спрем ни”.

– Од у век сам мно го цр та ла, а ако
ни сам цр та ла, он да сам пи са ла. Ни -
сам си гур на ко ли ко се тре ба узда ти у
та ле нат, јер је цр та ње ве шти на ко ја
се учи и осва ја. Би ти не по ко ле бљив,
стр пљив, ра до знао, то је мно го ве ћи
дар – ка же Го ра на.

Пр ви цр теж ко јег се се ћа је ак тив -
ни вул кан ко ји је на цр та ла са от при -
ли ке че ти ри го ди не.

– То је баш до бар цр теж, во ле ла
бих кад бих сад мо гла да ура дим је -
дан та кав. Пр ви пут ка да сам до шла
на при пре ме за упис на фа кул тет цр -
та ла сам ћуп, ко ји и да ље чу вам. Што
је пред мет јед но став ни ји, те же га је
на цр та ти – при ча нам она.

Ка же да до жи вља ва цр теж као алат
ко јим мо же да ура ди не што што је
за ми сли ла.

– Не же лим да се цр теж до жи вља ва
као не што што је до ступ но са мо умет -
ни ци ма. Сви љу ди сва ко днев но ко ри -
сте цр теж, а за ме не лич но то је на -
чин да не што ка жем и не што ство -
рим – об ја шња ва.

– Мо жда је нај ва жни је то да за и ста
отво ри те очи и да се ухва ти те уко -
штац са оним што сто ји ис пред. Би ти
пот пу но пре дан јед ном бе лом па пи ру
и јед ној иде ји, не што је нај леп ше што
по сто ји. У цр те жу је спе ци фич но то
што вас је увек страх да поч не те из
по чет ка, али све јед но то ура ди те. Тре -
ни ра стр пље ње и хра брост, јер ве чи то
кре ће те од ну ле – ка же Го ра на.

Нај че шће цр та ак то ве и пор тре те.
– Ин те ре су је ме по крет. За пра во,

не не ки на гли по крет те ла, по пут чо -
ве ка у тр ку, већ суп тил ни по кре ти ко -
ји тек на го ве шта ва ју бу ђе ње из сна
или ла ки пре кид ми ро ва ња. Та ко ђе,
во лим да тим чо ве ко вим бла гим по -
кре ти ма су прот ста вим сна жне по кре -
те ки ше или ве тра у по за ди ни и на тај
на чин ства рам ди на ми ку на ра ду. Ин -
три ги ра ме при су ство вре ме на на дво -
ди мен зи о нал ном фор ма ту. И иде ја да
је у јед ној сли ци за кљу чан је дан
тренутак ко ји се веч но ту по на вља –
об ја шња ва.

Го ра на је за вр ши ла гра фи ку и
највише ра ди у тех ни ка ма ли но рез,
си то-штам па и ли то гра фи ја.

Оста ви ти траг

Бо рис Ста нић (36) по за ни ма њу је
ака дем ски сли кар. За вр шио је основ -
не и ма стер сту ди је на Фа кул те ту ли -
ков них умет но сти у Бе о гра ду. Ау тор
је не ко ли ко стри по ва и гра фич ких
но ве ла, а за не ке од њих је до био зна -
чај на при зна ња. Уче сник је број них
из ло жби и про је ка та у зе мљи и
иностран ству.

– Цр там од ма ле на, мо жда од сво је
дру ге го ди не, а та кав је углав ном слу -
чај и са оста лим цр та чи ма. Као ма ли,
углав ном сам цр тао жи во ти ње; ми -
слим да сам пр во на цр тао сло на –
при ча Бо рис.

Стрип је у ње гов жи вот ушао вр ло
ра но. Отац је ку по вао сва мо гу ћа из -
да ња ал бу ма и стрип-ма га зи на.

– Стрип је ау то ном на фор ма умет -
нич ког из ра жа ва ња, са сво јим за ко -
ни то сти ма и ло ги ком. Ипак, на ау то -
ру је да та пра ви ла сва ки пут из ми -
сли за се бе. За то не бих ре као да је
стрип ис кљу чи во бли зак фил му, али
мо же да бу де. Исто та ко стрип мо же
да бу де бли зак сли кар ству, гра фи ци,
ар хи тек ту ри, ка ри ка ту ри. Ли те рар но,
стрип мо же да се при бли жи по е зи ји,

књи жев но сти, но -
ви нар ству. Бу ду ћи
да ком би ну је цр теж
и текст, стрип је
ши рок по јам ко ли -
ко и ова два ње го ва
са став на еле мен та
– об ја шња ва.

На ста ја ње
стри па за ње га је
ду го тра јан про цес
ко ји зах те ва упор -
ност и ис трај ност.
То је ис тра жи вач -
ки, ли те рар ни и ли -
ков ни рад.

– То ком
при ку пља ња гра ђе
и про у ча ва ња раз -
ли чи тих те ма, и ка -

сни је то ком цр та ња, ау тор их и про -
жи вља ва, са жи вља ва се с њи ма. Он
учи. Рад на стри пу за ње га је пре све -
га об лик уче ња.

– Уз бу ђе њем ме ис пу ња ва по ми сао
да по сто ји ве за из ме ђу мо јих цр те жа
и цр те жа пр вих сли ка ра из ка ме ног
до ба, ко је је ве ро ват но мо ти ви са ло
исто от кри ће – са жи вља ва ње с цр те -
жом и ње го во ожи во тво ре ње у на ма
ми стич ки је чин, би ло да цр та те, би -
ло да по сма тра те на цр та но. Ба вио сам
се раз ли чи тим те ма ма, исто риј ским,
лич ним, а у по след ње вре ме ме при -
вла че при по вет ке Ми ле те Јак ши ћа,
на шег по ма ло скрај ну тог, али не ве -
ро ват но ау тен тич ног при по ве да ча, са
чи јим при по вет ка ма бих упо ре дио
фил мо ве Са ше Пе тро ви ћа. Оди шу не -
ка квим пе си ми змом, не по ве ре њем у
људ ски род, цр ним ху мо ром. Две ње -
го ве при по вет ке сам ис ко ри стио као
мо тив за стри по ве – при ча Бо рис.

Ча роб ни свет цр та ња

Пе тра Рок нић (13) уче ни ца је сед -
мог раз ре да ОШ „Ми ро слав Ми -
ка Ан тић”. По ла зни ца је Цен тра

за та лен те „Ми хај ло Пу пин”,
где учи ли ков не тех ни ке од
про фе со ра Све то за ра Алек си -
ћа. По ха ђа и шко лу „Ча роб ни
свет цр та ња” Ни ко ле Дра га ша,
где се упо зна је са из ра дом стри -
па, пла ка та и ка ри ка ту ре.

– Љу бав пре ма цр та њу по -
сто ји од у век. Скло ност ка цр -
та њу код ме не су пр во при ме -
ти ли, на рав но, ро ди те љи, а ка -
сни је су и у шко ли учи те љи ца,
на став ни ци и дру га ри че сто
хва ли ли мој рад – ка же Пе тра.

Она нај ви ше во ли да цр та жи -
во ти ње, љу де и мр тву при ро ду.

– У цр та њу и сли ка њу
про во дим мно го
вре ме на, ко ли ко
ми школ ске оба -
ве зе до зво ља ва -
ју. Од при бо ра
за сад ко ри стим
бо ји це, туш и пе -
ро – при ча.

Пе тра је осво ји ла не ко -
ли ко на гра да, а по но сна је, ка -
же, нај ви ше на дру гу на гра ду на
ма ни фе ста ци ји „Да ни ћи ри лице”.

– Увек се об ра ду јем на гра да -
ма, али ја цр там из за до вољ ства.
Би ла сам ве о ма срећ на ка да су
се не ки од мо јих ра до ва по ја ви -
ли у ча со пи си ма „Не вен”, „Ма -
ли за бав ник” и „Ве чер ње но во -
сти” – ка же за до вољ но.

Код цр та ња јој је нај леп ше то
што је опу шта и што има мо -
гућ ност да учи од нај бо љих.

– Још увек ни сам си гур на ко -
ју ћу сред њу шко лу упи са ти, али
знам да ће ли ков на умет ност
би ти увек при сут на у мом жи -
во ту – за кљу чу је.

Осно ва све га

Алек сан дар Вељ ко вић (26) ди пло ми -
рао је 2017. гра фич ки ди зајн на ВШСС
„Бе о град ска по ли тех ни ка” и исте го -
ди не упи сао сли кар ство на Фа кул те -
ту ли ков них умет но сти у Бе о гра ду.
Тре нут но је на тре ћој го ди ни.

– Мој та ле нат је при ме тио про фе -
сор Ни ко ла Ри ка но вић у дру гој

го ди ни сред ње шко ле.
Усме рио ме је и по др жао
да кре нем у том прав -
цу. На сво јим пр вим ра -
до ви ма сам при ка зи вао
при пад ни ке не ких пле -
ме на; углав ном су но -

си ли лук и стре лу, праћ -
ку, а на оде ћи су има ли уре -

за не сим бо ле свог пле ме на – при -
ча Алек сан дар.

Ка же да је цр теж у осно ви све -
га – не из о ста ван еле мент свих
ли ков них тех ни ка, ди зај на, ар -
хи тек ту ре…

– Као што зна мо, пре не го што
је не што на ста ло, мо ра ло је да
се ски ци ра. Цр те жом бе ле жиш
сво је иде је, ми сли, осе ћа ња. У
цр те жу се из ра жа ваш ли ни јом,
шра фу ром, тач ком, у сли ци бо -
јом, по вр ши ном и ва ле ром. Сма -
трам да је сли ка ком плек сни ја и
зах те ва при пре му и до ста пла -
ни ра ња. Пред ност из ра жа ва ња
кроз цр теж је што мо же на ста ти
би ло ка да и би ло где. Ски ци ра -
ње пор тре та у град ском пре во зу,
ка фи ћу, му зе ју, зо о ло шком вр -
ту, На род ној ба шти... Та ко ђе, с

ма ло сред ста ва, не ко ли ко ли ни ја, до -
вољ но је да се из ра зиш и ли ков но гра -
диш свој рад – при ча Алек сан дар.

Он има ши рок спек тар мо ти ва ко је
об ра ђу је. Углав ном су то пор тре ти, ак -
то ви, ма ске, ме ди цин ске лут ке, ло ба -
ње, ен те ри је ри, екс те ри је ри и по не -
кад пеј за жи. Че сто ра ди има ги на р не
мр тве при ро де, ка да сам аран жи ра
сце ну и уво ди по сма тра ча у свој свет.

По ред цр те жа, Алек сан дар ис про -
ба ва и ис тра жу је и дру ге тех ни ке. Нај -
дра же су му акрил не бо је, уља не бо је,
туш и пе ро, ла ви ра ни туш, век тор ске
гра фи ке, ди ги тал ни ко ла жи…

Кри ти ке су кон струк тив не

Игор Кр стић (33) сли кар је, илу стра -
тор и кон цеп ту ал ни умет ник.

Учествовао је у ве ћем бро ју груп -
них ин тер на ци о нал них из ло жби,

а јед на од зна чај ни јих је про шло го -
ди шњи „LA Art Show”, на ко јем је ње -
гов рад за сту па ла га ле ри ја „Copro”.
Ње го ви ра до ви ће би ти при ка за ни на
још две из ло жбе: у Сан та Мо ни ки у
ју лу и ок то бру ове го ди не. Тре нут но

ра ди као илу стра тор за игру „Ma-
gic The Gathering – Wizard of the
Coast”.

– Мој та ле нат је пре по знао
мој отац, Пре драг Кр стић, ко ји
је и сам био сли кар, ва јар и ре -
ста у ра тор. Уо чио је мо ју скло -
ност ка ва јар ству – са три го ди -
не сам ва јао пла сте ли ном жи -
во ти ње. Ка сни је сам ушао у цр -
теж, сли ка ње па сте лом, тем пе -
ра ма... Ду гу јем ње му огром ну
за хвал ност за без ре зер вну по др -
шку и не ве ро ват ну мо гућ ност
кон струк тив не кри ти ке, ко ја ме
је на во ди ла да се кон стант но на -
до гра ђу јем и ра дим на се би, што
це ним и да нас – при ча нам Игор.

Цр теж ни је ње го ва при мар на
тех ни ка. Углав ном га ко ри сти за
ски ци ра ње иде је и као не што
пре ли ми нар но, на кон че га углав -
ном сле ди кла сич но слика ње у
тех ни ци за ко ју се од лу чи.

– Пр во сам учио код оца у
ате љеу, а ка сни је код Че до ми ра Ке -
си ћа у ње го вој чу ве ној Шко ли цр та -
ња. Углав ном сам се бе уса вр ша вао
по сма тра ју ћи ста ре мај сто ре, ко пи -
ра ју ћи њи хо ва де ла, а ка сни је сам за -
хва љу ју ћи ин тер не ту успе вао да сту -
пим у кон такт с да на шњим мо дер -
ним мај сто ри ма, ко ји су ми мно го
по мо гли – ка же.

Сма тра да је у цр те жу ва жно би ти
од лу чан, на у чи ти ру ку да бу де не жна
и чвр ста у исто вре ме. Та ко ђе, тре ба
те жи ти ка чи стим ли ни ја ма и тач -
ним сен ка ма ка ко би он мо гао да се
ис ко ри сти ка ко за сли ка ње, та ко и
као фи нал ни рад.

Те ме ко ји ма се ба ви су же не ко је
на пу шта ју хри шћан ство, а за тим се
окре ћу па га ни зму, украт ко „ве шти це”.

– Ова про фе си ја да је мо гућ ност да
ти по сао бу де не што што за и ста во -
лиш, и за то не ра диш уоп ште. Ужи -
ваш у из ра жа ва њу се бе, а с да на -
шњом тех но ло ги јом и ин тер не том
имаш мо гућ ност да то при ка жеш и
жи виш од сво је нај ве ће стра сти и љу -
ба ви – об ја шња ва.

Игор ра ди уљем на ра зним под ло -
га ма (др во, па пир, плат но), као и у
тех ни ка ма аква рел, туш на па пи ру и
у 2Д ди ги тал ној фор ми.

Мир ја на Ма рић

Борис Станић

Петра Рокнић

Игор Крстић

Горана Аћа

Александар Вељковић

Пре да ва ње о Гр гу ру Јак ши ћу
У окви ру про гра ма

„Са кул ту ром код
ку ће”, на „Ју тјуб”
стра ни ци Кул -
тур ног цен тра
Но вог Са да мо -
же те про на ћи
пре да ва ње др

Алек сан дре Ко ла ко вић о кул тур ној
ди пло ма ти ји у Фран цу ској по чет -
ком 20. ве ка. Пре да ва ње је по све ће -
но се ћа њу на ак тив но сти Гр гу ра
Јак ши ћа на по љу про па ган де у ко -
рист Ср би је у Фран цу ској на по чет -
ку 20. ве ка. Реч је о јед ној
за бо ра вље ној епи зо ди ко ја све до чи
о раз ви је ној кул тур ној ди пло ма ти -
ји Ср би је у за че ци ма мо дер ног
схва та ња овог пој ма, а ко ја је има -
ла да ле ко се жне по сле ди це не са мо
на сли ку Ср би је у Фран цу ској и
европ ској јав но сти већ и на ства ра -
ње са ве зни шта ва и по ло жај у ме ђу -
на род ним од но сима.

Ту ра кроз Ви ми на ци јум
Док се по -
но во не
отво ре ка -
пи је Ви ми -
на ци ју ма, то
зна чај но ар -
х е  о  л о  ш к о
на ла зи ште мо же да се по се ти он -
лајн, по мо ћу 3Д вир ту ел не ту ре
која вас во ди на ло ка ли тет не ка да -
шњег рим ског гра да и ле гиј ског ло -
го ра. Вир ту ел ни во ди чи су
ис тра жи ва чи овог ло ка ли те та, ко ји
ће вас про ве сти од До му са, пре ко
Ма у зо ле ја, Ам фите а тра, Ли ме са и
„Аван ту ра пар ка”, до Пар ка ма му -
та, где на ду би ни пре ко три де сет
ме та ра од по вр ши не тла, као у до ба
ми о це на, у не сва ки да шњем ам би -
јен ту, мо же да се до жи ви вре ме од
пре ми ли он го ди на. Упра во по себ -
ну атрак ци ју пред ста вља по се та
пре и сто риј ском на ла зи шту, где је
от кри вен цео ске лет жен ке ма му та,
ста ре око ше зде сет го ди на. Ма му -
ти ца Ви ка је на ђе на 2009. го ди не,
350 ме та ра ис точ но од Цар ског
мау зо ле ја, на ду би ни од два де сет
се дам ме та ра, у сло је ви ма жи вог
пе ска ко ји су чи ни ли пра дел ту ре -
ке Мо ра ве. Про це ње но је да је би ла
ви со ка око че ти ри и по ме тра, ду -
гач ка ви ше од пет ме та ра, а да је у
жи вот ном до бу би ла те шка ско ро
де сет то на. До са да је у све ту про на -
ђе но два де се так ма му та, и то углав -
ном то ком 19. ве ка, али ни је дан од
њих ни је очу ван на ли цу ме ста. Због
то га овај ма мут има по се бан зна чај
и по себ ну ва жност. У Пар ку ма му -
та, по ред ске ле та ма му ти це Ви ке,
мо же да се ви ди још пет де ли мич -
но очу ва них ма му та. Из ло же ни су у
при род ном ам би јен ту, ко ји тре ба да
осли ка ва кли му, фло ру и фа у ну до -
ба у ко ме су жи ве ли.

Вир ту ел ни му зеј Ми хај ла
Пупина

Вир ту ел ни му зеј Ми хај ла Идвор -
ског Пу пи на пр ва је гра ђе ви на са -
зи да на у вир ту ел ном све ту с ци љем
да пред ста ви јед но на уч но и кул -
тур но на сле ђе. Због то га је по ду хват
пи о нир ски и по ка зу је нов мо дел
ко ји се мо же ко ри сти ти за по пу ла -
ри за ци ју на у ке. Му зеј чи ни де сет
ма њих по став ки, а план је да се он
стал но обо га ћу је но вим по став ка ма
и са др жа ји ма, као што су из ло жба
„Пу пин и Те сла”, или шет ња кроз
Пу пи нов За ви чај ни ком плекс. Тај,
пре све га ин фор ма ци ја ма и по да -
ци ма бо гат са др жај пред ста вља је -
згро про јек та „Пу пин на мре жи”,
чи ји је циљ да на јед но ме сто по ста -
ви це ло куп ну ар хи ву Ми хај ла Пу -
пи на и ту ве ли ку зби р ку књи га, до -
ку ме на та, фо то гра фи ја и пи са ма
учи ни ла ко про ход ном за све ис -
тра жи ва че, али и ши ро ку јав ност.
По себ ним сег мен ти ма сај та, окре -
ну тим обра зов ном си сте му, ме ди -
ји ма, али и срод ним ин сти ту ци ја ма
у све ту, по ка зи ва ће се сви ре зул та -
ти и мо гућ но сти пу пи ни за ци је. Мо -
же те га по се ти ти на адре си
www.mihajlopupin.rs, под сек ци јом
„Вир ту ел ни му зеј”.

Култура од куће
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Ми хај ло Јо вић (62) ро ђе ни је
Пан че вац и, ка ко за се бе ка же,
де те пан че вач ке му зич ке шко -
ле. Та мо је за по чео сво је обра -
зо ва ње, а ди пло ми рао је ги та -
ру на Ака де ми ји ле пих умет -
но сти у Бе о гра ду. Сту ди рао је
и у Ита ли ји и Фран цу ској.

Од 1997. го ди не је стал но за -
по слен у Му зич кој шко ли „Јо -
ван Бан дур”, где је ра дио на од -
се ку за тр зач ке ин стру мен те.
Пре де вет го ди на је био про -
гла шен за про фе со ра го ди не, а
са сво јим уче ни ци ма и ин ди -
ви ду ал но осво јио је ви ше сто -
ти на на гра да. Сви ра ги та ру, там -
бу ру и ман до ли ну. Умет нич ки
је ру ко во ди лац там бу ра шког
ансам бла „Ко ло” и ор ке стра 
КУД-а „Стан ко Па у но вић”, с ко -
ји ма успе шно са ра ђу је го ди на -
ма. Ра ди са школ ским там бу -
ра шким ор ке стром од 2013. и с
Там бу ра шким ор ке стром Пан -
че ва од 2014. го ди не, ко ји на -
сту па ју и на свим зна чај ним
град ским ма ни фе ста ци ја ма.

Од ју на 2019. го ди не је ди -
рек тор Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да сте по че -
ли да се ба ви те му зи ком?

МИ ХАЈ ЛО ЈО ВИЋ: У мо јој
по ро ди ци је би ло му зи ча ра, али
је мо ја ста ри ја се стра ишла у
му зич ку шко лу. Спон та но се
де си ло да ја поч нем да се ба -
вим му зи ком. Мај ка ме је од -
ве ла код Ер не ста Кру ме са да
учим ви о ли ну, а ка сни је сам
се ипак опре де лио за ги та ру.

l Где сте се све шко ло ва ли?
– Пан че во та да ни је има ло

сред њу му зич ку шко лу, а од -
сек за ги та ру у то вре ме ни је
по сто јао на Ака де ми ји. По сле
за вр ше не сред ње шко ле у Бе о -
гра ду сту ди рао сам у Ита ли ји
и Па ри зу. Ка да сам се вра тио,
био је про блем с но стри фи ка -
ци јом дипломa, па сам по ло -
жио раз ли ку пред ме та и ди -
пло ми рао на Ака де ми ји ле пих
умет но сти у Бе о гра ду. Мој пут
обра зо ва ња ни је био кла си чан.

l Ко ли ко вам је би ло зна чај -
но то што сте има ли при ли ку
да сту ди ра те у ино стран ству?

– Учио сам од до брих про -
фе со ра. Ги та ра је у Ита ли ји
тада би ла на вр ло ви со ком ни -
воу. Ка да сам оти шао та мо, мо -
рао сам пр во да смог нем сна ге
да про ме ним тех ни ку. С дру ге
стра не, њи хо ва сце на и кон -
цер ти ко је су др жа ли би ли су
да ле ко ис пред на ших. До био
сам за и ста јед но од лич но зна -
ње. Мо же се ре ћи да сам био
на са мом из во ру.

l Да ли сте за вре ме сту ди ја
зна ли да ће те ра ди ти као про -
фе сор?

– Ма ло је љу ди, по го то во ка -
да је ги та ра у пи та њу, ко ји жи -
ве ис кљу чи во од на сту па. Џон
Ви ли јамс, на при мер, жи ви од
кон це ра та, али не мо же те мно -
го љу ди да на бро ји те ко ји за -
ра ђу ју са мо од кон церт них ак -
тив но сти. Сви се ба ве пе да го -
ги јом и сви ра ју. У то вре ме,
ка да сам ја сту ди рао, ни смо
пре ви ше раз ми шља ли о то ме
шта ће мо ра ди ти, већ смо же -
ле ли да што ви ше на у чи мо и
са зна мо.

l По че ли сте да ра ди те као
пе да гог 1987. го ди не. Ко ли ко
се ваш при ступ у са мом ра ду
ме њао с вре ме ном?

– Мој оп шти став у жи во ту
је да чо век мо ра стал но да на -
до гра ђу је се бе. Онај ко не ма
сна ге и мо ћи за то, он се уко па
у јед но ме сто и с њим је го то -
во. До ста се про ме ни ло за све
ово вре ме. Са зрео сам кроз пе -
да го ги ју и сте као ве ли ко ис ку -
ство. Од уче ни ка сам та ко ђе
мно го на у чио. Ка да по ста вља -
мо ком по зи ци је на ча су, ја им
увек ка жем да су то прет по -
став ке, а он да де те тре ба да
иза ђе и то де мон стри ра пред
пу бли ком. Не ка да сам ми слио
да би би ло бо ље да сам

инсисти рао на неким фун да -
мен тал ни јим ства ри ма, да би
то бо ље про шло, а опет то ни је
та ко ла ко за то што је сва ко де -
те ин ди ви дуа за се бе. Зна ње је
и пре не ти зна ње. Тре ба не ко га
оспо со би ти да бу де до бар, а не
упро па сти ти га, јер та ле нат мо -
же ла ко да се и упро па сти.
Кроз рад са уче ни ци ма и кроз
њи хо ве на сту пе, ко ји су за пра -
во пра ви час, схва ти мо шта
смо ура ди ли, а где мо же мо још
да ра ди мо. Сва ко ме ле же
разли чи те ства ри и де те ту тре -
ба да ти пра ву ком по зи ци ју ко -
ју мо же у том тре нут ку да из -
не се. Опет, не ко је музикал -
ни ји, не ко се „бу ди” ра ни је, а
не ко ка сни је. Му зи ка тра жи
ком плет ну лич ност. Не мо жеш
би ти са мо та ле нат а да ни шта
не ра диш. Да би се ба вио му -
зи ком, мо раш да бу деш и до -
бар за на тли ја и да са вла даш
тех ни ку на пра ви лан на чин.
Та ко ђе, да имаш до бар тон и
да стек неш ис ку ство у свом из -
ра жа ју и знаш по епо ха ма ка -
ко да из во диш ко ја де ла. Мо -
раш и да чи таш до ста, а не
само да сви раш.

l Ко ли ко је ђа ци ма да нас
лак ше, с об зи ром на то да су
им му зи ка и ли те ра ту ра до -
ступ ни на ин тер не ту?

– Стал но при чам уче ни ци -
ма да сам ус пео, ка да сам сту -
ди рао у Ита ли ји, да на ба вим
ком по зи ци ју „Ка те дра ла” пе -
ру ан ског ги та ри сте и ком по зи -
то ра Агу сти на Ба ри о са. То је
би ла нео пи си ва сре ћа. Исто као
ка да сам у по врат ку из Па ри за
ку пио ком плет на де ла На по -
ле о на Ко ста. А да нас, на при -
мер, имам диск на ко јем је це -
ла би бли о те ка од око 10.000
стра на и да јем га уче ни ци ма
ко ји су за ин те ре со ва ни да на -
пре ду ју. Њи хо ва пред ност је
са да што мо гу и пре ко „Ју тју -
ба” да ви де из во ђе ња нај бо љих
ги та ри ста све та. Та ко ђе, мо гу
да уче од мно гих про фе со ра
ко ји су се шко ло ва ли у ино -
стран ству. Ми смо до не ли све
то зна ње и они га са да има ју
на тац ни.

l Да ли уме ју да ко ри сте те
пред но сти?

– Усме ра вам их, али увек ка -
жем сред њо школ ци ма да мо -
ра ју би ти и опре зни, да их то
не од ву че у дру гу стра ну, да
ко пи ра ју не ко га.

l Ко ли ко бр зо мо же те да
уочи те ка да је не ко из у зет но
на да рен?

– То се бр зо ви ди и от кри је.
Иа ко план и про грам по ку -
шава ју да де фи ни шу ко јим
тем пом де те тре ба да иде, за
не ке то не ва жи. Ме ђу тим, ђа -
ци ма тре ба кон стант на по др -
шка. Основ но пра ви ло у пе -
да го ги ји је кад не ко не што
зна, мо раш му ре ћи да зна.
Кад му ка жеш да не зна, мо -
раш да му об ја сниш за што не -
што ни је до бро и шта тре ба
да по пра ви.

l Ко ли ко де ци зна чи то што
на сту па ју у ор ке стри ма ко је
води те?

– У Пан че вач ком там бу ра -
шком ор ке стру сви ра ју мо ји
уче ни ци. Мно ги од њих су завр -
ши ли фа кул те те, ба ве се му зи -
ком, а је дан део је још на сту -
ди ја ма. Не ки од њих ни су би -
ли мо ти ви са ни да ра де док су
би ли у шко ли, али су се у ор -
ке стру про на шли и са да су од -
лич ни сви ра чи. Там бу ра шки
ор ке стар му зич ке шко ле исто
ле по функ ци о ни ше. Де ца при -
хва та ју то, дру же се и кроз ор -
ке стар схва та ју не ке ства ри. Ја
сам пре у зео Там бу ра шки ор -
ке стар му зич ке шко ле на по -
лу го ди шту 2006. го ди не. Био
је у ужа сном ста њу и би ло их
је са мо тро је. У ма ју их је би ло
два де сет дво је и осво ји ли смо
пр ву на гра ду на фе сти ва лу. Од
та да смо ни за ли на гра де са оба
ор ке стра – основ ци ма и сред -
њо школ ци ма. Ва жно је ре ћи да
те на сту пе оце њу ју ди ри ген ти
и да на сту па ју најбоље му зич -
ке шко ле из це ле Ср би је, па је
за и ста ве ли ки успех би ти нај -
бо љи ме ђу њима.

l Ко ли ко на сту пи и сце на
мо гу да опи ју мла де му зи чаре?

– Че сто ка жем мо јим уче ни -
ци ма да је све ле по док сви ра -
мо и пу бли ка тап ше, али ка да
се спу сти за ве са, вра ћа мо се
обич ном жи во ту. Не тре ба жи -
ве ти од илу зи је и да те сце на
по ву че и упро па сти.

l Од про шле го ди не у ју ну
ви сте на по зи ци ји ди рек то ра
шко ле. Шта се про ме ни ло у тој
уста но ви за ових го ди ну да на?

– Отво ри ли смо се пре ма
кул тур ним уста но ва ма у Пан -
че ву, а то су На род ни му зеј,
Кул тур ни цен тар и Град ска би -
бли о те ка. За ме не је ја ко битно
да смо ус пе ли да ре па ри ра мо
кла вир „пе тр оф”, ко ји је био у
ужа сном ста њу, и „фо стер”, чи -
ју је ре па ра ци ју фи нан си рао
Град. Кла ви ри су фун да мент
Му зич ке шко ле, а триде сет го -
ди на ни ко ни је по правио ни је -
дан. Ура ди ли смо и по пис ин -
стру ме на та, што је ва жно да
би смо зна ли чи ме рас по ла же -
мо. У на шој оста ви за ин стру -
мен те по сто ји мај стор ско че ло
из 19. ве ка и са да је на ре па ра -
ци ји, ко ја је ве о ма ком плек -
сна. То је је дан од нај вред ни -
јих ин стру ме на та ко је има мо.
Но вост је да отва ра мо ис ту ре -
но оде ље ње у Ба нат ском Но -
вом Се лу, а же ља нам је и ра -
ди мо на то ме да отво ри мо џез
од сек и од сек за ди зајн зву ка.
Уре ди ли смо ула зак у кон церт -
ну са ли, окре чи ли све и опре -
ми ли кли ма ма по је ди не учи о -
ни це. Сти гла нам је и ин тер ак -
тив на та бла, ко ју смо до би ли
пре ко про јек та. Имам сјај не са -
рад ни ке и функ ци о ни ше мо као
тим. Знам да сам са мо је дан
од љу ди ко ји ће про ћи кроз ову
шко лу, али же лим да иза се бе
оста вим не што. Од ове го ди не

смо ор га ни зо ва ли и пр во Ме -
ђу на род но так ми че ње там бу -
ра ша „Мак са По пов”, а пла ни -
ра мо и да се отво ри мо пре ма
пу бли ци и да ор га ни зу је мо кон -
цер те и на по љу, на при мер у
кру гу Град ског пар ка.

l Љу бав пре ма му зи ци и та -
ле нат на сле ди ла су ва ша де ца
Сре тен и Алек сан дра, ко ји се
успе шно ба ве му зи ком.

– Из у зет но ми је дра го што
се ство ри ла та по ро дич на му -
зич ка тра ди ци ја. То је огром на
пред ност. Ми слим да су обо је
до бри сви ра чи и од лич ни пе -
да го зи. Про шли су до бру шко -
лу и до би ја ли пра ве са ве те, јер
сам ја про шао пу но то га. Упо -
зо рио сам их на не ке ства ри, а
ви де ли су и ка ко за нат ски ра -
дим. Увек ка жем свој де ци, а
та ко сам и по сту пао с њи ма: ја
сам ту да вас кри ти ку јем да би -
сте би ли бо љи. Ка да пре ста нем,
ви ше вам ни сам по тре бан. Ве -
о ма сам за до во љан, јер има ју
пре леп за нат у ру ка ма и до бри
су у то ме што ра де.

l Ко ли ко вам је зна чај на Но -
вем бар ска на гра да ко ју сте до -
би ли 2017. го ди не?

– Увек је леп ше кад те се
не ко се ти а да се ни си ни на -
дао. То је нај ве ћа на гра да ко -
ју сам до био. Нај те же је би ти
све тац у сво јој па ро хи ји. Та -
ко ђе, пет пу та сам до био на -
гра ду од По кра јин ског се кре -
та ри ја та за нај бо љег мен то ра
и од шко ле 2011. при зна ње за
нај бо љег про фе со ра. Ле по је
да то што сам ра дио ни је оста -
ло не при ме ће но.

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

– По но сан сам нa то што
имам див ну де цу и што сам
овог апри ла про сла вио три де -
сет јед ну го ди ну бра ка. То ми
је си гур но нај ве ћи успех у жи -
во ту. Дра го ми је да смо ус пе -
ли да вас пи та мо два здра ва,
ста бил на и обра зо ва на чо ве ка
ко ји ће мо ћи да пру же не што
овом све ту. На та квим љу ди ма
оста је је дан на род. Про фе си о -
нал но сам сре ћан што су ми
ча со ви че сто пре ла зи ли у пра -
во ужи ва ње. То су они тре ну ци
ка да ни ко не ма ри за вре ме,
већ се до бро раз у ме мо и са ра -
ђу је мо. Ве о ма ми је драг и пр -
ви це ло ве чер њи кон церт са ан -
са блом „Ко ло” ко ји је је дан там -
бу ра шки ор ке стар одр жао по -
сле ше зде сет го ди на од ка да је
то ура дио Мак са По пов. Успе -
хом сма трам про јек те с Панче -
вач ким там бу ра шким орке -
стром: „Срп ски пе сни ци и
роман ти ча ри у ста ро град ској
музици”, „Ве чи те ме ло ди је”, ин -
стру мен тал не вер зи је спле то ва
ко ла, хи то ви там бу ра шке музи -
ке, му зи ка „Битлса”... Има пу -
но ле пих ства ри. Во лим и ка да
ми се ја вља ју бив ши уче ни ци,
ус пео сам да им не ке ства ри
ис при чам и усме рим их на пра -
ви пут. По ста ли су див ни љу ди.

Мир ја на Ма рић

Ка мен ко и Па вле Јо ва но вић
би ли су по зна ти и углед ни
гра ђа ни Пан че ва. Ис ти ца ли
су се у ху ма ни тар ном и и про -
свет ном ра ду, као и у бор би
за пра ва Ср ба у та да шњој Ау -
стро у гар ској. Али пр вен стве -
но су оста ли за пам ће ни по
сво јој из да вач кој де лат но сти,
бор би за књи гу и пи сме ност
и чу ве ној књи жа ри „Бра ћа Јо -
ва но вић”, ко ја је ши ри ла срп -
ску ли те ра ту ру. Осни ва чи су
пр ве срп ске штам па ри је у
Пан че ву.

Па вле је ро ђен 14. сеп тем -
бра 1847, а Ка мен ко 29. ју на
1845. го ди не. На кр ште њу је
до био име Пе тар Јо ва но вић,
али ће га це лог жи во та зва ти
срп ском вер зи јом тог име на
(пе трос је на грч ком ка мен).

Основ ну шко лу су за вр ши -
ли у Пан че ву, Ка мен ко је на -
ста вио тр го вач ку шко лу у Бу -
дим пе шти, а Па вле у Ма ри -
бо ру. Би ли су чла но ви Ује ди -
ње не омла ди не срп ске и бо -
ри ли се за пра ва Ср ба у Ау -
стро у гар ској. Ка мен ко се од
1782. го ди не за ла го за уво ђе -
ње срп ског је зи ка у шко ла ма,
као и за пра во ње го ве упо тре -
бе у Ма ги стра ту. Био је та ко -
ђе при вр же ник иде о ло ги је
Све то за ра Ми ле ти ћа. Био је
члан Од бо ра Срп ске пра во -
слав не цр кве не оп шти не, њен
пот пред сед ник и пред сед ник
и на кра ју по ча сни пред сед -
ник. Осни вач је и ду го го ди -
шњи се кре тар Пан че вач ког
срп ског цр кве ног пе вач ког
дру штва. Био је по знат по сво -
јој жу стри ни и ста нов ни ци
Пан че ва су га во ле ли. Би ран
је и за по сла ни ка Срп ског на -
род ног и цр кве ног са бо ра, и
то у пе ри о ду од 1881. до 1891.
го ди не.

Па вле је по ка рак те ру био
мир ни ји од свог бра та, ма ње
се ис ти цао, али је та ко ђе био
ве ли ки па три о та. Био је ду го
члан, пот пред сед ник и пред -
сед ник Пан че вач ког срп ског
цр кве ног пе вач ког дру штва.
За ла гао се за ор га ни зо ван про -
мет књи га у Ср би ји.

Ка мен ко Јо ва но вић и про -
фе сор Јо ван Па вло вић, ко ји
је 1869. го ди не по кре нуо
„Пан че вац”, осни ва ју штам -
па ри ју 1870. го ди не. Је дан од
по во да за ово би ло је то што
је „Па че вац” не ре дов но и уз
те шко ће штам пан у штам па -
ри ји чи ји су вла сни ци би ли
Нем ци. Под име ном „Штам -
па ри ја Јо ва но вић –Па вло вић”
ра ди ће до 1873, ка да Јо ван
Па вло вић пре ла зи у Зе мун, а

по сле то га ме ња име у „Штам -
па ри ја бра ће Јо ва но вић”.

Бра ћа Јо ва но вић су 1872.
го ди не Ма ги стра ту под не ла
мол бу за до зво лу да отво ре
сво ју књи жа ру. Је дан од ар -
гу ме на та био им је и тај да у
Пан че ву не ма до вољ но књи -
жа ра и да су ђа ци, на ро чи то
срп ских шко ла, че сто ме се -
ци ма без књи га.

Ма ги страт је 4. сеп тем бра
1872. го ди не по зи тив но од го -
во рио на њи хо ву мол бу, па су
бра ћа у сво јој ку ћи на Ма лој
пи ја ци код кр ста отво ри ла
књи жа ру.  Већ сле де ће го ди -
не за по че ли су и из да вач ку
де лат ност. У сво јој штам па -
ри ји, по ред ли сто ва и ча со пи -
са, штам па ју и школ ске књиге
и де ла срп ске књи жев но сти.

У сво је вре ме штам па ри ја
бра ће Јо ва но вић би ла је нај -
ја ча срп ска из да вач ка ку ћа
на те ри то ри ји Ау стро у гар ске,
а и ван ње.

На по чет ку Пр вог свет ског
ра та, 1914. го ди не, ау стро у -
гар ске вла сти су по хап си ле
мно ге ви ђе ни је Ср бе у Пан -
че ву, а ме ђу њи ма и Јо ва но -
ви ће. Од ве де ни су у ло гор
Арад, где су мно ги Ср би окон -
ча ли сво је жи во те. Па вле је
био ја ко бо ле стан и на но си -
ли ма су га од ве ли у ло гор, где
је 29. но вем бра 1914. го ди не
и пре ми нуо, а ње го ви по смрт -
ни оста ци су пре не ти у Панче -
во и са хра ње ни 1929. го ди не.

Ка мен ко је од за то че ња
умро 13. ок то бра 1916. го ди -
не у Пан че ву.

Осни ва чи су Си ро тињ ског до -
ма при Срп ској пра во слав ној
цр кве ној оп шти ни у Пан че ву
и За ду жби не Ка мен ка и Па -
вла Јо ва но ви ћа код Срп ске кра -
љев ске ака де ми је у Бе о граду.

Срп ским на род ним фон -
до ви ма у Срем ским Ка р лов -
ци ма за ве шта ли су 348 ју та -
ра зе мље, с тим да се но вац
од при хо да са зе мље да је у
про свет не свр хе. Две ку ће у
Пан че ву оста ви ли су да се од
њи хо вих при хо да по ма жу
српске кул тур не уста но ве ово -
га града.

Би ли су имућ ни љу ди, а
из ме ђу оста лог по се до ва ли
су и три ку ће у цен тру гра да,
у ули ци ко ја да нас но си њи -
хо во име, на бро ју 24, и на
Тр гу кра ља Пе тра 1 и 3. Жи -
ве ли су у пр вој и тре ћој. У
знак за хвал но сти, пан че вач -
ка оп шти на да ла је њи хо во
име јед ној ули ци, ко ја се и
да нас та ко зо ве – Ули ца бра -
ће Јо ва но вић.

Ули ца браће Јовановић 24

НАШ ГОСТ: МИ ХАЈ ЛО ЈО ВИЋ, ПРО ФЕ СОР И ДИ РЕК ТОР МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ „ЈО ВАН БАН ДУР”

МУ ЗИ КА ТРА ЖИ КОМ ПЛЕТ НУ ЛИЧ НОСТ
КО СУ БИ ЛА БРА ЋА ЈО ВА НО ВИЋ

Про све ти те љи 
и добро тво ри

Павле ЈовановићКаменко Јовановић

Ми хај ло Јо вић (десно) прима Новембарску награду од градоначелника Панчева



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА
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КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ГРАНДЕ пунто 1.9  мулти-

џет 2007, петора врата,

фул . 064/130-36-02.

(290588)

ДОБЛО теретни макс, 1.4,

2007, атестиран плин.

064/130-36-02. (290588)

ГРАНДЕ пунто 1,4, 2006,

троје врата, клима, на

име. 064/587-50-24.

(290778)
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом 

од 8 до 15, а четвртком 

и петком од 8 до 13 сати

ПАСАТ Б 5, 1.9 ТДИ,

2000, караван, клима, пр-

ва боја. 064/130-36-02.

(290588)

ПАСАТ Б 6, 1.9 дизел, ка-

раван, 2007. годиште, ре-

гистрован до 27. 3. 2021.

069/331-03-97. (290782)

ПЕЖО 206, 1.1, 2001, ме-

талик плав, атестиран

плин, одличан. 064/142-

55-93. (290781)

РЕНО МЕГАН, 1.5 ДЦИ,

2005. и ауто-приколица,

регистровани. 060/311-

29-64. (290658)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора, продаја делова,

долазим на адресу.

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

991. (290775)

ФРЕЗА ИМТ 506 LX.

060/311-29-64. (290658)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Те-

сли, 25 квм. 063/313-848.

(290721)

БИБЕР цреп продајем,

8.000 комада, Панчево,

центар, повољно, дого-

вор. 060/691-88-23.

(290691)

МОТОРНА косачица,

шпорет на дрва, пуромат.

Тел. 061/644-62-07.

(290669)

ПРОДАЈЕМ комбиновани

шпорет. 061/288-11-55.

(290650)

ПРОДАЈЕМ култиватопр

ИМТ 506, са фрезом и

точковима. 064/198-30-

29. (290709)

КОМБИНОВАНИ шпорет,

комбиновани фрижидер,

веш-машина, судопера с

висећим, телевизор, ра-

зни намештај. 063/861-

82-66. (290750)

РАСПРОДАЈА нових сто-

лова од 4.500, столица од

1.600. 060/600-14-52.

(290796)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елемен-

те, судопера 3.000 дина-

ра, нова. 371-568,

063/773-45-97. (290784)

КУПУЈЕМО гвожђе, ба-
кар, месинг, 9олово, веш-
машине, замрзиваче, те-
левизоре, долазимо.
061/321-77-93. (290754)

КУПУЈЕМО каблове, оло-
во, бакар, месинг, гво-
жђе, веш-машине, замр-
зиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (290754)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, олово, акуму-

латоре, веш-машине, за-

мрзиваче, шпорете, теле-

визоре. 061/206-26-24.

(290754)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

0673/199-60-36, 064/481-

14-77. (290776)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре,

долазим на адресу.

063/101-11.47, 064/158-

44-10. (290771)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пе-

листерској. 064/365-66-

27. (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-

љарцу. 063/895-85-79.

(290496)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19

ари плаца, Банатско Ново

Село. 066/887-84-00.

(290671)

ОМОЉИЦА, 80 квм, 7

ари, легализована, по-

моћни објекти, усељива.

064/961-00-70. (290670)

ПРОДАЈЕМ четири и по

ланца грађевинског зе-

мљишта, северна зона,

излаз на магистрални пут,

преко пута „Секиног са-

лаша”. 062/102-89-16.

(290581)

ЗАСЕБНА кућа 30 квм, на
Маргити. 064/248-90-16.
(290757)

ПЛАЦ 50 ари, кућа 40
квм, у Бајиној башти.
064/248-90-16. (290757)

НОВА МИСА, грађевин-
ске плацеве продајем.
061/267-72-30. (290789)

ПРОДАЈЕМ стан 50 квм,
са грејањем, Стрелиште.
063/888-28-49. (290695)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 36 квм, I спрат,
1/1, власник. 061/322-04-
94. (290754)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама. Брза
исплата. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (290744)

КУПУЈЕМ двоипособан
стан, шири центар, до
38.000 евра, без посред-
ника. 064/329-48-40. (290752) 

ИЗДАЈЕМ двособан и

трособан стан у центру.

062/978-34-26. (СМС)

ИЗДАЈЕМ празан једно-

собан стан на Тесли. Тел.

064/142-68-65. (290688)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан, ЦГ, каблов-

ска, интернет, интерфон,

170 евра, депозит.

063/246-509. (290677)

НОВА МИСА, издајем

празан једноипособан

стан. 061/208-51-51.

(2906599

ИЗДАЈЕМ собе за радни-

ке и самце. 064/305-73-

01. (290712)

ИЗДАЈЕМ двособан стан.

060/320-55-59. (290760)
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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



Петак, 8. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

15

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА

(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
и тромбоцити) и ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA – цена: 700 динара,    fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4 – цена: 450 динара,          FT3 – цена: 450 динара, 
TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 – цена: 400 динара, T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈEУЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ПОЧИЊЕ С РАДОМ 11. МАЈА

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево
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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.

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
стан, 43 квм, са гаражом,
у строгом центру, добро
опремљен, 160 евра ме-
сечно, плаћање унапред
по договору. 064/171-19-
88. (290806)

ИЗДАЈЕМ трособан нена-
мештен стан, 80 квм на
новој Миси, 150 евра.
060/096-34-09. (290649)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
24 квм, Тесла, преко пута
Авива. 065/5094-45-54.
(290708)

ИЗДАЈЕМ сређен двосо-
бан полунамештен стан
код Главне аутобуске ста-
нице. 063/771-61-82.
(290700)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, строги центар,
wi/fi, кабловска, клима.
063/343-451. (290719)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
скроз намештен стан, Ко-
теж 1, ЦГ, дуже време.
064/137-63-19, 066/494-
900. (270745)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте.
Раднички смештај, цен-
тар. 063/502-211.
(289774)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан са грејањем,
нова Миса, обезбеђен
паркинг. 060/301-51-13.
8290767)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Браће Јова-
новић, код школа.
064/549-72-05. (290770)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
стан, празан, без грејања,
Тесла. 064/426-27-09,
064/238-09-46. (290773)

ИЗДАЈЕМ двособан и јед-
нособан намештен стан
на Маргити. 064/171-26-
69. (290729)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан са етажним
грејањем на Тесли.
063/173-64-93. (290802)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру са ЦГ, интернет,
кабловска. 063/118-22-
09. (290800)

ИЗДАЈЕМ кућу, стара
Миса, у Козарачкој ули-
ци. 060/011-96-66.
(290788)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан. 061/267-72-30.
(290789)

СТАН за издавање за
самце, теренске раднике.
0962/353-413. (290801)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, на-
мештену, самцу раднику,
центар. 061/131-79-04.
(290790)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хоте-
ла „Тамиш”, 80 евра.
064/122-48-07. (290819)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
45 квм, комплетно наме-
штен. 06/401-19-46.
(290824)

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

ИЗДАЈЕМ локал 27 квм,
Немањина 3, код Нове
Поште. Тел. 064/806-64.-
35. (290684)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
Тел. 064/866-23-26,
061/257-01-71. (290808)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор у Његошевој.
063/313-848. (290721)

ИЗДАЈЕМ нове локале и
магацински простор са
засебним улазом и двори-
штем. Све ново. Јабука.
063/351-709. (290621)

ИЗДАЈЕМ локал 72 квм,
Ул. Радомира Путника
14-.а, Панчево. Тел.
063/540-209. (290797)

ПОТРЕБНИ piz za мајсто-
ри продавачице, рaднице
за припрему палачинки,
сендвича. CV са фотогра-
фијом слати на piz za pan -
ce vo@g mail.com .
(290311)

ПОТРЕБАН пица-мајстор
са искуством. Звати од 10
до 17. 069/620-325.
(290805)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у Маркету „Цеца
013”. 060/555-11-73.
(290735)

ПОТРЕБНА продавачица
у пекари. 062/404-144.
(290727)

ПОТРЕБНА жена за чува-
ње детета у Цириху. По-
жељно од 40 до 50 годи-
на. Тел. 063/307-881.
(290804)

ПОТРЕБАН пекар и рад-
ница. 062/821-47-70.
(290727)

ПОТРЕБАН кувар Ресто-
рану „Трешњица”.
064/361-02-63. (290785)

ШИВАРИ потребне две
раднице са искуством, за
стални радни однос.
063/330-335. (290795)

ПОТРЕБАН кувар, озби-
љан, са искуством. Звати
од 10 до 17 сати.
069/620-325. (290805)

ПОТРЕБАН кувар, пица-
мајстор, озбиљан, са ис-
куством за припрему.
Радно време од 6 до 14
сати. Звати од 10 до 17.
069/620-325. (290805)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у продавници – тра-
фика. Звати од 12 до 18.
063/550-166. (290823)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у Маркету „Цеца
013”. 060/555-11-73.
(290735)

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

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, брзо, педантно,

повољно,. 065/523-02-73.

(290783)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте заве-

се, уграђујем, попра-

вљам. 063/882-25-09.

(290414)

КОШЕЊЕ дворишта, пла-

цева, воћњака тримером.

064/932-52-86. (290655)
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УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

Firma Eurokolor d.o.o.
Oglašava potrebu za radnim mestom

MAGACIONER (1 izvršilac)

Lokacija skladišta Igora Vasiljeva 29 G, Krnjača, Beograd

POTREBNI USLOVI:
– srednja stručna sprema,
– poznavanje Microsoft Office paketa (Word,Excel) i in-

ternet,
– posedovanje vozačke dozvole B kategorije,
– poželjno poznavanje upravljanja viljuškarom,
– orijentisanost ka timskom radu i sposobnost preuzi-

manja inicijativa
– iskustvo na sličnim pozicijama će se smatrati kao

prednost,

Bićete nadležni za:
– prijem i sortiranje robe; pakovanje i otpremu robe;

praćenje zaliha robe; održavanje čistoće na svom
radnom mestu

Obezbedili smo Vam: stalni radni odnos; redovna pri-
manja; motivacionu platu; rad u pozitivnom i
dinamičnom okruženju; neradni vikend

Prijave slati na email: posaoeurokolor@gmail.com

„HIPRA” doo., „HIPRA” doo., 
Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

raspisuje konkurs za sledeća radna mesta: 

– ZAVARIVAČ sa znanjem čitanja tehničke dokumen-
tacije 

– BRAVAR sa znanjem čitanja tehničke dokumentacije

– MAŠINSKI TEHNIČAR za projektovanje čelične
konstrukcije sa znanjem rada u ACAD

– MAŠINSKI TEHNIČAR za kontrolu sa znanjem ra-
da u ACAD

– MAŠINSKI TEHNIČAR za rad u tehničkoj pripremi
sa znanjem rada u ACAD

– MAŠINSKI INŽENJER za rad u projektnom birou sa
znanjem u ACAD

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на робној
пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.

• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на роб-
ној пијаци „Аеродром“ улица Светозара Шеми-
ћа бб по почетној цени од 5.000,00 динара по
метру квадратном.

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-
ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-
ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.

• Локал бр. 13 у ламели 1, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-
ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-
ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-
рија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зе-
лене пијаце у Панчеву.

ЈОВАН РАКИЋ РАКА
1957–2020.

Куме мој љубљени, докле је ходам овим

земаљским шаром, ходаћеш са мном.

ВИШЊА, ДУШИЦА и МИЛАН СПРЕМИЋ

(76/2990756

Последњи поздрав комшији

ЈОВАНУ РАКИЋУ

од комшилука у Кикиндској 6

(92/290807)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

СЕЛИДБЕ

ТРАНСПОРТ

ПЕТРОВ
061/324-37-50

КОМБИ МАКСИ
(2/290812)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија у поликлиници Panmedica, а по 
потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(290643)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, гуртне, уграђу-
јем, поправљам. 064/181-
25-00. (290675)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правке, преправке купа-
тила, славине, вентили,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (290765)

ВОДОИНСТАЛАТЕР по-
правља, реновира ком-
плетна купатила, обијање
плочица, одвоз шута.
062/816-33-84. (290703)

БРАВАР-заваривач – из-
рада, уградња капија,
ограда, надстрешница,
заштитних решетака.
062/816-33-84. (290703)

СПУШТЕНИ плафони, зи-
дови, глетовање, кречење,
уградња ламината, изра-
да кошуљице. 062/816-
33-84. (290703)

КОШЕЊЕ траве, шибља,
обарање стабала, ископи,
рушења, бетонирања, чи-
шћења. 060/035-47-40.
(290738)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста

грађевинских радова од

темеља до крова.

063/724-36-24. (290718)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста

грађевинских радова од

темеља до крова.

061/659-70-31. (290718)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (290693)

БЕТОНИРАЊА дворишта,

ископи, рушења, одноше-

ње ствари, кошење траве,

итд. 061/109-33-53.

(290738)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(290713)

РАДИМО физичке посло-

ве: рушења кућа, шупа,

бетонирања, кошење тра-

ве. 064/122-69-78.

(290738)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правке, замена делова,

одгушења, нове инстала-

ције, повољно. 0-24 сата.

062/832-09-81. (290723)

КОСИМ траву, повољно.

063/196-54-56. (290768)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

адаптације купатила, но-

ве инсталације, поправке,

одгушења одмах, повољ-

но. 013/377-930.

(290723)

МЕЊАМ пелене, нега по-

кретних, непокретних.

061/110-29-90. (290734)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење судопере, купати-

ла, адаптације, поправке,

замена, одмах. 013/331-

657, 064/495-77-59.

(290761)

ЧИСТИМО таване, по-

друм, шут, радимо све

послове. 061/321-77-93.

(290734)

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информати-

ка, могућност месечног

плаћања, професор. Цен-

тар, 013/353-569,

066/405-336, 061/603-94-

94. (290746)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика. Лаза.

065/334-23-38. (290792)

КЕРАМИЧАР: поставља-

ње свих врта плочица и

комплетна адаптација ку-

патила. Данијел, 061/249-

29-90. (290786)

ВРШИМ превоз, робе, чи-

тим подруме, таване,

двориште, шупе, шут и

све остале послове. По-

вољно. Рушим старе

објекте, избацујем наме-

штај. 063/196-54-56.

(290768)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље, цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (290743)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте заве-

се, уграђујем, попра-

вљам. 063/882-25-09.

(290414)

КОШЕЊЕ тримером, се-

чење дрвећа, вађење па-

њева. 064/196-17-32.

(290793)

КОШЕЊЕ дворишта, пла-

цева, воћњака тримером.

064/932-52-86. (290655)

КРОВОВИ, поправка ста-

рих, израда нових, брзо и

квалитетно., 061/133-40-

38, 060/373-56-01.

(290794)

ШЉУНАК песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика.

064/664-85-31 013/342-

338 (СМС)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (290451)

СЕЛИДБЕ, транспорт

комбијем и камионом,

демонтажа, монтажа на-

мештаја, изношење непо-

требних ствари, кутије за

паковање. 064/047-55-55.

(290818

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, поставка, лами-

ната. 061/283-66-41,

064/390-00-87. (290762)

МОЛЕРАЈ, глетовање,

кречење, фарбање стола-

рије, пензионерима по-

пуст. 062/564-494.

(290662)

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. (290666)

КЕРАМИКА и молерско-

фарбарски радови, водо-

инсталатерске услуге.

060/145-99-09. (290683)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-вра-

та, роло-заштита.

063/816-20-98, 013/351-

498. (288135)

ПРЕВОЗИМ кипером, пе-

сак, шљунак, сејанац, ту-

цаник и одвозим шут.

064/354-69-94. (290764)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере, ТА пе-

ћи, поправљамо квали-

тетно са гаранцијом.

„Фриготехник”, 013/361-

361, 064/122-68-05.

(290820)

ТЕПИХ СЕРВИС „Пут-

ник”. Дубинско прање те-

пиха и намештаја. Дезин-

фекција. 302-820,

064/129-63-79. (290803)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-

ка, превоз, одвозимо не-

потребне ствари.

064/280-30-16, 063/731-

77-67, Владимир.

(290813)

КЕРАМИКА и молерско-

фарбарски радови, водо-

инсталатерске услуге.

060/145-99-09. (290683)

ОЗБИЉНА жена средњих

година, чувала би дете

или старију особу.

063/184-23-88. (290658)

ДАЈЕМ једнособан стан

за доживотно издржава-

ње. 063/246-509.

(290677)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација

вашег ТВ-а. 064/866-20-

70. (290654)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка,

бојлери, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (290540)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(290643)

КОШЕЊЕ траве, шишање

ограде и одржавање дво-

ришта. Тел. 069/130-35-

91. (290705)

300-820, 300-830
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23. априла 2020. изненада је преминуо

МИЛАН СТАНИСАВЉЕВИЋ

ЦРНИ
1955–2020.

Ожалошћени: рођени брат МИОДРАГ

(7/290661)

Последњи поздрав драгом комшији

МИЛОШУ РЕПЦУ

од станара зграде у П. М. Ненадовића бр. 5

(10/190665)

2. маја 2020, у 82. години преминула је наша

тетка

СТАНКА ПЕТРОВИЋ
1938–2020.

Остаћеш увек у нашим срцима.

Породица

(45/290708)

МИЛОШ

РЕПАЦ

Последњи поздрав

деверу од снаје РУ-

СКЕ и кћери ЈАСМИ-

НА и СВЕТЛАНА

(50/290715)

МИЛОШ

РЕПАЦ
1935–2020.

Последњи поздрав.

Ожалошћена супруга

МИЛЕВА, син МИЛО-

РАД и кћи ЉУБИЦА

(51/290715)

Тужна срца обавештавамо родбину и при-

јатеље да нас је напустио наш драги су-

пруг, отац и деда

ДРАГАН СТОКИЋ
1942–2020.

Сахрана је обављена 5. маја 2020. године,

у 12 сати, на гробљу у Мраморку.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерке

ВЕСНА, НЕНА и НЕДА и син НЕНАД са

својим породицама
(54/290720)

Тужна срца обавештвамо родбину и при-

јатеље да је 4. маја 2020. године преминуо

наш драги

СЛОБОДАН МИЛАНОВИЋ
1941–2020.

Сахрана је обављена 6. маја 2020, у 12 са-

ти на Новом гробљу у Панчеву.

Вечно ожалошћени: ћерка СВЕТЛАНА

и унука МИЛИЦА

(56/90724)

СТАНКА ПЕТРОВИЋ
1938–2020.

Секи од МЛАДЕНА, ГАЛЕ, 

СВЕТЛАНЕ и ЗОРАНА

(58/290716)

Последњи поздрав брату и ујаку

СЛОБОДАНУ МИЛАНОВИЋУ

ГОРДАНА, СТАНКО, БИЉА

и БИСЕРА са породицама
(61/290731)

Последњи поздрав нашој мами и баки

БИЉАНИ ВИШЊИЧКИ
1938–2020.

Ожалошћени: син СРБИСЛАВ, снаја ЈАСМИНА,

унуке ДРАГАНА и БИЉАНА, зет МИЛОШ

и праунук НЕМАЊА

(65/290736)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ МИЛАНОВИЋУ

драгом пријатељу, играчу и шаховском

мајстору.

Панчевачки шаховски клуб ПАШК

(71/290748)

Обавештавамо пријатеље и родбину да је сахрана обављена 28. марта, на

Старом православном гробљу.

СПАСА ПАВЛОВИЋ
1934–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима. Почивај у миру.

Њени најближи: сестре ИВАНА, МЕНКА и БОБА, ГОРАН, ЕМА

(70/290747)
и унука СИМОНА

ДРАГАНА КЕКОВИЋ
1967–2020.

Напустила нас је 3. маја,, наша драга пријатељи-

ца, сестра, највећи борац и најдража мајка, али

ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка НАТАША и остала родбина

и пријатељи
(74/290753)

ДУШАН

МАТИЋ

Последњи поздрав

куму од породице

ВАЖИЋ

(77/290758)

СЛОБОДАН

МИЛАНОВИЋ

Последњи поздрав

Слоби од ПЕНДИЋА

(85/290777

Последњи поздрав великом другару

РАКИ

Ветерани „Абрашевића”: БАРОН, КМЕТ, 

ЕНГИЛИ, ШИЉА, ЏИПСИ, ЂОЛЕ, 

ЂУКИЋКА, ЕСМА, РАДА МАРЧЕТИЋ, 

ДЕЈАН ПОПОВИЋ и ЗОРИЦА

Почивај у миру

(87/290780)

Последњи поздрав драгом брату

ЈОВАНУ ХАЏИЋУ

од брата ЈОЦЕ, снаје АНКИЦЕ и братичине

МИРЈАНЕ и МАРИЈЕ
(91/290799)

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље

да нас је 5. маја 2020. године напустила наша вољена

ДОБРИНКА ЂОРЂЕВИЋ
10. VI 1950 – 5. V 2020.

Последњи поздрав вољеној супрузи, брижној мајци

и најбољој баки на свету. Отишла си прерано, суви-

ше брзо, оставила нас неутешне.

Захвални смо ти за све у животу што си нам пружила.

Почивај у миру са анђелима. Волимо те.

Супруг ПЕТАР, ћерке ЈЕЛЕНА, ЈАСМИНА и ИВАНА,

зетови ПАВИЋ и ДРАЖЕН, унучад БОЈАН, МИЛАН,

НИКОЛИНА, АНЂЕЛА и ЛЕНА
(88/290787)
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Последњи поздрав драгом куму

МИЛОРАДУ ШЕШЛИЈИ ШЕЛЕТУ

Увек ћеш бити у нашим мислима.

Породица ЋОСИЋ
(41/290707)

Последњи поздрав другу и великом пријатељу

ШЕЛЕТУ

Од другова РК „Јабука”: од ЧОКЕ, СТАНИШЕ,

ШКРБЕ, деда МИЋЕ и БОЖЕ
(42/290707)

Драгом пријатељу

ШЕЛЕТУ

последњи поздрав од

пријатеља ДРАГАНА

ЂОКИЋА БОКСЕРА

(43/290707)

Обавештавамо вас да је преминуо наш во-

љени

МИЛОРАД ШЕШЛИЈА
1949–2020.

Заувек ће нам недостајати супруг, отац и

деда и његова љубав и доброта коју смо

свакодневно осећали.

Супруга БОЖИДАРКА, деца ДУШИЦА

и ПЕТАР, унук ВИКТОР и зет МАРКО

(34/290698)

ШЕЛЕТУ

последњи поздрав од колега

из администрације Основног суда
(53/290717)

Последњи поздрав

пријатељу

МИЛОРАДУ

ШЕЛЕТУ

Почивај у миру. По-

родици саучешће од

породице МОЈСЕВ

(64/290737)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ ШЕШЛИЈИ

од комшија ТОМЕ, ВЕРЕ, СЕКЕ, ЗОРАНКЕ и

СЛОБОДАНКЕ у Војвођанском Булевару 32
(73/290751)

МИЛОРАД ШЕШЛИЈА

Последњи поздрав драгом тренеру.

РК Банатски Карловац

(79/290763)

Последњи поздрав

ШЕЛЕТУ

РК „Динамо” Панчево

(26/290689)

Поштованом

МИЛОРАДУ ШЕШЛИЈИ

последњи поздрав.

Рукометни клуб Јабука
(90/290791)

После тешке болести преминула је

МИЛИЦА ВИДОВИЋ
1950–2020.

преминула 4. маја 2020. Сахрана је обављена 5.

маја 2020, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерке МИРЈАНА и КАТАРИНА

са породицама
(29/290692)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

МИЛИЦИ ВИДОВИЋ
1950–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ћерка КАТАРИНА, унуке АНАСТАСИЈА, 

АНЂЕЛА и НЕВЕНА и зет ЗОРАН

(30/290692)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

МИЛИЦИ ВИДОВИЋ
1950–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ћерка МИРЈАНА, унуци МИЛОШ и УРОШ

и зет ЗОРАН

(31/290692)

Последњи поздрав сестри

МИЛИЦИ ВИДОВИЋ
1950–2020.

Од сестре НАДЕ са породицом

(27/190690)

Последњи поздрав сестри

МИЛИЦИ ВИДОВИЋ
1950–2020.

од брата ВОЈИМИРА и снаје ВЕРЕ

са породицом

(28/290690

4. маја 2020, у 91. години напустила нас је наша вољена

ГРОЗДА КОВАЧ
1929–2020.

Бако наша, заспала си и отишла на неко боље и лепше место. Памтићемо те

по твојој доброти и љубави. Хвала ти на свему што си учинила за нас.

Твој унук МИЋА, снаја ДРАГАНА, унука НАДА и праунук НЕМАЊА
(24/290685)

ДРАГОМИР ЂУКИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Брат РАДОМИР са породицом
(38/290702)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

ДРАГОМИР ЂУКИЋ
1952–2020.

Наш вољени преминуо је 3. маја, али заувек ће

живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга РАДИНКА, 

ћерка ДРАГАНА и син ДАРКО
(39/290704)

Последњи поздрав брату

РАТКУ

РАЈАЧИЋУ

РАЛЕТУ
Нека те анђели чувају
бато...

ЗОКИ РАЈА
са породицом

(40/290706)

Последњи поздрав

нашем драгом

РАЛЕТУ

од ТОЗЕ и ТОЂЕ

(62/2907339

Обавештавамо вас да

је 10. априла 2020.

преминуо наш тата

СЛОБОДАН

ВОЈВОДИЋ

Полагање урне оба-

виће се на Новом

гробљу, 5. маја 2020,

у Панчеву.

Остајеш заувек у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(69/290742)

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.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 8. мај 2020. 21

СЛОБОДАН РАДИЋ

Увек ћемо те се сећати и волети.

Твоја породица

(63/290732)

9. маја 2020. навршава се четрдесеет

дана откако није са нама

БУДИМИР МАТИЋ

Остала је туга, самоћа и бол.

Заувек ћеш нам недостајати.

Твоји: ЗОРА, БАНЕ и СЕКА

са породицама

(66/290739)

Сјећање на великог пријатеља и људину

др НЕБОЈШУ ТАСИЋА

Хвала ти за сву љубав и савјете.

Породица ИЛИЋ

(35/290699)

Навршавају се три године откако је преминуо

наш супруг, отац и деда

ЗОРАН РАСТОВАЦ
8. V 2017 – 8. V 2020. 

Помен је одржан на Новом гробљу у Панчеву.

Његова породица: супруга НЕНА, ћерка НИНА,

син НЕНАД, снаја МАРИНА, унука САРА

и унук ВОЈИН
(44/и)

МИЛЕ СПИРОВСКИ

Годишњи помен одржаће се у суботу, 9. маја

2020. године.

Ожалошћени: супруга ВЕРА и синови

БОЈАН и ГОРАН
(68/290741)

11. маја 2020, у 11 сати, на Старом православном

гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен на-

шој вољеној тети и супрузи

МИРОСЛАВИ МАЈИЋ
1956–2020.

Увек ћемо те волети и сећати се са поносом и ди-

вљењем.

Сестричина ТАТЈАНА и супруг ЗДРАВКО
(82/и)

10. V 2017 – 10. V 2020.

НИКОЛА ТАДИЋ

Време никоме није савезник, али ми смо срећни

што си био део наших живота.

Колико си нам значио толико нам и недостајеш.

Твоја породица

(57/290725)

Моји драги родитељи

ЈОВАНЧИЋ

ЗОРКА БРАНИСЛАВ
1982–2020. 2015–2020.

Као и сваког маја, силно се трудим да отерам ту-

гу и у сећање вратим највеселије дане. А весеља,

радости и среће је било за два живота...

ДРАГАНА и МИКИ

(83/290769)

14. маја 2020. навршава се годину дана откада

нас је напустила наша

ДРАГИЊА ТМУШИЋ

Увек си у нашим срцима и недостајеш нам.

Нека те анђели чувају!

Породица ТМУШИЋ

(84/290772)

„All your me mo ri es of pain are now go ne,

Now you will dan ce with the se be a u ti ful ghosts”

Склопила је очи наша вољена

БОРИСЛАВА ДИМИТРИЈЕВИЋ

ЖИВКОВ
археолог

Са љубављу: син СТАНИСЛАВ

и унук ИВАН са породицом
(22/290681)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

15. маја 2020. навршава се година откада није са
нама наш

МИЉОЈКО БИШЕВАЦ
1948–2019.

Не постоји дан да не помислимо на тебе.
Туга не пролази, остају нам само успомене.
Недостајеш...

Твоји; супруга РУЖИЦА, ћерка ЈЕЛЕНА, унуци
ЛЕНКА и ЂОРЂЕ и зет МИЛОРАД

(93/290814)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

АЛЕКСАНДРА

БИЋА

САЊА
1975–2019.

Твоји најмилији

(94/290815)

4. маја навршило се тридесет четири године од

смрти наше

МИРЕ КОЛАР

ДРАГАН, СИНИША и СРЂАН
(95/290816)

11. маја 2020. навршава се пет година од

смрти

ДРАГАНА РЕНОВЧЕВИЋА
1961–2015.

С тугом у срцу мајка ЈЕЛЕНА

и ћерка ЈОВАНА са породицом

(97/290821)

Последњи поздрав

комшији

ДРАГАНУ

РАДЕНКОВИЋУ

ЦРНОМ

Станари зграде

у Петра Арачића 2-б.

(9/290664)

Последњи поздрав

драгом другу и при-

јатељу

ДРАГАНУ

РАДЕНКОВИЋУ

БИЉАНА и МИЛОШ

ЈАКОВЉЕВИЋ

(47/290710)

ДРАГАН

РАДЕНКОВИЋ

Последњи поздрав

омиљеном колеги и

пријатељу

СНЕЖА

(96/290817)

Последњи поздрав

драгом

СЕКУЛИ

ИВАНОВИЋУ

од РОДНЕ, БИЉАНЕ,

СВЕТЛАНЕ

и МИЛОША

(46/290710)

Последњи поздрав супругу

СЕКУЛИ ИВАНОВИЋУ

Супруга ВЕСЕЛА

(98/290822)

Последњи поздрав течи

СЕКУЛИ ИВАНОВИЋУ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

(99/290822)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 8. мај 2020.22

� 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

Панчево, Милоша Требињца 34

     ДОСТУПНИ 24 сата 063/782-89-59

ДИМИТРОВ

ДАНА СВЕТИСЛАВ
1935–2017–2020. 1934–2019.

из Сакула

Оставили сте трагове који се не бришу, сећања

која не бледе, бол и туга који су вечни. Чувамо

Вас у срцу.

Ћерке СЛАВИЦА и ЈОВАНКА са породицом
(5/290657)

Време пролази, остају успомене, љубав и сећања на наше најдраже

МИХАЈЛОВИЋ

ИВКО ЕРЖЕБЕТ МИЛАН
1928–1968. 1924–1986. 1950–2003.

Син и брат СТЕВАН са породицом

(15/190673)

Пролази седма тужна година

ЖИВА ПЕТРОВ

ДУЧАНСКИ

Увек си у нашим мислима и сећањима. 

Празнина која је остала после тебе је ве-

лика.

Недостајеш нам.

Твоја породица

(17/290676)

ВИКТОР

ДАМЈАНОВИЋ
5. V 2004 – 5. V 2020.

Прошло је шеснаест го-
дина. Време пролази,
празнина и бол остају.

Супруга АНА, син
ДЕЈАН и ћерка КЛАРА

са породицама
(16/290674)

12. маја навршава се четрдесет тужних дана откако ни-
си са нама

МАРКО ВЕЛИЧКОВСКИ МАРЕ
1989–2020.

Како живети без твог осмеха?
Део нас отишао је са тобом. Како попунити празнину?
Боли што ниси успео да досањаш снове... Знаш колико
те волимо, али никада нећеш сазнати колико недоста-
јеш... Сине много недостајеш.

Отац ПЕЦА, мајка СЛАВИЦА и сестра ДРАГАНА

(18/29067)
са породицом

Четрдесет тужних дана
откако ниси са нама

МАРКО

ВЕЛИЧКОВСКИ

МАРЕ
1989–2020.

Драги наш, много недо-
стајеш.
Сваким даном све ви-
ше...
Све би било лепше и
лакше да си са нама. Во-
лимо те пуно

ПЕПА, ЕКА, ВУЛЕ, 

ДАЦА и МАКИ

(19/290679)

Четрдесетодневни помен

МАРКУ
ВЕЛИЧКОВСКОМ

МАРЕТУ
Заборав не постоји.
Успомене на тебе траја-
ће вечно.
Твоје комшије: МИКИ,
СЛАВИЦА, НИНА и ДА-
ВИД

(20/290680)

Четрдесетодневни
помен

МАРЕТУ

Много нам недостаје
твој лик увек спреман
на шале, поглед пун љу-
бави и сјај твог осмеха.
Нека те анђели чувају.

РОКИ, ЖИЛЕ и ДЕКИ
(21/190680)

Навршава се годину дана од смрти драгог

„ујка” Пере

ПЕТАР ЂОРЂЕВИЋ

Његови БЕГОВИЋИ, РАДЕЧ и ПАРАВИНЕ

(33/290697)

НАДА ТОДОРИЋ

Прошла је година, недостајеш...

Супруг МИРКО, ћерке МАЈА и ЈЕЛЕНА

са породицама

(48/290711)

10. маја 2020. навршавају се две године отка-

ко ниси са нама

ЗОРИЦА АПОСТОЛОВСКИ

Бићеш увијек са нама у срцу и мислима.

Твоји најмилији

(49/290714)

ЖЕЉКО

ЦВЕТКОВИЋ

ЦВЕЛЕ
1981–2005.

Увек ћемо те се сећа-
ти.

У болу и тузи
твоји најмилији

(60/290730)

МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ ЛАЛЕ
1949–2000.

11. маја навршава се двадесет година откада нас је прерано

напустио наш вољени супруг, отац, пријатељ.

Поносни смо што си био део наших живота.

Твоји најмилији

(78/290757)

13. V 2003 – 13. V 2020.

УРСУЛА

МАРИЈА

ПАШАЈЛИЋ
рођ. Реснер

Вољени никада не уми-

ру.
Њени најмилији

(75/290755)

8. маја 2020. навршава се година отка-

ко није са нама

СЛАВИЦА МАГОШ

Увек ћеш бити са нама.

Породица ВУЈОВИЋ

(81/ф)

СЕЋАЊЕ

БОЈАНА

ТАСИЋ
2015–2020.

Породица ТАСИЋ

(86/290779)

ЗОРАН КОЛАРИК
8. III 1968 – 6. V 2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(89/290788)

СЕЋАЊЕ

НАДА ЕРДЕЉАН
6. V 2010 – 6. V 2020.

Заувек у нашим срцима и мислима.
Твоји: ћерке ЗОРАНА и ДАНИЈЕЛА, унуке СИМОНА и
КАТАРИНА и зет МИОДРАГ (67/290740)

САВА МИЛОШЕВ
2002–2020.

Твоји најмилији

(80/290766

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.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 8. мај 2020. 23

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈОЗЕФ МАРЕК
24. II 1942 – 11. V 1990 – 11. V 2020. 

Наша љубав је јача од времена и заборава, нека

ти прати у тишини вечног мира.

Супруга АНКА, ћерке ЉУДМИЛА и ТИЈАНА

са породицама
(1/290648)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ БУЦА
6. V 2003 – 6. V 2020.

Године пролазе, бол и туга остају.

Твоји најмилији

(2/290651)

ПОМЕН

9. маја навршава се година откако ниси са нама

ОЛГА РАДОВАНОВ
9. V 2019 – 9. V 2020. 

… И тако дан за даном, прође година... недоста-

јеш....

Твоји најмилији

(3/290653)

МИЛЕ МИЛЕУСНИЋ
9. V 2016 – 9. V 2020.

За незаборав мом тати, за четири године од ра-

станка.

С љубављу МИРА са ДЕЈАНОМ

(4/290656)

Сећање на драге родитеље

САМАРЏИЋ

МАРКО ЉУБИЦА
рођ. Медан

9. V 2007. 16. V 2007.

Ваше: ДРЕНКА и БЕБА са породицама

(6/290660)

6. маја 2020. навршава се пет година туге

ОЛИВЕРА ЖИВАНОВИЋ
Оставила си нам срца испуњена тугом. За нас ти никада ниси отишла и ни-

када нећеш отићи.

Зато ти обећавамо да ћемо те као и увек неизмерно волети.

Твоји најмилији: мајка, отац и брат са породицом
(8/290663)

СЛАЂАНА ВИДИЋ

Драга наша Слађо, шест месеци у суботу, а бол и

туга не престају.

Воле те и тугују за тобом: мама СЛАВИЦА, тата

ЗОРАН и сестре ЗОРАНА и РАДА са породицом

(11/290667)

СЛАЂО
Недостајеш нам и сад и увек.

Чика МИЛИВОЈЕ, стрина ЉИЉА, брат

ВЛАДИМИР и сестра МАРИЈА са породицом
(12/290667)

СЛАЂАНА

ВИДИЋ

Успомене, љубав, ту-

га и осећај да си са

нама никад неће

проћи.

Тешко је прихватити

да ниси ту, увек ћемо

те чувати од забора-

ва и са поносом при-

чати о теби. Заувек

ћеш нам недостајати.

Чика ЖИКА и стрина

ЗОРИЦА са децом

(13/290667)

Сећање на вољеног брата

МИЛАНА МИХАЈЛОВИЋА
2003–2020.

Туга и бол за тобом остају вечно.

Твоја сестра ДИЛБЕРКА
(14/290668)

Шестомесечни помен нашем дрaгом

САШИ ЋУЋИ

Твоји најмилији: мајка АНА, супруга ЛИДИ-

ЈА, ћерка КАТАРИНА и сестра СНЕЖАНА

са породицом

(23/290682)

Мајко

МИЛОЈКА

РАДИЧЕВИЋ
1933–2020.

Четрдесет дана без те-
бе, заувек си у нашим
срцима и лепом сећању.

Твоја ћерка ЉИЉАНА
са породицом

(25/290687)

Годишњи помен
нашем оцу

РАТОМИРУ

МАРКОВИЋУ
19. VI II 1941 – 5. V 2019.

Заувек ћеш живети у
нашим срцима.

НИКИЦА и ДРАГАНА

(36/290701)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА ЉУБИЦА
МАРКОВИЋ МАРКОВИЋ

1916–2003. 1919–2008.

Ваши најмилији: НИКИЦА и ДРАГАНА
(37/290701

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА

СТОЈАНОВСКИ
1935–2018–2020.

Две години ниси са нама.
Вечно живиш у нашим
срцима.

Ћерке МИЛИЦА

и СЛАВИЦА
(32/290696)

11. маја 2020. даваће-

мо четрдесет дана

нашем оцу и супругу,

на Новом гробљу, у

10 сати

МИХАЈЛО

ЈАШКО
21. IV 1961 – 2. IV 2020.

Ожалошћени: супруга

СТАНА, синови БО-

ЈАН и СТАНОЈЕ, снај-

ка БРАНКА, унуци

МИХАЈЛО, АНДРИ-

ЈАНА и БОГДАН
(52/290716)

СЕЋАЊЕ

Двадесет тужних година од смрти нашег воље-

ног сина и брата

ИВАНА ГАЈИНА
1972–2000.

Вољен и никад заборављен. Његова младост,

енергија, његова радост животу, који се за ње-

га прерано завршио, и његов ведар дух, остаће

нам у вечном сећању.

Његови: мама ДРАГИЦА, тата СТЕВАН, сестра

СВЕТЛАНА и сестрић АНГУС

(55/2906722)

10. маја 2020. навршавају се две године откако си нас
напустио, а сећање и бол за тобом никад не умиру

ВАСА ВУЈИЧИЋ СИЋА
из Старчева

9. XII 1950 – 10. V 2018.

(59/290728)                                                                              Твоји најмилији

Сећање на драге родитеље

КОПРИВИЦА

ВУКОТА СТОЈАНКА
1936–1994. 1934–2019.

С поносом и љубављу чувамо вас у срцима и мислима.

Ваша деца: син ВИДОСАВ и ћерка ВИДОСАВА са породицама

(72/290747)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По ве ди те ма ло ви ше ра чу на о
свом здра вљу – па зи те се ви ру са.
Мо гу ће је по знан ство пре ко при -
ја те ља, а ако сте већ у ве зи, чу -
вај те то што има те. Ва ша нер во за
је не по треб на, јер вас парт нер у
све му по др жа ва. Сре ди ном сед -
ми це оче куј те до би так.

Ма ло ви ше спа вај те и све ће се
вра ти ти у нор ма лу. Љу бав је оно
што вас тре нут но оку пи ра, па про -
сто за не ма ру је те све оста ле оба ве -
зе. Уо зби љи те се. Но вац не сти же у
оче ки ва ној ко ли чи ни, али ипак ни -
сте без ње га. Не за по ста вљај те оба -
ве зе да не би сте из гу би ли ритам.

Нео до љи ве, не у мо љи ве, сум њи ча ве,
стра сне. Онај ко с ва ма из др жи ове
сед ми це, за слу жу је на гра ду. Но вац
је на до хват ру ке, али са мо на до -
хват... Осе ћа те ка ко мо ра те не што
да ме ња те у сво јој са да шњој ве зи.
По слов но сте па сив ни и то је до бро.
Чу вај те се фи нан сиј ске пре ва ре.

Обра ти те па жњу на то шта је де те
јер вам је сто мак ове сед ми це
мно го осе тљив. Сна гу усме ри те
на ре ша ва ње по ро дич них про бле -
ма с мла ђим чла но ви ма. Пре за у -
зе ти сте по слом, па вам пре ви ше
то га про ми че. Но вац до ла зи од
по ро ди це.

Плу ћа су вам сла ба тач ка ове сед -
ми це. Ис пу ње ни сте и срећ ни у
свом за јед нич ком гне зду, а ако
сте са ми, сле ди по знан ство са
осо бом из дру гог ме ста. Не стр -
пље ње вас уби ја и по не кад вам
по ква ри све пла но ве. Сми ри те
стра сти.

Из ра зи то сте нер во зни, као да
пред о се ћа те да ће се не што до го ди -
ти. Нов ца ће би ти оно ли ко ко ли ко
је по треб но да по кри је те са мо нај о -
снов ни је тро шко ве. Од ма рај те се.
Емо тив но сте пра зни, не ис пу ње ни
и не за до вољ ни у са да шњој ве зи,
али не мој те од у ста ја ти од љу ба ви.

Осе ћа те се сјај но и ис пу ње ни сте
енер ги јом ко ја мо же да по кре не
свет. По слов не иде је по ла ко по -
чи њу да до би ја ју ја сне ци ље ве.
Успех је пред ва ма. Об у зи ма ју
вас емо ци је и не ко чуд но осе ћа -
ње по тре бе да с не ким де ли те да -
не и но ћи. Пре пу сти те се љу ба ви.

Ма ло сте се пре фор си ра ли, па ор -
га ни зам ре а гу је: му че вас жуч и
же лу дац. По ро ди ца је ваш ка мен
спо ти ца ња на по слов ном пу ту. Не
при дај те баш све му пре ви ше зна -
ча ја. Не мој те по пу сти ти под при -
ти сци ма и ући у ве ће ду го ве, ни је
вре ме за то.

Ло ши ја цир ку ла ци ја иза зи ва бо -
ло ве у но га ма. Парт нер вам пру -
жа мак си мал ну по др шку. По сло -
ви иду уста ље ним то ком и не ма
ве ћих про бле ма. Ри бе ко је ра де
на нов ча ним тран сак ци ја ма мо -
ра ју да бу ду ма ло опре зни је јер
мо же до ћи до не ких за сто ја.

Чу вај те згло бо ве ових да на – бу ди -
те па жљи ви и но си те удоб ну обу ћу.
Не за до вољ ни сте емо тив ним жи во -
том, али са ми сте кри ви. Же ли те
но во рад но ме сто, а ле по вам је на
ста ром; хо ће те да по пра ви те од нос
с парт не ром, али не би сте да бу де -
те пре ви ше ис кре ни... Од лу чи те се!

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Гла во бо ље ће би ти са став ни део
ва шег жи во та ове сед ми це. Обич -
но тра жи те по др шку, али са да ви
мо ра те не ко ме да је пру жи те. Мо -
гу ћи су кон флик ти на по слу. Уса -
мље ни сте, али чи ни се да сте то
са ми иза бра ли из стра ха да не бу -
де те од би је ни.

Мо гу ћи про бле ми с крв ним при -
ти ском. По моћ при ја те ља увек
до ла зи у пра вом тре нут ку, овог
пу та нов ча на. Емо тив но ни са ми
не зна те ка ко сте, јед но став но не -
де фи ни са но. По кре та ње соп стве -
ног по сла у овом тре нут ку ни је
нај па мет ни ја иде ја.
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Мла ден Се лак
Је дан од рет ких Ср ба ко ји су

оства ри ли „аме рич ки сан” –

ус пео се на дру штве ној ле -

стви ци у САД од фи зич ког

рад ни ка до ин ду стри јал ца –

у мла до сти је два пу та из бе -

гао смрт у уста шком за то че -

ни штву.

Мла ден Се лак је ро ђен

1921. го ди не у си ро ма шном

се лу Бо сан ска Бој на крај Ве -

ли ке Кла ду ше. Ро ди те љи су

га као де ве то го ди шња ка по -

сла ли у Но ви Сад да се, уче -

ћи, спа се бе де. Основ на, па

сред ња, па Тр го вач ка ака де -

ми ја, ко ју је мо рао да на пу -

сти због не мач ког на па да

1941. го ди не. Вра тио се код

оца у Бој ну, али је за вр шио

у за тво ру у Гли ни, где су

уста ше за ти ра ле све срп ско.

Смрт је из бе гао чу дом:

при ву чен гла си на ма о је зи -

вим зло чи ни ма уста ша, у

ин спек ци ју у Гли ни је из За -

гре ба до шао офи цир не мач -

ке вој ске... и рас пу стио за -

твор. „А то ве че смо ми би ли

пла ни ра ни за кла ње!”, при -

чао је ка сни је Се лак.

Са мо два де сет да на ка -

сни је опет се на шао у уста -

шким ру ка ма. Од ве ли су га у

Ја се но вац, али га је од уста -

ша спа сао – друг из Но вог

Са да, па Се лак 1941. од ла зи

у Бе о град. Рат је и Нем ци га

као из бе гли цу ша љу у Бор

на при сил ни рад. Из руд ни -

ка је иза шао 1943. го ди не.

Де сет го ди на по за вр шет -

ку ра та с по ро ди цом, же ном

и две ћер ке, од ла зи у Њу -

јорк. Го ди не ко је су усле ди -

ле би ле су еми грант ске:

уче ње је зи ка, фи зич ки по -

сло ви, ма ла де ца... По сле

пет го ди на до био је др жа -

вљан ство и до зво лу да ра ди

на по вер љи вим вој ним про -

јек ти ма, па је из ме ђу оста -

лог при пре мао и ко пи рао

пла но ве за не ви дљи ви бом -

бар дер „стелт”, ко ји су Аме -

ри кан ци још та да по чи ња ли

да гра де...

Али ње гов жи вот ме ња

сит ни ца... Ево ка ко: кра јем

ше зде се тих го ди на про шлог

ве ка олов ни слог од ла зи у

исто ри ју, а ши ри се оф сет

штам па. У мо ду ме ђу аме -

рич ким фир ма ма ула зе ко -

вер ти са од штам па ним за -

гла вљем, а Мла ден Се лак

па тен ти ра спра ву ко ја ко -

вер те уба цу је у штам пар ску

ма ши ну. То уче тво ро стру чу је

бр зи ну ра да, спре ча ва гу -

жва ње, а ње му до но си ве ли -

ке па ре!

Од та да ће па тен ти ра ти

још се дам на ест изу ма и

осно ва ти фа бри ку за про из -

вод њу инк џет-штам па ча,

ко ја ће у јед ном пе ри о ду

ра ди ти и с ком па ни јом

„Хјулет–Па кард”. Од пе то ро

де це, две ћер ке и син ра де

и да нас у ње го вој ком -

панији...

Нај дра жи па тент му је,

при чао је, уре ђај ко ји пре -

ци зно на но си ки се ли ну на

алу ми ни јум ску пло чу у про -

це су при пре ме за штам пу.

Ре ше ње је на шао при се тив -

ши се ка ко је ње го ва мај ка

му зла кра ве, од но сно по -

ступ ка ис ти ски ва ња мле ка

из ви ме на.

Мла ден Се лак је пре ми -

нуо 2014. го ди не. Ње го ва

фон да ци ја сва ке го ди не у

род ном ме сту Ми хај ла Пу пи -

на, Идво ру, до де љу је на гра -

де нај бо љим мла дим про на -

ла за чи ма у Ср би ји.

НА ШИ ПРО НА ЛА ЗА ЧИ

И ОНИ СУ МЕ ЊА ЛИ СВЕТ
Нај че шће не раз ми шља мо о то ме ка ко су број ни пред ме ти ко је
ко ри сти мо у сва ко днев ном жи во ту ушли у наш жи вот. Оту да
нисмо ни све сни да су на ши љу ди, по те кли са ових про сто ра,

ауто ри број них пла не тар но ра ши ре них изу ма. Зна ње, и не рет ко
сре ћа, њих су учи ни ли слав ним и бо га тим, а на ма олак ша ли
живот. М. Петровић

Ни ко ла Би зу мић
Про на ла зач ма ши не за ши -

ша ње, алат ке без ко је до ско -

ра, до уво ђе ња у по сао ње не

елек трич не вер зи је, ни је мо -

гла ни јед на бер бер ска рад -

ња на пла не ти, на ше је го ре

лист!

Ни ко ла Би зу мић је ро ђен

1823. го ди не у Не ра ди ну

код Ири га, у Сре му. По сле

че ти ри раз ре да шко ле, што у

оно до ба ни је би ло ма ло,

ње го ви су га да ли на за нат

код ири шког бри це. По у зда -

них до ку ме на та о том пе ри о -

ду ње го вог жи во та не ма,

али се зна да је ис пит за

кал фу по ло жио у Ру ми. Е,

сад, зна се и да је тра жио

по зај ми цу од 100 фо рин ти

(ве ли ке па ре!) да би на пра -

вио и па тен ти рао ма ши ни цу

за ши ша ње „ко ја ће сва ком

бри ци од ко ри сти би ти”.

Мај сто ри ма фри зер ског за -

на та, на и ме, у то вре ме су

од ала та за ши ша ње на рас -

по ла га њу ста ја ли са мо че -

шаљ и ма ка зе.

Ни ко, ме ђу тим, Би зу ми ћу

ни је хтео да да па ре за ту

„фан та зи ју”, не го су му се и

ру га ли. Ка ко се он 1855. го -

ди не об рео у Лон до ну, ни је

по зна то, али до ку мен та бе -

ле же да са мо де це ни ју ка -

сни је у Евро пи ни је би ло

бер бер ске рад ње без ње го ве

ма ши ни це! Он је у Лон до ну

ус пео да на ђе фи нан си је ре

за свој про на ла зак и вр ло

бр зо по до ла ску ни кле су пр -

ве фа бри ке за про из вод њу

ове ко ри сне спра ви це. А да

Ен гле зи не би ло ми ли је зик

из го ва ра ју ћи ње го во срп ско

име, на звао се – Џон Смит.

Ка жу да се ње го во бо гат ство

уве ћа ва ло вр то гла вом бр зи -

ном и да је би ло про це ње но

на 22 ми ли о на фун ти стер -

лин га, што би да нас вре де ло

не ко ли ко де се ти на пу та ви -

ше. По ред ак ци ја у фа бри ка -

ма, сте као је и ве ле леп ну

ви лу у от ме ној лон дон ској

че твр ти. Али од по сла ни је

сти гао, или ни је хтео да се

же ни, па је 1906. го ди не у

пре сто ни ци Бри тан ског цар -

ства умро без по том ства. Те -

ста мен том је све оста вио ро -

ђа ци ма из Сре ма до де ве тог

ко ле на.

Али но вац до да нас ни ко

од ро ђа ка ни је до био.

Пре ма јед ној те о ри ји, кад

су Ен гле зи пи са ли у Не ра -

дин да се ја ве Би зу ми ћи да

по диг ну па ре, не ко им је за -

ви дан од го во рио да „Би зу -

ми ћа у Не ра ди ну не ма”!

Пре ма дру гој, Ен гле зи су

са ми „из бри са ли” на след -

ни ке. Чи ње ни ца је да у цр -

кве ним књи га ма у Не ра ди -

ну, ко је се и да нас чу ва ју,

не до ста ју ли сто ви – ја сно се

ви ди да су ис це па ни! – на

ко ји ма су упи са на ро ђе ња

Би зу ми ћа у 19. ве ку. Ко је,

ка да и за што то ура дио, не

зна се, али у се лу ве ру ју да

су то би ли не ки ен гле ски

аген ти, ко ји су ти ме оне мо -

гу ћи ли де о бу ба сно слов ног

на след ства. Ина че, зна се

да су се, сва ки у сво је

време, и краљ Пе тар I

Кара ђор ђе вић и Мо ша Пи -

ја де ин те ре со ва ли за овај

случај.

На след ство Ни ко ле Би зу -

ми ћа сто ји и да нас. Ње го ви

ро ђа ци не зна ју шта тач но

тре ба да ра де, ни ти има ју

па ра да се пар ни че по бе лом

све ту.

А кад би се на она 22 ми -

ли о на фун ти до да ле ка ма те

и ура чу на ла ин фла ци ја, до -

би ла би се су ма од не ко ли ко

сто ти на ми ли о на евра...

Ог ње слав Ко сто вић

Ни суд би на ни љу ди ни су му

би ли на кло ње ни, али му је

ипак по шло за ру ком да се

упи ше у све ен ци кло пе ди је

на у ке. По зна ва о ци ка жу да

је по сле Те сле и Пу пи на био

наш нај ве ћи тех нич ки ге ни је.

Ог ње слав Ко сто вић по ти че

из бо га те и углед не срп ске

по ро ди це тр го ва ца жи том,

на ста ње не у Но вом Бе че ју,

та да у Ма ђар ској. Он сам ро -

дио се у Ау стри ји 1851. го ди -

не, а сту ди рао је ма шин ске

на у ке у Пе шти. Имао је де -

вет на ест го ди на ка да је па -

тен ти рао ар бо рит, пр ви ве -

штач ки син те тич ки ма те ри -

јал, не ку вр сту шпер пло че

ко ја се ни је де фор ми са ла ни

у кљу ча лој во ди.

За по ве дао је реч ним па -

ро бро дом „Сло га” из фло те

свог оца, а 1875. го ди не у

јед ној не сре ћи на бро ду, ко -

ји је био уси дрен у ру ској лу -

ци Оде са, по вре ђе но му је

око. На ле че њу у бол ни ци

упо знао је бол ни чар ку, Ру -

ски њу, оже нио се њо ме и

остао у Ру си ји. Отац му је по -

мо гао да са гра ди фа бри ку, у

ко јој је про из во дио ар бо рит

и ко фе ре, чам це, пон тон ске

мо сто ве и дру ге пред ме те за

прак тич ну упо тре бу од овог

ма те ри ја ла. Вој ска је од ње -

га ку пи ла „уни вер зал ни вој -

нич ки сан дук” од ар бо ри та, у

ко јем су би ли ша тор, два

кре ве та на рас кла па ње и је -

дан сто чић.

Ог ње слав Ко сто вић је го -

ди на ма ра дио на кон струк -

ци ји ди ри жа бла и за ње гов

по гон на пра вио је бен зин ски

мо тор на во де но хла ђе ње и

елек трич но па ље ње са осам

ци лин да ра и 80 коњ ских

сна га. Го тлиб Дајм лер, ко ји

се сма тра про на ла за чем ова -

квог по го на, у то вре ме је

имао мо тор од јед не и по

коњ ске сна ге!

Ди ри жабл је био го тов

1880. го ди не и ње го ва ма -

ња вер зи ја без мо то ра успе -

шно је про шла проб не ле то -

ве, али су ра до ви за у ста -

вље ни јер је Ко сто вић од био

да да ми то јед ном ми ни стру,

ка ко је о то ме све до чи ла

њего ва ћер ка но ви на ри ма у

Бео гра ду из ме ђу два ра та.

Не ко ли ко го ди на ка сни је у

по жа ру чи ји узро ци ни су от -

кри ве ни кон струк ци ја и сви -

ла су из го ре ли, а мо тор је

са чу ван и да нас је из ло жен

у мо сков ској Ва зду хо плов -

ној ака де ми ји.

Де вет на ест го ди на ка сни је

(1899) гроф Це пе лин из ве -

шће пр ви успе шан лет ди ри -

жа блом, а ње гов са рад ник

Да вид Шварц, по ре клом Хр -

ват, јав но ће гро фа оп ту жи ти

да је ко ри стио ње го ве на цр -

те. Шварц је, ме ђу тим, пре -

ћу тао да је сво је вре ме но ра -

дио код Ог ње сла ва Ко сто ви -

ћа и да је не стао по сле по жа -

ра у ко јем је ње го ва ле те ли -

ца из го ре ла!

Не за ви сно од Фран цу за

Фа бреа, чи ји је хи дро а ви он у

мар ту 1910. пре ле тео 600

ме та ра, Ко сто вић је у Ру си ји

1911. го ди не кон стру и сао

свој ави он с плов ци ма, „ле -

те ћи ча мац”.

Ог ње слав Ко сто вић је умро

1916. го ди не у Ру си ји. Та да су

но ви не у Пе тро гра ду об ја ви ле

да је „не стао бли став про на ла -

зач и на уч ник, чо век ко ји је из

мно го раз ло га за слу жио да бу -

ду ће ге не ра ци је пам те ње го ву

суд би ну и на уч ни под виг”.

Јед на ње го ва ћер ка уда ла

се за срп ског офи ци ра и у

Пр вом свет ском ра ту је би ла

до бро вољ на бол ни чар ка. Ко -

сто ви ће ви по том ци и да нас

жи ве у Бе о гра ду.
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Ле по је ка да они ко ји нај ви ше
при вре ђу ју у не кој сре ди ни има -
ју и осе ћај за ви ше ци ље ве, као
што је, ре ци мо, оп ште дру штве -
но до бро.

То на ро чи то до ла зи до из ра -
жа ја у ова ко те скоб ним вре ме -
ни ма ка да чо век, ко ји је то у
ста њу, тре ба да се на ђе бли -
жњем свом.

Та ко не што не дав но су за
сво је су гра ђа не и све дру ге ко -
ји се ле че у Оп штој бол ни ци
Пан че во учи ни ли вла сни ци
три ју успе шних ком па ни ја ко -
је се го ди на ма ис ти чу, не са мо
по ре зул та ти ма у по сло ва њу
већ и по ху ма но сти.

Они су по ме ну тој ре ги о нал -
ној здрав стве ној уста но ви овог
пу та до ни ра ли два пре ко по -
треб на ту не ла за дез ин фек ци ју.

Спе ци јал ни ту не ли за дез ин -
фек ци ју од не дав но су са став -
ни део Оп ште бол ни це Пан че -
во, ка ко оног де ла за сме штај
обо ле лих од ко ви да, та ко и ин -
фек тив не кли ни ке.

Ове спе ци јал не на пра ве ко је
ефи ка сно укла ња ју ко ро на ви -
рус, као и дру ге слич не ми кро -
ор га ни зме, до ни ра ле су ре но -
ми ра не фир ме „Мо де ко ло”, чи -
ји је вла сник Ми ло рад Пе јић,
као и пред у зе ће „Пан-ле ди”

Сло бо да на Ву јо ви ћа и нај ста -
ри ји не дељ ник на Бал ка ну –
„Пан че вац”, са став ни део ком -
па ни је Ау то-цен тар „Зо ки” Зо -
ра на Пе шев ског.

На тај на чин је пан че вач ка
уста но ва ста ла у ред ма ло број -
них бол ни ца за сме штај обо -
ле лих од ко ро на ви ру са ко је по -
се ду ју ова кав об лик пре вен ци -
је у др жа ви.

Ту не ли ће по слу жи ти пан -
че вач ким здрав стве ним рад ни -
ци ма за дез ин фек ци ју ка да на -
пу шта ју зо не за ра зе.

На пра ва ко ја ефи ка сно
уни шта ва ви рус

При вред ни ци су и зва нич но
об и шли Оп шту бол ни цу Пан -
че во у уто рак, 5. ма ја, ка ко би
се на ли цу ме ста уве ри ли у
свр сис ход ност по ме ну те
напра ве.

Та мо их је до че као ди рек тор
те здрав стве не уста но ве др Сло -
бо дан Ову ка, ко ји им је де -
таљно об ја снио ка ко здрав стве -

ни рад ни ци и дру го осо бље
обављају про це ду ру про ла ска
кроз ту нел.

– Ка да иза ђу из та ко зва не
цр ве не зо не, то јест из ко вид
бол ни це, љу ди у ком плет ној
за штит ној опре ми ула зе у ту -
нел, ка ко би се у ње му из ло -
жи ли дез ин фек ци о ном сред -
ству на ба зи ал ко хо ла, ко је се
рас пр шу је по пут ае ро со ла. Тај -
мер је по ста вљен на де сет се -
кун ди, што је са свим до вољ но
за трет ман, али ми под сти че -
мо на ше рад ни ке да ви ше пу -
та по но ве по сту пак, ка ко би
из тог про сто ра иза шли што
чи сти ји. Циљ је и да се ска -
фанде ри опе ру што ви ше пу -
та, па тек та да мо же да се ски -
не за штит на опре ма без стра -
ха од евен ту ал не за ра зе. На
тај на чин се спре ча ва ка ко
кон та ми на ци ја са мих здрав -
стве них рад ни ка, та ко и
околине – ре као је ди рек тор
бол ни це.

Он је до дао и да се сред ство
за дез ин фек ци ју пра ви по про -
пор ци ји 950 ли та ра во де и 50
ли та ра на три јум-хи по хло ри -
та, ко ја нај бр же уни шта ва
виру се.

– Ту нел је до бар и из раз ло -
га што је, до ду ше не код нас,

већ на не ким дру гим ме сти -
ма, уо че но да су се мно ги
здрав стве ни рад ни ци за ра зили

ка да су ски да ли ска фан дер.
Он је на кра ју рад ног да на на -
пу њен ви ру си ма, ка да су љу ди

преморе ни, са мим тим ма ње
па жљи ви и у не у по ре ди во ве -
ћем ри зи ку од ин фек ци је. Пре
на бав ке ту не ла рад ни ци су се
ски да ли у де лу „цр ве не зо не”,
па је оста ја ла не ка ква мо гућ -
ност да се уди са њем тих па ра
удах не и не ки ви рус. Ми смо
од лич ни и, на сре ћу, не ма мо
ни ког у ко вид бол ни ци ко је
ин фи ци ран. Ина че, на кон по -
ступ ка дез ин фек ци је пе ре мо
са мо ви зи ре у дез ин фи ци јен -
ти ма, а ска фан де ре од ла же мо
у ме ди цин ски от пад, ко ји се
по том тре ти ра, па се и та ко
сма њу је мо гућ ност пре но са за -
ра зе. Што се ти че ту не ла, он
ће оста ти и по сле пан де ми је,
а убу ду ће ће па ци јен ти да про -
ла зе кроз ње га при ли ком ула -
ска у бол ни цу и по из ла ску из
ње. На тај на чин се ни дру ге

ин фек ци је не ће ши ри ти, јер
ви ру си не ће „из ла зи ти” из бол -
ни це, ни ти ће их гра ђа ни уно -
си ти из спо ља шњег све та – на -
ја вио је Ову ка.

По хва ла за дру штве ну
одго во р ност

При ли ку да за хва ли Пе ји ћу,
Пе шев ском и Ву јо ви ћу ис ко -
ри стио је гра до на чел ник Пан -
че ва Са ша Па влов.

– Ове три ком па ни је су по -
ка за ле из у зет ну дру штве ну од -
го вор ност и дра го ми је да је
та ко, јер је сва ка по моћ до -
бро до шла. Не сум њам да овај
ту нел већ са да по ка зу је сво ју
ис пла ти вост и, без об зи ра на
то ко ли ко ће пан де ми ја да по -
тра је, он ће и у бу дућ но сти
би ти ко ри шћен као пре вен ци -
ја пре но са би ло ко је вр сте
виру са. Још јед ном ве ли ка
захвал ност при вред ни ци ма ко -
ји су се ода зва ли што на шим
по зи ви ма, што по зи ви ма
болни це, а на ро чи то по здра -
вљам и то што су по ка за ли и
лич не ини ци ја ти ве – на вео је
Павлов.

Он је ис та као и то да је епи -
де ми о ло шка си ту а ци ја у Пан -
че ву под кон тро лом.

– Број љу ди у са мо и зо ла ци -
ји је у кон стант ном па ду, што
је ве о ма охра бру ју ће, а број
но во за ра же них је ми ни ма лан
и то ни су те шке кли нич ке сли -
ке. Сто га још јед ном у име
свих гра ђа на ве ли ка по хва ла
свим здрав стве ним рад ни ци -
ма, ко ји су из ван ред но из не -
ли це лу си ту а ци ју и упр кос
то ме што су се су о чи ли с
таквом не по зна ни цом као што
је ко вид бол ни ца. За хва љу ју -
ћи све му то ме, до ла зи и до
по пу шта ња ме ра, јер жи вот
мо ра да се на ста ви. Ипак, ја
се не бих опу штао за то што
опа сност ни је уми ну ла у
потпуно сти, па је мо ја пре по -
ру ка да нај ма ње што мо же мо
да ура ди мо је сте да сви но си -
мо за штит ну опре му, одр -
жавамо со ци јал ну дис тан цу и
по шту је мо све дру ге на ло же -
не ме ре – под се ћа гра до -
начелник.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ВА ЖНА ДО НА ЦИ ЈА ПРИ ВРЕД НИ КА ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ ПАН ЧЕ ВО

ТУ НЕ ЛИ ЗА ДЕЗ ИН ФЕК ЦИ ЈУ ВЕЋ РА ДЕ ПО САО

УПУТ СТВО ЗА УПО ТРЕ БУ

Пре ула ска у ту нел, ко ји мо -

же да де кон та ми ни ра и до

600 осо ба за ше зде сет ми -

ну та, тре ба дез ин фи ко ва ти

ру ке аде кват ним сред ством,

при ло же ним ре зер во а ру с

мла зни цом. По том се ула зи

уну тра нор мал ним хо дом

(ме тар у се кун ди), а вре ме

по треб но за про ла зак је око

пет се кун ди. Ко ри сти се

дез ин фек ци о но сред ство на

ба зи ал ко хо ла ко је не оште -

ћу је ко жу и оде ћу. Ту нел је

ди зај ни ран та ко да по кри ва

ком плет ну по вр ши ну осо бе

или пред ме та ко ји се у ње -

му на ла зе.

И на кра ју сто ји јед но

упо зо ре ње: нај стро же је за -

бра ње на упо тре ба би ло ког

отво ре ног пла ме на или то -

пло те у ту не лу и у ње го вој

бли зи ни.

Слободан Вујовић, Зоран Пешевски, Саша Павлов, др Слободан Овука и Милорад Пејић

Провера на улазу, за безбедност пацијената и запослених

Примили поклон: Саша Павлов и др Слободан Овука
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Стар чев ци за слу же но
ме ђу нај бо љи ма

ЖОК Ди на мо у
трећем ран гу

Из вр шни од бор, пред сед ни штво
Од бој ка шког са ве за Ср би је и
ди рек тор так ми че ња ОСС-а на
елек трон ској сед ни ци ко ја је
одр жа на у уто рак 28. апри ла
до не ли су од лу ку да се пре ки -
да ју и сма тра ју окон ча ним так -
ми че ња у Бан ка По штан ска
ште ди о ни ца Су пер ли ги Ср би -
је, те у Пр вој ли ги и Пр вој Б
ли ги за так ми чар ску 2019/2020.
го ди ну.

Про гла ше ни су по бед ни ци
пр ва три ран га так ми че ња, и
то пре ма за те че ном ста њу, на
осно ву учин ка ко ји су клу бо ви
има ли до уво ђе ња ван ред ног
ста ња у на шој зе мљи и пре ки -
да свих так ми че ња.

Та ко су ТЕНТ из Обре нов ца
у кон ку рен ци ји се ни ор ки и Вој -
во ди на НС се ме из Но вог Са да
у кон ку рен ци ји се ни о ра про -
гла ше ни за шам пи о не Ср би је,
од но сно по бед ни ке Бан ка По -
штан ска ште ди о ни ца Су пер ли -
ге у се зо ни 2019/2020.

Срем из Срем ске Ми тро ви -
це у кон ку рен ци ји се ни ор ки и
Бо рац из Стар че ва у кон ку рен -
ци ји се ни о ра про гла ше ни су
по бед ни ци ма Бан ка По штан -
ска ште ди о ни ца Пр ве ли ге и
сти чу пра во на сту па у Су пер -
ли ги у се зо ни 2020/2021.

Ин ђи ја у кон ку рен ци ји се -
ни ор ки и Бо рац из Па ра ћи на у
кон ку рен ци ји се ни о ра про гла -
ша ва ју се по бед ни ци ма Бан ка
По штан ска ште ди о ни ца Пр ве
Б ли ге, па су та ко сте кли пра во
да се од је се ни над ме ћу у ви -
шем ран гу – у Пр вој ли ги.

Пр ва ци ма Дру ге ли ге у кон -
ку рен ци ји се ни ор ки про гла -
ше ни су: За је чар (гру па 
Исток), Гим на зи ја лац из Кра -
ље ва (За пад), Ас Ба тај ни ца
(Цен тар) и Па но ни ја из Бач ке
Па лан ке (Се вер), а у кон ку -
рен ци ји се ни о ра: То плич ки
ви те зо ви из Кур шу мли је (Ис -
ток), Бу ко ви ца пу те ви из Ива -
њи це (За пад), Шу ма ди ја из
Аран ђе лов ца (Цен тар) и Бе -
чеј (Север).

Из вр шни од бор, пред сед ни -
штво Од бој ка шког са ве за Ср -
би је и ди рек тор так ми че ња
ОСС-а до не ли су од лу ку и о
бро ју клу бо ва ко ји ће се над -
ме та ти у на ред ној се зо ни.

У Су пер ли ги у обе кон ку рен -
ци је ће игра ти по 10 еки па, у
Пр вој и Пр вој Б ли ги за бо до ве
ће се бо ри ти по 12 клу бо ва,

док ће се у Дру гој ли ги и у
мушкој и у жен ској ка те го ри ји
над ме та ти по 12 ти мо ва.

Из Су пер ли ге у Пр ву ли гу у
се зо ни 2020/2021. пре ла зе
Спар так из Су бо ти це ка да су у
пи та њу од бој ка ши це и Је дин -
ство из Ста ре Па зо ве у му шкој
кон ку рен ци ји. Из Пр ве у Пр -
ву Б ли гу (тре ћи ранг так ми -
че ња) се ле се од бој ка ши це

Дина ма из Пан че ва и од бој ка -
ши Мла де нов ца, док ће у Пр -
ву ли гу из Пр ве Б ли ге Но ви
Сад и Сте ри ја из Бе о гра да у
кон ку рен ци ји од бој ка ши ца и
Ду бо чи ца из Ле сков ца и Ка -
ра ђор ђе из То по ле у кон ку рен -
ци ји од бој ка ша.

Да кле, љу би те љи игре пре ко
мре же у на шем гра ду и око ли -
ни има ју мно го раз ло га за за -
до вољ ство. Од бој ка ши стар че -
вач ког Бор ца по но во су у срп -
ској ели ти, баш та мо где им је
и ме сто. Це лу се зо ну су про ве -
ли на че лу пр во ли га шког ка -
ра ва на, па су за слу же но про -
мо ви са ни у но ве шам пи о не.

Оно што је по себ но ва жно,
је сте чи ње ни ца да су „бор ци”
сво јим игра ма и по жр тво ва њем

на утак ми ца ма вра ти ли и пу -
бли ку у Ха лу спор то ва на Стре -
ли шту, па не тре ба сум ња ти да
ће и од је се ни, ка да бу де по че -
ла но ва од бој ка шка се зо на и
ка да у на шем гра ду бу ду го сто -
ва ли нај бо љи срп ски ти мо ви,
по пут Вој во ди не, Цр ве не зве -
зде, Пар ти за на и оста лих, сва -
ки меч од бој ка ша Бор ца би ти
пра ви спорт ски спек такл.

Ве ли ки је ово успех за Пан -
че во, а сви они ко ји су ма кар
де лић се бе угра ди ли у ње га
пра ви су хе ро ји на шег спо р та.
Ни ко ла Ми цић ни је са мо бу -
дућ ност ОК-а Бо рац, он је бу -
дућ ност срп ске од бој ке. Жар -
ко Ра ки та је још као пи о нир
на ви као да осва ја ме да ље, Јо -
ван Дроб њак је по чео да тре -
ни ра од бој ку у При је по љу код
Зден ка Кр по ви ћа, а Зден ко је
као сту дент оста вио ве ли ки траг
игра ју ћи у Бор цу. Ни ко ла Кр -
стић је био као „џо кер” и, ка да
ни је ишло на утак ми ца ма, уно -
сио је мир у еки пу. Сјај ни Не -
ма ња Ми ле тић, ли бе ро за ели -
ту. Ка да је по пу лар ни Мил ке у
пу ном за но су, он да лоп та не
мо же да пад не у по ље ње го вог

ти ма. Не над Ма дић, од ли чан
сред њи бло кер, ко ји је већ
играо у Су пер ли ги, спре ман је
за но ве иза зо ве у нај ја чем ран -
гу. Вла ди мир Кне же вић је чо -
век са огром ним ис ку ством.
Он зна шта тре ба ура ди ти да
би се ушло у Су пер ли гу (чи -
нио је то већ с Бор цем...). До -
шао је на по ло ви ни пр вен ства
и дао огро ман до при нос ве ли -
ком успе ху. Шта ре ћи о Ми ла -
ну Зин до ви ћу? Из ван ре дан, ис -
ку сан при мач... Зин да је чо век
за ве ли ка де ла. Јед на од ле -
ген ди пан че вач ке од бој ке сва -
ка ко је и Бо јан По знић. Бо рац
већ го ди на ма не ма ре зер вног
ко рек то ра. По зер је са свим до -
во љан. Че сто од и гра и си мул -
тан ку с ри ва ли ма. Са ша Рај -
ко вић је тех ни чар ка кав се рет -
ко сре ће. Ли дер, по кре тач ти -
ма... И на кра ју, а мо гао је би -
ти и на по чет ку – ка пи тен Да -
вор Ми ло ше вић. Мо мак ко ји
је сво је име злат ним сло ви ма
упи сао у исто ри ју пан че вач ке
и стар че вач ке од бој ке.

Еки пу Бор ца су пред во ди ли
тре не ри Ду шан Јо вић и Во ји -
слав Па вло вић, ко ји су има ли
вра шки те жак по сао да на шем
гра ду по да ре су пер ли га ша, али
– ус пе ли су.

ОК Бо рац ни су са мо игра чи
и струч ни штаб. За овај успех
су за слу жни и љу ди ко ји су га
во ди ли, а ту пре све га ми сли -
мо на пред сед ни ка Јо ва на Јо -
ви ћа и ње го вог пр вог са рад ни -
ка Зо ра на Ма ни ћа. Бо рац су и
ње го ви вер ни на ви ја чи, бив ши
игра чи, те при ја те љи клу ба ко -
ји су од у век ди са ли за свој клуб.

За то Бо рац и је сте нај бо љи!
Бра во.

Ми ло рад Ше шли ја
(5. 7. 1949 – 3. 5. 2020)

У не де љу, 3. ма ја, Пан че во је оста -
ло без још јед ног ис так ну тог спорт -
ског рад ни ка – са жи вот не сце не
си шао је Ми ло рад Ше шли ја.

Ру ко ме том је по чео да се ба ви
при лич но ка сно, тек са 17 го ди на,
али то му ни је сме та ло да по ста не
од ли чан пр во ли га шки играч. Сво -
је вре ме но је у из ја ви да тој за књи гу
о ру ко ме ту у Сеч њу ис та као да је
фуд бал био ње го ва пр ва љу бав, али
се об рео у ру ко ме ту та ко што је
схва тио да са сво ја два ме тра ви си -
не има бо љи про лаз у игри с ле пљи вом лоп том.

Ка да је схва тио да је пре ва зи шао ни во род не се чањ ске
„Хер це го ви не”, Ми ло рад је пре шао у пан че вач ки „Ди на мо”,
где је с ве ли ким успе хом играо осам го ди на (од се зо не
1972/1973. до се зо не 1979/1980), а са сво јим са и гра чи ма у
Пр вој ли ги Ју го сла ви је по бе ђи вао је ве ли ке еки пе.

За „Ди на мо” је од и грао чак 379 утак ми ца, а по сти гао је
708 го ло ва. Играч ку ка ри је ру је окон чао у РК-у „Ја бу ка”, а
по том се по све тио тре нер ском по зи ву.

Ра дио је у пан че вач ком „Ди на му”, у Ја бу ци, „Про ле те ру”
из Ба нат ског Кар лов ца, ЖРК-у „Пан че во”, а био је тре нер и
„Хер це го ви ни” из Сеч ња. У ве ћи ни клу бо ва се ба вио и ра дом
с мла ђим ка те го ри ја ма.

По ред до брих ига ра и од лич них ре зул та та, при ја те љи ће
се Ми ло ра да се ћа ти и по ње го вој до бро ти и из ра зи тој пре да -
но сти ра ду.

Не ка му је веч на сла ва.

IN ME MO RI AM

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ У ОДБОЈЦИ

1. БОРАЦ 16 14 2 44:14 41

2. СПАРТАК (Љ) 16 13 3 42:15 38

3. МЕТАЛАЦ 16 11 5 39:26 32

4. НОВИ САД 16 9 7 33:29 26

5. КЛЕК 16 7 9 28:33 22

6. СМЕДЕРЕВО 16 7 9 29:33 20

7. ВА-014 16 5 11 28:34 20

8. ВГСК 16 5 11 23:41 15

9. ЖЕЛЕЗНИЧАР 16 5 11 23:41 14

10. МЛАДЕНОВАЦ 16 4 12 19:42 12
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕ СТИ ИЗ ОД БОЈ КА ШКОГ СА ВЕ ЗА СР БИ ЈЕ

БОРАЦ (ОПЕТ) У ЕЛИТИ

НО ВО СТИ СА АТЛЕТ СКИХ СТА ЗА

СА ЊА НАЈ БР ЖА НА СВЕ ТУ
Ме ђу на род на асо ци ја ци ја
атлет ских фе де ра ци ја „World
Atletics” ове не де ље је об ја ви -
ла зва нич ну ранг-ли сту атле -
ти ча ра и атле ти чар ки у 2020.
го ди ни, ран ги ра них по го ди -
шти ма и ди сци пли на ма.

Фан та стич на вест сти гла је
и у Ср би ју и у Пан че во, и то на
адре су АСС-а и АК-а Та миш.
Так ми чар ка тог спорт ског ко -
лек ти ва Са ња Ма рић пр ва је
на ли сти де вој чи ца ро ђе них
2006. го ди не на све ту у ди сци -
пли ни 600 ме та ра у дво ра ни.

Са ња Ма рић је по сти гла сја -
јан ре зул тат осва ја њем ме да ље
на Пр вен ству Ср би је у дво ра -
ни у ка те го ри ји так ми чар ки до
ше сна ест го ди на, а он из но си
1:36,05.

Са овим оства ре њем, Свет -
ска атлет ска фе де ра ци ја је

ЗА ВР ШЕ НА КАМ ПА ЊА „КОД КУ ЋЕ ЈЕ ЗА КОН”

УСКО РО СТАР ТУ ЈУ СПОРТ СКЕ 
ИГРЕ МЛА ДИХ

Кроз пре по зна тљив ха штаг, ко -
ји је ујед но био и на зив еду ка -
тив не ак ци је „Ду нав оси гу ра -
ње Спорт ских ига ра мла дих”,
за вр ше на је кам па ња #KodKu-
ceJeZakon, у ко ју су се укљу чи -
ли број ни спор ти сти, глум ци,
во ди те љи и дру ге ис так ну те јав -
не лич но сти из Ср би је, ре ги о -
на и це лог све та.

Чел ни љу ди Спорт ских ига -
ра мла дих (СИМ) за хва ли ли су
сви ма на по др шци, а об ја вљен
је и спот са свим по зна тим лич -
но сти ма ко је су сво јим фо то -

гра фи ја ма по др жа ле мла де из
ре ги о на, у на сто ја њу да се они
и њи хо ви ро ди те љи чу ва ју и
оста ну код ку ће.

Ви део-по ру ка ма кам па њу су
по др жа ли ам ба са до ри СИМ-а:
Не ма ња Ма тић, Лу ка Мо дрић,
Јо ха нес Хан, Лу ис Фи го, Да ри -
јо Ср на, Алек сан дер Че фе рин
и дру ги, а овој ак ци ји су се ода -
зва ли и нај бо љи ска кач удаљ
Ср би је и тре ћи у Евро пи Стра -
хи ња Јо ван че вић, фуд бал ски
асо ви Са ша Илић и Ми лан Бор -
јан, не ка да шњи ас Дра ган Стој -
ко вић Пик си, тро феј на ко шар -
ка ши ца Ми ли ца Да бо вић, пр -
вак све та у ка ра теу Сло бо дан
Би те вић и пред вод ник но вог
та ла са глу ма ца Ми лан Ма рић,
да би се на кра ју тај број по пео
на пре ко пе де сет по зна тих.

По зна те лич но сти су сви ма
у ре ги о ну, а по себ но уче сни -
ци ма и љу би те љи ма Спорт ских

ига ра мла дих, сла ле по ру ке по -
др шке, под се ћа ју ћи их да је од
пре суд ног зна ча ја да сви бу ду
од го вор ни пре ма се би и дру -
ги ма, на гла ша ва ју ћи уза јам ну
по др шку и со ли дар ност.

Пред став ни ци „Ду нав оси гу -
ра ње Спорт ских ига ра мла дих
Ср би је” на по ми њу да је до зво ла
да поч ну тре нин зи на отво ре -
ном до бра ствар, али да се све
ме ре Вла де Ре пу бли ке Ср би је
мо ра ју и да ље по што ва ти, као и
да ће се дру же ње на игра ма на -
ста ви ти чим се стек ну усло ви.

До та да, пу тем дру штве них мре -
жа, би ће но вих за ни мљи вих са -
др жа ја за де цу и младе.

Спорт ске игре мла дих пру -
жа ју при ли ку де ци и мла ди ма
да пот пу но бес плат но уче ству -
ју у про фе си о нал но ор га ни зо -
ва ним так ми че њи ма у де сет
спор то ва, ме ђу ко ји ма је тра -
ди ци о нал ни нај ма сов ни ји тур -
нир у Евро пи, за де цу у ма лом
фуд ба лу, „Ко ка-Ко ла куп”.

У скла ду с ме ра ма Вла де Ре -
пу бли ке Ср би је, све ак тив но сти
„Ду нав оси гу ра ње Спорт ских
ига ра мла дих” пла ни ра не за ову
го ди ну би ће одр жа не по за вр -
шет ку ван ред ног ста ња. Оче ку -
је се да ће пла мен ига ра кре ну -
ти из При бо ја, оп шти не ко ја ће
би ти до ма ћин све ча ног отва ра -
ња за Ср би ју за се зо ну 2020. Де -
ца с не стр пље њем че ка ју за баву,
сјај на так ми че ња и не за бо рав -
на дру же ња, јер #IgreSuZakon.

Слободан Битевић

Душан Борковић

Страну припремио
Александар
Живковић

званич но по ста ви ла Са њу Ма -
рић за ли де ра на ранг-ли сти у
ди сци пли ни 600 ме та ра, а дру -
го и тре ће ме сто тре нут но за у -
зи ма ју де вој ке из Швај цар ске
и Шпа ни је.

Ве ли ки успех за пан че вач ку
и срп ску атле ти ку. Сва ка част!
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Нена Павловић,
струковни
економиста:
     – Све похвале
учитељима, посебно
зато што нису навикли
на овакав рад. Као
родитељ, сматрам 
да је цео програм лепо
осмишљен и одрађен.

Мила Стојановић,
ученица:
    – Било ми је лакше
када сам задатке
радила на часу, као 
пре. Старија сестра 
ми помаже око свега
што не могу да стигнем.
Учење у школи је
свакако лепше.

КАКО ВАМ СЕ ДОПАДА ОНЛАЈН НАСТАВА?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Текст и фотографије: С. Трајковић

У твојој глави
Кад се пупољак расцвета – тако добро мирише.

    Одмах наиђе мајстор да дода шта мора.

    Природно.

    Пре него што се цвет распадне, свет се ствара.

    Него.

    Шта је још могло да се деси...

    То је у твојој глави.

    У твојој глави.

Ситост
Уме да те очекује.

    Зна да се намешта док мисли о моменту у ком ћеш доћи.

    Да, свест о томе да и ти желиш да будете заједно...

    То је оно што ваш спој чини магичним.

    Дубоким. Вантелесним.

    Ма, само вашим!

    Као да каже:

    никада те нећу бити сит...

Опомиње
Е, дете...

    Ако хоћеш да си стамено, виспрено, више.

    Мораш да владаш основним постулатима.

    Рецимо, бити гладан, па ту потребу задовољити.

    Или си масно погрешан, па то реш печено исправиш.

    Основно је да се не губиш.

    Да си свој сој.

    На то ме мајка стално опомиње.

Николина
Стојановић,
ученица:
     – Свиђа ми се како
изгледа „школа” преко
„Гугл учионице”, иако
нисам навикла на тако
нешто. Наши
наставници су се добро
припремили. Ипак, једва
чекам да видим своје
другарице из разреда.

ФК Же ле зни чар спорт ски
по нос гра да

Ти ту ла без из гу бље не
утакми це

Фуд бал ски клуб Же ле зни чар осно ван је
дав не 1947. го ди не и до да нас ни је пре -
ки дао свој кон ти ну и тет ра да. Од и грао
је сва ку се зо ну, а је дан је од рет ких клу -
бо ва у Срп ској ли ги гру па „Вој во ди на”
ко ји по ред свог име на не ма не ки број,
не ку го ди ну осни ва ња... Да кле, Же ле -
зни чар је Же ле зни чар, онај пра ви, је -
ди ни, као и пре 72 го ди не.

По пу лар на „ди зел ка” је ау тен тич ни
пан че вач ки фуд бал ски клуб, ко ји је го -
ди на ма око се бе оку пљао сво је су гра -
ђа не и љу би те ље нај ва жни је спо ред не
ства ри на све ту у ју жном Ба на ту. Же -
ле зни чар је углав ном би ти сао по под -
руч ним и зон ским ли га ма, а с до ла -
ском са да шње упра ве, 2011. го ди не, ко -
ју пред во ди пред сед ник Зо ран На ун ко -
вић, за јед но с нај бли жим са рад ни ци ма
Не на дом Бој ко ви ћем и Пре дра гом Са -
на де ром, до жи вља ва пра ви про цват.
Про ве ја ва ли су кроз ов да шњи фуд бал
љу ди ко ји не ма ју мно го до ди ра с на -
шим гра дом, а сви зна мо ка ко су се те
при че за вр ши ле... Ипак, Пан чев ци на
че лу клу ба најбо ље зна ју шта је по треб -
но Пан чев ци ма.

Од Дру ге ју жно ба нат ске ли ге гру па
„За пад” Же ле зни чар је ре дом пре ска као
ран го ве и из се зо не у се зо ну по ста јао све
ја чи, бо љи и ста бил ни ји ко лек тив.

Шам пи он Вој во ђан ске ли ге гру па „Ис -
ток” Же ле зни чар је по стао у се зо ни
2014/2015. и од та да је стал ни члан тре -
ћег ран га так ми че ња у на шој зе мљи –
Срп ске ли ге „Вој во ди на”.

У ле то 2019. го ди не чел ни љу ди пан -
че вач ке „ди зел ке” ја сно и гла сно су из -
не ли свој циљ – пла сман у Пр ву ли гу
Ср би је. Еки па је то ком пре ла зног ро ка
знат но по ја ча на, а и Град Пан че во је
ви део енер ги ју ко ју има ФК Же ле зни -
чар, па је дао по др шку клу бу.

У се зо ни за на ма, ко ја је пре ки ну та
15. мар та због уво ђе ња ван ред ног стања

у зе мљи услед пан де ми је ко ро на ви ру -
са, спорт ски по нос Пан чев ки и Пан че -
ва ца има за и ста фан та сти чан скор. Мом -
ци су од и гра ли се дам на ест утак ми ца, а
ни су пре тр пе ли ни је дан по раз. Оства -
ри ли су скор од пет на ест по бе да и два
не ре ше на ре зул та та, уз гол-раз ли ку 37:8.
Уз 47 осво је них бо до ва, Же ле зни чар је
био нај е фи ка сни ји тим у Срп ској ли ги
гру па „Вој во ди на”, а при том је ње го ва
од бра на би ла нај чвр шћа. Дру го пла си -
ра на Бач ка 1901 из Су бо ти це за Пан -
чев ци ма за о ста је де сет бо до ва, тре ће -
пла си ра ни Рад нич ки из Зре ња ни на и
це лих пет на ест...

Же ле зни чар фун кцио ни ше јед но став -
но, али про фе си о нал но. Зна се ко шта
ра ди у клу бу, а цео си стем је ста вљен у
слу жбу фуд ба ле ра, али и гра ђа на Пан че -
ва ка ко би има ли при ли ку да по но во у
свом гра ду гле да ју пр во ли га шки фудбал...

„Же ља” је од у век ва жио за клуб са
ши ро ком ду шом фуд бал ском. Ни ка да
за ње га ни су ве зи ва не ни ка кве афе ре,
све што је ра ђе но, ра ђе но је јав но и
тран спа рент но. У Же ле зни ча ру се тре -
не ри ни ка да ни су сме њи ва ли по сле са -
мо не ко ли ко ло ши јих ре зул та та, игра -
чи су од у век има ли од лич не усло ве... А
ка да је та ко, он да ни ко га и не тре ба да
чу де сјај ни ре зул та ти и по ча сти у тре -
ћем ран гу срп ског фуд ба ла. 

По ред пр вог ти ма, у Фуд бал ском клу -
бу Же ле зни чар ве ли ка па жња се по кла -
ња и мла ђим ка те го ри ја ма, па су та ко
ове се зо не омла дин ци, ка де ти и пи о ни -
ри та ко ђе по сти за ли сјај не ре зул та те у
сво јим так ми че њи ма.

Љу ди из упра ве Же ле зни ча ра бо ри ли
су се да овај клуб сва ке го ди не по ста не
за ни јан су бар успе шни ји од про шле,
да бу де још бо ље ор га ни зо ван, да по -
сти же још бо ље ре зул та те...

До пре не ку го ди ну фи нан сиј ска по -
моћ од Гра да би ла је усме ре на са мо на
основ не по тре бе так ми че ња, та ко да ни -
је дан ула зак Же ле зни ча ра у ви ши ранг
ни је фи нан си ран из град ског бу џе та.
Пр ва го ди на зна чај ни је по др шке клу бу
од Гра да би ла је 2018. и та да је „Же ља”
ус пео да ста ви се ди шта на три би ну на
СЦ-у „Мла дост”, на пра вље не су ку ћи це

за игра че и де ле га та, из гра ђен је си -
стем за на вод ња ва ње те ре на... Све се то
по кло пи ло с про сла вом ју би ле ја, че тр -
де сет го ди на ЈКП-а „Мла дост”. Тек 2019.
го ди не сте кли су се усло ви да Же ле зни -
чар мо же да раз ми шља о по ма ку на -
пред, о пла сма ну у Пр ву ли гу.

Ма ло-по ма ло „Же ља” је, пред во ђен
на шим су гра ђа ни ма, вра тио фуд бал у
Пан че во. По сле мно го го ди на је дан пан -
че вач ки фуд ба лер по стао је стан дард -
ни пр во ти мац су пер ли га шког клу ба, а
то је Не ма ња Те ки ја шки, нај бо љи фуд -
ба лер су бо тич ког Спар та ка у ми ну лој
го ди ни. Је дан од ли де ра Же ле зни ча ра
је и мла ди Ге ор ги је Јан ку лов, наш су -
гра ђа нин, али и ре пре зен та ти вац Се -
вер не Ма ке до ни је. Ка да го во ри мо о
мом ци ма ко ји су од ра ста ли на оба ла ма
Та ми ша, нај бо љи фуд бал ски ко лек тив
са ових про сто ра чи не и про ве ре ни фуд -
ба ле ри Лу ка Сто ја но вић, Бо јан Трип ко -
вић, Бра ни слав Ка та нић, те мла ди Лу -
ка Пе тро вић, Ни ко ла Ра ди са вље вић, Ла -
зар Та на ско вић, Мар ко Сто ја нов... Ка -
пи тен и истин ски пред вод ник сјај не ге -
не ра ци је је Да ни ло Ко ва че вић, та ко ђе
Пан че вац, пр ви стре лац еки пе, са ис ку -
ством игра ња и у ви шим ран го ви ма. У
Же ле зни чар је до шао пре пет го ди на...
До го во рио се с пред сед ни ком На ун ко -
ви ћем, обе ћа ли су је дан дру гом да ће,
чим се стек ну усло ви, по ку ша ти да ура -
де све да Пан че во до би је пр во ли га ша.
И ус пе ли су!

Из Фуд бал ског са ве за Ср би је ових да -
на сти жу ле пе ве сти за све истин ске љу -
би те ље спо р та у на шем гра ду. Пр вен -
ство у Срп ској ли ги гру па „Вој во ди на”
је и зва нич но окон ча но, а шам пи он и
но ви члан Пр ве ли ге Ср би је је Фуд бал -
ски клуб Же ле зни чар из Пан че ва.

То је то. „Ди зел ка” и је сте пра ви хит
срп ског фуд ба ла. О њој се при ча и пи -
ше. Су гра ђа ни и су гра ђан ке с не стр -
пље њем иш че ку ју сва ку вест о сво јим
спорт ским ми ље ни ци ма. То је нор мал -
но, јер одав но љу би те љи фуд ба ла у Пан -
че ву ни су би ли у при ли ци да не ки њи -
хов клуб бу де на ве ли кој сце ни. За то и
је су свим ср цем уз „Же љу”.

А. Жив ко вић

ПАН ЧЕВ КЕ И ПАН ЧЕВ ЦИ ИМАЈУ РАЗ ЛО ГА ЗА СЛА ВЉЕ

ДО СА ЊА НИ САН – 
„ЖЕ ЉА” ПР ВО ЛИ ГАШ!

„Железничар” у посети манастиру Грачаница


