
РЕПОРТАЖА: АНА БРАТЕЉЕВИЋ У ПРАГУ страна 22

Корона 
успавала 
Златни

град

Живот
Наручивање

поврћа преко

интернета

» стране 2 и 4

цена 40 динара

Здравље

Лекови због којих 

не морате у апотеку

» страна 6

Град
Како Панчевци 

подносе изолацију

» страна 8

Култура

Позоришне представе

које можете гледати 

од куће

» страна 10

Записи

Дарко Тушевљаковић: 

У потрази за одговорима

» страна 21

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  10 .  АПРИЛА 2020.

О
С

Н
И

В
А

Ч

ЈО
В

А
Н

 П
А

В
Л

О
В

И
Ћ

ЧЧ ЕЕ СС ТТ ИИ ТТ АА ММ ОО   УУ СС КК РР СС   СС ВВ ИИ ММ АА   
КК ОО ЈЈ ИИ   СС ЛЛ АА ВВ ЕЕ   11 22 ..   АА ПП РР ИИ ЛЛ АА !!

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

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

АУ ТО-ЦЕН ТАР „ЗО КИ” РА ДИ ОД 7 ДО 16, СУБОТОМ ОД 7 ДО 14 САТИ
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Број 4860, година CLI

Шта не мора да се плаћа 
у ванредном стању

» страна 3

Упис у вртиће и школе
преко интернета

» страна 5

НАШИ СУГРАЂАНИ

Колекционари стрипова
страна 11

ИЗОЛАЦИЈАИЗОЛАЦИЈА

ПОБЕДИТИ КОРОНУ

КО СЕ ЧУВА, И БОГ ГА ЧУВА
Све мере предострожности да вирус не унесете у кућу

страна 7

Juca
Highlight
ОТВОРЕН РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 16 САТИ(избацити суботу!)(како би било да ставимо црту с размацима између „ЗОКИ” и ОТВОРЕН?) „ЗОКИ” – ОТВОРЕН

Juca
Highlight
не унесете вирус
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Иде мо 
на се ло

Ди ле ме не ма – пре жи вља ва мо
нај ве ћу ме ђу људ ску изо ло ва -
ност у но ви јој исто ри ји ове пла -
не те. Бо ље ре ћи, у на шим жи во -
ти ма, јер ни сто го ди шња ци не
пам те ни шта слич но. До ду ше,
они се мо жда се ћа ју и го рих му -
ка, по пут ра то ва и дру гих дра ма
про у зро ко ва них по сле ди ца ма
зло коб ног чо ве ко вог чи ње ња.

С тим у ве зи, мно ги су скло ни
да ве ру ју да је на де лу осве та
при ро де као од го вор на људ ском
ру ком иза зва не ха ва ри је ди љем
це ле пла не те – од за га ђе ња свих
вр ста до не кон стро ли са не се че
шу ма. Све оно на шта пле ме ни -
ти љу ди већ го ди на ма ука зу ју, а
за шта рет ко ко ха је...

А она (при ро да) као да с те не -
до дир љи ве ви си не сум њи ча во
цок ће и по ру чу је: пре или ка сни -
је, сва ко мо ра да пла ти цех за
оно што је на пра вио, та ко ви, љу -
ди, са да мо ра те да на у чи те лек -
ци ју. Oво вам је по след ња опо -
ме на пред ис кљу че ње. Ка же на -
ма ле по ста ра мај ка при рода...

Да, мно го то га смо при гра би -
ли и рас ко ма да ли, као да смо
са мо ми бит ни и да се цео све -
мир око нас вр ти. А за пра во
смо ма лец ки, про ла зан и при -
лич но раз у ла рен чо пор...

Јед на од тих (при род них)
вред но сти ко је смо де гра ди ра -
ли го то во до дна је и се ло.

Не кад, до пре пе де се так го -
ди на, се љак је, ако га пре ви ше
не ди ра ју и не те ра ју у бе сми -
сле не ра то ве, мо гао све сам. Без
ичи је по мо ћи. Имао је за о кру -
же ну еко но ми ју, а из спољ ног
све та је узи мао тек не ко ли ко
сит ни ца: со, пе тро леј и, евен ту -
ал но, ше ћер.

Но та вре ме на су, као ре зул тат
ра зних ин ду стри ја ли за ци ја и
ур ба ни за ци ја, про ху ја ла по пут
ма е стра ла, па са да мно га не кад
узор на и бла го вре ме но уз о ра ва -
на га здин ства за ра ста ју у пар -
лог, док на след ни ци рм ба ју за
ми ни мал це код обе сних из ра -
бљи вача. Не ће да бу ду се ља ци...

Не ма шта, из да на шњег „сви -
лен ка стог” угла гле да но, вра -
шки је те шко ра ди ти се о ске по -
сло ве, али је, бра те, по ште но,
здра во и ма кар знаш да је тво је.
И ту ле жи сре ћа.
По след њи да ни су по ка за ли да
ће по у здан из вор хра не би ти
пре судан за жи вот. Да не при -
ча мо о дру гим по год но сти ма,
све до зна ча ја дво ри шта и ба -
ште у да ни ма изо ла ци је.

Ето, све до ци смо да с по чет -
ком пан де ми је ве ли ки број
„пре о бра ће ни ка” хи та у иди -
лич не оа зе ми ра бе же ћи од бе -
то на, згра ду ри на, смо га и, на -
рав но, „ши за” у че ти ри зи да...

За бра њен рад фри зер ских и
ко зме тич ких са ло на, те ре та на,

кла ди о ни ца...

Вла да Ре пу бли ке Ср би је до не ла је 1.
апри ла но ве од лу ке у ве зи са спре ча ва -
њем ши ре ња ви ру са, ко ји ма се у пот пу -
но сти за бра њу је рад свих обје ка та и де -
лат но сти ко је под ра зу ме ва ју бли зак
фи зич ки кон такт, као што су фри зер -
ски и ко зме тич ки са ло ни, фит нес-клу -
бо ви и те ре та не. За тво ре не су све кла -
ди о ни це, коц кар ни це и ау то мат-клу -
бо ви, па сво ју де лат ност мо гу оба вља ти
ис кљу чи во елек трон ским пу тем.

С об зи ром на спе ци фич не по тре бе
ко је тре нут на си ту а ци ја на ме ће, од -
лу че но је да за од ре ђе на за ни ма ња
кућ на са мо и зо ла ци ја ва жи 14, уме -
сто 28 да на. Ово се од но си на здрав -
стве не рад ни ке, за твор ске чу ва ре,
као и на при пад ни ке МУП-а и вој ске.
Бит но је на гла си ти да се овом од лу -
ком не на ру ша ва здра вље при пад ни -
ка ових про фе си ја, већ да се пре вен -
тив но про ду же ње кућ не са мо и зо ла -
ци је на њих не ће од но си ти. Сво је
рад не за дат ке оба вља ће уз пот пу ну
за штит ну опре му и њи хо во здрав -
стве но ста ње ће се ре дов но пра ти ти.

Та ко ђе, Вла да је од лу чи ла да за ста -
ве на свим јав ним ин сти ту ци ја ма од
1. апри ла до да љег бу ду спу ште не на
по ла ко пља.

„Вла да ће на ста ви ти да с нај ве ћом
па жњом пра ти раз вој си ту а ци је у ве -
зи с ко ро на ви ру сом и да при ла го ђа ва
све ме ре, осла ња ју ћи се ис кљу чи во
на са ве те струч ња ка” и, уз то, апе лу је
на све гра ђа не да се „при др жа ва ју
свих ме ра без из у зет ка, ка ко би смо
сви за јед но, што пре из ове бит ке иза -
шли као по бед ни ци”.

Нов ча не ка зне за оне ко ји
крше по ли циј ски час и не
пошту ју за бра ну кре та ња

Укуп но 1.049 нов ча них ка зни у из но -
су од 51,268 ми ли о на ди на ра из ре кле
су пре кр шај не су ди је од 21. мар та,
ка да су уве де не ме ре за бра не и огра -
ни че ња кре та ња, до 31. мар та. Нај ви -
ше ка зни би ло је 29. мар та – чак 207,
у укуп ном из но су од 10,3 ми ли о на.
Пред су ди ја ма се днев но на ђе по сто -
ти нак и ви ше љу ди ко ји кр ше по ли -
циј ски час, као и по ше зде се так ста -
ри јих од 65 ко ји не по шту ју за бра ну
кре та ња. По ли ци ја за ти че по је дин це
на ули ци и по ви ше пу та, а има и
оних ко ји бе же из са мо и зо ла ци је баш
у вре ме по ли циј ског ча са.

Због кр ше ња по по днев не и ноћ не
за бра не кре та ња до 31. мар та је про -
це су и ра но пет сто че тр де сет дво је љу -
ди, на ред бе о огра ни че њу кре та ња
ста ри јих од 65 го ди на њих 506, као и
тро је за ше та ње по пар ку или ре кре а -
тив ној по вр ши ни.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пре свих осталих.

„Панчевац”, петак, 2. август 2019.

Снимио: Александар Живковић

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

По ред на ве де ног, гра ђа ни ко ји не
по шту ју са мо и зо ла ци ју за вр ша ва ју у
ка ран ти ни ма при по себ ним при твор -
ским је ди ни ца ма у По жа рев цу, Вр -
шцу и Пи ро ту.

За твор за Пан чев ца што 
је пре кр шио ре ше ње 

о са мо и зо ла ци ји

Основ ни суд у Пан че ву 1. апри ла
огла сио је кри вим Р. Ш. (1951) због
из вр ше ња кри вич ног де ла не по сту -
па ња пре ма про пи си ма у вре ме епи -
де ми је и осу дио га на ка зну за тво ра у
тра ја њу од пет на ест ме се ци. Овај гра -
ђа нин Пан че ва је у при тво ру у Вр шцу
јер је на пу шта ју ћи бо ра ви ште пре кр -
шио ре ше ње о са мо и зо ла ци ји, а су ђе -
ње у Основ ном су ду оба вље но је он -
лајн. Ме ра при тво ра, ко ју му је суд
из ре као због опа сно сти од бек ства и
од по на вља ња де ла, про ду же на му је
до пра во сна жно сти пре су де и упу ћи -
ва ња на из др жа ва ње ка зне.

Снаб де ва ње: Град ска упра ва и
по љо при вред ни про из во ђа чи

об ја ви ли кон такт-ли сту

Чи ње ни ци да су пи ја це за тво ре не мо -
ра ли су да се при ла го де про из во ђа чи
пи јач не пре храм бе не ро бе, па су про -
из во де по ну ди ли пре ко ин тер не та:
про да ју их и до ста вља ју на кућ ну
адре су. Жи ва сто ка, мед, по вр ће, пе -
ци во, ра сад – све то је гра ђа ни ма до -
ступ но пре ко гру па на дру штве ним
мре жа ма, по пут „До ло вач ког пи ја ца”
и „Пи ја це – Пан че во”. Гру па на
„Фејс бу ку” – „До ста ва по вр ћа и во ћа
Пан че во” – по ста ви ла је и це нов ник.
Це не се кре ћу од 25 ди на ра за ве зи цу
мла дог лу ка до 130 ди на ра за ки ло

пер шу на, а кућ на до ста ва је укљу че на
у це ну про из во да: до ступ ни су на
065/27-27-284.

Пред сед ник Удру же ња по вр та ра
Гло го ња Да на ил Вуч ков ски за пан -
че вач ке ме ди је је из ја вио да је са мо
5. апри ла пре ко ове гру пе ис по ру че -
на ро ба на се дам де се так адре са. Ра -
ди ло се по мо ћу три во зи ла. Он се
из ви нио што све што је на ру че но
ни је и сти гло до ку па ца, те да ће то
би ти учи ње но су тра дан. Сва ка по -
руџ би на је би ла по себ но за па ко ва -
на, а љу ди ко ји су их до но си ли има -
ли су про пи са ну за штит ну опре му.
Про да то по вр ће ни кло је у Гло го њу,
Де бе ља чи, Ба нат ском Бре стов цу,
Сеф ке ри ну....

Исто вре ме но, с ци љем да по мог не
снаб де ва ње свих за ин те ре со ва них
гра ђа на у то ку ван ред ног ста ња,
Град ска упра ва је у до го во ру с по љо -
при вред ним про из во ђа чи ма об ја ви -
ла кон такт-ли сту. За ин те ре со ва ни
гра ђа ни мо гу ди рект но да кон -
тактира ју с по љо при вред ни ци ма и
да се до го во ре с њи ма о свим де та -
љи ма око на ру чи ва ња и ис по ру ке.
Ли ста, на ко јој се на ла зи пре ко

седам де сет име на, до ступ на је на
www.pancevo.rs.

Три на е ста пла та за по сле ни ма
у По шти

На осно ву ко лек тив ног уго во ра и по -
слов них ре зул та та ко ји су оства ре ни
у прет ход ној го ди ни, по јед ну про -
сеч ну за ра ду у из но су од око 40.000
ди на ра до би ће ско ро 15.000 за по сле -
них у „По шта ма Ср би је” – од лу ка је
Вла де Ср би је од 2. апри ла.

Пре ма фи нан сиј ском из ве шта ју,
ова ком па ни ја је 2019. го ди ну за вр -
ши ла с не то до бит ком од 16,4 ми ли -
о на евра, што је не што ма ње не го
2018. Кра јем фе бру а ра Над зор ни
од бор „По шта Ср би је” од лу чио је да
јед на по ло ви на тог нов ца оде у бу џет
др жа ве, а да дру га оста не ком па ни -
ји, ода кле ће се и ис пла ти ти три на е -
ста пла та, и то у це ло куп ном из но су,
што пред ста вља фи нал но по што ва -
ње спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ср би је,
ре пре зен та тив них син ди ка та и ме -
наџ мен та ком па ни је по стиг ну тог
де цем бра про шле го ди не на кон
штрај ка рад ни ка.

(На ста вак на стра ни 4)

ОД ЛУ КА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

„За мр за ва ње” јав них на бав ки
При вре ме на об у ста ва
извр ше ња рас хо да и
издата ка тра ја ће 45 да на

Ди рект ни и ин ди рект ни ко ри сни ци
сред ста ва из град ског бу џе та, јав на и
јав на ко му нал на пред у зе ћа и сви дру ги
су бјек ти ко ји се фи нан си ра ју нов цем
из град ске ка се до би ли су на лог Град -
ског ве ћа да об у ста ве све за по че те по -
ступ ке јав них на бав ки. Ра ди се о Од лу -
ци о при вре ме ној об у ста ви из вр ше ња
рас хо да и из да та ка, до не тој 31. мар та,
с вре мен ским тра ја њем до 45 да на.

За по че ти по ступ ци јав них на бав -
ки, као и они ко ји ни су по кре ну ти,
мо гу уз обра зло же ни зах тев би ти на -
ста вље ни од но сно по кре ну ти ис кљу -
чи во по прет ход но при ба вље ном
одо бре њу гра до на чел ни ка. Од го вор -
ним ли ци ма ко ри сни ка јав них сред -
ста ва гра да на ло же но је да пре у зи -

мају са мо оне оба ве зе ко је су нај не -
оп ход ни је за не сме та но функ ци о ни -
са ње Пан че ва, тј. за од ви ја ње оп ти -
мал ног про це са ра да. Овим је при -
вре ме но об у ста вље но и из вр ше ње
Од лу ке о за ду жи ва њу Гра да Пан че ва.

Из у зет но, не об у ста вља ју се јав не
на бав ке из ка те го ри ја рас хо да за

запо сле не и услу га по уго во ру
– са мо оних што ће се из вр ша -
ва ти то ком тра ја ња ван ред ног
ста ња, по пут спе ци ја ли зо ва -
них ме ди цин ских и ко му нал -
них, као и услу га одр жа ва ња
во зи ла, јав ног осве тље ња и пу -
те ва и ин тер вент ног одр жа ва -
ња обје ка та ко ји ма упра вља
Град. Оста ће и из да ци за со ци -
јал но оси гу ра ње и со ци јал ну
за шти ту, за го ри во и ма те ри ја -
ле за одр жа ва ње хи ги је не, као
и от пла та ка ма та и пра те ћих
тро шко ва за ду жи ва ња, те ку ће

суб вен ци је за не сме та но по сло ва ње
град ских пред у зе ћа, до та ци је Цр ве -
ном кр сту...

С об зи ром на то да је од лу ка до не -
та у ван ред ном ста њу, за ње но из вр -
ше ње је за ду жен гра до на чел ник Са -
ша Па влов, а Скуп шти на гра да је о
њој са мо оба ве ште на. С. Т.

Влада Србије је одлучила
да заставе на свим јавним
институцијама до даљег
буду спуштене на пола
копља.

Жи ва сто ка, мед, по вр ће,
пе ци во, ра сад – све то се
пре ко гру па на дру штве -
ним мре жа ма про да је и
до ста вља гра ђа ни ма на
кућ ну адре су.

НАШ ГРАД У УСЛО ВИ МА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

ФРИ ЗИ РА ЊЕ КОД КУ ЋЕ, ПО ВР ЋЕ ПРЕ КО НЕ ТА
От кад је због за ра зне бо ле сти ко ју иза зи ва ви рус
Ко вид-19 уве де но ван ред но ста ње, ка ко то по зи тив -
ни про пи си на ла жу, ви ше ин стан це вла сти – Вла да
и Пред сед ни штво Ре пу бли ке Ср би је – до но се
„кров не” од лу ке, а у скла ду с њи ма ло кал не са мо у -
пра ве на сво јим те ри то ри ја ма ор га ни зу ју сва ко -
днев ни жи вот гра ђа на. Град ски штаб за ван ред не

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

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

У на став ку тек ста је по ку шај да ис так не мо нај -
ва жни је чи ње ни це и до га ђа је у пе ри о ду из ме ђу из -
ла ска прет ход ног и овог из да ња на шег не дељ ни ка.
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Сви ма нам је од ло же на от пла -
та ра та кре ди та, док ће са мо
пен зи о не ри, тач ни је – ста ри ји
од 65 го ди на, ра чу не за ко му -
нал не услу ге мо ћи да пла те по -
сле ван ред ног ста ња.

Ово је нај кра ћи од го вор на пи -
та ње шта од оба ве за мо ра мо да
пла ти мо од мах ка ко до спе ва ју,
а шта мо же мо да од ло жи мо и
за пе ри од по сле окон ча ња пан -
де ми је ко ро на ви ру са. До ду ше,
има и из у зе та ка ме ђу јав ним
ко му нал ним пред у зе ћи ма ко ја
ће на на пла ту ра чу на од свих,
не са мо нај ста ри јих ко ри сни -
ка, са че ка ти крај ван ред ног ста -
ња, пи ше „Но ва.рс ”.

Кре ди ти и стру ја

Тро ме сеч но ми ро ва ње у от пла -
ти ра та свих кре ди та у Ср би ји
сту пи ло је на сна гу 31. мар та.
Нај ма ње три ме сеч не ра те не ће
мо ра ти да пла ти ни је дан ду -
жник, осим оно га ко је од бан -
ке ди рект но тра жио да за ње га

ово пра ви ло не ва жи. Ка да је
реч о ра чу ни ма за елек трич ну
енер ги ју, гас, во ду, те ле фон и
дру ге ко му нал не услу ге, од ла -
га ње пла ћа ња ових оба ве за ва -
жи са мо за пен зи о не ре, од но -
сно гра ђа не ста ри је од 65 го ди -
на, с об зи ром на то да су при -
ну ђе ни да то ком ван ред ног ста -
ња не из ла зе из сво јих до мо ва.

Елек тро при вре да Ср би је не -
ће об ра чу на ва ти ка ма те гра ђа -
ни ма ко ји ка сне с пла ћа њем
ра чу на – на ја вље но је не дав но
из тог јав ног пред у зе ћа.

„Гра ђа ни ма, уко ли ко ка сне
с пла ћа њем ра чу на то ком ван -
ред ног ста ња, не ће мо об ра -
чунава ти ка ма те, а пен зи о не -
ри ма ће мо про ду жи ти рок за

плаћа ње уз по пуст од пет од -
сто”, из ја вио је Ми ло рад Гр -
чић, в. д. ди рек то ра ЈП ЕПС.

Он је на гла сио да ће пен зи о -
не ри има ти пет од сто по пу ста,
без об зи ра на то ко ли ко ду го
ван ред но ста ње бу де тра ја ло.

„За вре ме ван ред ног ста ња
ЕПС не ће ра чу на ти ка ма ту би -
ло ко ме ко је ка снио с пла ћа -
њем у овом пе ри о ду, али не ће
до зво ли ти по ку ша је зло у по тре -
бе”, упо зо рио је Гр чић, до да ју -
ћи да про из вод ња стру је ко шта
и да љу ди ко ји ра де мо ра ју да
при ме пла те и обез бе де на мир -
ни це сво јим по ро ди ца ма.

Ка блов ска и мо бил ни

Од ла га ње пла ћа ња ра чу на нај -
ста ри јим су гра ђа ни ма омо гу -
ћа ва и ком па ни ја СББ. Тај ка -
блов ски опе ра тор је са оп штио
да пен зи о не ри ма ко ји не мо гу
да из ла зе из сво јих до мо ва за
вре ме тра ја ња ван ред ног ста -
ња не ће ис кљу чи ва ти услу ге
због не из ми ре них оба ве за, ни -
ти ће на кнад но об ра чу на ва ти
ка ма те на за ка сне ла пла ћа ња.

Исто ва жи и за „Те ле ком” –
МТС не ће због не пла ће них ра -
чу на ис кљу чи ва ти услу ге ста -
ри јим су гра ђа ни ма, ни ти ће об -
ра чу на ва ти ка ма те због не пла -
ће них ра чу на ко ји су овој гру -
пи ко ри сни ка при сти гли у то -
ку ван ред ног ста ња.

У „Те ле но ру” ка жу да је, с
об зи ром на си ту а ци ју у ко јој
се на ла зе ста ри ји су гра ђа ни и
њи хо ву не мо гућ ност да из ла зе
на по ље, њи хо ва од лу ка тре нут -
но да не ис кљу чу ју ту ка те го -
ри ју ко ри сни ка у слу ча ју не -
пла ћа ња (ко ри сни ци ста ри ји
од 65 го дина).

С. Трајковић

ИЗ МИ РИ ВА ЊЕ ОБА ВЕ ЗА У ВАН РЕД НОМ СТА ЊУ

НЕ КИ РА ЧУ НИ МО ГУ ДА ЧЕ КА ЈУ

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ К САША ПАВЛОВ И ПРЕД СЕД НИ К СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА ТИГРАН КИШ

Ускршња честитка
Свим вер ни ци ма ко ји Ус крс
сла ве по гре го ри јан ском ка -
лен да ру че сти та мо нај ве ћи
хри шћан ски пра зник. У овим,
за це ло чо ве чан ство те шким
и иза зов ним вре ме ни ма пан -
де ми је по треб но нам је сви -
ма да очу ва мо ве ру и дух, љу -
бав и бри гу за бли жње. То
ћемо нај бо ље учи ни ти шти -

те ћи се бе и дру ге, на шим од -
го вор ним по на ша њем, чу ва -
ју ћи сво је здра вље и здра вље
на ших бли жњих, по шту ју ћи
све до не те ме ре, ка ко би смо
сви за јед но, у здра вљу сла ви -
ли у вре ме ни ма ко ја до ла зе.

Не ка вам овај пра зник до -
не се мир, сва ко до бро, а здра -
вље пре све га. Сре ћан Ус крс!

Са ша Па влов, 
гра до на чел ник, и 

Ти гран Киш, 
пред сед ник Скуп шти не гра да

ОВА КО ЈЕ У ПАН ЧЕ ВУ

ЈКП „Гре ја ње” је, у скла ду са

Од лу ком о уво ђе њу ван ред -

ног ста ња на те ри то ри ји

Републи ке Ср би је због пан де -

ми је ви ру са COVID-19, омо гу -

ћи ло пен зи о не ри ма и ли ци ма

ста ри јим од 65 го ди на од ло -

же но пла ћа ње ра чу на за три

ме се ца.

Ова ка те го ри ја ко ри сни ка

ће сво је ра чу не мо ћи да пла ти

по за вр шет ку ван ред ног ста -

ња без об ра чу на те ка ма те, а

за све оне ко ји су до са да ре -

дов но из ми ри ва ли сво је оба -

ве зе би ће на кнад но об ра чу нат

по пуст од пет од сто за по ме -

ну ти пе ри од, без об зи ра на ка -

шње ње у пла ћа њу.

Од ло же но пла ћа ње ра чу на

ва жи са мо за пен зи о не ре и

ста ри је од 65 го ди на, у скла -

ду с ме ра ма ко је је про пи са -

ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је,

док оста ли гра ђа ни мо ра ју ре -

дов но да из ми ру ју до спе ле

оба ве зе.

ЈКП „Хи ги је на” је об у ста ви -

ла фак ту ри са ње услу га прав -

ним ли ци ма ко ја не ра де због

ме ра Вла де (уго сти тељ ски

објек ти, кла ди о ни це, те ре та -

не, ло ка ли у тр жном цен тру

„Биг”...), а на сна зи је уо би -

ча је ни по пуст од пет од сто за

уред не пла ти ше, али у ван -

ред ном ста њу не ма од ла га ња

оба ве за.

ЈКП „Во до вод” та ко ђе ни је

увео од ла га ње оба ве за, али

вре ди под се ти ти да то пред у -

зе ће не ра чу на ка ма те на ка -

шње ње – не мо ра од мах, али

ва жно је да се пла ти! Мо же и

ка да про ђе ван ред но ста ње...

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.

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.

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.

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  с и  мал  н о

два са та.
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 изу -
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.zavodpancevac.rs, као
и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Завод неће
радити током
ванредног стања.

ПРОМО

Др Не бој ша Та сић
(1960–2020)

У Пан че ву је у пе так,
27. мар та, по сле ду ге
и те шке бо ле сти, пре -
ми нуо наш дра ги и ува -
же ни ко ле га др Не бој -
ша Та сић, спе ци ја ли -
ста уро ло ги је.

Док тор Не бој ша Та -
сић је 28 го ди на ра дио
на Оде ље њу уро ло ги је
пан че вач ке Оп ште бол -
ни це, а од 2017. го ди -
не био је и стал ни члан
ти ма спе ци ја ли ста За во да за здрав стве ну за шти ту рад ни -
ка „Пан че вац” у Пан че ву.

Док тор Та сић је ро ђен у Ја го ди ни 6. ју на 1960. го ди не,
где је за вр шио и основ ну шко лу и гим на зи ју. Ди пло ми -
рао је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1984. го ди -
не, а у ме ђу вре ме ну се, 1981. го ди не, пре се лио у Пан че -
во. Ту је 1986. го ди не до био и пр во за по сле ње – у Слу жби
хит не ме ди цин ске по мо ћи. Док је ра дио у тој слу жби, у
та да шњим збор ни ци ма је об ја вио пре ко два де сет ра до ва
из обла сти ре а ни ма ци је, тра у ма то ло ги је и ор га ни за ци је
слу жбе. Шест го ди на ка сни је од ла зи на спе ци ја ли за ци ју
у Оп шту бол ни цу Пан че во и од та да до са мог кра ја оста је
ве ран тој здрав стве ној уста но ви. Спе ци ја ли за ци ју је за вр -
шио 1999. го ди не. Од 2002. до 2012. био је на ме сту на -
чел ни ка Оде ље ња уро ло ги је, а 2012. је име но ван за по -
моћ ни ка ди рек то ра за хи рур шки блок. Од 2014. до 2016.
го ди не био је ди рек тор Оп ште бол ни це Пан че во. То ком
ка ри је ре је по ха ђао број не се ми на ре и кон гре се у на шој
зе мљи и ино стран ству, за вр шио је шко лу за ЕХО ди јаг но -
сти ку у Кра гу јев цу, био је на уса вр ша ва њу у Бе чу и об ја -
вио се дам ра до ва из обла сти уро ло ги је и ор га ни за ци је
слу жбе. Био је члан Срп ског уро ло шког дру штва. Упи сао
је и ма стер ака дем ске сту ди је из обла сти ме ди цин ских
на у ка и по ло жио све ис пи те, али на жа лост ни је сти гао да
од бра ни рад.

С не из мер ним по што ва њем и ве ли ком љу ба вљу чу ва -
ће мо успо ме ну на на шег док то ра. Пам ти ће мо га као пле -
ме ни тог чо ве ка, из у зет ног при ја те ља, ча сног струч ња ка и
вред ног учи те ља, пу ног зна ња, енер ги је, до бр о те и спрем -
но сти да по мог не сви ма. Те шко нам је да при хва ти мо да
на шег ува же ног док то ра ви ше не ће би ти ме ђу на ма, да
нам не се бич но пре но си бо га то зна ње и жи вот не му дро -
сти, да нас охра бри оп ти ми змом и об ра ду је по зи тив ним
ми сли ма. За све нас ко ји смо има ли сре ћу, част и при ви -
ле ги ју да са ра ђу је мо са др Не бој шом Та си ћем, он је бе -
смр тан. Са мо се пре се лио у ле ген ду ко ја за у век оста је у
на шим ми сли ма и ср ци ма, као пу то каз ка ко се за слу жу је
веч ност, оства ру је љу бав и осми шља ва жи вот.

Док тор Не бој ша Та сић оста вио је за со бом су пру гу и
две кће р ке. Кре ма ци ја је оба вље на 30. мар та.

Ко лек тив За во да „Пан че вац”

IN ME MO RI AM

ЗА НАЈ СТА РИ ЈЕ

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

На ста вља се ак ци ја бес плат -
не по де ле „Панчевца” 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 не дељ ни -
ка „Пан че вац”.

По oдлуци вла сни ка пре -
ду зе ћа Зо ра на Пе шев ског,
„Пан че вац” је прет про шле не -
де ље бес плат но сти гао на адре -
се че ти ри сто ти не на ших нај -
ста ри јих су гра ђа на, а про шле
не де ље је тај број по ве ћан на
се дам сто ти на! Ова ак ци ја је
ре а ли зо ва на у са рад њи с пан -
че вач ком по дру жни цом Цр -
ве ног кр ста, чи ји су во лон те -
ри по је дан при ме рак „Пан -
чев ца” од не ли на чак две сто -
ти не адре са. Још по то ли ко
пен зи о не ра у До ло ву и у Ба -
нат ском Бре стов цу и још сто
њих у Ја бу ци до би ли су на
по клон про шло не дељ ни број,
за хва љу ју ћи ан га жма ну во -
лон те ра из тих села.

Уко ли ко окол но сти до зво -
ле, ову ак ци ју ће мо на ста -
ви ти све док тра је ван ред но
ста ње. Д. К.

ЗА БРА НА КРЕ ТА ЊА

Ка зне за кр ше ње
поли циј ског ча са

Пре кр шај ни суд у Пан че ву до -
нео је у пе ри о ду из ме ђу 1. и 7.
апри ла 61 осу ђу ју ћу пре су ду
ли ци ма ко ја ни су по што ва ла
огра ни че ње кре та ња од но сно
по ли циј ски час.

За овај пре кр шај у ван ред -
ном ста њу за пре ће на је ка зна и
до 150.000 ди на ра, а у слу ча ју
да не бу ду пла ће не по пра во -
сна жно сти пре су да, ове ка зне
мо гу би ти пре тво ре не у за твор -
ске да не. Суд у Пан че ву из ри че
ка зне углав ном од око 50.000
ди на ра, а огром ну ве ћи ну ме ђу
пре кр ши о ци ма чи не му шкарци.

Над ле жност Пре кр шај ног су -
да, по ред Пан че ва, про те же се
и на оп шти не Ко вин, Ко ва чи -
ца, Опо во и Али бу нар.

Ли ца ко ја пре кр ше на ред бу
о огра ни че њу кре та ња и за тек -
ну се у по ли циј ском ча су без
до зво ле на јав ном про сто ру по -
ли ци ја при во ди у Пре кр шај ни
суд, где им се су ди по хит ном
по ступ ку.

У сед ми ци ко ја је прет хо ди -
ла овој, од 23. до 30. мар та, за -
бе ле же но је упо ла ма ње пре -
кр ша ја ове вр сте – за не по што -
ва ње по ли циј ског ча са осу ђе -
но је три де сет ли ца.

ЗЛО ЧИН У ЈА БУ ЦИ

Дво је мр твих, 
дво је ухап ше них

У Ја бу ци је у пе так уве че, 3.
апри ла, про на ђе но бе жи вот -
но те ло му шкар ца са убод -
ним ра на ма, ко ји је иден ти -
фи ко ван као В. М. (1989) из
Ја бу ке. Прет по ста вља се да је
уби ство по сле ди ца ту че у ко -
јој је уче ство ва ло ви ше лица.

Жи те љи Ја бу ке Д. Т. (1999)
и М. П. (1975) ухап ше ни су
у су бо ту због сум ње да су из -
вр ши ли ово уби ство и њи ма
је, на пред лог ту жи ла штва,
Ви ши суд у Пан че ву од ре -
дио при твор. Ме ра при тво -
ра им је из ре че на ка ко бо -
рав ком на сло бо ди не би оме -
та ли ис тра гу и због то га што
је за пре ће на ка зна за де ло
ко је им се ста вља на
те рет пре ко десет
го ди на за тво ра.

„Пан че вац” не -
зва нич но са зна је да
је у уто рак, 7. апри -
ла, јед на осо ба пре -
ми ну ла од по вре да
за до би је них у овој ту чи.

ПА ЖЊА

По ли циј ски час од
пет ка до по не дељ ка

По ли циј ски час овог ви кен да
би ће од пет ка у 17 са ти до по -
не дељ ка у 5 ују тру – по твр ђе -
но је РТС-у у Вла ди Ср би је.
Пен зи о не ри ће мо ћи у про -
дав ни це у пе так од 4 до 7, а
спи сак рад њи у ко ји ма мо гу
да ку пу ју об ја вљу је мо на стра -
ни 8 „Пан чев ца”.

До зво ле за кре та ње у вре ме
по ли циј ског ча са од среде по -
сле под не мо гу да се до би ју
елек трон ски. Реч је о до зво ла -
ма за кре та ње при вред ни ка,
по љо при вред ни ка и гра ђа на ко -
ји бри ну о дру ги ма.

– Тај про цес ће са да би ти
мно го ефи ка сни ји и ми слим да
ће мо већ од да нас по под не
има ти си стем у ко ме се елек -
трон ски при ја вљу је те за до зво -
лу и елек трон ски вам се одо -
бра ва та до зво ла – ре кла је у
сре ду пре ми јер ка Ана Бр на бић.

Тај си стем је Вла да Ср би је
ура ди ла у са рад њи с Ми ни стар -
ством уну тра шњих по сло ва и
Кан це ла ри јом за IT.

Кућ ни љу бим ци и да ље мо гу
да се ше та ју у исто вре ме – ују -
тру од 8 до 10 и уве че од 23 до
1 сат. То ва жи и за вре ме по -
ли циј ског ча са за ви кенд.



Вла да Ре пу бли ке Ср би је од лу чи ла је да за здрав стве не
рад ни ке, за твор ске чу ва ре, као и за при пад ни ке МУП-а и
вој ске кућ на са мо и зо ла ци ја ва жи 14, уме сто 28 да на. На -
гла ше но је да се овом од лу ком не на ру ша ва здра вље при -
пад ни ка ових про фе си ја.

* * *
Основ ном јав ном ту жи ла штву у Пан че ву до 2. апри ла
под не то је де сет кри вич них при ја ва про тив ли ца ко ја ни -
су по сту па ла по здрав стве ним про пи си ма за вре ме епи -
де ми је. Основ ни суд у Пан че ву 1. апри ла огла сио је кри -
вом јед ну осо бу због из вр ше ња кри вич ног де ла не по сту -
па ња пре ма про пи си ма у вре ме епи де ми је и осу дио je на
ка зну за тво ра у тра ја њу од пет на ест ме се ци.

* * *
Про из во ђа чи пи јач не пре храм бе не ро бе по ну ди ли су про -
из во де пре ко ин тер не та: про да ју их и до ста вља ју на кућ ну
адре су. Гра ђа ни ма су до ступ ни жи ва сто ка, мед, по вр ће,
пе ци во, ра сад... Исто вре ме но, Град ска упра ва је у до го во ру
с по љо при вред ним про из во ђа чи ма об ја ви ла кон такт-листу.

* * *
На осно ву ко лек тив ног уго во ра и по слов них ре зул та та
ко ји су оства ре ни у прет ход ној го ди ни, по јед ну про сеч ну
за ра ду у из но су од око 40.000 ди на ра до би ће ско ро 15.000
за по сле них у „По шта ма Ср би је”.

* * *
Ди рект ни и ин ди рект ни ко ри сни ци сред ста ва из град -
ског бу џе та, јав на и јав на ко му нал на пред у зе ћа и сви дру -
ги су бјек ти ко ји се фи нан си ра ју нов цем из град ске ка се
до би ли су на лог Град ског ве ћа Пан че ва да об у ста ве све
за по че те по ступ ке јав них на бав ки. По сто је и из у зе ци, у
скла ду са си ту а ци јом.

* * *
Тре ба ло би да гра ђа ни што ма ње ко ри сте го тов но вац и
да, уко ли ко мо гу, из бе га ва ју не по сре дан кон такт са осо -
бом ко јој пла ћа ју, пре по ру ка је НБС.

* * *
Рад но вре ме с по тро ша чи ма у ма ло про дај ним објек ти ма:
од по не дељ ка до пет ка од 7 до 15 са ти; су бо том за гра ђа -
не ста ри је од 65 го ди на од 4 до 7, а за оста ле гра ђа не од 8
до 12 са ти; не де ља је не рад ни дан.

* * *

* * *
На сај ту син ди ка та РНП сто ји да „сви рад ни ци у Бло ку
Пре ра да има ју на рас по ла га њу до вољ ну ко ли чи ну лич -
них за штит них сред ста ва и опре ме, што је нео п ход но ко -
ри сти ти кон стант но то ком ра да”.

* * *
Уста но ве со ци јал не за шти те ду жне су да све сво је струч -
не, ма те ри јал не, тех нич ке и дру ге ре сур се ста ве у функ -
ци ју из вр ша ва ња ме ра за шти те де це без ро ди тељ ског ста -
ра ња, ре као ми ни стар Ђор ђе вић.

* * *
Ко ме са ри јат за из бе гли це и ми гра ци је са оп штио је да се
ми гран ти од уво ђе ња ван ред ног ста ња на ла зе изо ло ва ни
у при хват ним цен три ма и оним за азил, ко је обез бе ђу је
вој ска, што зна чи да су прак тич но у пот пу ном ка ран ти ну.

* * *
Гра ђа ни се ом буд сма ну обра ћа ју нај ви ше у ве зи с њи хо -
вим пра ви ма из рад них од но са то ком ван ред ног ста ња.
За штит ник гра ђа на Зо ран Па ша лић ре као је да по сто ји
се дам на ест људ ских пра ва ко ја не мо гу би ти де ро ги ра на
ни то ком ван ред ног ста ња.

* * *
ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја” за мо лио је 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.
Мо гу ће је до ста ви ти га на че ти ри на чи на.

* * *
Град ско ве ће Пан че ва за вре ме ван ред ног ста ња сед ни це
ће са зи ва ти и одр жа ва ти те ле фон ским пу тем.

* * *
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 ка зао је 6. апри -
ла да по да ци о лич но сти па ци је на та за ра же них ко ро на -
ви ру сом не сме ју би ти јав ни и да се мо ра во ди ти ра чу на о
чу ва њу при ват но сти.

* * *
Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја са -
оп шти ло је да гра ђа ни Ср би је ко ји ма су за ову го ди ну
одо бре ни ту ри стич ки ва у че ри у ви си ни од 5.000 ди на ра
сво је ре зер ва ци је мо гу да ис ко ри сте до 20. но вем бра, са -
мо у објек ти ма у ко ји ма су већ ре зер ви са ли сме штај.

* * *
ЈКП „Хи ги је на” је на ста ви ла сва ко днев ну дез ин фек ци ју
ули ца и јав них про сто ра у гра ду и се ли ма. Град ски штаб
за ван ред не си ту а ци је у са рад њи с „Па но ни јом” про из во -
ди до вољ но на три јум хи по хло ри та, ко ји се бес плат но де -
ли управ ни ци ма стам бе них згра да, ка ко би мо гли да тре -
ти ра ју ула зе и за јед нич ке про сто ри је.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 10. април 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЧКИ КОРОНА-ЛЕТОПИС
НАШ ГРАД У УСЛО ВИ МА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

ПОШТУЈМО МЕРЕ, НЕ
УГРОЖАВАЈМО НАЈБЛИЖЕ

Новчанице
потенцијални извор
заразе, користити
картице

(Наставак с 2. стране)
Новчанице није могуће дезин-
фиковати јер би се тако оште-
тиле, кажу у Народној банци
Србије (НБС). Изнет је низ са-
вета и препорука којима се сма-
њује ризик да оне буду узрок
заразе коронавирусом. Пре све-
га, требало би да грађани што
мање користе готов новац и да,
уколико могу, избегавају непо-
средан контакт са особом којој
плаћају.

„Новчанице су, због својих
физичких карактеристика и
услед много веће циркулације
међу људима, много изложе-
није различитим бактеријама
и вирусима који се могу задр-
жати на њима, а затим прене-
ти на руке људи који их кори-
сте и касније потенцијално уне-
ти у организам”, стоји у писа-
ној изјави НБС за Радио „Сло-
бодна Европа”.

НБС апелује да се и при пла-
ћању картицом води рачуна о
томе да она не напусти руке
власника, чиме се смањује ри-
зик од „контакта с другим љу-
дима и површинама на којима
би могле да се нађу честице
вируса”. Према подацима Удру-
жења банака Србије, употреба
платних картица и сервиса
електронског и мобилног бан-
карства последњих дана пове-
ћана је за трећину у односу на
претходни период.

Ипак, многи су у свакоднев-
ном контакту с готовином, па
препорука Светске здравстве-
не организације гласи да се по-
сле контакта с новчаницама –
оперу руке.

У малопродајним
објектима један потрошач

на десет квадрата

Привредна комора Србије, 3.
априла, објавила је инструкци-
ју о раду малопродајних обје-
ката. Препоручено је да радно
време с потрошачима у мало-
продајним објектима током тра-
јања ванредног стања изгледа
овако: од понедељка до петка
од 7 до 15 сати; суботом за гра-
ђане старије од 65 година од 4
до 7, а за остале грађане од 8
до 12 сати; недеља је нерадни
дан.

Рад логистичких центара и
снабдевање објеката може да
се обавља целодневно у скла-
ду с процедурама које дефи-
нишу кретање људи и посебне
радне налоге за запослене. Мо-
гуће је да у малопродајним

објектима буде један потро-
шач на десет квадратних ме-
тара, уз поштовање општих
мера превенције и физичке
удаљености потрошача.

Синдикат РНП: 
Поштујте мере!

Синдикат Рафинерије нафте
Панчево апеловао је 3. априла
на све колеге да се стриктно
придржавају свих прописаних
мера заштите у Рафинерији и
НИС-у како би сви заједно ми-
нимизирали ризик од трансми-
сије коронавируса у радној сре-
дини. На сајту синдиката пи-
ше да „сви радници у Блоку
Прерада имају на располагању
довољну количину личних за-
штитних средстава и опреме –
маске, рукавице, дезинфекци-
она средства – што је неопход-
но користити константно то-
ком рада”.

Синдикат подсећа на то да
је послодавац увео ригорозну
контролу уведених мера и сва-
кодневни надзор над тим да
ли запослени користе опрему
на правилан начин. „Непошто-
вање мера није само повреда
радне дисциплине, већ пред-
ставља и угрожавање здравља
наших најближих – породица,
као и колега с којима радимо”,
кажу у синдикату РНП.

Заштитити децу без
родитељског старања

Министарство за рад, запошља-
вање, борачка и социјална пита-
ња донело је 4. априла инструк-
цију, коју је потписао министар
Зоран Ђорђевић, за поступање
установа социјалне заштите
током ванредног стања у за-
штити деце без родитељског
старања. Оне су дужне да све
своје стручне, материјалне, тех-
ничке и друге ресурсе ставе у
функцију извршавања мера за-
штите деце без родитељског
старања.

У случају да деца остану без
родитељског старања услед обо-
левања родитеља који се нала-
зе на болничком лечењу, оба-
веза центара за социјални рад
је да, у складу са својим надле-
жностима, без одлагања тој де-
ци обезбеде безбедност, бригу
о здрављу, егзистенцијалне
услове, надзор и психосоцијал-
ну подршку.

Мигранти у потпуном
карантину, у спровођењу

мера помажу и сами

Комесаријат за избеглице и ми-
грације саопштио је да се ми-
гранти од увођења ванредног
стања налазе изоловани у при-
хватним центрима и оним за
азил.

„Од тренутка увођења ван-
редног стања, 15. марта, сви
мигранти који су се затекли на
територији Републике Србије,
а нису се налазили у систему,
односно у нашим центрима,
већ у пограничним деловима
земље с намером да пређу гра-
ницу, као и они који су у том
тренутку покушавали да уђу у
Србију, смештени су у центре
које од тада обезбеђује Војска
Републике Србије”, стоји у са-
општењу.

Њихов број у центрима је
порастао – 4. априла износи
8.703. Уведена су строга пра-
вила, што значи да су мигран-
ти практично у потпуном ка-
рантину. У спровођењу свих
мера у борби против корона-
вируса учествују и помажу и
сами мигранти.

Циљ омбудсмана:
грађани да се придржавају

мера, али да се не
угрожавају њихова права

Заштитник грађана Зоран Па-
шалић 5. априла је изјавио да
та институција свакодневно до-
бија између 200 и 250 теле-
фонских позива и око 70 меј-
лова грађана који јој се обра-
ћају у вези са заштитом њихо-
вих права у време ванредног
стања. Он је казао да је циљ те
институције да се грађани при-
државају обавеза које је Влада
Србије прописала с циљем су-
збијања епидемије, али да се
притом не угрожавају њихова
права. Грађани се обраћају нај-
више у вези с њиховим прави-
ма из радних односа током ван-
редног стања, затим с правима
особа са инвалидитетом. Па-
шалић сматра да су грађани
свесни својих обавеза и у нај-
већем броју их се придржава-
ју.

Он је рекао да постоји се-
дамнаест људских права која
не могу бити дерогирана ни то-
ком ванредног стања и додао
да је на иницијативу институ-
ције омбудсмана брзо решен
проблем с тестирањем грађана
који су били смештени у при-
временој болници на Београд-
ском сајму, пошто се одатле 3.
априла заштитнику обратило
69 грађана.

Молба ЈКП-а „Водовод и
канализација”: очитајте
стање и доставите нам га

У априлу ове године ЈКП „Во-
довод и канализација”, у скла-
ду с препорукама Владе Репу-
блике Србије у време трајања
ванредног стања, неће очита-
вати стања на водомерима за
индивидуалне потрошаче, већ
ће рачуне за утрошену воду

израђивати на основу проце-
њене потрошње у претходном
периоду. Ово јавно предузеће
моли све потрошаче који су у
могућности да сами очитају
стање на водомеру да му га до-
ставе, а за то је предвиђено не-
колико начина.

Прво, електронским путем
на имејл of fi ce @vo do vod pa.rs ;
друго, путем бесплатне теле-
фонске линије на број 0800-
1111-46; треће, лично, писа-
ним обавештењем сваког рад-
ног дана од 8 до 13 сати на
шалтеру за рекламације ЈКП-
а „Водовод и канализација”,
који се налази у Улици осло-
бођења 15 у Панчеву; четвр-
то, путем поште на наведену
адресу.

Без обзира на начин доста-
ве, ово обавештење треба да са-
држи следеће податке: 1. пре-
зиме и име корисника; 2. ши-
фру купца (видети на рачуну);
3. адресу на којој се водомер
налази; 4. број водомера (ви-
дети на рачуну); 5. стање на
водомеру (очитавају се сви бро-
јеви на бројчанику); 6. датум
очитавања; 7. контакт-телефон.

ЈКП „Водовод и канализаци-
ја” моли све кориснике који
немају потрошњу у наредном
периоду да га о томе обавесте,
како јавно предузеће не би пра-
вило рачуне на основу проце-
њене потрошње. На крају, оба-
вештавају се корисници да ће
водомери стамбених заједни-
ца и пословних објеката бити
очитавани у периоду од 15. до
30. априла, па су сви замоље-
ни да омогуће несметани при-
ступ водомерима. За све до-
датне информације постоји бес-
платна линија: 0800-1111-46.

Убудуће телефонске
седнице Градског већа

Градско веће Панчева за вре-
ме ванредног стања седнице ће
сазивати и одржавати телефон-
ским путем. Градоначелник
Панчева Саша Павлов ће сази-
вати телефонске седнице и
утврђивати дневни ред. Своје
гласове „за” и „против” у вези
с тачкама дневног реда већни-
ци ће саопштавати секретари-
јату Градског већа, а потом ће
градоначелник електронским
путем бити обавештаван да ли
је неки акт донет.

Акта Градског већа донета
на овај начин потписиваће
Павлов.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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РУ СКО-СРП СКИ НАФТ НИ ГИ ГАНТ ПО МА ЖЕ ГРА ЂА НИ МА СР БИ ЈЕ

Бес плат но авио-го ри во за ху ма ни тар не ле то ве
Во лон те ри НИС-а во де
рачу на о ста ри ји ма

Но ва услу га на
бензинским пум па ма

Нафт на ин ду стри ја Ср би је је по мо -
гла ком па ни ји „Ер Ср би ја” са 270
то на авио-го ри ва и тим чи ном по -
др жа ла хе рој ске на по ре на шег на -
ци о нал ног авио-пре во зни ка, чи је ле -
те ли це сва ко днев но у Ср би ју до пре -
ма ју ме ди цин ску опре му и вра ћа ју
срп ске др жа вља не из да ле ког све та.
Овим по кло ном за по сле ни у НИС-у
ујед но же ле да из ра зе за хвал ност за -
по сле ни ма у срп ском на ци о нал ном
авио-пре во зни ку, ко ји су се од мах
ста ви ли на рас по ла га ње др жа ви и
гра ђа ни ма Ср би је и не се бич но се ан -
га жо ва ли на ви тал ним за да ци ма ра -
ди су зби ја ња ко ро на ви ру са у на шој
зе мљи.

У са оп ште њу ове ком па ни је се ка -
же да „за јед нич ком ак ци јом НИС и
’Ер Ср би ја’ да ју пун до при нос на по -
ри ма Ре пу бли ке Ср би је да се су зби је
епи де ми ја ви ру са COVID-19 и да се
омо гу ћи да по моћ што пре бу де ста -
вље на на рас по ла га ње на шим здрав -
стве ним рад ни ци ма и гра ђа ни ма”.

Ма ске и дез ин фек ци ја

Свој до при нос у по др шци за јед ни ци
ак тив но пру жа и Клуб во лон те ра
НИС-а. Чла но ви тог клу ба су прет -
ход них не де ља ре а ли зо ва ли број не
ак ци је по др шке гра ђа ни ма, пре 
свега ста ри ји ма, ко ји су у усло ви ма

епи де ми је нај у гро же ни ја ка те го ри ја
ста нов ни штва. Уз сва ко днев ну по моћ
ста ри јим су гра ђа ни ма, ко ји ма за -
после ни у НИС-у ку пу ју и но се на -
мир ни це, чла но ви Клу ба во лон те ра
НИС-а ан га жо ва ни су и на из ра ди
за штит них ма ски, дез ин фи ко ва њу
јав них по вр ши на и дру гим по сло ви -

ма ко ји до при но се су зби ја њу ши ре -
ња ви ру са COVID-19.

Ру ско-срп ски нафт ни ги гант на -
ста вља да про ши ру је сво је услу ге, па
је та ко пр ва ком па ни ја у Ср би ји ко ја
је у свој ма ло про дај ни ла нац уве ла

услу гу пре у зи ма ња и пла ћа ња на ру -
че них по шиљ ки на од ре ђе ним бен -
зин ским ста ни ца ма „НИС Пе тро ла”
и „Га спро ма”.

По моћ у про ме ту ро бе

У вре ме ка да је оте жа но кре та ње љу -
ди и ро бе ова услу га мо же умно го ме

по мо ћи, јер при ли ком он лајн по руџ -
би не или по руџ би не по зи вом бро ја
те ле фо на ку рир ске слу жбе „D-Ex-
press” по тро ша чи ће мо ћи као адре -
су за ис по ру ку на ру че не ро бе да на -
ве ду јед ну од бен зин ских ста ни ца

НИС-а на ко ји ма су по ста вље ни скла -
ди шни уре ђа ји за пре у зи ма ње па ке -
та, од но сно „па ке то ма ти”. Ко ри сни -
ци ове услу ге мо ћи ће да пре у зму
свој па кет у би ло ко је вре ме то ком
ра да бен зин ске ста ни це уно сом ко -
да до би је ног пу тем мо бил не апли -
ка ци је. Ако се по тро шач при ли ком
на ру чи ва ња ро бе опре де лио за оп -
ци ју пла ћа ња по у зе ћем, по треб но је
да пре пре у зи ма ња по шиљ ке из вр -
ши пла ћа ње услу ге на ка си бен зин -
ске ста ни це на ко ју је по шиљ ка ис -
по ру че на.

– Са вре мен на чин жи во та дик ти ра
брз тем по и зах те ва ефи ка сну ор га -
ни за ци ју вре ме на. Уво ђе њем ове је -
дин стве не услу ге у ма ло про дај ном
сег мен ту НИС још јед ном по твр ђу је
да оста је до сле дан уна пре ђе њу по сло -
ва ња кроз при ме ну ино ва тив них при -
сту па и но вих тех но ло шких ре ше ња.
Ова услу га је по себ но до бро до шла у
све тлу но во на ста лих окол но сти, као
до дат на ме ра за шти те и очу ва ња здра -
вља, јер пру жа мо гућ ност пре у зи ма -
ња по шиљ ки без ди рект ног со ци јал -
ног кон так та – из ја вио је Па вел Кан -
да лин цев, ди рек тор Ди рек ци је за ма -
ло про да ју НИС-а, по во дом ак ти ви ра -
ња но ве услу ге.

Ви ше ин фор ма ци ја о на чи ну
преузи ма ња он лајн по руџ би на, као
и та чан спи сак бен зин ских ста ни ца
НИС-а на ко ји ма је ова услу га омо -
гу ће на до ступ ни су на сај то ви ма
www.nispetrol.rs, www.gazprom-pe-
trol.rs и www.dexpress.rs, као и бес -
плат ним по зи вом на те ле фон кол-
цен тра НИС-а: 08-0000-8888.

Ми ни стар ство про све те
при пре ма плат фор му 
за по ла га ње те ста зна ња

Упи сни про цес пр ва ка
тече по пла ну

Упис де це у пр ви раз ред пан че вач ких
основ них шко ла оба вља се у скла ду с
про пи са ним ме ра ма ак ту ел не си ту а -
ци је и ван ред ног ста ња, а у не ки ма су
већ у ба зи по да та ка ство ре на бу ду ћа
оде ље ња. Ро ди те љи и дру ги за кон ски
за ступ ни ци од 1. апри ла пу тем но ве
услу ге „Ис ка зи ва ње ин те ре со ва ња за
упис у основ ну шко лу” на пор та лу
„еУ пра ва”, те ле фо ном или меј лом оба -
ве шта ва ју обра зов ну уста но ву о на -
ме ри да упи шу бу ду ћег пр ва ка. На
тај на чин шко ле еви ден ти ра ју за ин -
те ре со ва ност ро ди те ља и до би ја ју
оквир ну сли ку о бро ју ђа ка пр ва ка
ко ји мо гу да оче ку ју. Ро ди те љи ко ји
ко ри сте ову елек трон ску услу гу би ће
оба ве ште ни о да ту му упи са чим он
бу де био де фи ни сан, а оне ко ји су
кон так ти ра ли са шко ла ма имеј лом и
те ле фо ном оба ве сти ће са ме шко ле.

По де фи ни са њу да ту ма упи си ва ња
на пор та лу „еУ пра ва” би ће до ступ на
услу га за ка зи ва ња тер ми на за упис и
те сти ра ње ко ја ће омо гу ћи ти ро ди те -
љи ма да јед ним од ла ском у шко лу за -
вр ше све про це ду ре. Та да ће  пси хо -
лог или пе да гог шко ле оба ви ти и те -
сти ра ње ма ли ша на. Ка да је реч о при -
ба вља њи нео п ход не упи сне до ку мен -
та ци је, шко ле ће у уна пре ђе ној елек -
трон ској услу зи „еУ пис” по слу жбе ној
ду жно сти при ба ви ти по дат ке из ма -
тич не књи ге ро ђе них, из еви ден ци је
пре би ва ли шта и из здрав стве ног ин -
фор ма ци о ног си сте ма о оба вље ном ле -
кар ском пре гле ду, та ко да ро ди те љи и
ста ра те љи не ће мо ра ти да оби ла зе уста -
но ве и при ку пља ју до ку мен та.

Пре ма ре чи ма над ле жних из Ми -
ни стар ства про све те, ле кар ски пре -
глед, те сти ра ња и фор ми ра ње оде ље -
ња би ће по ме ре ни за ле то.

При јем ни за сред њо школ це

Ка да је реч о бу ду ћим сред њо школ -
ци ма, тре нут но је ак ту ел но пи та ње
по ла га ња ма ле ма ту ре. У Ми ни стар -
ству про све те не од у ста ју од иде је да
ма ту ран ти по ла жу тест зна ња, ко ји
је пла ни ран за 17, 18. и 19. јун. Без
об зи ра на окол но сти, уве ли ко се
штам па ју те сто ви. Због ван ред ног
ста ња по ме ре на је и про ба ма ле

матуре, а но ви тер мин је по сле Ус -
кр са. Но во је то што ће се при прем -
но те сти ра ње осма ка ра ди ти на он -
лајн плат фор ми.

У је ку је и при ја вљи ва ње уче ни ка
за по ла га ње при јем ног ис пи та за упис
у спе ци ја ли зо ва не сред ње шко ле (ма -
те ма тич ка и фи ло ло шка гим на зи ја,
уче ни ци с по себ ним спо соб но сти ма
за ин фор ма ти ку и ра чу нар ство, му -
зич ке, ба лет ске, ли ков не и дру ге обла -
сти). Исто вре ме но се кан ди да ти за
упис у спе ци ја ли зо ва на оде ље ња ан -
ке ти ра ју о усло ви ма у ко ји ма би овај
ис пит мо гао да се ре а ли зу је у ку ћи.
За ни мљи во је да ве ли ки број уче ни ка
же ли да упи ше ова спе ци ја ли зо ва на
оде ље ња, али да мно ги од њих не ма ју
опре му за ре а ли за ци ју ис пи та на да -
љи ну – 10 од сто при ја вље них ма ту ра -
на та ни је у мо гућ но сти да по ла же
при јем ни он лајн.

У над ле жном ми ни стар ству твр де
да ће да ро ви ти ђа ци ко ји же ле да
упи шу спе ци ја ли зо ва на гим на зиј ска
оде ље ња за ма те ма ти ку, фи зи ку, IT,
би о ло ги ју, хе ми ју и је зи ке за си гур но
по ла га ти при јем ни он лајн. Тре нут но
се на сајт Ми ни стар ства про све те по -
ста вља апли ка ци ја, ко ју ра ди ЕТФ, а

оче ку је се да ће кроз овај вир ту ел ни
мо дел те сти ра ња про ћи око 8.000
кан ди да та.

Сви ко ји су за ин те ре со ва ни да по -
ла жу ква ли фи ка ци о не ис пи те за ове
шко ле мо ра ће да има ју ра чу нар или
лап топ с ка ме ри цом. Ако не ма ју, Ми -
ни стар ство са ве ту је да по зај ме од дру -
га/дру га ри це из ком ши лу ка, а ако ни -
су у мо гућ но сти да на ба ве ове уре ђа је,
тре ба да се обра те ма тич ним шко ла -
ма. Обе ћа ва ју да ће сва ко де те има ти
нео п ход ну опре му на дан по ла га ња.

План је да се он лајн при јем ни ра ди
у раз ма ци ма, та ко да ђа ци мо гу да
про ба ју да се упи шу на ви ше ме ста –
пр во ће би ти ор га ни зо ван при јем ни за
на да ре не из ма те ма ти ке, ин фор ма ти -
ке, а за тим из фи зи ке, хе ми је и би о ло -
ги је, и за фи ло ло шке гим на зи је.

За но ва спе ци ја ли зо ва на оде ље ња
ко ја су у пла ну да бу ду уве де на од
сеп тем бра (исто ри ја, ге о гра фи ја, кре -
а тив не ин ду стри је) ис пи ти ће би ти
ор га ни зо ва ни у сеп тем бру, ка да поч -
не но ва школ ска го ди на.

Про лећ ни рас пуст

Има ју ћи у ви ду ак ту ел но ван ред но
ста ње на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке

Ср би је, По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на -
ци о нал не ма њи не – на ци о нал не за -
јед ни це до нео је од лу ку о про ме ни
ка лен да ра обра зов но-вас пит ног ра -
да по кра јин ских основ них и сред -
њих шко ла за школ ску 2019/2020.
го ди ну.

Због пан де ми је ви ру са COVID-19 и
уво ђе ња ни за ме ра ко је се од но се на
кон тро лу кре та ња гра ђа на, као и на
уки да ње град ских и ме ђу град ских ау -
то бу ских ли ни ја и свих кул тур них и
спорт ских са др жа ја, ре сор ни се кре -
та ри јат сма тра да се уме сто пла ни ра -
ног про лећ ног рас пу ста – у пе ри о ду
од 10. до 20. апри ла – оба вља на ста ва
на да љи ну, осим за вре ме ус кр шњих
пра зни ка.

За вре ме ус кр шњих пра зни ка – од
10. до 13. априла односно од 17. до
20. априла – не ће би ти на ста ве, већ
ће се еми то ва ти еду ка тив ни са-
држаји о Ус кр су, као и са др жа ји ко -
ји се од но се на слобод но вре ме уче -
ни ка.

На ста ва на да љину по но во ће стар -
то ва ти 21. апри ла, укљу чу ју ћи и на -
ста ву сва ке су бо те.

УПИС У ОСНОВ НЕ И СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ У ШКОЛ СКОЈ 2020/2021.

МА ЛА МА ТУ РА У ДО БА КО РО НЕ

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

У ПАНЧЕВАЧКЕ ШКОЛЕ
СТИГЛЕ ПАМЕТНЕ ТАБЛЕ

Дигитализација наставе
Панчевачке основне и средње шко-
ле добиле су око тридесет интер-
активних табли и пројектора у окви-
ру програма „Паметна табла у сва-
ку школу”.

Реч је о акцији Покрајинског се-
кретаријата за образовање чији је
циљ да свака основна и средња
школа и свако њихово издвојено
одељење, као и сви домови учени-
ка на територији АП Војводине до-
бију по једну таблу с пројектором,
што је око 700 табли.

Из буџета АП Војводине за на-
бавку технолошке опреме наме-
њено је 156 милиона динара, од
чега ће нешто више од 70 милио-
на бити издвојено за интерактивне
табле.

„ДЕЧЈА РАДОСТ”
ОБАВЕШТАВА РОДИТЕЉЕ

Почео упис у вртиће
Упис деце за школску 2020/21. го-
дину због ванредне ситуације оба-
вља се електронским путем преко
портала „еУправе”, услуга „еВр-
тић”, и траје до 5. маја.

Електронско подношење прија-
ве врши се једноставним попуња-
вањем онлајн обрасца, а доставља-
ње извода из матичне књиге рође-
них, пребивалишта и уверења о за-
послењу није потребно, јер се ау-
томатски прибављају. Списак вр-
тића и више информација о упису
у ПУ „Дечја радост” можете наћи
на сајту www.de cja ra dost.rs .

Родитељи који нису у могућно-
сти да електронским путем подне-
су пријаву моћи ће након укидања
ванредног стања физички да под-
несу захтев за упис деце у управи
ПУ „Дечја радост”, Улица Жарка
Зрењанина 25.

ПОДРШКА ДЕЦИ
И РОДИТЕЉИМА

Ризница игара
За дете је игра суштински део жи-
вота, основни начин на који оно
упознаје свет и себе и гради одно-
се с другим људима. Она је важна
за развој сваког детета.

У ово тешко време студенти че-
тврте године педагогије и настав-
ници Катедре за предшколску пе-
дагогију Филозофског факултета
Универзитета у Београду креира-
ли су „Ризницу игара”. Она садр-
жи предлоге игара које деца у тре-
нутној ситуацији могу играти у ку-
ћи и представља подстицај и њима
и њиховим породицама да заједно
проведу квалитетно време. Осим
тога, васпитачи могу да користе
ову ризницу и да деци и породи-
цама с којима остварују комуни-
кацију у условима ванредног ста-
ња предлажу игре, као и да у ин-
теракцији с њима креирају једин-
ствене ризнице игара на нивоу сво-
јих васпитних група.

Свaко ко жели да оплемени игру
с малишанима „Ризницом игара”
може да јој приступи на веб-адре-
си www.mpn.gov.rs.
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Страх – до бар слу га,
али лош го спо дар

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, као је дан од нај -
ве ћих по кло на до би је них до -
ла ском на овај свет дат нам
је страх. Оја ча ван ко лек тив -
ним на сле ђем на ших пре да -
ка, страх по ста је емо ци ја из
ко је ства ра мо све на ше од -
бра не, пла ни ра мо и до но си -
мо од лу ке, кре ће мо се уна -
пред или оста -
је мо у ме сту за -
ле ђе ни у оче ки -
ва њи ма нај го -
рих сце на ри ја.

Иа ко се страх
на ла зи у осно -
ви све га што нас
по кре ће, че сто
је ма ски ран и
из би ја кроз љу -
бо мо ру, за вист,
без об зир ност,
аро ган ци ју, пре -
по тент ност, су -
је ту, без о бра -
злук... Мно го је
на чи на да не
при зна мо да се
бо ји мо од не ми -
нов ног и не по -
зна тог... смр ти...

Kада би смо осве сти ли наш
уну тра шњи мо но лог или раз -
го вор с дра гим при ја те љем,
на ро чи то у вре ме ни ма ко ја
са ма по се би иза зи ва ју страх
због на чи на на ко ји при ро да
по ка зу је свој бес или људ ска
вр ста сво ју (не)моћ, схва ти -
ли би смо да ско ро сва ку ре -
че ни цу по чи ње мо са: „Бо јим
се да не ћу ус пе ти...”, „Страх
ме је да ни сам до вољ но...”,
„Бо јим се ка ко ће ре а го ва ти /

ка ко ће ис па сти / ка ко ће се
за вр ши ти / ка ко ће се по пра -
ви ти/за у ста ви ти/пре жи ве ти”...
Ни же мо пи та ње за пи та њем
око јед не исте ни ти стра ха
ко ја по ста је ја ча и све про жи -
ма ју ћа.

Уро ђе ни страх нам по ма же
да ре а гу је мо на опа сност ка да
је при ме ти мо. У тре нут ку се
од бра на на шег ор га ни зма пре -
стро ја ва и спрем ни смо за јед -
ну од две мо гу ће ре ак ци је: да
се бо ри мо или да бе жи мо. У
тре нут ку су о ча ва ња са из во -
ром стра ха ау то мат ски се га -
се или успо ра ва ју не ке функ -
ци је, ко је нам и ни су по треб -
не у пре суд ним си ту а ци ја ма.
По ред про ба ве, ли би да, иму -
но си сте ма, ума њу је се и спо -
соб ност ло гич ког ми шље ња и
за кљу чи ва ња, јер нам у бежању

од опа сно сти баш и ни је по -
треб но да тра жи мо ре ше ње
не ког про бле ма или ана ли -
зи ра мо књи жев но де ло. У сво -
јој осно ви, ова кве си ту а ци је
тра ју ве о ма крат ко, са мо не -
ко ли ко ми ну та. Kада опа -
сност про ђе, опет су нам до -
ступ ни ка па ци те ти ко ре ве -
ли ког мо зга и спо соб ни смо
да се бр зо вра ти мо уо би ча је -
ним ак тив но сти ма.

Kада се за др жа ва мо ду го у
ста њу стра ха и на пе то сти, на -
ше те ло се на та па не чим што
ина че про ла зи за трен и по -
ма же нам да ре а гу је мо бр зо
и од луч но. Одр жа ва њем из -
во ра стра ха или за стра ши ва -
ња или чак по ја ча ва њем њи -
хо вог ин тен зи те та по ста је мо
под ло жни ути ца ји ма, јер нам
се ор га ни зам при ви ка ва на
све ве ће ко ли чи не хор мо на
стре са. Пре по зна је се то чак
мо ћи и кон тро ле ко ји, кад се

за вр ти у не чи -
јем жи во ту, те -
шко бу де за у -
ста вљен без
струч не по мо -
ћи. То чак по -
кре ћу они ко ји
же ле да си лом
бу ду за сту пље -
ни у жи во ти ма
дру гих љу ди, а
то мо гу са мо уз
иза зи ва ње стра -
ха или па ни ке,
ста ња ко ја има -
ју ве ли ку моћ
„за ра зе” ка да
пре ла зе с по је -
ди нач них на
жи во те мно гих.
На мер но по ја -
ча ва ње ин тен -

зи те та стра ха увек је у ин те -
ре су оних ко ји же ле да ис ко -
ри сте „про блем” ка ко би по -
ну ди ли већ уна пред при пре -
мље но ре ше ње. При хва та ње
на мет ну тих ре ше ња пра ви од
жи во та мно гих љу ди ка вез с
ла ви рин том кроз ко ји се кре -
ћу усме ра ва ни из бе га ва њем
ка зне. Из лаз је мо гућ је ди но
при хва та њем стра ха као
искон ског по кре та ча овог вре -
мен ског ни за зва ног жи вот.

Страх је са мо дру га стра на
истог кон ти ну у ма, на ко јој се
на ла зе и љу бав и за хвал ност.
Не тре ба да стра ху је мо шта
нам до но си су тра, јер ни ко
од нас не ма та пи ју на бу ду ће
вре ме. Тре ба да са за хвал но -
шћу при хва ти мо са да шњи тре -
ну так и све што у ње мо мо -
же мо љу ба вљу да об у хва ти -
мо. То је је ди ни на чин да из
жи во та из ба ци мо оне ко ји же -
ле да упра вља ју по мо ћу стра -
ха. Ов де и са да по сто ји мо са -
мо ка да љу бав, за хвал ност и
то ле ран ци ја за ме не бри гу,
страх и не из ве сност. Те шка
вре ме на има ју моћ да нас
усме ре ка пра вим, а по ти сну -
тим вред но сти ма. За у ста вља -
ње точ ка кон тро ле и ма ни пу -
ла ци је је бр же ка да изо лу је -
мо све оно што га убр за ва.
Ре ше ње је от клон од пре пла -
вљи ва ња ин фор ма ци ја ма ко -
је на по гре шан на чин убр за -
ва ју рад ср ца.

Жи ве ти у стра ху или љу ба -
ви – од лу ка је, као и увек, на
ва ма.

Ко ли ка је моћ ле ко ви тог би -
ља, во ћа и по вр ћа у ле че њу
раз ли чи тих бо ле сти и те го ба,
зна ли су и на ши пре ци ве ко -
ви ма уна зад. У да ни ма ка да су
нам апо те ке та ко бли зу, а та ко
да ле ко, ин те ре со ва ње за при -
род не за ме не за ле ко ве на ро -
чи то ра сте.

Ода бра ли смо за вас пре по -
ру ке ста рих тра ва ра о то ме како
се би мо же те по мо ћи у слу ча ју
да вас не што за бо ли, а уо би ча -
је ни ме ди ка мен ти вам ни су при
ру ци.

У да ни ма ка да се ис ти че ва -
жност остан ка код ку ће и сма -
ње ња со ци јал них кон та ка та на
ми ни мум, ван ред ни од ла зак до
апо те ке би сва ко во лео да из -
бег не. Не ка да се без ле ко ва за -
и ста не мо же и у та квим си ту -
а ци ја ма не тре ба екс пе ри мен -
ти са ти ал тер на ти ва ма, али на
сре ћу има и оних бла жих те го -
ба ко је се мо гу ла ко са ни ра ти
или бар убла жи ти по мо ћу шо -
ље то плог ча ја или пак не ке
моћ не тинк ту ре или ме ле ма.

Уко ли ко већ има те не ку хро -
нич ну бо лест, пре пи са ну те ра -
пи ју или сте труд ни, ни ка ко
не мој те узи ма ти при род не пре -
па ра те на сво ју ру ку, без кон -
сул та ци је са сво јим ле ка ром.

Си руп про тив ка шља

Ако вас му чи упо ран, ис цр пљу -
ју ћи ка шаљ, про бај те да га се
ре ши те по мо ћу овог при род -
ног си ру па.

Упр жи те 150 г ше ће ра док
не до би је ле пу бра он бо ју, али
па зи те да не за го ри. Пре лиј те
са два де ци ли тра во де, по кло -
пи те и ку вај те док се ше ћер не
ото пи. На кон то га до дај те де -
се так ли сто ва ло во ро вог ли ста
и две ка ши ке су ше не жал фи је
и ку вај те још де се так ми ну та.
Ски ни те с ва тре и оста ви те си -
руп у по кло пље ној по су ди у ко -
јој се и ку вао све док се не охла -
ди, а за тим про це ди те и си пај -
те у фла ши цу или те гли цу. Пиј -
те три пут днев но по јед ну ка -
ши чи цу по ла са та пре је ла.

За ја ча ње плу ћа

По ме шај те по 25 г цве та ди ви -
зме, цве та цр ног сле за и ли ста
под бе ла, па три ка ши ке те ме -
ша ви не пре лиј те с по ла ли тра
кљу ча ле во де и оста ви те да од -
сто ји сат вре ме на.

Про це ди те, по же љи за сла -
ди те ме дом и пиј те то пло – по
јед ну ка ши ку на сва ка два сата.

по пиј те с ма лом ко ли чи ном
во де два пу та днев но.

На рен дај те пре сну про лећ -
ну ра ну цве клу и по ме шај те је
са со ком од ли му на. Днев но
по је ди те по ма ли та њи рић.

Ве ли ку гла ви цу бе лог лу ка
ку вај те де сет ми ну та у по ла ли -
тра во де. Kад се охла ди, си пај -
те у фла шу и до дај те сок од
три по ве ћа ли му на. Пиј те сва -
ког да на на та ште по јед ну ра -
киј ску ча ши цу.

До бро је три пу та днев но по -
пи ти по јед ну шо љу ча ја од ли -
ста и ко ре на пер шу на. Две ка -

ши ке на два де ци ли тра во де
тре ба ку ва ти од пет до де сет
ми ну та и за тим по вр ће по је -
сти, а теч ност по пи ти.

Про ши ре не ве не

Ако има те бо ло ве у
но га ма и ото ке
због про ши ре -
них ве на, нај ва -

жни је је да се до -
след но при др жа ва те

свих са ве та ле ка ра. Уз то,
од по мо ћи мо гу би ти и ови са -
ве ти.

Kувајте 50 г ла не ног се ме на
у три ли тра во де два де сет ми -
ну та. Том теч но шћу пе ри те но -
ге и ста вљај те обло ге на бол на
ме ста. До бар ефе кат има ју и
обло ге од ли сто ва ки се лог ку -
пу са, ко је нај пре тре ба оста ви -
ти да од сто је три са та у тро -
про цент ној бор ној ки се ли ни.

Во да у ко ле ну

Ако вам се у ко ле ну ску пља во -
да, узми те пре гршт ка ми ли це,
пре лиј те ли тром кљу ча ле во де
и оста ви те по кло пље но док се
тем пе ра ту ра не спу сти до тем -
пе ра ту ре под но шљи ве за ко жу.

На бол на ме ста ста вљај те што
то пли је обло ге. Пре но што се
облог осу ши, тре ба га за ме ни -
ти но вим. По сту пак се по на -
вља све док има вру ће во де.
Ово тре ба ра ди ти сва ке ве че ри
пре спа ва ња све до оздра вљења.

Нер во за и на пе тост

По ме шај те 50 г на не, 30 г одо -
ље на и 20 г гор ке де те ли не, па

јед ну су пе ну ка ши ку ме ша ви -
не пре лиј те са два де ци ли тра
кљу ча ле во де. По кло пи те, оста -
ви те да од сто ји и по сле два са -
та про це ди те. По же љи за сла -
ди те ме дом и пиј те то пло, по -
сле је ла, ују тру и уве че по јед -
ну шо љу.

Од су ство апе ти та

Ако сте због нер во зе про у зро -
ко ва не ак ту ел ном си ту а ци јом
или из не ког дру гог раз ло га из -
гу би ли апе тит, по ку шај те да га
по вра ти те не ким од сле де ћих
ча је ва.

Две ка ши ке хај дуч ке тра ве
пре лиј те са два де ци ли тра вре -
ле во де. По кло пи те и оста ви те
ма ло да од сто ји, а за тим пиј те
пре је ла. На исти на чин се пи -
је и при пре ма и чај од ка ми -
ли це, с тим што он тре ба да
од сто ји око по ла са та пре не го
што га про це ди те.

По је дан грам ко мо ра ча,
лин цу ре и ки чи це из ме шај те
и пре лиј те са два де ци ли тра
вре ле во де. По кло пи те и оста -
ви те да од сто ји два са та, па
про це ди те и пиј те по ла са та
пре је ла.

Опе ко ти не

У слу ча ју да се опе че те, као
пр ва по моћ мо же по слу жи ти
си ро ви кром пир. На ри бај те га
и ста ви те на опе ко ти ну као
облог. Чим се ком пре са за гре -
је, по но ви те по сту пак. По жељ -
но је и опе ко ти ну тре ти ра ти
ва том умо че ном у ла не но уље.

Јед но од нај бо љих сред ста ва
за ле че ње опе ко ти на од вре ле
во де и ва тре је облог с ли шћем
од не ве на.

Мо же те на пра ви ти и сле де -
ћу маст: 100 г ма сли но вог уља
и ко ма дић во ска (ве ли чи не
као три коц ке ше ће ра) ку вај -
те све док се во сак не рас то пи
и по ме ша са уљем. Kад се сме -
са охла ди, ма жи те је на
опекоти не, ко је по том тре ба
пре ви ти.

На опе че на ме ста мо же те
ста вља ти и свеж сок од ало је,
из рен да ну шар га ре пу или све -
же ли сто ве чич ка.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Про му клост

Из ду би те јед ну ове ћу цр ну рот -
кву, па у њу ста ви те јед ну ка -
ши ку на рен да ног ре на са две
ка ши ке ме да. Уве че при пре -
ми те овај лек за ују тру, а по -
том ују тру за уве че. Да кле, две
рот кве днев но узи ма ју се до
пот пу ног из ле че ња.

Уз то, ин ха ли рај те гр ло ча -
јем од ка ми ли це у ко ји сте до -
да ли ка ши чи цу мор ске со ли.

На ди ма ње

Јед ну ка ши ку усит ње ног ло во -
ро вог ли шћа ста ви те у по ла ли -
тра во де и ку вај те пет ми ну та.
За тим оста ви те по кло пље но
пет-шест ми ну та. Пи је се три -
пут днев но по ла са та пре је ла.

Од лич на је и ме ша ви на од
по 20 г ани са, ко мо ра ча, ки ма,
мај чи не ду ши це и ка ми ли це.
Три ка ши ке овог ча ја пре лиј те
с по ла ли тра вре ле во де, по -
кло пи те и оста ви те да од сто ји
три са та. Пи је се у три обро ка
пре је ла.

По ме шај те по 20 г ли ста на -
не, ма тич ња ка, гор ке де те ли -
не, ки чи це и ко мо ра ча, па три
ка ши ке ме ша ви не пре лиј те с
по ла ли тра вре ле во де, по кло -
пи те и на кон два са та про це -
ди те. Пи ти не за сла ђе но по јед -
ну шо љу три пу та пре је ла.

Ви сок при ти сак

Ако вас му чи ви сок при ти сак,
ре дов но узи ма ње пре пи са них
ле ко ва, про ме на жи вот них на -
ви ка и пра вил на ис хра на се
под ра зу ме ва ју. Ево и не ких по -
моћ них сред ста ва ко ја, уз до -
зво лу свог ле ка ра, мо же те до -
да ти по сто -
је ћој те -
ра пи ји.

П о  л а
ка ши чи це
г л о  г о  в о г
цве та са -
мле ве ног у прах
по ме шај те с ма ло ше ће ра и

Намерно
појачавање
интензитета страха
увек је у интересу
оних који желе 
да искористе
„проблем” како 
би понудили већ
унапред
припремљено
решење.

ДА ПУ ЦА ТЕ ОД ЗДРА ВЉА

Уко ли ко же ли те да оја ча те

иму ни тет, не ма бо љег на -

чи на да то учи ни те од овог.

Сва ког ју тра на та ште по пиј -

те сок од јед ног ли му на у

ко ји сте до да ли ка ши ку-дв е

ма сли но вог уља и ма ло на -

рен да ног ђум би ра. Овај на -

пи так мо же те раз бла жи ти

де ци ли тром мла ке во де.

Уко ли ко вам не сме та

мирис бе лог лу ка, из гње -

чи те је дан до два че на и

до дај те у ову ве о ма моћ ну

ме ша ви ну.

Уз то, на пра ви те и ову ле -

ко ви ту по сла сти цу. Са ме љи -

те 200 г ла не ног се ме на,

100 г ба де ма, 100 г ле шни -

ка и 100 г ора ха, па све то

по ме шај те с ки ло гра мом ли -

вад ског ме да. Узми те по ка -

ши чи цу ви ше пу та то ком да -

на. Од лич но је узи ма ти и

ком би на ци ју се ме на ко при -

ве и ме да, ко ја по пра вља

крв ну сли ку и чи ни вас от -

пор ни јим на бо ле сти.

ПР ВА ПО МОЋ У КА РАН ТИ НУ

ИМА ЛЕ КА И ВАН АПО ТЕ КЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ЗА СМА ЊЕ ЊЕ АПЕ ТИ ТА И МР ША ВЉЕ ЊЕ

Уко ли ко сте ових да на, по -

пут мно гих, пре те ри ва ли с

је лом, а ни сте има ли до -

вољ но фи зич ких ак тив но -

сти, вре ме је да се по кре не -

те: ве жбај те, пиј -

те пу но теч но -

сти, вра ти те

се здра вој

ис хра ни и

до дај те то ме ове

чу до твор не ку гли це

од цве кле.

Kилограм до -

бро опра не све же

цве кле ис це ди те у со -

ков ни ку. Од де ло ва цве кле

пре о ста лих на кон це ђе ња

од мах на пра ви те ку гли це

ве ли чи не та бле те и ста ви те

их у за мр зи вач. Не мој те од -

јед ном це ди ти ве ћу ко ли чи -

ну цве кле, јер су све жи је ку -

гли це би о ло шки ак тив ни је.

Kад год осе ти те глад, гу тај те

ове ку гли це, без жва ка ња.

Ово је од лич на по моћ код

ди је та: кад год има те на па де

гла ди кад им вре ме

ни је, про гу тај -

те по две ка -

ши ке ку гли -

ца, а не ко

вре ме на кон то га

не мој те ни шта је сти и

пи ти. При но вом на па -

ду – по но ви те и та ко

про ду жи те раз мак из ме -

ђу обро ка. Kуглице ће вам

знат но ума њи ти апе тит и ре -

ду ко ва ти те жи ну, јер на при -

ро дан на чин де таљ но чи сте

ваш ор га ни зам. Ова те ра пи -

ја је на ро чи то ко ри сно за

осо бе с хи пер тен зи јом, јер

сни жа ва при ти сак.
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Kада се крајем децембра 2019. коронави-
рус појавио у Кини, нико вероватно није
могао ни да наслути шта нас чека у првим
месецима текуће године. Нисмо се ваља-
но ни осврнули око себе, а већ се налази-
мо у јеку пандемије.

Научници признају да за ово кратко
време нису могли да детаљно упознају ви-
рус нити да на њега адекватно одговоре.
То је, свакако, сасвим разумљиво. Док
ствари не почну да се одвијају у неком по-
вољнијем смеру по читаву планету, нама
преостаје да се побринемо сами за себе
најбоље што умемо.

Да бисмо се заштитили или барем ума-
њили могућност заразе, потребно је, кажу
епидемиолози, да посебну пажњу обрати-
мо на четири важне ствари на слово „с”, а

то су: самоизолација, социјална дистанца,
сапун и средство за дезинфекцију. Ево како
најбоље употребити последње две ставке.

Како време пролази, број заражених ко-
ронавирусом све је већи, а заједно с ци-
фрама расте и бојазан од заразе. Пошто је
вирус нов, и сама Светска здравствена ор-
ганизација (СЗО) с великом дозом опреза
говори о начинима његовог преношења,
неретко се ограђујући изразима као што
су „претпоставља се”, „верује се”, „досада-
шња испитивања су показала”, „још нема
доказа”, „није извршено довољно испити-
вања да би се то потврдило” и сличним.

Док год се поуздано не буде знало како
се све вирус преноси, да ли се и колико ду-
го задржава на различитим површинама,

да ли и како реагује на промене температу-
ре и слично, на свима нама је да будемо и
више него опрезни и да опсесивно чистимо
и дезинфикујемо све око себе. Било би ле-
по да време покаже да смо претеривали,
али до тада, злу не требало, крпу и дезин-
фекционо средство у руке и навалимо!

О важности социјалне дистанце и само-
изолације све је већ речено и ту нејасноћа
нема. Ипак, чак ни поштовање ових мера
не може нам гарантовати потпуну безбед-
ност. Разлог је једноставан – у набавку на-
мирница се мора ићи, а неки људи су при-
морани и да одлазе на посао. Како да за-
једно с нама у стамбени простор не уђу и
вируси? Лекарска комора Србије дала је
одређене препоруке у вези с тим.

Драгана Кожан

6. Пажљиво с робом из продавнице
Биолози упозоравају да ко-

ронавирус може дуго да

преживи на разноразним

површинама, као што су

пластика, метал, стакло и

друге. Засад се претпоста-

вља да најдуже преживља-

ва на пластици. Стога се мо-

же закључити да је могуће

да се вирус нађе на артикли-

ма донетим из продавнице.

Јасно је да не можемо са

сигурношћу знати ко је пре

нас додиривао производ

који смо купили и да ли је

та особа била заражена.

Стога, не треба ризиковати.

Лекарска комора саветује

да површине артикала које

сте купили најпре дезинфи-

кујете и да их затим одло-

жите на уобичајени начин.

Има и оних који предла-

жу да се, кад год је то могу-

ће, кесе с купљеним произ-

водима оставе напољу – у

дворишту или на тераси, на

два-три дана. Наравно, не-

када то није могуће. Тада се

ослоните на средства за

дезинфекцију. Платнене

торбе за куповину можете

одмах по повратку опрати

на 60 степени.

1. Пре уласка у стан
дезинфикујте руке

Kад год сте ван куће, при-

пазите на евентуалне бакте-

рије и микробе на својим

рукама. Избегавајте доди-

ривање лица, а ако је могу-

ће, држите средства за

дезинфекцију руку увек по-

ред себе, како не бисте

остављали потенцијално

штетне патогене на упра-

вљачу аутомобила или руч-

кама врата.

2. Чим уђете, ослободите се одеће и обуће
Kада се вратите у свој дом, у ходнику се

одмах изујте и пресвуците и дезинфикујте

шапе свог љубимца, уколико је и он био с

вама. Кључеве, новчаник, наочаре и мо-

билни телефон одложите у кутију која тре-

ба да буде постављена на улазу у стан. Ка-

сније ћете их дезинфиковати. Кесе из про-

давнице ни случајно немојте стављати на

кухињски пулт или на сто, јер оне могу

бити контаминиране. Најбоље би било да

их спустите на под, и то на део који ћете

брзо и лако дезинфиковати чим све

распакујете.

Не улазите у остале просторије у стану у

обући и одећи у којој сте били напољу. Оде-

ћу не наслањајте нигде, већ је одмах стави-

те на прање, а капуте и јакне изнесите на ва-

здух да се проветре. Препоручена темпера-

тура за прање одеће је 60 степени, а ако ма-

теријал не трпи ту температуру, додајте у ма-

шину неко средство за дезинфекцију одеће.

Ако нисте у могућности да одмах оперете

одећу, онда је обавезно изнесите напоље да

се ветри или је спакујте у пластичне кесе и

одложите тако да не може доћи у додир с

чистом одећом или вашим укућанима.

4. Окупајте се
Да бисте били сасвим сигурни да сте се

ослободили свега што сте донели споља –

окупајте се. Лекари кажу да је хипотетички

могуће да се материјал контаминиран ви-

русима задржи не само на одећи већ и на

кожи и коси. Они наводе да постоји ве-

роватноћа да вирус с тих места рукама

пренесете у уста, нос или очи и да се тако

заразите.

Истина, шансе за то су, наводно, мале, али

као што је речено на почетку, чак и Светска

здравствена организација о овим стварима

говори са одређеном резервом, јер је потреб-

но урадити још много испитивања да би се о

начину преношења вируса знало баш све.

Стога, купање не може да шкоди, а може

и те како да користи. Ако ништа друго, по-

моћи ће вам да се опустите и осећате боље.

ДЕТАЉНИ ВОДИЧ КРОЗ ДЕЗИНФЕКЦИЈУ

КАКО ДА БУДЕТЕ СИГУРНИ ДА НИСТЕ УНЕЛИ ВИРУС У КУЋУ

3. Оперите руке
Kада сте све то обавили, до-

бро оперите руке сапуном и

топлом водом. Прање треба

да траје више од 20 секунди.

Да би вам било лакше да раз-

умете како и колико треба

прати руке, замислите да су

оне јако масне и да је потреб-

но много сапунице и топле во-

де да би се та масноћа уклонила.

Вирус је, кажу стручњаци, заиста зашти-

ћен танким спољашњим слојем масти, па га

сапун или детерџент уклањају

након двадесетак секунди.

Пена, наиме, раствара тај слој

масти и чини да се молекул

који се крије испод њега рас-

прши и пропадне. Што топлија

вода, изнад 25 степени, помо-

ћи ће вам у уклањању вируса.

Савет плус: ово није време

за дуге нокте. Ако су вам нокти сасвим крат-

ки, вирус ће имати мање простора и скриве-

них кутака за задржавање.

5. Дезинфикујте
кључеве 

и телефоне
Сада је време да дезин-

фекцијским средствима с

алкохолом попрскате ства-

ри које сте оставили у ку-

тији на улазу у стан. Па-

жљиво очистите телефоне,

кључеве, наочаре, новча-

ник и остале ситнице

које сте користи-

ли напољу и

држали

по џепо-

вима.

Од заразе вас штите
четири „с”:
самоизолација,
социјална дистанца,
сапун и средство 
за дезинфекцију.

7. Како дезинфиковати храну?
Стручњаци наводе да свежу храну треба пре

одлагања у фрижидер темељно опрати. Ори-

гиналних паковања се ослободите одмах, уко-

лико је то могуће: тестенине, пиринач, паху-

љице, шећер, со и сличне производе преспи-

те у стаклене или пластичне посуде, а амбала-

жу баците. Остале намирнице, оне које може-

те, пребришите средством за дезинфекцију.

8. Не перите воће и поврће сапуном!
На друштвеним мрежама су се ових дана

појавили савети да воће и поврће треба пра-

ти сапуном или детерџентом за судове, али

стручњаци упозоравају да се то никако не

сме радити, јер је то изузетно

опасно. Дозвољен је једино

детерџент специјално напра-

вљен за храну.

Ако свеже воће и поврће

оперете сапуном или детер-

џентом за судове и не испе-

рете га добро или ако га на-

мирница упије, унећете ове

хемикалије у организам. Резултат који мо-

жете очекивати: мучнина, повраћање и

пролив.

Стручњаци тврде да је за прање воћа и по-

врћа сасвим довољна чиста

вода. Уколико желите да буде-

те сигурни, можете те намир-

нице оставити неко време у

раствору соде бикарбоне. Пре-

ма речим епидемиолога, сиро-

во месо не треба прати, јер ће

штетне бактерије свакако бити

уништене термичком обрадом.

11. Шта користити за дезинфекцију?
Обичан сапун, односно детерџент и вода би-

ће довољни за чишћење, док за дезинфек-

цију можете користити специјална средства

која су за то намењена, раствор најмање

70% алкохола или комбинацију избељивача

и воде (четири кашичице избељивача по ли-

тру воде).

Дезинфекциона средства која препоручује

Европски центар за превенцију и контролу

болести садрже следеће активне супстанце:

• натријум хипохлорит 0,05–0,5%,

• етанол 70%,

• глутаралдехид 2%.

• изопропранол 50%,

• повидон јод 10% (1% јода),

• бензалконијум хлорид 0,05%,

• натријум-хлорид 0,23%,

• формалдехид 0,7%.

10. Kолико често треба чистити?
Уколико не излазите свакодневно, јасно је

да не треба да двадесет пута дневно

манијакално бришете све површине, јер

када сте унутра, вирус свакако не може да

уђе.

Тада хигијену одржавајте као што сте то

чинили и пре пандемије. Ако с вама живи

неколико људи или имате и животиње, два

пута дневно пребришите подове и кваке

дезинфекцијским средством.

12. Прање новца није добра идеја
Народна банка Србије саветовала је грађа-

нима да што мање користе готов новац и да,

колико могу, избегавају непосредан контакт

са особом којој плаћају.

Новчанице су, кажу банкари, због својих

физичких карактеристика и услед много ве-

ће циркулације међу људима, изложене

различитим бактеријама и вирусима који се

могу задржати на њима, а затим пренети на

руке људи који их користе и касније потен-

цијално унети у организам.

Народна банка истовремено апелује да се

и код плаћања картицом води рачуна да она

не напусти руке власника, чиме се, како на-

воде, смањује ризик од „контакта с другим

људима и површинама на којима би могле

да се нађу честице вируса”.

На питања грађана о томе да ли је могуће

дезинфиковати новац, у НБС кажу да се то не

препоручује, јер би се третирањем новчаница

различитим хемијским, дезинфекционим

средствима ризиковало његово оштећење.

Дакле, прање новца се не препоручује чак ни

у буквалном смислу. Банкари препоручују да

уместо тога користите рукавице како бисте

додир с готовином свели на минимум.

9. Одржавајте хигијену простора
Овај корак је посебно важан када се врати-

те у свој дом. Ако немате дезинфицијенсе,

можете користити и алкохол из апотеке.

Натопите крпу или пешкир и пребришите

кваке, прекидаче, ручкице ормарића, повр-

шине намењене за припремање и конзуми-

рање хране, врата фрижидера, столице, да-

љинске управљаче, подове, посебно део где

су биле одложене кесе с намирницама које

сте донели споља.

Запутите се потом у купатило и средством

за дезинфекцију пређите преко ве-це шоље,

водокотлића, умиваоника, каде, плочица...

Кад све завршите, поново темељно оперите

руке. Препоручљиво је да их потом намаже-

те густом хи-

дратантном

кремом како

бисте нахра-

нили кожу

и с у ш е н у

средствима

за дезинфек-

цију.
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8 ГРАДСКА

Чекали смо у редовима, купили шта
се могло и направили залихе у ишче-
кивању 24-сатног полицијског часа.
Паника је већ устукнула и оставила
место здравом и рационалном страху
од болести која хара планетом. Ка-
рантин који нас је снашао током пан-
демије траје већ довољно дуго да овај
нови темпо живота многима полако
прелази у навику. Људи су се поми-
рили са чињеницом да је останак код
куће и избегавање сваког контакта с
другима предуслов за спречавање ши-
рења инфекције.

Према досад објављеним стати-
стичким подацима, Панчевци су ме-
ђу дисциплинованијима по броју
прекршаја забране кретања и забра-
не окупљања.

Већ почињу и опкладе када ће „све
ово” да прође: једни типују на 1. мај,
други „дају форе” корони до почетка
јуна.

Али сви се слажу да је лето слободе
пред нама.

А до тада... Ево још десет прича на-
ших суграђана о свакодневици у че-
тири зида.

АЛЕК САН ДАР ШКР БИЋ, 
ко но бар:

– Да би смо се за шти ти ли од овог
ви ру са, по треб но је да по шту је мо све
ме ре ко је се од нас тра же. Мо ји уку -
ћа ни и ја смо у до му, не иде мо ни ку -
да и на тај на чин се шти ти мо. Ја чак
и не ра дим. Ка фа на у ко јој сам за по -
слен тре нут но је за тво ре на, у скла ду с
ме ра ма Вла де. Ка да не из ла зиш, не
мо жеш да се за ра зиш. Осим ка да то,
на рав но, мо ра мо, али што ма ње из -
ла зи мо, ма ња је ве ро ват но ћа да ће мо
се ин фи ци ра ти.

ПА ЛИ БА ША, 
умет ник:

– Тре нут но сам у Ис три, у „Ди но -
пар ку”, где ина че и ра дим то ком се -
зо не као ани ма тор. Да не про во дим
рад но, с ко ле га ма, при пре ма мо парк
за отва ра ње у но вој се зо ни, ко ја је
тре нут но са свим не из ве сна. Не но си -
мо ма ске. По цео дан смо за јед но у
кру гу пар ка, рет ко ко из ла зи, јер не -
ма мо ни по тре бе за тим. Ов де ма ске
још ни су оба ве зне. Ина че, на пра ви -
мо са ми по не ки „пар ти” и то нам је
као да смо иза шли у град (смех). Си -
гу ран сам да ових да на ни ком ни је
ла ко да са чу ва по зи тив ну енер ги ју.
За то је нај бит ни је да бар у то ме успе -
мо. Као по је дин ци мо же мо да оста -
не мо код ку ће и та ко са чу ва мо сво је
и ту ђе жи во те.

АЛЕК САН ДРА ТО МА ШЕ ВИЋ, 
ап сол вент ки ња књи жев но сти:

– Тре ћа је не де ља от ка ко сам у
изо ла ци ји, ако из у зме мо по вре ме не
на бав ке. Уме ла сам да бу дем и по
осам на ест са ти ван ку ће – на по слу,
с при ја те љи ма, на кви зо ви ма, па ми
је на гло „ко че ње” те шко па ло. Ме -
ђу тим, у овим из ме ње ним окол но -
сти ма имам ви ше вре ме на за мно ге
ства ри ко је ни су мо гле да до ђу на
ред, као што је спре ма ње по след њег
ис пи та. Ве ћи део да на про ве дем за
пи са ћим сто лом, а дру штво ми пра -
ве пе сни ци по пут Вас ка По пе и Ми -
о дра га Па вло ви ћа. По све тим се по -
том и књи зи Бо ри сла ва Пе ки ћа „Хо -
до ча шће Ар се ни ја Ње го ва на”. Кон -
так ти с дра гим љу ди ма ни су пре ста -
ли: до пи су је мо се или од ла зи мо на
„вир ту ел не” ка фе по мо ћу ка ме ре. Ту

су и апли ка ци је за уче ње стра них је -
зи ка, па се по мо ћу њих, те му зи ке,
се ри ја и ве сти, тру дим да уна пре -
дим сво је зна ње ру ског и шпан ског.
Мно го ми зна чи што су по је ди не по -
зо ри шне ку ће од лу чи ле да еми ту ју
сво је пред ста ве он лајн, па сам та ко
ско ро од гле да ла ба лет „Ко шта на”
На род ног по зо ри шта и „Ха дер сфилд”
ЈДП-а.

ИГОР МИ ЛИ КИЋ, 
сту дент фи ло зо фи је:

– У по чет ку изо ла ци је ми је тре ба -
ло пар да на да се на вик нем на но во -
на ста ле окол но сти и да фо ку си рам
сво је ми сли, али са да про на ла зим вре -
ме на за ства ри ко је ми при чи ња ва ју
за до вољ ство. То су чи та ње књи га, гле -
да ње ста рих и но вих оства ре ња на по -
љу ки не ма то гра фи је и уче ње пер сиј -
ског је зи ка, што сам по чео је се нас.
Са да имам вре ме на за ан га жо ва ни ји
рад на се би. Та ко ђе, имам мо гућ ност
да ви ше вре ме на про во дим са сво јом
по ро ди цом, што у прет ход ном пе ри -
о ду ни сам мо гао због оба ве за на по -
слу и фа кул те ту. По ред све га то га,
отац и ја смо то ком пе ри о да изо ла -
ци је ус пе ли да за вр ши мо „кро вље ње”
те ра се на по ро дич ној ку ћи – че ти ри
да на смо ис ко ри сти ли на баш ква ли -
те тан на чин.

НИ КО ЛА БА РИЋ, 
тех ни чар друм ског са о бра ћа ја:

– У окол но сти ма пан де ми је ве о -
ма сам ди сци пли но ван и углав ном
сам у изо ла ци ји. Пре ко да на сам у
дво ри шту, вре ме про во дим с по ро -
ди цом и чу вам се стри чи ну Ан ђе лу.
Гле дам фил мо ве и слу шам му зи ку.
Про во дим до ста вре ме на на ин тер -
не ту... Бит но је да се при др жа ва мо
свих ме ра ко је нам са ве ту ју не би
ли ово све што је мо гу ће пре про -
шло... Бри нем за сво је здра вље, као
и за здра вље свих нас. Не па да ми
те шко то што ни куд не из ла зим, чак
ми је до бро до шао од мор. Је два че -
кам да се „ка ран тин” за вр ши, ка ко
би смо мо гли нор мал но да функ ци -
о ни ше мо. Ми слим да нам је ово сви -
ма лек ци ја о то ме ко ли ко је бит но
би ти здрав.

НА ТА ЛИ ЈА БОЛ ДО ВИ НА, 
со ци о лог:

– Вре ме у изо ла ци ји про во дим на
се лу, по шту ју ћи све ме ре за спре ча -
ва ње ши ре ња ви ру са. Из ла зим ис -
кљу чи во ра ди ку по ви не, пла ћа ња ра -
чу на и од ла ска у апо те ку. Да не тро -
шим чи та ју ћи књи ге и гле да ју ћи
фил мо ве. Учим је зик и по ха ђам он -
лајн кур се ве. Ова си ту а ци ја ми је те -
шко па ла, али се не пла шим и на -
дам се да ће про ћи што пре. Све што
има свој по че так мо ра има ти и свој
крај. Са чу вај мо мен тал но здра вље,
пре све га.

МА РИ НА МИ ТИЋ, 
кро ја чи ца:

– Ге не рал но ни смо упла ше ни, не
сме та нам изо ла ци ја. Имам ћер ку
основ ца, та ко да јој са да мо гу по све -
ти ти ви ше вре ме на. Ра ди мо за дат ке,
за ба вља мо се на раз не на чи не. У по -
чет ку ни смо до вољ но озбиљ но схва -
ти ли све ово, али са да смо ди сци пли -
но ва ни ји. Ни смо ве ро ва ли да ће епи -
де ми ја до ћи и до нас, али, ето, де си -
ло се, мо ра мо се сви по тру ди ти и ово
ће про ћи.

ДЕ ЈАН МИ ТИЋ, 
ма га ци о нер:

– Не пла ши мо се то ли ко, али опет
ни је све јед но. Ра дим још, имам кон -
так те с љу ди ма, ни кад се не зна. Пред -
у зе ли смо све ме ре да се за шти ти мо
на по слу, али опет ри зик по сто ји.
Имам по ро ди цу за ко ју се бри нем.
Те шко је ор га ни зо ва ти се: на ши ро -
ди те љи, ба ке и де ке за ви се од нас, а
огра ни че но нам је вре ме за кре та ње.
Тре ба и њи ма обез бе ди ти хра ну, ле -
ко ве. Али не ка ко се сна ла зи мо. Бри -
не ме углав ном ка ко ће се свет опо -
ра ви ти кад све ово про ђе, пу но љу ди
је оста ло без по сла, без ика квих при -
ма ња. Не ће би ти ла ко.

ЖЕЉ КО ВО ДЕ НИ ЧА РОВ, 
стру ков ни ин же њер:

– Ра дим у по ро дич ној пе ка ри, али
су уве де не ме ре скра ће ног рад ног вре -
ме на. Мак си ма лан до зво љен број љу -
ди у за тво ре ном про сто ру је дво је. Ре -
дов но дез ин фи ку је мо наш ло кал, му -
ште ри је та ко ђе по шту ју дис тан цу, не
при ла зе су ви ше бли зу ка си и углав -
ном но се ма ске и ру ка ви це. Уви ђам
да су љу ди озбиљ но схва ти ли це ло -
куп ну си ту а ци ју. Чу вам се та ко што
по шту јем со ци јал ну раз да љи ну, ре -
дов но пе рем ру ке, но сим ма ску и ру -
ка ви це. На по ље из ла зим са мо по по -
тре би. Код ме не ни је при су тан страх.

ПРЕ ДРАГ СТАН КО ВИЋ, 
про гра мер:

– Што се ти че вре ме на ко је про во -
дим у изо ла ци ји, док не пад не мрак,
са си ном оба вљам по сло ве у дво ри -
шту, ко је је ре ла тив но про стра но. Хра -
ни мо до ма ће жи во ти ње, ко си мо тра -
ву и слич но. У то вре ме мо ја су пру га
спре ма раз не спе ци ја ли те те ко је ду го
ни смо има ли на је лов ни ку, јер је тем -
по жи во та ина че ве о ма брз. На кон
ве че ре углав ном игра мо дру штве не
игре, гле да мо ТВ или сур фу је мо ин -
тер не том. По ред то га, с об зи ром на
то да сам у стар че вач ком кри зном
шта бу, че сто од го ва рам и на пи та ња
гра ђа на о про бле ми ма с ко ји ма се су -
сре ћу. У ве чер њим са ти ма ор га ни зу -
је мо ак тив но сти за из ви ђа че. Јед на
од њих је и спот за свет ску ак ци ју
„Сат за на шу пла не ту”.

Је ле на Ка та на

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

СА ДА ИМА МО ПРИ ЛИ КУ 
ДА РА ДИ МО НА СЕ БИ

А. ТОМАШЕВИЋ И. МИЛИКИЋ

Н. БАРИЋ Н. БОЛДОВИНА

М. МИТИЋ Д. МИТИЋ

А. ШКРБИЋ П. БАША

Ж. ВОДЕНИЧАРОВ П. СТАНКОВИЋ

НАША АНКЕТАМИ ПИТАМО ЗА ВАС

У скла ду са од лу ком Вла де Ср би је,
про дав ни це су, до евен ту ал них но -
вих из ме на, за све по тро ша че отво -
ре не од по не дељ ка до пет ка, од 7 до
15 са ти. У петак, 10. априла, за гра -
ђа не ста ри је од 65 го ди на рад ње ће
ра дити од 4 до 7 са ти, а за оста ле
гра ђа не од 8 до 15 са ти. Субота и не -
де ља су не рад ни дани. Тр гов ци има -
ју пра во и да са ми од ре де рад но вре -
ме сво јих обје ка та, не од сту па ју ћи
од на ве де них вре мен ских окви ра.

Ка да је реч о бро ју по тро ша ча ко -
ји мо гу да се на ђу у исто вре ме у ма -
ло про дај ном објек ту, он за ви си од
ква дра ту ре објек та: по је дан по тро -
шач до ла зи на сва ких де сет ква драт -
них ме тра, на рав но, уз по што ва ње
оп штих ме ра пре вен ци је и фи зич ке
уда ље но сти.

Ево спи ска про дав ни ца у ко ји ма
ће пен зи о не ри има ти при ли ку да
оба ве ку по ви ну у петак.
Пан че во:
„Де лез” (Све тог Са ве 8-а), ДИС (Ми -
ло ша Обре но ви ћа 12), „Лидл” (Ми -
ло ша Обре но ви ћа 12-б и Мо ше Пи -
ја де 104), „Мер ка тор” (Бра ће Јо ва -
но вић 104, Ска дар ска б. б. – „Ро -
дић”), АД „По ду на вље” (Ра шка 16,
Вој во ђан ски бу ле вар 9, Вељ ка Вла -
хо ви ћа 11, Гро бљан ска 12), „Ва си -
ље вић и син” д. о. о., (Др Све ти сла ва
Ка са пи но ви ћа 5, Вој во ђан ски бу ле -
вар 46, Кра ља Ми ла на Обре но ви ћа
9, Вељ ка Пе тро ви ћа 11), „GIZ Fru-
its” (Вој во ђан ски бу ле вар б. б.), „Дал -
ма ДМ” (Мо ше Пи ја де 104, Бра ће
Јо ва но вић 83, Ки кинд ска 9, В. Пе -
тро ви ћа 5), ТР „Ду ња за вас” (Ба ва -
ни штан ски пут 111), „ФАМ мар кет”
(Ко за рач ка 84-а), СТР „Бла го” (Јо -
си фа Ма рин ко ви ћа 45), „Лу ко вић
мар кет” (Или је Га ра ша ни на 6), „Пи -
ле ћи ду ћан” (Жар ка Зре ња ни на 3),
„Зо ки мар кет” (До бро во љач ка 44),
„СД 013” (Кни ћа ни но ва 14), СТР
„Сње жа на” (Ба чван ска 23), СТР „Ми -
са Ке ле По ду на вље” (Ра шка 16), СТР
„ТиТ” (Ма ке дон ска 14), ТР „Це ца
013” (Ко за рач ка 183, Ска дар ска 3),
„Про трејд 1” (Ца ра Ду ша на 40),
„Про трејд 2” (Жар ка Зре ња ни на),

„Про трејд 3” (Пе тра Пре ра до ви ћа
36), „Фу ди мар кет Ва ња” (Ста ри Та -
миш, Бо ро ва 10), „Ла на ВЖ” (Ста ри
Та миш, Ке сте но ва б. б.), СТР „Је ле -
на 2” (Вој ло ви ца, Све то за ра Мар ко -
ви ћа 244), „Мла дост По ду на вље”
(Вој ло ви ца, Гро бљан ска 12).
Ба нат ски Бре сто вац:
„Шуј до вић” (Мар ша ла Ти та и Са ве
Ко ва че ви ћа 36), АД „По ду на вље”
(Пан че вач ка б. б.).
Ба нат ско Но во Се ло:
АД „По ду на вље” (Мар ша ла Ти та 67).
До ло во:
СТР „Би ља” (Кра ља Пе тра I број 1 и
Рад нич ка 104), СТР „Ду ца” (Све то -
за ра Мар ко ви ћа 28), АД „По ду на -
вље” (Кра ља Пе тра I број 36).
Гло гоњ:
Дис конт „Сто ил ко вић” (Осло бо ђе ња
88), „Ду ћан 2013” (Ули ца 1. ма ја
45), АД „По ду на вље” (Осло бо ђе ња
69).
Ива но во:
СТР „Ма рин ка” (До жа Ђер ђа 51),
„Ти ка” (Дожa Ђер ђа 23).
Ја бу ка:
„Бра во” (Мар ша ла Ти та 53), АД „По -
ду на вље” (Трг Бо ри са Ки дри ча 12).
Ка ча ре во:
„Ми ра 1. мај” (Пр во мај ска 43), „Мав -
ко” (Рад нич ка 104), „Ја ца тр го ви на”
(Мар ша ла Ти та 13-а), „Пе ђа и Ма -
ја” (Мар ша ла Ти та 57), АД „По ду -
на вље” (На род ног фрон та б. б.).
Омо љи ца:
„Го мекс” (Трг Све тог Са ве б. б.),
„Вла да” (П. А. Чар но је ви ћа 9-б, Трг
Све тог Са ве, Кра ља Пе тра I број 25,
Ца ра Ду ша на 105, Ву ка Ка ра џи ћа
55, Ђу ре Јак ши ћа 87 – про дав ни це
овог лан ца на свим адре са ма ра ди -
ће од 6 ују тру).
Стар че во:
„Ју ни ор фуд” (Пан че вач ки пут 2),
„Лу кић” (Иве Ло ле Ри ба ра 81-а),
„Стар чев ка” (Иве Ло ле Ри ба ра 1),
„Ни џа и Не ца” (Мар ша ла Ти та 38),
„Ба нат” (Жар ка Зре ња ни на 67), пе -
ка ра „Пе јић” (Пан че вач ки пут 2),
пе ка ра „Сто јиљ ко вић” (Мар ша ла Ти -
та 2), АД „По ду на вље” (Иве Ло ле
Ри ба ра 1).

У ко је про дав ни це
пензионе ри мо гу у петак?

ВА ЖНИ ТЕ ЛЕ ФО НИ

Бро је ви ко ји вам 
мо гу за тре ба ти

Три ја жна ам бу лан та за при хва та ње
фе брил них па ци је на та с ре спи ра -
тор ним те го ба ма на ла зи се у про -
сто ри ја ма ам бу лан те „Цен тар” у Змај
Јо ви ној 10 и ра ди 24 са та. Па ци јен -
ти ко ји при па да ју ам бу лан ти у Змај
Јо ви ној са да се ле че у ам бу лан ти
„Цен тар 2” у Ули ци Ми ло ша Обре -
но ви ћа 4. Све ам бу лан те До ма здра -
вља, осим ре спи ра тор не, ра де од 7
до 18 са ти.

Те ле фо ни ле ка ра у ре спи ра тор ној
ам бу лан ти: 062/807-31-10 (00–24),
062/807-31-09 и 062/807-31-47. Фик -
сни те ле фон ам бу лан те: 345-094.

Кол-цен тар До ма здра вља (нон-стоп):
062/807-31-36, 062/807-31-29,
062/807-31-23 и 013/313-349.
Бро је ви те ле фо на До ма здра вља за
пси хо ло шку по моћ гра ђа ни ма:
062/807-30-46, 062/807-40-88.
Слу жба хит не по мо ћи (нон-стоп):
013/194; 062/804-85-73, 013/345-369.
Цен тар за пре вен ци ју и кон тро лу бо -
ле сти За во да за јав но здра вље Пан -
че во (сва ког да на од 8 до 22): 062/88-
69-721, 066/86-66-836.
Је дин стве ни кон такт-цен тар за са -
ве те и пре по ру ке у бор би про тив ко -
ро на ви ру са: 19819.
Град ски штаб за ван ред не си ту а ци је
– бро је ви за по моћ пен зи о не ри ма у
ви ду на бав ке на мир ни ца, ле ко ва и
сл. (нон-стоп): 308-950, 308-960,
308-736.
Цен тар за со ци јал ни рад – ин фор -
ма ци је о на чи ну оства ри ва ња пра ва
(од 7 до 15 са ти): 062/80-61-576,
062/80-61-579.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Oд пре три недеље у држави
влада ванредно стање због пан-
демије коронавируса, што се,
наравно, односи и на панче-
вачка насељена места.

У то време су и све месне
заједнице основале кризне
штабове. Поред осталог, тамо
примају позиве и организују
тимове волонтера који су на
услузи првенствено старијим
особама.

С тим у вези, „Панчевац” на-
ставља да прати ситуацију од
места до места.

Повртари постижу
зацртано

Банатски Брестовац: Кризни
штаб настоји да држи ствари
под контролом, а председник
Савета МЗ Драган Миричић
истиче да су чланови били ак-
тивни и у суботу до поднева.

– Редовно излазимо у сусрет
грађанима, како бисмо могућ-
ност заразе свели на минимум.
У томе нам и они сами пома-
жу, па су рецимо многи рата-
ри, повртари и воћари били
спремни да асистирају прили-
ком скорашње дезинфекције
јавних површина, као што су
платои, тротоари, прометнији
путеви… Добра вест је да су
бројни повртари, упркос ван-
редном стању, руководећи се
свим препорукама, завршили
пролећну садњу. Притом, сва-
кодневно су, па и у вечерњим
сатима, присутни у својим пла-
стеницима, што је у овом пе-
риоду неопходно. И сада жељ-
но ишчекују да пијаце што пре
прораде. И ратари су вредни;

сетва се одвија несметано, а
они се придржавају полициј-
ског часа или имају уредну до-
кументацију. Поред свих ван-
редних ангажовања, успели смо
и да на делу наше пијаце по-
ставимо металне тезге – исти-
че Миричић.

Број кризног штаба је 626-
101 и он је доступан радним
данима од 8 до 15 сати, а су-
ботом и недељом дежурају
волонтери.

Вредне и племените
даме

Банатско Ново Село: Према
речима једног од чланова кри-
зног штаба, Далибора Убипа-
рипа, и даље је у току акција
помоћи старијим суграђанима,
а све информације се могу до-
бити на број телефона 615-051,
од 8 до 15 сати.

– ЈКП „Хигијена” је, уз по-
моћ Месне заједнице и других
наших институција – комунал-
ног предузећа, удружења по-
љопривредника и Добровољног

ватрогасног друштва, претход-
них дана дезинфиковала нај-
прометније локације, како у
центру села, тако и у остатку
места. Укупно је урађено четр-
десет километара улица у селу
– наводи Убипарип.

Иначе, од почетка ванред-
ног стања, када је владала не-
сташица маски, Удружење же-
на „Новосељанке/Bo bo a ce le” по-
чело је да их шије и поклања
волонтерима, старијим особа-
ма и свима којима је то неоп-
ходно, а према речима пред-
седнице Снежане Бабе, један
број је спремљен и за Роме, ве-
роватно најугроженију попула-
цију у овој ситуацији.

– Све наше чланице су у то-
ме учествовале, без обзира на
године и обавезе. Једне су има-
ле вишка материјала, друге –
конац, треће – ластиш, а већи-
на жена је шила. У сваком слу-
чају, ту смо, пре свега, за ста-
рије суграђане у било ком сми-
слу. Притом, нисмо одустале од
редовних активности, па ћемо
ускоро дати допринос и у очу-
вању традиције, али засад је нај-
битније да сви остану код куће.
Увек има начина да буду креа-
тивни – каже председница.

И ратари на губитку

Долово: Чланица кризног шта-
ба Месне заједнице „Мита Ву-
косављев” Лидија Анкуцић Бо-
жић наводи да се на њихове те-
лефоне (26-34-703 и 26-34-266,
радним данима од 8 до 15 са-
ти) и даље јављају углавном ста-
рији мештани којима су неоп-
ходни лекови и намирнице.

– Претходних дана је орга-
низована дезинфекција јавних
површина, у коју су, поред

волонтера, укључени и радни-
ци ЈКП-а „Долови”. С друге стра-
не, полако се на улицама осећа
да су мештани схватили озбиљ-
ност ситуације, па је нарочито
за викенд, који је проведен у
карантину, напољу било тихо.
То значи да се поштују изрече-
не мере, као и полицијски час,
а и пољопривредници су се укло-
пили у новонастали режим –
каже ова Доловка.

Један од њих, Марко Бојтар,
који је и председник локалног
удружења паора, сугерише сви-
ма да поштују мере, како не би
излагали великом ризику и се-
бе и друге, нарочито лекаре.

– Што се тиче кретања по-
љопривредника, добро функ-
ционише апликација за доби-
јање дозволе, која је и мени вр-
ло брзо стигла. Примећујем да
је, док се чекало то одобрење,
полиција била толерантна и из-
рицала само упозорења. Што
се тиче економских мера, ту
сам врло депримиран зато што
за сељака ништа није одређе-
но из буџета, који пунимо у
огромној мери. Да не говорим
о томе да захваљујући нама
има неопходних намирница,
што сви истичу. Већ смо пре-
трпели материјалне губитке,
пре свега кроз нове цене жита-
рица, јер је кукуруз пао са 17
на 15 динара, а да не причам о
томе колико смо и ми изложе-
ни зарази – наглашава Бојтар.

Поново букети за
здравствене раднице

Глогоњ: Председник Савета МЗ
Славко Јовановски, који пред-
води и локални кризни штаб,
наводи да се, уз помоћ десетак
волонтера, свакодневно под-
мирују потребе старијих сугра-
ђана.

– Поред тога, влада велико
интересовање суграђана с пен-
зијама мањим од 30.000 за на-
јављене пакете. Пољопривред-
ницима свакодневно дајемо
упутства, а некима и сами по-
пуњавамо захтеве за добијање
дозвола за кретање у време по-
лицијског часа. Желим да ис-
такнем панчевачку кројачку
радњу „Нарнија” и нашу сугра-
ђанку Биљану Младеновски,
зато што су Месној заједници
донирале око двеста платне-
них маски, које ћемо подели-
ти нашим суграђанима. Сре-
ћан Крстић је поново даровао
по букет кала свим радницима
локалне амбуланте и апотека у
селу – каже Јовановски.

Кризни штаб прима позиве
на бројеве телефона 627-831,
627-011 и 627-002 радним да-
нима од 8 до 15 сати.

Под контролом

Иваново: Кризни штаб и даље,
уз помоћ петнаестак младих
волонтера, свакодневно обила-
зи старије суграђане и доста-
вља им храну, лекове и друге
потрепштине. Две продавнице

(„Маринка” и „Тика”) раде и за
пензионере.

Кризни штаб Месне заједни-
це дежура радним данима од 8
до 15 сати, а сви којима је по-
требна било каква помоћ или
информација могу да се јаве
на телефон 629-108.

Све чине за старије

Јабука: Председник Савета МЗ
и први човек кризног штаба
Слободан Илић наводи да три-
десетак људи добре воље и да-
ље ревносно излази у сусрет
својим суграђанима и позиве
прима 24 сата путем мобилног
телефона 063/170-74-45, док
пријаве иду на телефон 26-24-
046, од 8 до 15 сати.

– Уз служење наших најста-
ријих мештана, наши волонте-
ри су прошле недеље сваком
од њих носили и један беспла-
тан овонедељни примерак
„Панчевца”, а било их је око
сто. Поред тога, Месна зајед-
ница је поклонила педесет ма-
ски онима који дежурају у
Основној школи „Гоце Делчев”,
а у сарадњи с ЈKП-ом „Вод-
-ком” редовно се спроводи дез-
инфекција јавних површина на
којима је циркулација грађана
највећа, као што су продавни-
це, аутобуска стајалишта, По-
шта, амбуланта, апотеке, шко-
ла – набраја Илић.

Један од најагилнијих волон-
тера свакако је Марјан Насков-
ски, који је запослен у ЈКП-у
„Хигијена”, а када је слободан,
обилази суграђане. Он све оба-
вља својим аутомобилом и, пре-
ма сопственој жељи, без ика-
кве надокнаде.

– Када радим по подне, во-
лонтирам пре подне и обрнуто.
Чиним све што они зажеле – од
набавки у продавницама до по-
дизања пензија, за шта ми дају
једнократну пуномоћ. Бака Бор-
ки сам чак цепао дрва за пот-
палу. Морам да признам да су
суграђани веома одговорни; сви
носе маске и држе дистанцу –
наводи Насковски. 

Доручак за волонтере

Качарево: Кризни штаб је од
почетка ванредног стања при-
мио око хиљаду позива, а
неколико стотина људи је

услужено неопходним потреп-
штинама. Волонтери су актив-
ни до 16 сати, а контакт-теле-
фон је 601-030.

Све то време веома је агил-
но и Удружење жена „Етно-ку-
так”. Према речима председ-
нице Зоре Чубрић, нема саста-
нака, али се чланице свако-
дневно договарају преко теле-
фона и друштвених мрежа.

– Једна од наших активно-
сти, на коју сам јако поносна,
јесте да све чланице од почет-
ка ванредног стања свакоднев-
но спремају доручак за волон-
тере. Смењујемо се у томе, а
правимо разне пите, кифле,
проје, штрудле, салчиће и сит-
не колаче. Оно што преостане,
пакујемо за социјално угроже-
не мештане. Морам да издво-
јим Мицу Мандић, Зузану Стој-
ков и Зору Љубичић, које шију
маске за волонтере и заинте-
ресоване мештане, док је Ђина
Пешић искористила ову при-
лику за креативан рад, па хе-
кла прелепе торбе од памуч-
них трака. Све оне које немају

забрану кретања снабдевају ста-
рије од 65 година храном и ле-
ковима – каже ова Качаревка.

И Омољчанке
шију маске

Омољица: Кризни штаб је, пре-
ма речима председника Саве-
та МЗ Душана Лукића, од по-
четка ванредног стања сваког
радног дана од 8 до 15 сати
примио 764 позива на контакт-
-телефоне 617-036 и 617-008.

– Пензионерима смо реши-
ли проблеме у близу двеста
случајева, а звали су преко
петсто пута и сви су, махом,
тражили пакет. Све што су же-
лели, ми смо учинили, од до-
ставе лекова и хране до поди-
зања пензија. Морам и да по-
хвалим волонтере, а пре све-
га Ивану Бркић, Иванку Пе-
тровић и Бранку Гвозденовић,
као и чланове кризног штаба
Срђана Анђеловског, Марија-
ну Глигорић Илић, Николу Ђу-
кановића, Ђуру Топаловића и
Јовицу Латковића – каже
Лукић.

Поред њих, истиче и Удру-
жење жена „Жисел”, чија пред-
седница Снежана Марковић ка-
же да су се чланице потрудиле
да сашију маске свима онима
којима је то било неопходно.

– Донирали смо их школи,
члановима KУД-а „Жисел”, рад-
ницама СТР-а „Влада”, као и ве-
ликом броју грађана. Исто смо
учиниле и за запослене на ми-
кробиологији и пулмологији Оп-
ште болнице Панчево. Наста-
вљамо да шијемо маске и дели-
мо их коме год затреба. Засад
нам је то једина обавеза, као и
да чувамо наше најстарије сугра-
ђане, који су тренутно најугро-
женији – каже Марковићева.

Ратари би да
поједноставе кретање

Старчево: Кризни штаб и даље
обавља све задатке које пред
њих поставе пре свега старији
суграђани, а они могу и даље
да се јаве у периоду од 8 до 15
сати (број телефона 631-144).

Поред тога, упркос свему те-
ку и редовне активности, као

што је уређење јавних површи-
на, које обављају радници ко-
муналног предузећа, а трају и
радови на едукативно-изложбе-
ној поставци „Старчево кроз
векове”.

У последње време много је
речи у вези с (не)могућношћу
кретања пољопривредника, а
Немања Петровић, председник
удружења старчевачких рата-
ра, каже да би та регулатива
могла да буде једноставнија.

– Пре неколико дана сам се-
јао неку луцерку и вратио се
кући око 21 сат. Том прили-
ком ме је, иако сам био у трак-
тору, зауставила патрола и упо-
зорила ме да то не чиним, без
обзира на то што су знали да
стижем с њиве. Други пут ми
је пукао каиш на трактору, а
знам да га има колега из Уљ-
ме. Међутим, бојао сам се да
седнем у аутомобил и одем
чак тамо. Све су то разлози
због којих би било много лак-
ше да нам кретање одобрава,
рецимо, неко лице из локал-
ног кризног штаба, у коорди-
нацији са удружењима рата-
ра, уместо да за сваку ситницу
зивкамо Министарство. Тако
сам сатима звао неки број и
нико ми се није јавио. Приме-
ра ради, у Старчеву би ишло
лако, јер нас нема много – тек
десетак нас који морамо да
радимо и за време полициј-
ског часа. Притом, мислим да
ништа не реметимо, јер не пра-
вимо никаква окупљања – ис-
тиче Петровић.

Петак, 10. април 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ВАНРЕДНО СТАЊЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Прање глогоњских улица антивирусним средствима

Вредне руке чланица „Жисела”

Припреме за дезинфекцију јавних површина

Насковски у обиласку старијих суграђана

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Брестовац у време полицијског часа



Про ле ће нас ма ми да иза ђе мо
на по ље, али си ту а ци ја је та ква
да мо ра мо да оста не мо у ста но -
ви ма. Мо же мо са мо да га удах -
не мо с на ших про зо ра, те ра са и
из дво ри шта и да га пре не се мо
на па пир, плат но или на нот ни
па пир. Пан че вач ки умет ни ци
при ча ју ка ко ства ра ју док је по -
ли циј ски час све ду жи.

Је ле на Бад ње вац Ри стић, 
сли кар ка:

– При ја ми што мо гу да се у
пот пу но сти по све тим сли кар -
ству. Наш по сао је уса мље нич -
ки, увек си сам с плат ном, али
у овим усло ви ма ти ши не увла -
чи се не ки не мир, не спо кој ство
и бри га шта ће се де ша ва ти у
на ред ним да ни ма. По што је све
ста ло, не ма из ло жби, сли кар -
ских ра ди о ни ца и оста лих ак -
тив но сти ве за них за кре та ње,
са да ми се пру жи ла при ли ка да
се по све тим ра ду, јер и у изо ла -
ци ји по сто ји жи вот и тре ба га
жи ве ти. Ра до сно и успе шно ра -
дим на но вој из ло жби. Пла ни -
ра ла сам је за је сен и већ за по -
че ла рад на но вом ци клу су, с

мо јим већ пре по зна тљи вим мо -
ти ви ма. Упо ре до сам за по че ла
рад на још не ко ли ко ма њих ци -
клу са, као што су сли ке под на -
зи вом „Птич ји свет”, од ко јих
је јед на већ би ла на го ди шњој
из ло жби „Све ти о ни ка”, као на -
ја ва оно га што спре мам. Ате ље
ми је у окви ру ку ће, што је ве -
ли ка пред ност. И кад ми се ро -
ди не ка иде ја, мо гу је од мах ре -
а ли зо ва ти или на пра ви ти ски -
це, цр те же, ма ле за пи се, не ку
вр сту ви зу ел ног днев ни ка. Имам
их до ста, то ком го ди на се мно -
го тих за пи са на ку пи ло. Са да
су то ви зу ел ни за пи си у вре ме
изо ла ци је. Доц ни је, из тих за -
бе ле шки, на ста ју сли ке.

Ка ко су кре ну ли ле пи да ни,
ка ко је до шло про ле ће, на јед -
ном је при ро да око ме не по че -
ла да се бу ди и про сто ме зо ве.
На мет нуо ми се из не на да но ви
ци клус, ко ји сам на зва ла „По -
здрав про ле ћу”. На сли ка ла сам
у да ху већ де се так сли ка. Из
свог ате љеа сли кам про ле ће на
Та ми шу. Иа ко ни сам на оба ли,
ја ви дим ре ку у ми сли ма, на
плат ни ма се сме њу ју јар ке, ва -
тре не бо је, бо је оп ти ми зма, као
не ки тра чак све тло сти у овом
си ви лу. Ства рам илу зи ју, сан о
про ле ћу на мо јој ре ци, али са
са свим но вим при сту пом. И са -
ма сам би ла из не на ђе на и збу -
ње на. Он да сам схва ти ла да је
то у ства ри мо ја ду бо ка по тре -
ба, као умет ни ка, да се су прот -
ста вим овом си ви лу, бо ле сти,
пу сто ши ко ја вла да око ме не.
Ми слим да је ова изо ла ци ја и
при ли ка да у ми ру и ти ши ни
упо зна мо са ми се бе као љу де и
као ства ра о це. По сто је ти тре -
ну ци у ства ра ла штву ка да стра -
ху јем, пре и спи ту јем се, спла -
снем на мо мен те и он да схва -
тим да је то ис ку ше ње, ко јем се
об ра ду јем и сли ка на ста не, из -
не дри се, а ја се ра ду јем. Е, у
то ме је сва ле по та и му ка ства -
ра ла штва, ко ја ме спа са ва у овим
ту жним да ни ма оса ме.

Ни ко ла Дра гаш, ка ри ка ту ри -
ста и илу стра тор:

– Изо ла ци ја ути че на ме не
вр ло ин спи ра тив но. Мо жда

стра шно зву чи, али ово је за
нас ка ри ка ту ри сте си ту а ци ја
ко ја до но си го ми лу ин фор ма -
ци ја и са ти рич них по ру ка ко је
је по треб но кроз ли ков ност пре -
не ти на па пир. По ку ша вам пр -
во као ро ди тељ, а по сле као ка -
ри ка ту ри ста, љу ди ма да про -
бу дим свест, упо зо ра ва ју ћи их

кроз ка ри ка ту ру да све озбиљ -
но схва те и да оста ну код ку ће,
а с дру ге стра не да по мо ћу ху -
мо ра по ку ша ју да скре ну ми -

сли на не ку дру гу, ве дри ју
стра ну. Док год ово тра је, у
мо јој гла ви и ср цу по сто ји
про је кат „Ка ри ка ту ром про -
тив ко ро на ви ру са” и тру -
дим се да сва ког да на на -
пра вим бар јед ну ка ри ка -
ту ру на ову те му. По све ћу -
јем ка ри ка ту ре ме ди цин -
ским се стра ма, по ли циј -
ском ча су, пре ки ду са о бра -
ћа ја… По ред ово га, цр там
стрип-та блу „Вас кр се ње Ла -
за ре во” за „Пра во слав ни за -
бав ник”, ко ји из да је Срп -
ска пра во слав на цр ква у
Њу јор ку, и при пре мам се
да илу стру јем лек ти ру за
тре ћи раз ред „До жи вља ји

мач ка То ше”. По ред цр та ња,
ве ћи део да на про во дим са сво -
јом де цом. Пра ти мо на ста ву,
дру жи мо се, кре а тив но се из -
ра жа ва мо, на док на ђу је мо вре -
ме ко јег у ре дов ним окол но -
сти ма че сто не ма мо у до -
вољ ној ме ри. Ми слим да је
ово сад иде ал на при ли ка
да бо ље упо зна мо сво ју де -
цу. Због ове си ту а ци је мо -
рао сам да рас пу стим сек -
ци ју „Ча роб ни свет цр та -
ња” и сад јед ном не дељ но
има мо он лајн час. Ја им за -
дам за да так, а они се ја ко
тру де и ша љу пре ле пе ра -
до ве. Мно го ми не до ста ју
и не ћу да до зво лим да нас
овај ка ран тин за у ста ви, али
њи хо во здра вље, кре а тив -
ност и бу дућ ност су ми јед -
на ко бит ни као и бу дућ ност
мо је тро је де це…

Ово са изо ла ци јом је до -
бро јер чо век има вре ме на да
се ма ло ис пи та и пре и спи та,
и по за ба ви са мим со бом, да
утврди шта би ва ља ло про ме -
ни ти, по пра ви ти, за тег ну ти и
при тег ну ти…

Иван Рак иџић, ре ди тељ:
– Све што је у ку ћи би ло по -

ква ре но –  по пра вим. Он да сед -
нем да пи шем. По чи ње на ТВ-
у до бар филм, зај...м пи са ње.
Ха, имам дво ри ште, идем да
ше там и хра ним ком шиј ске
мач ке. Ка да ме ви де, мач ке се
раз бе же. Зо вем при ја те љи цу да

је пи там шта се си па у во ду ка -
да хо ћеш да бри шеш пар кет.
Ми слим, због хи ги је не. Она
умре од сме ха. Не вре ди. Сед -
нем да сви рам кла вир. Ра шти -
мо ван је до бо ла. Он да опет
сед нем да пи шем. По чи ње на
ТВ-у обра ћа ње у пет на ест ча -
со ва. Зај...м пи са ње. У два де -
сет ча со ва иза ђем у дво ри ште
да апла у ди рам. Знам да је без
ве зе, јер ме ни ко не чу је. Ал’
не ка. Не ки та мо ро ка ју ва тро -
мет. Сед нем да пи шем. Зво ни
те ле фон. Зо ве ме при ја те љи ца
с пи та њем: „Је си ли чуо да ће
два де сет че ти ри са та да бу де...”
Без о бра зно пре ки дам ве зу. Из -
нер ви ран сам. Зај...м пи са ње.
Не где сам про чи тао да је Шек -
спир, у ка ран ти ну, а за вре ме
епи де ми је ку ге, на пи сао „Кра -
ља Ли ра”. Не знам за што сам
ово прет ход но на пи сао.

Че кам да ото пли па да по ко -
сим тра ву у дво ри шту. Су тра ћу
да пи шем. Идем да на хра ним
мач ке. Он да ћу да се за ва лим на
тро сед, за тво рим очи и гле дам у
бу дућ ност. Ону све тлу (или ка -
ква већ бу де). На по ме на: имам
пре ко ше зде сет пет го ди на.

Ива на Што пуљ, ма стер при ме -
ње ни умет ник:

– Ко ро на, реч ко ју нај че шће
чу јем ових да на… Не би ми сме -
та ла са ма изо ла ци ја, јер као
умет ни ку то ми је мно го ва жно,
али чи ње ни ца да не што ни је у
ре ду иза зи ва у ме ни бри гу и пи -
та ње: кад ће се све ово за вр ши -
ти и ка да ће се све опет вра ти ти
у нор ма лу?! До ду ше, мој са да -
шњи ри там је до ста сли чан ра -
ни јем, оном пре фа мо зне ко ро -
не: ку ћа –а те ље и обр ну то. По -
не кад, док сам у ате љеу, при -
бли жи се по ли циј ски час, а ја
же лим да ра дим ду же, па у том
слу ча ју оста јем ту и да спа вам,
ра де ћи до ка сно у ноћ. Дру штво
ми пра ви Љу би ца, мо ја бе ла
пре слат ка ма ца. Изо ла ци ја је
по кре ну ла у ме ни мно га пи та -
ња и ду бо ка раз ми шља ња на

тему бу дућ но сти, да ла ми про -
сто ра да ма штам и по ра дим на
се би. Ових да на сам за по че ла
фор ми ра ње ко ла жа од фо то гра -
фи ја ко је сам ду го са ку пља ла и
ко је ме екс трем но ин спи ри шу.
Не умем да вам до ча рам осе ћај
за но са док се ти ме ба вим, с ко -
ли ко стра сти то ра дим… Спрем -
на сам да тог да на за по ста вим
све за по че то и уне сем се у ко -
ла же ко ји го ми ла ју сег мен те
мог ате љеа из сно ва, мо је ку ће
из сно ва, ин спи ра ци је ко је ме
по кре ћу да ра дим на но вим ски -
ца ма и про јек ти ма ко је бих сва -
ка ко во ле ла да што пре ре а ли -
зу јем у гли ни, ма те ри ја лу ко -
јим се нај ви ше слу жим. Кад
лег нем да спа вам, сви ти ко ла -
жи и ски це по но во ми се ја вља -
ју пред очи ма, не мо гу да по -
бег нем од њих. Са истим жа -
ром раз ми шљам и о сво јој са -
мо стал ној из ло жби, ко ју већ ду -
же вре ме не успе вам да спро ве -
дем у де ло. При зна ћу, бор ба за
ег зи стен ци ју спу та ва ме да ра -
дим на то ме и да да ље раз ви јам
кре а тив ност и умет нич ки дух.
Ве ру јем да ће се си ту а ци ја у зе -
мљи и све ту сре ди ти бр же не го
што ми сли мо и да ће сва ко свој
„ко лаж”, за ми сли и ски це поче -
ти да ре а ли зу је у бу дућ но сти.

Ми ро слав Жу жић, глу мац:
– Ско ро ће ше зде сет го ди на

ка ко се ба вим ре чи ма, би ло ка -
за ним, као глу мац, би ло као
хро ни чар ове на па ће не ва ро -
ши, од ула ска у „Ате ље мла -
дих” 1961. го ди не па до да нас.
За све то вре ме пре шао сам пут
од ама тер ског ба вље ња глу мом
па до стал ног чла на „Ате љеа
212”. Упо знао сам хи ља де и хи -
ља де див них глу ма ца, пи са ца,
сли ка ра и чу ве них свет ских љу -
ди. Мно ге сам ко лум не пи сао у
овој ма то рој но ви ни и у на шем
драм ском ли сту „Лу ду су”. Мно -
ге кри ти ке и на гра де сам до -
био, кат кад рђа ве, а углав ном
по зи тив не. И то се го ди на ма
сла га ло у јед ном ор ман че ту. А
он да је до шао ко ро на ви рус и ја
сам као се дам де сет пе то го ди -
шњак до пао „кућ ног за тво ра”.
У не во љи, ни сам знао шта ћу,
упла ших се грд но, али већ дру -
ги дан за то че ни штва – ето иде -
је! Све што сам за жи во та до -
жи вео и оства рио, ре ших да
пре то чим у пи са на се ћа ња и да

сре дим ор ман са члан ци ма ко -
је сам пи сао и оним ко ји су о
ме ни пи са ни. Ето спа са! Ако
Бог да да се са чу ва мо од ове
на па сти, ето ле пих за пи са о
мом жи во ту, ко ји је нај ви ше
био про жет умет но шћу.

Емил Сфе ра, сли кар:
– Ту жно је што љу ди уми ру

и што је то ли ко њих бо ле сно,
не ма мо пра во да се жа ли мо
на изо ла ци ју. То је про сто ци -
ви ли зо ва но по на ша ње. На у чио
сам то још кад сам мо рао да
од ле жим бо ги ње, а ми слио сам
да то ни кад не ће про ћи. У сли -
кар ству сам увек у сво јој изо -
ла ци ји, сам са сво јим иде ја -
ма, ми сли ма, му зи ком, бо ја -
ма. У ате љеу ми је са мо ћа нај -
бо ље дру штво. Тре нут но ра -
дим сли ке ма лог фор ма та. Ура -
дио сам јед ну ко ја се зо ве „Бе -
ли ман ти ли” у част ле ка ри ма
и се стра ма, ко ји ма је да нас
нај те же. Оно што ми ја ко фа -
ли је су де ца с ко јом ра дим.
Де ца тр пе у све му ово ме, они

су ипак и пре све га дру штве на
би ћа и во ле да су у ко лек ти ву,
да ужи ва ју и ра ду ју се за јед но.
Тај рад с де цом је за ме не ве -
ли ко за до вољ ство за то што им
је умет ност по треб на и они
увек ужи ва ју у ства ра њу. Не
мо гу да за ми слим ка ко им је
по чи тав дан у ста но ви ма. Др -
жа ва је све ура ди ла да има ју
од лич не мо гућ но сти за уче ње
на да љи ну и они се ту сна ла зе,
али све је то са мо гле да ње кроз
про зор. Де ца во ле вр тић, шко -
лу, да жи ве са жи во ти ма дру -
ге де це.
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Култура од куће
Утор ком и че тврт ком уз „Ате ље 212”
То ком ван ред ног ста ња и „Ате -
ље 212” ће омо гу ћи ти сво јој пу -
бли ци да гле да сни мље не
пред ста ве. Сва ког утор ка и че -
тврт ка од 20 са ти на „Феј сбук”
ка на лу би ће еми то ва не пред -
ста ве тог по зо ри шта. Ово је је -
дин стве на при ли ка да мла ђа
пу бли ка ви ди не ке пред ста ве
пр ви пут и да се ста ри ја пу бли -
ка под се ти не ких пред ста ва ко -
је су не ка да би ле на ре пер то а ру.

    По чет ком сва ке не де ље на дру штве ним мре жа ма би ће об -
ја вље но ко је ће пред ста ве би ти еми то ва не.

Срп ско на род но по зо ри ште
Љу би те љи по зо ри шта од 23. мар та могу да пра те он лајн неке
од пред ста ва Срп ског на род ног по зо ри шта.

    У че твр так, 9. апри ла, би ће еми то ва на пред ста ва „Ани ка и
ње на вре ме на”, у ко про дук ци ји

Срп ског на род ног по зо ри шта и
„Бео ар та”. Текст и ре жи ју је

ра ди ла Ана Ђор ђе вић. У
пе так, 10. апри ла, мо ћи
ће те да по гле да те пред -
ста ву „Ви о ли ни ста на
кро ву”, ра ђе ну у ко про -
дук ци ји Срп ског на род -
ног по зо ри шта и
Но во сад ског по зо ри шта,

у ре жи ји Ати ле Бе ре ша.
За су бо ту, 11. април, пла -

ни ран је ко мич ни аку стич ни
мју зикл „Kiss” у из во ђе њу

„Отво ре ног кру га” из Но вог Са да.
Ре жи ју је ра ди ла Ви шња Об ра до вић.

    Ре пер то ар и лин ко ви за гле да ње пред ста ва би ће по ста вље -
ни на сај ту и „Феј сбук” стра ни ци СНП-а.

    По зо ри ште за др жа ва пра во на из ме ну ре пер то а ра, као и мо -
гућ ност ре при зи ра ња пред ста ва.

Пред ста ве ни шког те а тра

У скла ду са од лу ком о уво ђе њу ван ред ног ста ња на те ри то ри -
ји Ре пу бли ке Ср би је, а због не мо гућ но сти да љег пла ни ра ња
ре пер то а ра, На род но по зо ри ште Ниш је од лу чи ло да на пра ви
он лајн ре пер то ар и да пу тем лин ка омо гу ћи гле да ње не ких од
нај бо љих и нај гле да ни јих пред ста ва ни шког те а тра.

    Три пу та не дељ но би ће при ка за ни сним ци на лин ку ко ји ће
би ти об ја вљен на сај ту тог по зо ри шта, као и на дру штве ним
мре жа ма. Линк за јед ну пред ста ву би ће ак ти ван 48 са ти, а на -
кон то га на ње му ће се на ћи но ва пред ста ва.

    Глум ци На род ног по зо ри шта су се укљу чи ли у кам па њу
„Оста ни код ку ће” и сни ми ли крат ке ви део-по ру ке у ко ји ма
апе лу ју да се сви при др жа ва мо пре по ру ка и оста не мо у сво -
јим до мо ви ма док пан де ми ја не про ђе.

Спе ци ја лан про грам „Ег зи та”
И ор га ни за то ри фе сти ва ла „Ег -
зит” ових да на су ин тен зи ви ра ли
сво је он лајн ак тив но сти ка ко би
мно ги ма оста нак код ку ће то ком
ван ред ног ста ња про те као што
лак ше. Ви ше од ми ли он љу ди из
Ср би је, али и свих зе ма ља ре ги о -
на и Евро пе пра ти ло је по след -
њих не ко ли ко да на пу тем
ин тер не та спе ци ја лан про грам
фе сти ва ла „Ег зит”, ко ји по чи ње
сва ке ве че ри сим бо лич но у 20.20.

    Ни кад нео бја вље ни фе сти вал ски на сту пи сва ке ве че ри, на -
сту пи во де ћих до ма ћих диск-џо ке ја ди рект но из њи хо вих ку -
ћа и број на оба ве ште ња део су овог про гра ма на дру штве ним

мре жа ма. У че твр так, 9.
апри ла, би ће пре ми јер но
при ка зан кон церт „Ба ја ге 
и ин струк то ра” из 2018. 
го ди не, а на ред ног да на
прошло го ди шњи на ступ 
ди-џе ја Ма сеа Плек са.

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

ВРЕ МЕ ЗА ПРЕ И СПИ ТИ ВА ЊЕ И ПЛА НИ РА ЊЕ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Је ле на Бад ње вац Ри стић

Никола Драгаш

Ивана Штопуљ

Емил Сфера

Мирослав Жужић

Иван Ракиџић

„Исидора”, режија И. Менсур
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Ани ка не
во ли мно го
да се дру -
жи. Увек се
пла ши да
ће ре ћи
или ура ди -
ти не што
по гре шно
и за пра во
не уме да
’чи та’ љу де:
за њу, би ти
у дру штву
исто је што и на ћи се у стра ној зе -
мљи чи ји је зик не го во ри. Ви ше јој
се до па да ти ха са мо ћа књи га, ко је
мо гу да је од ве ду у не ки пот пу но
дру га чи ји свет. Или шах, ко ји се
са сво јим пра ви ли ма и ди сци пли -
ном, ја сном по де лом на цр но и бе -
ло, са вр ше но по кла па с ње ном ви -
зи јом жи во та. И упра во на пар ти ји
ша ха упо зна је Џо на та на.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта ви до жи вља ва те као уце ну.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Уце на је кад би мо ја же на да
ме ња пар че тор те за да љин ски, ко -
ји ја љу бо мор но чу вам и кад спа -
вам!” 064/2110...

„На уце ну не при ста јем, па ма -
кар ме уце ни ли!” 064/6155...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње чи јем по врат ку у
ваш жи вот би сте се об ра до ва ли:

„Об ра до ва ла бих се кад би ми се
у жи вот вра ти ли ’кин дер ла да’, жва -
ке ’чун га лун га’ и со ки ћи ’фру тек’!”
063/8264...

„На све при ста јем, сви мо гу да се
вра те, ма кар и с оног све та, са мо та -
шта нек ми се не вра ћа из ино стран -
ства, кад вас мо лим!” 064/1683...

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

Два чи та о ца ко ји до сре де, 15. апри -
ла, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ка да сте по след њи пут
ура ди ли не што сим бо лич но?”, на -
гра ди ће мо јед ном књи гом. Од го во -
ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

О л и  в е р
Рад ман је
нер  во  зно
иш че ки вао
15. мај
2015, свој
п е  д е  с е  т и
ро ђен дан.
Овај књи -
го во ђа је
од лу чио да
као по мен
сво јој се -
стри бли -
зна  ки њи,
ко ја је по ги ну ла на исти дан два -
де сет шест го ди на ра ни је, по пу ши
пе де сет ци га ре та.

„Пе де сет ци га ре та
за Еле ну” 

Ма ри не Вуј чић

„Оста ла је увек
иста” Треј си

Гар вис Грејвс

Два чи та о ца ко ји до сре де, 15. апри -
ла, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ко вам је остао исти?”, на -
гра ди ће мо јед ном књи гом. Од го во -
ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ВО ЛЕ СТРИ ПО ВЕ

ЉУБАВ НА ПРВО ЧИТАЊЕ
У овим да ни ма при сил ног за то че ња и
за бри ну то сти све што мо же да нам
скре не па жњу са сва ко дне ви це – зла -
та вре ди. Као збир ке стри по ва, на
при мер. Раз гле да ње и чи та ње ша ре -
них све за ка од ли чан су на чин да се
сло бод но вре ме кре а тив но по тро ши.

Са др жај пре су дан

Ми лош Ла бу дић (23) сту дент је че -
твр те го ди не срп ског је зи ка и књи -
жев но сти, ко лум ни ста у удру же њу
„Ау то сто пер ски во дич кроз фан та сти -
ку” и осни вач гру пе „Про да ја стри по -
ва Бал кан”.

– Био је но вем бар 2011. го ди не, ки -
шни дан, кад ми је на пу ту ка ау то бу -
ској ста ни ци у из ло гу тра фи ке не што
при ву кло па жњу. Био је то стрип „Текс
Ви лер”, број 31, под на сло вом „Реч ни
пљач ка ши”. От па ко вао сам га чим
сам сти гао на ста ни цу и по чео  да чи -
там, иа ко су се стра ни це на ква си ле...
Про пу стио сам ау то бус та ко, јер ме
во зач од ки ше ни је ни при ме тио –
об ја шња ва нам Ми лош.

На кон чи та ња пр вог стри па већ су -
тра дан је оти шао на тра фи ку и тра жио
број 32, али је до био од го вор да он из -
ла зи тек за три ме се ца. Та ко се ан га -
жо вао да на ба ви прет ход них три де сет
бро је ва, одва ја ју ћи но вац од ужи не.

– На жа лост, ви ше не мам тај пр ви
стрип у сво јој ко лек ци ји. Ка сни је сам
на ба вио бо љи при ме рак, а тај ста ри,
по ки сли, по кло нио сам не знам ни
сам ко ме – ка же он.

Ку по вао је стри по ве на ки о сци ма,
али ње го ва ко лек ци о нар ска страст се
раз ма ха ла тек ка да је схва тио да их
мо же на ћи и пре ко ин тер не та.

– Са да, као зре ли ји чи та лац и ко -
лек ци о нар стри по ва,  би рам шта ћу
да чи там и чу вам. Тре нут но ми фран -
цу ско-бел гиј ска шко ла стри па нај ви -
ше при ја. Ве ћи на тих стри по ва је из -
ла зи ла у „Стри по те ци”, а да на шњи из -
да ва чи до брим де лом узи ма ју баш те
ква ли тет не при че и ста вља ју их у не -
ко но во, ква ли тет ни је ру хо. Не „бо лу -
јем” од то га ко ју еди ци ју или од ког
из да ва ча ку пу јем. Тре нут но ми је нај -
ва жни ји са др жај, бит но ми је да имам
при чу ко ју же лим, не за ви сно од из да -
ва ча или еди ци је – при ча Ми лош.

Ње го ву ко лек ци ју је не ка да чи ни -
ло хи ља ду и по стри по ва, али је с вре -
ме ном схва тио да је ква ли тет бит ни -
ји од кван ти те та и од лу чио да са ку -
пља са мо ода бра не на сло ве. Да нас их
има че ти ри сто.

– Стри по ве чу вам у ор ма ну. Ва жно
је да у со би не ма на глих и че стих
про ме на тем пе ра ту ре и да не ма вла -
ге. Не ке све ске су те шке ви ше ки ло -
гра ма, те је њих нај бо ље по ле ћи, јер
ако сто је ус прав но, де ша ва се да део
уну тра шњо сти, од те ре та, ис пад не из
ко ри ца – об ја шња ва.

Тру ди се да про чи та ба рем је дан
стрип не дељ но, али сва ко днев но их
листа.

– Нај ве ћа су ма ко ју сам дао за стрип
је пе де сет евра, и то за ом ни бус Кри -
сто фа Ша бу теа, ко ји сам тра жио ши -
ром  бив ше Ју го сла ви је. А он да, кад
сам га ко нач но до био, схва тио сам да
у при мер ку не до ста је два де сет стра -
на. Ка сни је сам ус пео да то са ни рам
уз по моћ фан та стич ног књи го ве сца
из Бе о гра да – при ча.

Фран цу ска и аме рич ка шко ла

Дра ган Ша шић (40) гра фич ки је
дизај нер. Пр ви стрип ко ји је про чи -
тао био је „Тин тин” у „По ли ти ки ном
забав ни ку”.

– Као кли нац у основ ној шко ли са -
ку пљао сам стри по ве „Злат не се ри је”
и „Ала на Фор да”. Не ке стри по ве сам
чи тао ви ше пу та, па сам за то же лео
да их за др жим – ка же Дра ган.

У вре ме ка да је по чео да их чи -
та, стрип-из да ва штво је би ло до -
ста раз ви је но, на ки о сци ма је би -
ло јеф ти ни јих из да ња, па је до
сво јих оми ље них стри по ва до ла -
зио ре ла тив но ла ко. Епи зо де ко је
ни је мо гао да на ђе, на ба вљао је
трам пом с при ја те љи ма.

– Да нас не мо гу да стиг нем да
чи там баш све, па углав ном ку -
пу јем стрип-ал бу ме, гра фич ке но -
ве ле и не ке по зна те се ри ја ле ко ји
су већ ушли у исто ри ју стри па –
об ја шња ва.

Нај ви ше му се до па да из бор
хр ват ске из да вач ке ку ће „Фи бра”.

– То су углав ном це ло ви те при -
че на не ко ли ко сто ти на стра на,
ра зних жан ро ва и цр тач ких сти -
ло ва. Чи там до ста та ко зва них sli-
ce of life стри по ва, ко ји се ба ве
жи во ти ма обич них љу ди и ауторa
са аме рич ке и европ ске ал тер на -
тив не сце не. Во лим и три ле ре, хо ро -
ре, на уч ну фан та сти ку, ху мо ри стич ке
и фан та зи стри по ве. Тру дим се да имам

ра зно ли ке жан ро ве у ко -
лек ци ји, па пре ма рас по -
ло же њу би рам оно што ми
се у том тре нут ку нај ви ше
чи та – при ча нам Дра ган.

Ка же да су да нас ак ту -
ел ни ин те гра ли – књи ге
ко је чи ни не ко ли ко са бра -
них стрип-ал бу ма и пред -
ста вља ју це ло куп ну при -
чу. Он има око хи ља ду и
по стри по ва по ал бу ми ма
и око пет сто по књи га ма.
Ско ро сва ког да на чи та
пома ло. Ме сеч но ку пи нај -
ма ње два стри па.

– Као кли нац сам чи тао
и са ку пљао стри по ве ита ли јан ске ку -
ће „Бо не ли”. Да нас не чи там и не са -
ку пљам та кве стри по ве, као ни су пер -
хе ро је, већ сам се ви ше ори јен ти сао
ка стрип-ал бу ми ма фран цу ске и аме -
рич ке шко ле – об ја шња ва.

Нај ску пље је пла тио – пе де сет евра
– ом ни бус ко лек ци ју од две хи ља де
стра на.

И у ди ги тал ном фор ма ту

Не над Тра и лов (37) ди пло ми ра ни је
фи ло лог за ја пан ски је зик и књи жев -
ност. Не ка да је ра дио у про све ти, а
по след њих де се так го ди на је про јект -
ни ме на џер у IT све ту.

– Мој стриц из Ба ша и да имао је
ко лек ци ју стри по ва о Тар за ну, и то
она ме сеч на из да ња „Стри по те ке”. Ра -
до вао сам се сва ком од ла ску та мо, не
са мо због бо ста на ко ји су га ји ли у
дво ри шту већ и због пре ли ста ва ња
до жи вља ја го спо да ра џун гле и гле да -
ња фил ма „Ко нан Вар ва рин” на ВХС-
у. До жи вљај на кон хи ља ди тог чи та ња
стри па исти је као и на кон пр вог. Са
сва ким стри пом је та ко, сва ки ква -
драт, и сва ки онај ба лон чић са оно -
ма то пе јом удар ца, или ефек том (Wo-
oom, Ahhh, Tooop и слич но), све то
од во ди чи та о ца у не ки дру ги свет. Ве -
ро ват но је то тај осе ћај ко ји сва ког
љу би те ља стри па об у зи ма и ко ји га
за пра во и гу ра да из но ва иш чи та ва
епи зо де и на ба вља но ве. Као не ка ква
дро га, али ле гал на – сме је се Не над.

По чео је да са ку пља стри по ве слу -
чај но. Кад је имао де сет го ди на, ро -
ђак из До ло ва му је по кло нио хр пу
стри по ва ко је је до та да чу вао на та -
ва ну. Не ки су би ли у до бром ста њу,
не ки не, али све их је узео.

– Пр ви стрип ко ји сам до био и ко ји
је био баш мој је сте „Ман драк Ма ђи -
о ни чар”. Твр до ко ри чен, А3 фор мат,
с де се так епи зо да о ма ђи о ни ча ру ко -
ји се бо ри с ра зним не при ја те љи ма –
при ча нам Не над.

Имао је сре ћу да му је стриц ра дио
за но вин ску ку ћу „По ли ти ка”, па је ре -

дов но до би јао „По ли ти кин за бав ник”,
„Ми ки јев за бав ник” и оста ла стрип-
из да ња те ку ће. Да нас ску пља све што
се мо же сма тра ти стри пом. Ако му се
сви ди цр теж, по гле да при чу. Ако му
се сви ди и при ча, про чи та цео стрип.
Ако му се сви ди цео стрип, са чу ва га...
Има и штам па на и ди ги тал на из да ња.

– У оба слу ча ја то су се ри ја ли ита -
ли јан ске шко ле стри па: „За гор”, „Ми -
стер Но”, „Текс Ви лер”, „Ка пе тан Ми -
ки”, „Блек Сте на”, „Ко ман дант Марк”,
„Ди лан Дог”, „Мар ти Ми сте ри ја”, као
и аме рич ка „Мар вел”, „Ди-Си” и „Дарк
хорс” из да ња. По се ду јем и ра до ве до -
ма ћих стрип-цр та ча, чу ве ног Ба не та
Кер ца и ње го ве се ри ја ле „Cat Claw” и
„Bili The Pljuca”, као и све ске ко је су
из ла зи ле кра јем де ве де се тих и по чет -
ком две хи ља ди тих: „Те сла и бор ци
су мра ка”, „Ди вља ма ги ја”, „Фак тор 4”
и оста ли... – ка же Не над.

Са да има око две ста штам па них и
око де сет хи ља да ди ги тал них све за ка.

Ве ли ка ко лек ци ја

Савица Дечермић (46) по за ни ма њу
је тр го вац. Стри по ве су му ро ди те љи
ку по ва ли и пре не го што је по шао у
шко лу. Та да их је са мо пре ли ста вао и
раз гле дао сли ке, а с вре ме ном их је
за во лео и на не ки на чин чак по стао
за ви сан од њих. Као осно вац је сва ки
лет њи рас пуст про во дио код род би не
у Ба ва ни шту, а ту је био и ње гов брат
Жи ка, ко лек ци о нар стри по ва, па је
ужи вао да се за гњу ри у ње гов ре гал.

– Мно ги мо ји дру га ри су та да чи -
та ли и ку по ва ли стри по ве, па смо их
раз ме њи ва ли. Има ли смо до го вор да

сва ко ску пља све ске о од ре ђе ном ју -
на ку, да би раз ме на би ла лак ша. Ка -
ко сам ра стао, ро ди те љи су све ма ње
би ли спрем ни да ми ку пу ју стри по ве,
па сам одва јао од ужи не да не бих
про пу стио аван ту ре ју на ка ко је сам
во лео – при ча Са ви ца.

На кон по врат ка из вој ске ње го во
ин те ре со ва ње за стри по ве
се из гу би ло, јер стри по ва
јед но став но ни је би ло на
ки о сци ма. Тек 1998. го ди -
не, у Кнез Ми ха и ло вој ули -
ци, по но во је ви део про -
дав ца стри по ва, али су му
на сло ви би ли но ви и не -
по зна ти. Та из да ња из Хр -
ват ске вра ти ла су му страст
пре ма овом хо би ју.

– По што су би ли ску пи,
пр во сам их ме њао за ду -
пли ка те из сво је ко лек ци -
је, а он да сам за пео и за
неколико го ди на уште део

довољ но да по ку пу јем све што је од
хр ват ских из да ња мо гло да се ку пи у
стри пар ни ци „Алан Форд” на Но вом
Бе о гра ду – при ча нам.

Да нас има пре ко три хи ља де стри -
по ва и то су углав ном „Бо не ли је ви”
ју на ци, али чу ва и „Асте рик са” и „Та -
лич ног То ма”.

– Стри по ви сто је у мо јој со би у ре -
га лу, где је све ма ње ме ста. Да нас
углав ном ку пу јем но ва из да ња, јер
имам ско ро све што ме за ни ма, а што
је ра ни је об ја вљи ва но. Ку по вао сам
их и по бу вља ци ма у Пан че ву и Бе о -
гра ду, а и кад одем у Хр ват ску на не -
ки Ба ла ше ви ћев кон церт, оба ве зно се
„пре но вим” с пар ко ма да. И на Сај му
књи га у Бе о гра ду сва ке го ди не ку пим
два де сет-три де сет ко ма да и две-три
књи ге. Ни кад ни сам да вао не ке су лу -
де су ме, ка кве се по не кад тра же на
сај то ви ма ко ји се ба ве про да јом. Сад
по сто је гру пе стри по фи ла на „Феј сбу -
ку”, где љу ди од Вар да ра до Три гла ва
раз ме њу ју стри по ве – об ја шња ва.

Чо век од пе ска

Ни но слав На у мо вић (40) по за ни ма -
њу је по љо при вред ни тех ни чар, а за -
по слен је у Ин ду стри ји скро ба. Стри -
по ви су би ли са став ни део ње го вог
де тињ ства, за тим је у јед ном пе ри о ду
жи во та ми слио да их је пре ра стао,
али му се де си ло да их је као ста ри ји
по но во от крио и са гле дао из јед ног
са свим но вог угла.

– Док смо би ли клин ци, кроз ру ке
су нам про ла зи ли „За гор”, „Блек”,
„Ка пе тан Марк”... а у ти неј џер ским
да ни ма „Алан Форд” и „Ди лан Дог”.
„Алан Форд” је сво јом цр но ху мор ном
са ти ром на ме не оста вљао не ве ро ва -
тан ути сак, а и дан-да нас га исто до -
жи вља вам – при ча он.

За вре ме санк ци ја де ве де се тих ње -
го во ин те ре со ва ње за стри по ве би ло
је пре ки ну то, али је пре де се так го ди -
на, у вре ме кад је ин тен зив но чи тао
књи ге Ни ла Геј ме на, у Град ској би -
бли о те ци слу чај но на и шао на стрип
„Сенд мен” истог ау то ра.

– То је био тај кључ ни мо ме нат мог
стрип-жи во та. Тра га ју ћи за све ска ма
се ри ја ла „Сенд мен”, не по врат но сам,
све ду бље и ду бље, ула зио у свет стрип-
из да ња. Та ко сам от крио на ше из да -
ва че „Бе ли пут”, „Дар квуд”, „Бе сну
ко би лу”, „Ма кон до”, „Ди би дус” и „Ча -
роб ну књи гу” – при ча нам Ни но слав.

У де чач ким да ни ма стри по ве је на -
ба вљао трам пом, по бе ђи ва њем у оп -
кла да ма, или од џе пар ца и на гра да за
до бре оце не у шко ли. Са да по се ду је
еди ци ју „Сенд мен” и цео ком плет
стри по ва „Син си ти”.

– Сма тра се да је „Сенд мен” не што
нај бо ље што се у све ту стри па по ја ви -
ло у по след њих три де сет го ди на, а
„Син си ти” је нај бо ље што је Френк
Ми лер ство рио – ка же он.

Сво је стри по ве чу ва у ку ти ји за по -
сте љи ну ис под кре ве та и не пред у зи -
ма не ке по себ не ме ре да би их са чу -
вао од про па да ња.

Нај вред ни ји и нај ре ђи стрип у ње -
го вој збир ци је „Сенд мен: Зе мља сно -
ва” у из да њу „Бе лог пу та”.

– Из не ког ме ни не по зна тог раз ло га
тај стрип је не ве ро ват но ре дак. До ње -
га сам до шао са свим слу чај но, уз пу но
сре ће, прет по ста вљам. Ку пио сам га
од јед ног пре про дав ца и ве ро ват но сам
се на шао у пра во вре ме на пра вом ме -
сту. То је би ло пре јед но пет-шест го -
ди на. Од та да ни сам ви део да је не ко
не где об ја вио да га про да је – ка же.

Мир ја на Ма рић

Милош Лабудић

Нинослав Наумовић

Драган Шашић

Ненад Траилов

Савица Дечермић
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис

DOK TRAJE VANREDNO STANJE, SREDNJA STRUČNA ŠKOLA NEĆE RADITI



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

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

КУПУЈЕМ возила од 70 до
1600 евра, стање небит-
но. 063/165-83-75.
(290279)
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ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

7–16

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ОТКУПЉУЈЕМ аутомоби-

ле од 70 до 1600 евра,

стање небитно. 062/193-

36-05. (290279)

ПРОДАЈЕМ прасиће, мо-

гућност клања, кућна до-

става, меснати. 065/614-

74-40. 

СУДОПЕРА са висећим,

самачки кревет, угаона

гарнитура, кухињски сто,

комода. 063/861-82-66.

(290237)

ВЕШ-МАШИНА, комби-

новани фрижидер са два

мотора, турбо рерна, те-

левизор. 063/861-82-66.

(290237)

ПРОДАЈЕМ копач на кар-

дан, дубина 80 сантиме-

тара, ширина 20 сантиме-

тара и продајем андоли-

не плоче половне.,

064/568-95-76. (290243)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
130 – 200 литара, веш-
машину. 064/129-73-60.
(290281)

СВЕЖЕ домаће воће, по-
врће и најквалитетније
цвеће. Постоји могућност
доставе на вашу адресу а
можете доћи и ви на на-
шу – Јабучки пут (преко
пута „Горан стакла”.
(290250)

ЦРЕП бибер, нов, Кањи-
жа, тондах, продајем.
061/267-72-30. (290251)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (2990242)

КУЋА, Маргита, 180 квм,
три етаже + 3.4 ара.
013/664-228, 065/266-42-
28. (290226)

ГРАЂЕВИНСКЕ плацеве
на новој Миси, продајем.
061/267-72-30. (290251)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру Београда
063/355-965 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан и
трособан стан у центру.
062/978-34-26. (СМС)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсо-
њеру, одмах усељива,
центар, паркинг, wi/fi, ка-
бловска, повољно.
065/691-88-23. (290206)

ИЗДАЈЕМ једнособан
комфоран стан, Котеж 2,
ненамештен. 064/672-11-
74. (290227)

ИЗДАЈЕМ намештен, дво-
ришни стан, 35 квм, на
Содари, озбиљној жен-
ској особи или брачном
пару. 065/469-57-95.
(295208)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, зграда без
грејања, Содара.
013/344-167, 064/950-23-
40. (290211)

ИЗДАЈЕМ, суперкомфо-
ран нов трособан стан са
гаражом, двориштем.
063/ 301-151. (290218)

ИЗДАЈЕМ нову полунаме-
штену гарсоњеру, 33 квм,
у Ослобођења 13-а, цена
200 евра. 064/414-24-73.
(290238)

ИЗДАЈЕМ собу станарки,
80 евра. 063/246-509.
(290239)

ИЗДАЈЕМ већи једносо-
бан стан на новој Миси.
Тел. 060/037-19-40.
(290236)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
плетно опремљен стан на
Котежу 2. 063/701-11-31.
(290246)

ПОТРЕБНА кућа са ве-
ћим двориштем, на дужи
период. 065/221-13-54.
(290248)

ИЗДАЈЕМ једнособан мо-
дерно опремљен стан у
центру, новоградња.
069/801-16-62. (290277)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, Котеж 1,
дуже време. 064/137-63-
19, 066/494-90-00.
(290252)

ИЗДАЈЕМ једнос9обан,

полунамештен стан на

Стрелишту. 063/665-189.

(290268)

ИЗДАЈЕМ мањи стан на

Маргити, централно гре-

јање. 064/171-26-69.

(290255)

СТАН полунамештен из-
дајем . 061/267-72-30.
(290251)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, центар. 060/311-29-
64. (290259)

САМАЧКИ, намештена
гарсоњера, приземље, на
дуже. 064/453-16-19.
(290269)

ИЗДАЈЕМ локал, 36 квм,
у самом центру, повољно.
Тел. 063/861-90-53.
(289281)

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

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

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

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

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

МОЛЕРСКИ и гипсарски

радови. Неша, Ковачица.

069/444-23-76. (289931)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(290207)
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УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

Taksam investd
.o

.o
.

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.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

„ПАНЧЕВАЦ” МОЖЕТЕ КУПИТИ

ONLINE НА

WWW.PANCEVAC-ONLINE.RS

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

четвртком и петком од 8 до 13 сати

ВАЖНО
ОБАВЕШТЕЊЕ

Услед новонастале 

ситуације обавештавамо 

наше клијенте, који нису 

у могућности да лично 

дођу до наших просторија, 

да сав огласни материјал 

(огласи, читуље, рекламе) 

могу да доставе на 

VIBER 069/210-11-69 или 

EMAIL:

evica58zeng@gmail.com

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(290115)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, столарија, веома по-

вољно. 064/280-26-15.

(290115)

Вршим превоз ствари, чи-

стим подруме, таване,

дворишта, рушење, одвоз

шута, износим стари на-

мештај и друго. 063/196-

54-56. (290216)

КОШЕЊЕ дворишта, воћ-

њака, плацева, тримером.

064/932-52-86. (290217)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација,

гледајте цео свет.

064/866-20-70. (290225)

РАДИМО све физчке по-

слове: рушење кућа, шу-

па, бетонирања, ископи,

уношење угља, обарање

стабла, кошење плацева,

итд. 064/122-69-78.

(290264)

БЕТОНИРАЊА, ископи,

рушења, одношење ства-

ри, крчење плацева, оба-

рање стабала. 060/035-

47-40. (296264)

ДЕЗИНФЕКЦИЈА стамбе-

ног и пословног простора

ЕКО-ГРУПА Панчево.

065/533-30-33. Управни-

цима зграда попуст. (ф)

МОЛЕРСКИ радови, ку-

хиње, изрда и уградња,

најповољније. Молер,

060/145-99-09, монтер

кухиње, 061/190-69-66.

(290262)

ПАРКЕТ постављам и хо-

блујем, мајстор с дугого-

дишњим искуством из Де-

бељаче, с материјалом

или без њега. Ноле (имам

и паркет), 013/266-52-20,

063/847-74-38. (288874)

ДЕЗИНФЕКЦИЈА стамбе-

ног и пословног простора

ЕКО-ГРУПА Панчево.

065/533-30-33. Управни-

цима зграда попуст. (ф)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље. Це-

на договор. 03/366-843,

063/193-22-29. (289954)

СЕЛИДБЕ, транспорт

комбијем и камионом,

демонтажа, монтажа на-

мештаја, изношење непо-

требних ствари, кутије за

паковање. 064/047-55-55.

(ф)

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. (290213)

ТЕПИХ СЕРВИС „Пут-

ник”. Дубинско прање те-

пиха и намештаја, дезин-

фекција. 302-820,

064/129-63-79. 

(290271)

КЕРАМИЧАРСКИ и водо-

водни радови комплетне

услуге. 060/037-13-90.

(290262)

ПРЕВОЗИМ кипером, по-

вољно: песак 600, сепа-

рисани шљунак 1.500, се-

јанац 1.700. 064/354-69-

94. (290240)

ТВ сервис „Тесла елек-

троник”, све на једном

месту. Тел. 063/778-47-

89, 060/078-47-89.

(290276)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

117. (289898)
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Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ РАДИЋУ БОБИ
1951–2020.

Памтићемо те по великом срцу, доброти и огромном осмеху. Сви

смо те волели.

Брат ЗОРАН, снаха ВЕСНА ПАНКЕРИЧАН

са породицом из Канаде

(2/290205)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ РАДИЋУ БОБИ
1951–2020.

Прерано си нас напустио. Био си јединствен. 

Увек си био подршка својој породици.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Брат ДРАГАН, снаха СЛАВЕНКА ПАНКЕРИЧАН

са породицом из Канаде
(3/290205)

Последњи поздрав драгом и добром пријатељу

БОБИ

последњи поздрав од НАДЕ и МИШЕ МИСАЉЕВИЋ са децом.

Нека те анђели чувају.

(4/290205)

Вољеној мајци

МИЛОЈКИ

Хвала ти за сву љубав

и доброту.

Бићу вечно поносна

на тебе.

Твоја ћерка

ЉИЉАНА

(13/290221)

МИЛОЈКА РАДИЧЕВИЋ
1933–2020.

Заувек у нашим срцима.

Памтићемо те по смеху и шали...

Последњи поздрав од ћерке ЉИЉАНЕ, зета

МИЛЕТА, унуке ЈЕЛЕНЕ са породицом и унука

НЕНАДА
(12/290221)

Драга наша

МИКА

Почивај у миру.

ДУКИ, НАЦА, 

ОЉА и ПЕЂА

(11/290220)

Последњи поздрав

бака МИКИ

Остаћеш заувек у на-

шим срцима: унуке

ЈЕЛЕНЕ, зета МИЛА-

НА, праунучића ДА-

НИЛА и ЛУКЕ

(14/290221)

Последњи поздрав

драгој баки

МИКИ

од унука НЕНАДА

(15/290221)

2. априла 2020.  напустио нас је наш драги

МИХАЈЛО ЈАШКО
21. IV 1961 – 2. IV 2020.

И даље ћеш живети у срцима твоје поро-

дице.

Ожалошћени: супруга СТАНА, синови БО-

ЈАН и СТАНОЈЕ, снајка БРАНКА и унуци

МИХАЈЛО, АНДРИЈАНА и БОГДАН.

Сахрана је обављена 3. априла 2020, на

Новом гробљу.

(18/290224)

Последњи поздрав оцу

МИХАЈЛУ ЈАШКУ
21. IV 1961 – 2. IV 2020.

Ћале, никада те нећемо заборавити. Поносни

смо што смо те имали за оца.

Твоји синови БОЈАН и СТАНОЈЕ

(19/290224)

Последњи поздрав

пријатељу

МИХАЈЛУ

ЈАШКУ
21. IV 1961 – 2. IV 2020.

Од таста ЛАЗЕ

и таште НАДЕ

(20/290224)

ЈЕЛЕНА

ТОДОРОВИЋ
1975–2020.

Није умрла него спа-

ва.

Твоји најмилији

(26/290231)

Оцу, деди, брату, куму и пријатељу

ТОМКА ЛАЈОШУ
1963–2020.

Последњи поздрав од породице ТОМКА,

кумова ВЕСНЕ и ЗОРАНА, колега са

посла и тета КАЈЕ

(28/290233)

Драгој

ВАЊИ

последњи поздрав од

ЦАНЕТА

(29/290234)

Драгом другу и при-

јатељу

БОБИ

за вечну захвалност

и успомену. 

Породица ТЕРЗИЋ

(41/И)

7. априла 2020, у 84. години преминула је наша мајка, бака и

свекрва

МАРИЈА ЋИРИЋ
1936–2020.

Нека јој Бог подари вечни мир.

Ожалошћена породица ЋИРИЋ

(42/290253)

Драгом колеги и сараднику

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ
урологу

С тугом и поштовањем

(21/290228)                                 Колегијум Интерног одељења
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Последњи поздрав мом мужу, мојој највећој љубави, снази

и подршци у протеклих шездесет пет година

БУДИМИР БУТКЕ МАТИЋ
1933–2020.

Никада те нећу прежалити и заборавити.

Твоја ЗОРА

(62/290258)

2. априла престало је да куца племенито срце нашег

БУДИМИРА БУДЕ МАТИЋА
1933–2020.

Хвала ти за неизмерну љубав, доброту и срећу коју си нам пру-

жао.. Увек ћеш бити са нама и никада те нећемо заборавити.

Син БРАНКО, снаја БИЉАНА, унук МИЛОШ, унука ИВАНА, 

праунуци ЂОРЂЕ, МИЛА, МАША, ДУЊА и МАЊА, 

снаја ДОРОТЕЈА и зет УРОШ

(63/290258)

Драги мој тајо

БУДИМИР БУДА МАТИЋ

Бескрајно ти хвала за сву љубав, поштење, нежност и подршку ко-

ју си нам пружао.

Увек ћеш живети у нашим срцима.

СЕКА, МАРКО, ВУК и РАНКО

(64/290258)

Опраштамо се од вољеног брата и ујака

БУДИМИРА МАТИЋА

Поносни смо што си био део наших живота, за нас ћеш оста-

ти пример снаге духа, скромности, пожртвованости и ис-

трајности.

Твоји: БРАНКА, ДРАГАН, ЈЕЛЕНА, ПАВЛЕ и АНДРИЈАНА

(83/290275)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 2. априла

2020. године, у 92. години, преминуо наш драги супруг, отац и

дека

МИРКО ПОПОВИЋ
1928–2020.

дип. пољ. инж.

Сахрана је обављена 4. априла 2020 на Старом гробљу Јабуч-

ју.

Ожалошћени: супруга ОЛИВЕРА, син НЕНАД, 

снаја ЗЛАТА, унука МАРИЈА и унук МИРКО

(7/290212)

ЈЕЛЕНА Д. МИХАИЛОВИЋ
20. IV 1972. 

Душо мамина, чедо моје највољеније, једина радости моја. 

Све је изгубило смисао у мом животу јер тебе више нема.

Твоја неутешна мама!

(86/290280)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

анђеоског лица и

племените и чисте

душе.

БЕЦА, ГАЦА

и ДРАГАНА

са породицом

(76/1290267)

МИХАЈЛО

ТОШКОВИЋ

Последњи поздрав

оцу од ћерке РАДЕ са

породицом

(23/290230)

МИХАЈЛО

ТОШКОВИЋ

Последњи поздрав

од супруге СТОЈАНКЕ

и сина РАДИШЕ

(24/290230)

МИХАЈЛО

ТОШКОВИЋ

Последњи поздрав

оцу од ћерке РАЈКЕ

са породицом

(25/290230)

Последњи поздрав

оцу и свекру

МИХАЈЛУ

ТОШКОВИЋУ
1940–2020.

Хвала ти за све.

Од сина РАТОМИРА

и снаје ВИОЛЕТЕ
(61/190157)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Нашем Баји

СЕБАСТИАН КРАЧУН
1999-2020.

Неиспричана наша причо.

Мама, тата и твоја ГОГА

(39/290249)

Последњи поздрав

СЕБАСТИАНУ КРАЧУНУ БАЈИ

Нека те анђели чувају.

Твоји другари и другарице из краја

(40/290249)

Последњи поздрав сину

МАРКУ

ВЕЛИЧКОВСКОМ

МАРЕТУ
1989–2020.

Туга, јаз, празнина, бол...
Око плаво... Отишло је
моје око плаво...
Воли те мама СЛАВИЦА

(44/290256)

Последњи поздрав другу

МАРЕТУ
Никада те нећемо заборавити.

Воле те другови СЛАВИША и МАРКО
(45/290256)

Другови, почивајте у

миру

МАРЕ АЦА

Нека вас анђели чу-

вају... Волимо вас!

Породице

ВЕЛИЧКОВСКИ

и МИТРЕВСКИ
(46/290256)

Последњи поздрав бра-
танцу

МАРКУ
ВЕЛИЧКОВСКОМ

МАРЕТУ
Љубави наша, почивај у
миру и нека те анђели
чувају...

Воли те стриц МИЛАН
са породицом

(47/290256)

Последњи поздрав

сестрићу

МАРКУ

ВЕЛИЧКОВСКОМ

МАРЕТУ

Воле те ујка МИЛЕ и

ујна ЦВЕТАНКА
(48/290256)

Последњи поздрав

МАРКО

ВЕЛИЧКОВСКИ

Вољеном брату Мар-

ку од сестре МАЈЕ са

породицом

(49/290256)

Последњи поздрав

МАРКУ

ВЕЛИЧКОВСКОМ

Трагично настрада-

лом брату Марку од

брата МИЛАНА са

породицом

(50/290256)

Последњи поздрав

кумићу

МАРКУ

ВЕЛИЧКОВСКОМ

МАРЕТУ

од породице

ДАВИДОВИЋ

(51/290256)

Последњи поздрав сину

МАРКО ВЕЛИЧКОВСКИ МАРЕ
1989–2020.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време

не лечи. Поносни смо што смо те имали, тужни што

смо те изгубили! Нека те анђели чувају...

Неутешни: мајка СЛАВИЦА, отац ПЕЦА

и сестра ДРАГАНА са породицом
(54/290256)

Последњи поздрав

МАРЕТУ
1989–2020.

од ЏИМИЈА и СЛАВИЦЕ са породицом, РОКИЈА,

ЖИЛЕТА и ДЕКИЈА

Никада те нећемо заборавити

(55/290256)

Последњи поздрав ујки

МАРЕТУ

Отишао си изненада, трагично...

Остале су наше недовршене игре Уко!

Зашто? Зашто? Зашто? 

Звездо наша! Био си и остао Звезда!

Воле те твоји: ПЕТРА, ЕЛЕНА и ВУЛЕ

(56/290256)

Последњи поздрав

куму

МАРКУ

ВЕЛИЧКОВСКОМ

МАРЕТУ

од породице

ТРАЈКОВИЋ

(52/290256)

Последњи поздрав

другу

МАРКУ

ВЕЛИЧКОВСКОМ

МАРЕТУ

од породице

НИКОЛОВСКИ

(53/290256)

Последњи поздрав

брату

МАРКУ

МАРЕТУ

од сестре ДРАГАНЕ,

брата СЛАВКА

и ИРИНЕ

(57/290256)

Последњи поздрав

МАРЕТУ

од тетка ЗОРЕ

са породицом

СТАВРЕВСКИ

(58/290256)

Последњи поздрав

драгом сестрићу

МАРКУ

МАРЕТУ

од тетке ЈАСМИНЕ,

тече МИЛАНА

и брата МАРТИНА

(59/290256)

Последњи поздрав

брату

МАРКУ

МАРЕТУ

од сестре САНДРЕ,

зета НЕБОЈШЕ

и ОГЊЕНА

(60/290256)

МАРКО

ВЕЛИЧКОВСКИ

Последњи поздрав

од тете МИЛИЦЕ, те-

че СТОЈАНЧЕТА, бра-

ће ДРАГАНА и СЛАВ-

КА са породицама

(70/и)

Последњи поздрав

БАЈИ

од породице МИЛЕНКОВИЋ

(77/290272)

Последњи поздрав

БАЈИ

од породице

СТОЛЕСКИ

(84/290278)

Последње збогом

драгој

ЈЕЛЕНИ

МИХАИЛОВИЋ

Мајци Даници искре-

но саучешће.

Породице СТОЈИЋ

и ЧЕЧОВИЋ
(87/290282)

БУДИМИР

МАТИЋ

Последњи поздрав

од породице ГРГИЋ

(88/и)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 15,

а средом,

четвртком и петком

од 8 до 13 сати

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Услед новонастале ситуације

обавештавамо наше клијенте,

који нису у могућности да лично

дођу до наших просторија, 

да сав огласни материјал 

(огласи, читуље, рекламе) 

могу да доставе на 

VIBER 069/210-11-69 или 

EMAIL: evica58zeng@gmail.com
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� Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трош-
кова од ПИО фонда ОДМАХ! 

� Велики избор погребне опреме и сређивање 
комплетне документације

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

www.pogrebnoandjelovic.com
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ГОРИЦА

МАРЈАНОВ
2. IX 1941 – 10. IV 2016.

Бајка, недостајеш

много, много...

Твоји најмилији

(35/290244)

Нашем вољеном

ЉУБОМИРУ

ГАВИНУ
Неизмерну тугу за то-
бом не може време да
избрише, јер увек си
био део наших живота и
вечно ћеш остати.

Твоји најмилији
(36/290245)

3

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈЕЛКА ТУДИЋ

ЈЕЛИЦА
9. IV 1997 – 9. IV 2020.

Од заборава те чувају:
ћерка КАЈА, зет СТАНИ-
МИР и једини унук ДУ-
ШАН ПАНАЈОТОВИЋ

(37/290247)

14. априла 2020. је шест година откада

нема мог супруга

СЛОБОДАНА ПАЈЕВИЋА
1951–2014–2020.

Године пролазе, а мени не свану нови

дан. Уморна сам од живота и сваког дана

умирем са живом раном на срцу без тебе

и наше кћерке Сање.

Љубим вас заувек.

С љубављу твоја ЉИЉА
(73/290269)

МИЛАН КНЕЖЕВИЋ
16. XII 1952 – 7. IV 2020.

Последњи поздрав вољеном супругу, брижном оцу и најбољем деди на свету!  Био
си диван човек, за своју породицу анђео, за пријатеље другарчина, људина, лаф,
наш Кнез (Брка). 
Уз тебе смо упознали само љубав и срећу. Отишао си прерано, сувише брзо, оста-
вио нас неутешне. Почивај у миру са анђелима.

Супруга ПЕТРА, син МИЛОШ, ћерка ЈЕЛЕНА, зет АЛЕКСАНДАР и унук ПЕТАР
(65/290260)

У овој тешкој ситуацији која је задесила људски род, вест о томе

да је преминуо

МИЛАН КНЕЖЕВИЋ

додатно је растужила све који су га познавали. На овај начин се

опраштамо од друга, пријатеља, колеге и изјављујемо саучешће

породици КНЕЖЕВИЋ и ПОМАР

Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево

(71/290263)

Са тугом смо примили вест о смрти нашег драгог колеге

МИЛАНА КНЕЖЕВИЋА

Остаће нам у лепој успомени као добар сарадник и пријатељ.

Искрено саучествујемо са породицом, у овом тешком тре-

нутку.

Јавно предузеће „Урбанизам” Панчево

(72/ф)

МИЛЕН

КНЕЖЕВИЋ
16. XII 1952 – 7. IV 2020.

Последњи поздрав

од породице БУРГИЋ

- сестра ВЕРА, зет

МИЛЕ и сестричина

ЗОРИЦА
(66(290260)

Драгој мами

СПАСЕНИ ТАСКОВИЋ

последњи поздрав од ћерке СТАНИКЕ са поро-

дицом
(74/290266)

Мојој мами

СПАСЕНИ ТАСКОВИЋ

последњи поздрав од сина РАДИВОЈА са поро-

дицом
(75/290266)

МИЛАН КНЕЖЕВИЋ

Последњи поздрав комшији Милану од комшија

у Кикиндској 9
(81/290273)

МИЛАН

КНЕЖЕВИЋ

Последњи поздрав

од породице МИХА-

ИЛОВИЋ

(78/290273)

МИЛАН

КНЕЖЕВИЋ

Последњи поздрав

од породице МИЛО-

ШЕВИЋ

(79/190273)

МИЛАН

КНЕЖЕВИЋ

Последњи поздрав

куму Милану од по-

родице ШЕПА

(80/290273)

1. априла 2020,  у 64. години, преминула је наша вољена

МИРОСЛАВА МАЈИЋ
1956–2020.

Полагање урне ће се одржати 15. априла 2020, у 11 са-

ти, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: сестричина ТАТЈАНА, зет ИВАН, супруг

ЗДРАВКО, породица МАРКОВИЋ и остала родбина и

пријатељи
(32/и)

Са великом тугом обавештавамо родбину и при-

јатеље да нас је 7. априла 2020. напустила наша

вољена

МИРЈАНА ПОШТИЋ

1940–2020.
Сахрана је обављена 8. априла 2020, на Новом

гробљу. 

Ћерке СВЕТЛАНА и ДРАГАНА са породицама
(67/290261)

Последњи поздрав драгој бакици

МИРЈАНИ ПОШТИЋ

Твоји: МАША, БАЛША и ЛЕНА
(68/2890261)

Последњи поздрав драгој прији

МИРЈАНИ ПОШТИЋ

МИРА и НЕША
(69/290261)

С поштовањем и ту-

гом опраштамо се од

тетка МИРЕ

Гагине другарице:

МАЈА, ЛАРА, МИМА,

ДАЦА и НАТАША

(82/290274)

Последњи поздрав

сестри

РАНКИ

СВИРЧЕВ
1944–2020.

од СМИЉКЕ

са породицом

(85/и)

300-820, 300-830
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4. априла навршава

се четрдесет дана от-

како није са нама

наш драги

СЛОБОДАН

СИМИОНИДИС

Време не брише ту-

гу...

Твоја супруга МИРА

и синови САВАС

и ИВАН

(1/290139)

9. априла 2020. се на-

вршaва четрдесет да-

на откада нас је изне-

нада напустио наш

супруг, отац и деда

МИЛОШ

КАРАДАРЕВИЋ
1947–2020.

И даље је исто, туга и

празнина.

Почивај умиру.

Твоје: МИЛКА, 

МАГДАЛЕНА, МАЈА

и АЊА
(5/290209)

13. априла навршава се годину дана откако није са нама

СИМА СТОЈАНОВ
1947–2019.

Прерано си затворио књигу свог живота, остала је празнина која

никад неће бити попуњена.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

Боли чињеница да те више нема.

Ожалошћена твоја породица.

НАДА, СИНИША, САНДРА, АЛЕКСА, УРОШ и ДУЊА

(6/290210)

8. априла 2020. навршавају се две тужне године

откада није са нама наша вољена мама и баба

ДУШАНКА ЈОВИЋ МАЦА

Недостајеш нам сваким даном све више.

Вечно ћемо те се сећати и о теби са поносом

причати.

Волимо те заувек!

Твоје: БИЉА, ЉИЉА, ДАДА и ЈАЊА
(8/290214)

16. априла навршавају се три године откако ни-

је са нама наш драги

ДАНЕ ГЛУМАЦ
1931–2017.

Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА

и унуке МИЛИЦА и МАРИЈА

(9/190215)

ДУШАНКА КОСАНОВИЋ ДУЈА
1942–2019.

Остала нам је велика празнина у срцима после

твог одласка. 

Заувек ћеш нам недостајати!

Твоје јединке: СВЈЕТЛАНА, ТАМАРА, 

ЕМИНА и ИНА
(10/190219)

9. априла навршава се

годину дана од смрти

нашег драгог и вољеног

ДРАГАНА

ДРАГОЈЛОВА

Ожалошћени: тетка

ЈЕЛИЦА и брат ВЛАСТА

(16/290222)

СЕЋАЊЕ

РУЖИЦА

СТАНИМИРОВИЋ

Време пролази а се-

ћања остају.

Кума ДАЦА

са породицом

(17/290223)

Прошло је пет година откако није са нама наша драга

БОГДАНА ДАНГУБИЋ

Свима нам много недостајеш.

Ожалошћени: супруг СЛАВКО, син ДАНИЛО, снаја ТИЈАНА,

ћерка ЈЕЛЕНА, зет НЕБОЈША, унуци СИМОН, ОГЊЕН и ВИДАН

и унуке САРА и СОФИА

(22/290229)

Сећање на драге родитеље

ТЕОФИЛОВИЋ

СТАНИСЛАВ МИЛЕНИЈА
1934–2015. 1931–2014.

С љубављу и поносом чувамо успомену на вас.

Синови НИКОЛА и ДРАГАН са породицама

(27/290232)

9. априла навршавају се

две тужне године отка-

ко није са нама вољена

СЛОБОДАНКА

ЛАЗАРЕВИЋ

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(30/290235)

Две године откако није

са нама наша вољена

СЛОБОДАНКА

ЛАЗАРЕВИЋ

Заувек у нашим срцима.

Породица ЛАЗАРЕВИЋ

из Врњачке Бање

(31/290235)

11. априла 2020. навршава се четрдесет дана од

преране смрти нашег драгог сина, брата и ујака

ДУШАН КАЛЕЈСКИ
1976–2020.

Дани пролазе, а ми живимо у неверици да си

нас заувек напустио. 

Твојим одласком смо изгубили велики осло-

нац, сигурност и неизмерну доброту и топлину. 

Са поносом те помињемо и чувамо од заборава.

Мајка ЉИЉАНА, отац ВОЈИСЛАВ, 

сестра НАТАЛИЈА и сестрић АЛЕКСА

(33/290241)

Четрдесет тужних дана од преране смрти

ДУШАН КАЛЕЈСКИ
1976–2020.

Драги брате, био си ми уточиште, понос,

снага. Боли питање, без одговора. Зашто?

Тешко је стегнути срце и поћи на роди-

тељски праг, а знам да те нећу видети.

Чуваћемо те у срцима заувек.

Сестра НАТАЛИЈА и сестрић АЛЕКСА

(34/290241)

Прошла је тужна година откако ниси

са нама, наш вољени

АНДРИЈА БУЗА

Са љубављу ћеш остати у нашим срци-

ма и мислима.

Твоја МАРИЈА, ћерке ГОРДАНА

и БИЉАНА са породицама

(38/и)

СЕЋАЊЕ

на нашег милог

ДЕНИСА СКУМПИА

Навршиле су се четири године откада више ниси са

нама.

Живимо од поноса што смо те имали и са тугом што

смо те изгубили. Волимо те бескрајно.

Син ПРЕДРАГ, супруга ЈЕЛЕНА и ташта МЛАДЕНКА

(43/290254)

Услед новонастале ситуације обавештавамо наше клијенте, који

нису у могућности да лично дођу до наших просторија, да сав

огласни материјал (огласи, читуље, рекламе) могу да доставе на

VIBER 069/210-11-69 или EMAIL: evica58zeng@gmail.com
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Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
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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)

Не ве руј те мно го у сво ју ин ту и ци -
ју у на ред ном пе ри о ду. Са мо про -
ве ре не чи ње ни це су ре ле вант не.
Мно го по слов них про ме на. Ви сок
ни во од го вор но сти до но си вам
мо гућ ност уна пре ђе ња у бу дућ -
но сти. У љу ба ви ма ло за тиш је.
Оста ни те код ку ће!

Упр кос тур бу лен ци ја ма иде те уз -
ла зном пу та њом у по слу. По моћ
при ја те ља је си гур на. Ма ло сте
де кон цен три са ни. Ва ге ко је су
билe у љу бав ној кри зи има ју мо -
гућ ност да из гла де си ту а ци ју.
Па зи те се по вре да згло бо ва.
Оста ни те код ку ће!

Пред ва ма је пе ри од ка да све
тре ба да ста ви те на сво је ме сто.
До бро се пре ра чу нај те шта
ствар но же ли те. Љу бав на си ту -
а ци ја је по ма ло за тег ну та.
Буди те стр пљи ви, ни је вре ме за
ве ли ке од лу ке. Оста ни те код
куће!

Оства ри ће те за ви дан успех и та -
мо где се не на да те. Ова си ту а -
ци ја ће вас про бу ди ти, би ло да
сте при ват ник, би ло да ра ди те у
фир ми. Но вац при сти же, не
бри ни те. Љу бав на си ту а ци ја је
за до во ља ва ју ћа. Оста ни те код
ку ће!

Бу ди те опре зни на свим по љи -
ма. Мо гу ће су сплет ке и ого ва -
ра ња, с ко ји ма мо ра те да се су -
о чи те. По моћ ко ја вам је обе ћа -
на ма ло ће за та ји ти. Ма ње љу -
бав не рас пра ве, по ма ло су за.
Про ла зна гла во бо ља. Оста ни те
код ку ће!

Ових да на се по тру ди те да рас -
пе тља те све што сте за пе тља ли.
Ис ко ри сти те овај пе ри од да
раш чи сти те све у сво јој гла ви.
Не тро ши те но вац у бр зи ни. Љу -
бав на си ту а ци ја се за о штра ва.
Из бе га вај те сва ђе. Оста ни те код
ку ће!

Иа ко је око вас ха ос, ви сте мир -
ни и ста ло же ни. Има те по ве ре ња
у жи вот и зна те да про ме не увек
до не су не што до бро. Љу бав на си -
ту а ци ја по ла ко до жи вља ва кул ми -
на ци ју и парт нер вам при ре ђу је
из не на ђе ње. Про бле ми с ко сти ма
или кич мом. Оста ни те код ку ће!

По слов ни по мак на бо ље, уз по -
моћ осо бе ко ја је на по ло жа ју.
По ја ви ће се но ве шан се, али бу -
ди те му дри, не жу ри те да се све
не из ја ло ви. Ла во ви ко ји су у
бра ку има ју ми ран пе ри од; мо гу -
ће је ма ло за хла ђе ње од но са.
Оста ни те код ку ће!

По ла ко схва та те да мо ра те да
успо ри те. Ово је сте до бар по слов -
ни пе ри од за вас, али ни је мо ме -
нат за но ве про јек те. Ис ко ри сти -
те па у зу да раз ми сли те о то ме
шта ствар но же ли те. Љу бав ни
жи вот је од ли чан. Здра вље се по -
бољ ша ва. Оста ни те код ку ће!

Ста би лан и по во љан пе ри од је
пред ва ма. Мо гу ће су и не ке на -
гра де за до са да шње за ла га ње.
Фи нан си је сти жу, али и бр зо од -
ла зе на за о ста ле ду го ве. За у зе ти
су ста бил ни, а сло бод ни мо гу
оче ки ва ти удва ра ња. Ди је та је
по жељ на. Оста ни те код ку ће!

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)

Има ће те ви шак енер ги је у овом
пе ри о ду, што ће вам омо гу ћи ти
из ван ред не по слов не ре зул та те.
Не за по сле ни ма се пру жа мо гућ -
ност по ну де за по сао пре ко ин -
тер не та. Фи нан си је су ста бил не.
Љу бав и парт нер ски од но си су
под лу пом. Оста ни те код ку ће!

Не упли ћи те се у ства ри ко је вас
се не ти чу. Из бе га вај те раз го во ре
и пре пир ке око се бе. Раз о ча ра -
ће те се у не ке при ја те ље. Мо гу ће
је и за хла ђе ње у љу бав ним од но -
си ма. Не ко из про шло сти же ли
да вам се вра ти. Тре ба ло би да то
из бег не те. Оста ни те код ку ће!
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Дар ко Ту ше вља ко вић (41) ро -
ђен је у Зе ни ци, а у Пан че ву је
жи вео од 1992. до 1996. го ди -
не. Пр ву при чу je об ја вио 2002.
го ди не и од та да об ја вљу је кра -
ћу и ду жу про зу у ра зним ча со -
пи си ма и ан то ло ги ја ма у зе мљи
и ре ги о ну. Го ди не 2004. до био
је на гра ду „Ла зар Ко мар чић” за
нај бо љу но ве лу. Из ме ђу 2010. и
2019. об ја вио је две збир ке при -
ча („Људ ске ви бра ци је”, „На -
кнад не исти не”), као и три ро -
ма на („Сен ка на ше же ље”, „Јаз”,
„Је гер мај стер”). Ње го ва де ла су
се на шла у ужим из бо ри ма за
НИН-ову, „Ви та ло ву” и Ан дри -
ће ву на гра ду. За ро ман „Јаз” до -
био је 2017. Европ ску на гра ду
за књи жев ност. Ta књи га je пре -
ве де на на бу гар ски, ал бан ски и
ита ли јан ски је зик. Жи ви и ра -
ди, као уред ник и пре во ди лац,
у Бе о гра ду.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ро ђе ни сте у
Бо сни, а у Пан че во сте до шли
по чет ком деведесeтих. Ка ко
пам ти те пр ви су срет са овим
гра дом?

ДАР КО ТУ ШЕ ВЉА КО ВИЋ:
До ла зак из Бо сне, у ко јој смо
се стра и ја оста ли за гла вље ни
ме се ци ма на кон што су отац и
мај ка ус пе ли да пре ђу у Ср би -
ју, био је до вољ но ком пли ко -
ван да нам је, по што смо по сле
че ти ри да на пу то ва ња Бо сном,
Хр ват ском и Ма ђар ском ко нач -
но сти гли у Пан че во, не ко вре -
ме све из гле да ло јед но став но и
ле по. На рав но, ка да смо се при -
ви кли на но во окру же ње, по -
ста ло је ја сно да су ов да шње
ру же да ле ко од цве та ња. Жи -
ве ли смо у ве о ма ску че ном про -
сто ру, дво је од ра слих и дво је
ти неј џе ра у прак тич но јед ној
со би, и ка сни је сам се че сто
пи тао ка ко смо то уоп ште пре -
гу ра ли, али та да, ваљ да, ни је
би ло ме ста за та ква пи та ња. Би -
ли смо на оку пу и сва ко днев ни
жи вот ни је оста вљао про сто ра
за фи ло зо фи ра ње и пре не ма -
га ње. Сви ма је би ло те шко, сва -
ко ко га по зна јем има сво ју по -
тре сну при чу из тог вре ме на.
Као што ће је има ти и из овог.

l У Пан че ву сте за вр ши ли
Гим на зи ју. Ка кав је ути сак на
вас оста ви ла та шко ла и љу ди
ко је сте упо зна ли?

– Пан че вач ка гим на зи ја је
нај све тли ја тач ка из тог вре ме -
на. Ути сци су су бјек тив ни и не -
ће се сва ко сло жи ти с њи ма,
али за ме не је та шко ла зна чи -
ла све. У ку ћи је би ло те сно, а и
то су го ди не ка да же ли те све
са мо не да вре ме про во ди те с
ро ди те љи ма, нов ца ни је би ло и
мно ги ко мо ди те ти су нам би ли
ус кра ће ни, али за то сте у шко -
ли мо гли да ра ди те шта вам је
во ља. Да сви ра те, глу ми те, пра -
ви те ча со пи се, гле да те фил мо -
ве, слу ша те пре да ва ња о стри -
пу, књи жев но сти, ор га ни зу је те
ма скен ба ле, му зич ке ма ра то -
не, пред ста ве, или, ако вам се
ни шта од то га не ра ди, на про -
сто да ви си те у дво ри шту и дру -
жи те се, ка ко с вр шња ци ма, та -
ко и с про фе со ри ма. По след ње
две го ди не сам, чи ни ми се,
стал но био та мо, у обе сме не.
Не ве ро ват но је ко ли ко је сна ге
Гим на зи ја има ла у то зло вре -
ме и ко ли ко је сна ге ули ла у
ме не. По не кад ми се чи ни да и
да ље тро шим ту енер ги ју.

l Ка да је по че ло да вас за -
ни ма пи са ње и ко је пр ви при -
ме тио да има те тај дар?

– Упра во та да, у сред њој шко -
ли, у гим на зиј ским ча со пи си -
ма сам об ја вио пр ве ра до ве. А
ка да ви ди те не што сво је од -
штам па но, та да ваљ да и поч -
не те озбиљ но да раз ми шља те о
пи са њу као по зи ву. Књи жев ни
клуб ко ји је у то вре ме по сто -
јао и ко ји је во ди ла Је ле на Жу -
рић оку пљао је ђа ке за ин те ре -
со ва не за пи са ну реч и на во -
дио их да на ста ве ти ме да се
ба ве, да раз ви ја ју та ле нат и ши -
ре умет нич ке ви ди ке. Она је

би ла на ша Гер тру да Стајн, чи -
та ла је те по чет нич ке ра до ве и
усме ра ва ла нас, пре по ру чи ва -
ла нам шта да чи та мо, пру жа -
ла нам при ли ку да бу де мо об -
ја вље ни... За тим се у шко ли по -
ја ви ла и Не ве на Сте фа но вић,
енер гич на и кон струк тив на, за -
ин те ре со ва на за оно што има -
мо да ка же мо, то је ве ро ват но
кључ на реч – за ин те ре со ва ност;
и ње ни ко мен та ри на оно што
бих на пи сао би ли су из у зет но
под сти цај ни. И да нас је то та -
ко. За пра во, имао сам ве ли ку
сре ћу да са ве ти и по моћ у кључ -
ним тре ну ци ма сти жу с пра вог
ме ста.

l Да ли се се ћа те пр вог пи -
са ног де ла ка да сте и са ми по -
ми сли ли да мо же те да се ба -
ви те овом про фе си јом?

– Ми слим да је то би ла крат -
ка при ча об ја вље на у гим на -
зиј ском ча со пи су „Су ма”. Тај
тре ну так је ва жан за то што сам
пр ви пут до био ту ђе ми шље ње

о не че му што сам на пи сао. По -
сле гим на зи је не ко ли ко го ди -
на ни сам об ја вио ни шта, али
кад се пр ва сле де ћа при ча по -
ја ви ла, 2002. го ди не, већ сам
био си гу ран да је то оно што
же лим да ра дим у жи во ту.

l Од 2002. го ди не об ја вљу -
је те кра ћу и ду жу про зу, а већ
2004. го ди не сте осво ји ли на -
гра ду за нај бо љу но ве лу. Ко ли -
ко је то би ло под сти цај но и ко -
ли ко вам је та да то зна чи ло?

– На рав но да на гра де мно го
зна че пи сцу, сла га ће онај ко твр -
ди су прот но. Та на гра да је ве за -
на за дру штво љу би те ља фан та -
сти ке „Ла зар Ко мар чић”, чи ји
сам при лич но ак ти ван члан у то
вре ме био и ко ји је мно го то га
учи нио за ме не и мо је пи са ње.
На не ки на чин, пру жио ми је
мо гућ ност да на ста вим оно што
је за по че то у сред њој шко ли, да
пи шем, об ја вљу јем, до би јам кри -
ти ке и чи там ту ђе ра до ве, да
при чам о књи га ма и пи са њу,
дру гим ре чи ма, да бру сим за -
нат. Ка да у том пе ри о ду до би је -
те не ку на гра ду, на рав но да ће
вас то под ста ћи да на ста ви те да -
ље. Ни је баш да оно ши ре, оп -
ште дру штво под сти че умет ни -
ке на рад, али за то по сто је ма ла
дру штва, као што је „Ла зар Ко -
мар чић”, ко ја то ме слу же.

l Ка сни је сте, 2017. го ди не,
за ро ман „Јаз” до би ли Европ -
ску на гра ду за књи жев ност. Та -
да сте ре кли да је на гра да под -
ра зу ме ва ла да ће књи га би ти
пре ве де на на дру ге је зи ке, што
ће јој омо гу ћи ти да до ђе до љу -
ди ко ји ни су са ових про сто ра.
Ка кав је пут има ла ова књи га?

– Оп ште је ме сто то да књи -
га, по из да ва њу, по чи ње да живи

сво јим жи во том, али ни је та
фло ску ла на ста ла ни от куд, пи -
сци има ју пра во кад осе ћа ју да,
у тре нут ку ка да књи га сту пи
пред јав ност, оста ју без кон тро -
ле над не чим над чи ме су ме -
се ци ма, мо жда и го ди на ма бде -
ли. Европ ска на гра да за књи -
жев ност под ра зу ме ва да ће ва -
ша књи га би ти ба че на у ши ри
кул тур ни про стор и то је лу три -
ја у ко јој ау тор, као и сва ко ко
упла ћу је ло то, мо же са мо да
гле да ко ји се бро је ви из вла че.
„Јаз” је то ком про шле го ди не
об ја вљен у три зе мље, у Бу гар -
ској, Ал ба ни ји и Ита ли ји, и за -
сад нај ви ше ре ак ци ја до би јам
упра во из Ита ли је. Вр ло бр зо
по из да ва њу по ја ви ле су се кри -
ти ке и при ка зи у но ви на ма и
на не ко ли ко сај то ва, што ме је
при јат но из не на ди ло, јер се ипак
ра ди о ау то ру са свим не по зна -
том у Ита ли ји, ко ји пи ше на,
услов но ре че но, ма лом је зи ку.
Европ ска на гра да упра во има

тај циљ – да до во ди пред пу -
бли ку књи жев но сти с ко ји ма
мо жда ни је до бро упо зна та, да
пре ва зи ђе на ци о нал не и је зич -
ке гра ни це и ство ри је дин ствен
кул тур ни про стор у ком ће мо
сви чи та ти све, а не са мо оно
што тр жи ште на ме ће.

l Ва ше три књи ге су би ле у
ужем из бо ру нај зна чај ни јих књи -
жев них так ми че ња у на шој зе -
мљи. Ко ли ко се укус чи та ла ца
по кла па с по бед нич ким књи га -
ма о ко ји ма суд до но си жи ри?
Шта је ва ма до не ло то што су се
ва ша де ла на шла у ужем из бору?

– Те шко је го во ри ти о уку су
чи та ла ца, јер је прак тич но не -
мо гу ће от кри ти га. Бро је ви про -
да тих књи га ни су у том сми -
слу ва лид ни, јер ни је ну жно да
се књи ге ко је се ку пу ју исто -
вре ме но и чи та ју. Љу ди че сто
па за ре про из вод за то што је до -
бро ре кла ми ран или их при ву -
че не што спо ред но, као што је
на слов ни ца, де таљ из би о гра -
фи је ау то ра или му дро осми -
шљен блурб, али те књи ге че -
сто за вр ша ва ју нео тво ре не. Та -
ко да се мо је по зна ва ње чи та -
лач ког уку са сво ди на љу де из
мо је око ли не, из лич ног ме ху -
ра, а он ни је по у зда но ме ри ло,
јер се сва ко у ма њој или ве ћој
ме ри дру жи са исто ми шље ни -
ци ма, по сва ком пи та њу, па и
књи жев ном. Ужи из бо ри су као
уте шне на гра де, ва жни су због
то га што књи гу ис ти чу из мо ра
дру гих из да ња, скре ћу па жњу
пу бли ке на њу. Жи ри ра ње књи -
га за на гра де је не ег зак тан про -
цес, али слу жи као из ве стан
фил тер, ка да се схва ти у ре ла -
тив ном сми слу, упра во због тога
што осве тља ва од ре ђе не књи ге

и пре по ру чу је их пу бли ци.
Нарав но, као и сва ка дру га пре -
по ру ка, и ова је пре те жно
субјек тив на.

l На пи са ли сте три ро ма на и
две књи ге при ча. Ко ли ко се пи -
са ње при ча раз ли ку је од пи са -
ња ро ма на? Шта је ве ћи изазов?

– Ако кре не те да по сма тра те
од ми кро пла на, ве ли ких раз ли -
ка не ма: ва жно је пре ци зно сро -
чи ти ми сао, на пи са ти до бру ре -
че ни цу. Па на пи са ти још јед ну
та кву. И још јед ну. Што ви ше
ши ри те објек тив, то из би ја ју ве -
ће раз ли ке. При чу (ве ро ват но)
не ће те пи са ти две го ди не. Ро -
ман (мо жда) хо ће те. За при чу
(ве ро ват но) не ће те ис пи са ти не -
ко ли ко све за ка бе ле шки и цр -
та ти ма пе. За ро ман (мо жда)
хо ће те. Ли ко ви и си ту а ци је из
крат ке при че вас (ве ро ват но)
не ће про го ни ти у сно ви ма или
вам ус кра ћи ва ти сан, они из ро -
ма на (са свим мо гу ће) хо ће. За
ро ман је по треб но, ма кар ме -
ни, до ве сти се у ста ње стал не
усред сре ђе но сти на то што пи -
ше те. Она је нај ве ћа он да ка да
се дим и пи шем, али у раз вод -
ње ном је об ли ку при сут на то -
ком це лог да на, не де ље, ме се -
ца или го ди не. И кад се не ба -
вим тек стом кон крет но, раз ми -
шљам о ње му, а чак и кад не
раз ми шљам о ње му, он оби та ва
не где иза или ис под ми сли и
ства ри се та мо ку ва ју без мог
зна ња. Ту вр сту по све ће но сти
кра ћа фор ма ипак не тра жи,
али је она, с дру ге стра не, ва -
жна за одр жа ва ње спи са тељ ске
кон ди ци је. Крат ка при ча је, по
фор ми, са др жа ју, али и зна ча ју
за раз вој пи сца за и ста кон ден -
зо ва на му дрост.

l Не дав но сте об ја ви ли ро -
ман „Је гер мај стер”, ко ји је про -
мо ви сан и у Пан че ву. Реч је о
па ра лел ном то ку две ју рад њи
ко је се укр шта ју и раз ре ша ва ју
на изо ло ва ном остр ву, а глав ни
ли ко ви има ју уну тра шње бор бе
и иза зо ве ко ји до ла зе од спо ља.
Ка ква је сим бо ли ка изо ло ва ног
остр ва и ко је су то ди ле ме ко је
му че ју на ке?

– Не и ме но ва но остр во на
нео д ре ђе ној ло ка ци ји, на ком
се у „Је гер мај сте ру” за ти че дво -
је про та го ни ста, на не ки на -
чин пред ста вља опред ме ће ну
ге о гра фи ју њи хо вих умо ва и
све чуд но ва то сти и пре пре ке
на ко је на ње му на и ла зе осли -
ка ва ју про бле ме с ко ји ма се
ли ко ви су о ча ва ју на уну тра -
шњем пла ну – свет и свест су у
ро ма ну за пра во нео дво ји ви. Тај
пар у се би но си те шку тра у му,
до ко је, иа ко је очи глед но про -
жи вље на, опет мо ра ју да до ђу,
из но ва да је са гле да ју, јер их је
ње на те жи на на ве ла да је по -
ти сну, то ли ко да ви ше ни су си -
гур ни ни у соп стве но би ће, у
це ло ви тост сво је лич но сти. Њи -
хо во пу то ва ње по остр ву, ег зо -
тич не и за стра шу ју ће ло ка ци је
ко је ће по се ти ти, на во де их да
се су о че с оним што их је раз -
гра ди ло, али ни ту се не на ла -
зи пот пу ни од го вор, већ са мо
при вре ме но олак ша ње ко је им
не ће су штин ски про ме ни ти жи -
вот. Ми слим да се та ква при -
ча, ма ко ли ко на по вр ши ни
над ре ал но де ло ва ла, ла ко мо -
же при ме ни ти на са да шњи тре -
ну так, у ком стал но тра жи мо
об ја шње ња за фе но ме не ко ји
нас пре ва зи ла зе. Тра жи мо их
без у спе шно, али све јед но то
чи ни мо, јер смо та ко сат ка ни,
јер не уме мо да се по ми ри мо
са од су ством од го во ра и ре ше -
ња. Ро ман, на дам се, по ка зу је
ко ли ко је и то тра же ње ли ше -
но сми сла и по у ке, ко ли ко смо
са мо усло вље ни, дру штве но и
ево лу тив но, да то чи ни мо, без
об зи ра на по сто ја ње ис хо да или
ње гов евен ту ал ни ква ли тет.

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

– На упор ност, за ко ју сам
ду го ми слио да је не по се ду јем.

Мир ја на Ма рић

Про јек ци ја фил мо ва бра ће
Ли ми јер „Ула зак во за у ста -
ни цу” и „Из ла зак рад ни ка из
фа бри ке”, одр жа на у Па ри зу
28. де цем бра 1895, сма тра се
пр вом би о скоп ском пред ста -
вом на све ту.

А са мо шест ме се ци на кон
ово га је дан агент Ли ми је ро -
вих, на про пу то ва њу из Бе ча
у Ца ри град, за др жао се у Бе о -
гра ду и 25. ма ја 1896. го ди не
при ка зао Ср би ма „жи ве сли -
ке”. Пр во у јед ном при ват ном
ста ну, а по том у ка фа ни „Злат -
ни крст”. О ово ме су већ на -
ред ног да на пи са ле „Ма ле но -
ви не” Пе ре То до ро ви ћа: „Ки -
не ма то граф. Од да нас ће у го -
сти о ни ци код ’Злат ног кр ста’
на Те ра зи ја ма г. г. Огист и
Луј Ли ми јер из Ли о на (Фран -
цу ске), при ка зи ва ти нај ве ћи
и ско ро не ве ро ват ни успех у
фо то гра фи ји. То је та ко зва но
’ожи вље но’ фо то гра фи са ње
по мо ћу ки не ма то гра фа. Ту ће
се мо ћи ви де ти сним ци ство -
ро ва и пред ме та у нај ра зли -
чи ти јим кре та њи ма, ви де ће
се по крет ка ко де те игра; по -
кре ти ко је чи ни же ле знич ки
воз кад иде, и то је све та ко
жи во пред ста вље но, да се чи -
ни као да гле да те ствар ност а
не фо то гра фи је. Бе о гра ђа ни
не тре ба да про пу сте ову при -
ли ку да ви де овај до и ста нај -
ве ћи успех, а ула зна је це на
од осо бе 1 ди нар. По че так је
сва ког да на у 4 сах. по под не
и тра је до 9 сах. у ве че, а не -
де љом и пра зни ком има при -
ка зи ва ња и пре под не”.

У ка фа ну „Злат ни крст” због
фил ма је до шао и краљ Алек -
сан дар Обре но вић с мај ком
На та ли јом, ко ји су ула зни цу
пла ти ли кра љев ски – 300
фран цу ских фра на ка!

Кра јем исте те го ди не но во
свет ско чу до – филм – има ли
су при ли ку да ви де и Но во са -
ђа ни. А де це ни ју ка сни је, под
ша тром на Ве ли кој пи ја ци,
одр жа на је пр ва филм ска про -
јек ци ја у Пан че ву. Исто ри ја
ни је за пам ти ла име пу ту ју -
ћег би о скоб џи је, ка квих је у
то вре ме би ло до ста на овим
про сто ри ма.

На за ин те ре со ва ност пу бли -
ке пр ви је од го во рио Пан че -
вац Ра ки џић, ко ји је у згра ди
не ка да шње лу те ран ске бо го -
мо ље у Стар че вач кој ули ци
(да нас Жар ка Зре ња ни на)
отво рио пр ви пра ви би о скоп,
ко ји се чак и гре јао зи ми, па

је ра дио пре ко це ле го ди не.
Не ма дру гих по да та ка о овој

са ли, али мо же се прет по ста -
ви ти да ње го вом вла сни ку по -
сао ни је цве тао, јер је дру ги
би о скоп у Пан че ву отво рен
тек 1913. го ди не. Ни ко ла Ни -
нић је пре у ре дио про стра ни
ма га цин у дво ри шту ка фа не
„Код Не дељ ка” и ис та као фир -
му „Би о скоп Мо дерн”.

Али пр ви пра ви би о скоп – у
згра ди про јек то ва ној и са зи -
да ној за при ка зи ва ње фил мо -
ва – био је „Апо ло”. Са гра ди -
ли су га ор та ци Фри дрих Ха у -
бер и др Алек сан дар Јан кулов.

Фри дрих Ха у бер (1872–
1946) био је ро ђе ни Пан че -
вац, од оца Јо ха на, та ко ђе ро -
ђе ног у Пан че ву, и мај ке Ер -
ми не из Гло го ња.

Др Алек сан дар Јан ку лов
(1881–1937) та ко ђе је ро ђен
у на шем гра ду. Сту ди рао је у
Бер ли ну и Бу дим пе шти, а у
Пан че ву је био школ ски ле -
кар и пре да вач хи ги је не у пан -
че вач кој Гим на зи ји, град ски
фи зи кус. По ред оп ште ме ди -
ци не, ба вио се и ор то пе ди -
јом, пе ди ја три јом, фи зи о те -
ра пи јом и сто ма то ло ги јом.

„Апо ло” је био би о скоп у
пра вом сми слу те ре чи – имао
је би ле тар ни цу, че ка о ни цу,
бал кон и са лу с 380 ме ста, те
лет њу по зор ни цу... Про јек ци -
је не мих фил мо ва пра ти ли су
там бу ра ши, а по сле 1927. сме -
нио их је звуч ни филм. Ха у -
бер је бр зо ре а го вао на по ја ву
овог но вог чу да би о скоп ске
тех ни ке и на ба вио од го ва ра -

ју ћу опре му, па су у „Апо лу”
пр ви пут у Пан че ву глум ци
про го во ри ли с плат на.

По сле ра та „Апо ло” је по -
стао вла сни штво др жа ве, ко -
ја му је про ме ни ла име у „Зве -
зда”. Пан чев ци су ше зде се -
тих го ди на на рас по ла га њу
има ли и би о ско пе „Вој во ди -
на” и „Ср би ја”, а ко га ни је
мр зе ло, мо гао је да иде и у
вој ло вач ки „Про ле тер”.

То ком се дам де се тих, бе ле -
же хрон ча ри, „фил мо ви су
при ка зи ва ни и у лет њој ба -
шти би о ско па ’Вој во ди на’, у
дво ри шту да нас Елек тро тех -
нич ке, та да Еко ном ске шко -
ле, на Лет њој по зор ни ци у
Ули ци ца ра Ду ша на број 4, у
дво ри шту До ма омла ди не, а
крат ко вре ме то ком осам де -
се тих и у са ли но ве згра де
Ме сне за јед ни це Ко теж, као
и у Сту дент ском до му”.

НАШ ГОСТ: ДАР КО ТУ ШЕ ВЉА КО ВИЋ, ПИ САЦ, УРЕД НИК И ПРЕ ВО ДИ ЛАЦ
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Фри дрих Ха у бер с по ро ди цом 
(се ди за сто лом, на ле вој стра ни)

ПРИ ЛОГ ЗА ИСТО РИ ЈУ ФИЛ МА У ПАН ЧЕ ВУ

Би скоп „Апо ло”,
и пре и по сле ње га

Да на шње ру хо би о ско па „Апо ло”

Дарко Тушевљаковић
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Ве ли ки број на ших су гра ђа на
оти снуо се у бе ли свет у по тра -
зи за из да шни јим из во ром ег -
зи стен ци је, а бу ду ћи да сви, у
ве ћој или ма њој ме ри, че зну за
за ви ча јем, „Пан че вац” им пру -
жа при ли ку да се ма ло олак -
ша ју у тре ну ци ма „но стал ги -
чар ске” кри зе.

У овој ру бри ци пан че вач ки
„га стар бај те ри” из свог угла
опи су ју кон крет не де сти на ци -
је и ука зу ју на раз не осо бе но -
сти ко је ка рак те ри шу то под -
не бље и љу де.

У ак ту ел ном бро ју пред ста ви -
ће се на ша су гра ђан ка Ана Бра -
те ље вић, ко ја већ из ве сно вре ме
жи ви свој сан у Пра гу, где ра ди
као му зич ка умет ни ца и пре да -
вач на та мо шњем фа кул те ту.

Ме ђу тим, као и дру где у
Евро пи и ве ћем де лу све та, из
сви ма зна ног раз ло га, по след -
њих да на и овај пре див ни град
ве се ле бо ем ске ду ше де лу је по -
ма ло аве тињ ски, баш као из
не ке сред њо ве ков не бај ке...

На шу мла ду су гра ђан ку Ану Бра -
те ље вић у пре ле пи град Праг
„од ве ла” је хар фа, и то на са вет
ње не про фе сор ке, пр ве срп ске
хар фист ки ње – Ми ли це Ба рић.

– На кон за вр ше них ма стер-
сту ди ја хар фе, а по том и кла -
ви ра, на ФМУ у Бе о гра ду, има -
ла сам ве ли ку же љу да се да ље
уса вр ша вам. Про фе сор ка Ба -
рић та да ми је са ве то ва ла да
на ста вим сту ди је код јед не од
нај бо љих свет ских хар фист ки -
ња – Ја не Бо у шко ве у Пра гу.
Не ду го за тим има ла сам сре ће
да баш с њом ра дим на ма стер-
кла су ко ји је одр жа ла у Бе о -
гра ду, па ми је и са ма по ну ди -
ла да на ста вим сту ди је у Злат -
ном гра ду. Пре пре ка ми је био
че шки је зик, ко ји сам мо ра ла
да са вла дам у крат ком ро ку ка -
ко бих мо гла бес плат но да по -
ха ђам ма стер-сту ди је на Ака -
де ми ји ле пих умет но сти у Пра -
гу. За хва љу ју ћи му ко трп ном ра -
ду ус пе ла сам да по ло жим при -
јем не ис пи те. Но сва ка ко ми је
био ве ли ки иза зов да пра тим
на ста ву, по го то во из те о рет ских
пред ме та, али би ти у кла си Ја -
не Бо у шко ве исто вре ме но је и
при ли ка ко ја се не про пу шта –
по чи ње при чу Ана.

Хар фа је од ве ла у Че шку

Ка да је за вр ши ла ма стер-сту -
ди је, вра ти ла се у Пан че во, како
би при ме ни ла сте че но зна ње у
пе да го шком ра ду и кон церт ним

ак тив но сти ма. Као ди пло ми ра -
ни пи ја ни ста ра ди ла је у Ба лет -
ској шко ли „Ди ми три је Пар -
лић”, али на жа лост ни је ус пе ла
да на ђе за по сле ње као хар фист -
ки ња. Та ко се, не ко ли ко го ди на
ка сни је, по но во об ре ла на по -
ме ну тој пра шкој ака де ми ји и
2016. го ди не по ста ла пр ви док -
тор хар фе у Че шкој.

– Ре кла бих да ни ка да ни сам
ни оти шла одав де, јер су за мене

Праг и Пан че во је дан град. Тру -
дим се да бу дем кон церт но ак -
тив на и у на шој зе мљи, а с дру -
ге стра не бо ра вак у Пра гу омо -
гу ћио ми је да сви рам као со ло
хар фист ки ња са Че шким на -
род ним сим фо ниј ским ор ке -
стром и на тај на чин са ра ђу јем
с ве ли ким свет ским му зи ча ри -
ма, као што су Енио Мо ри ко не,
Ан дреа Бо че ли, Де ни Елф ман,
Вла ди мир Ко зма… У ја ну а ру
сам, уз прат њу по ме ну тог ор ке -
стра, у јед ној од нај пре сти жни -
јих пра шких кон церт них дво -
ра на, са ли „Сме та на”, од сви ра -
ла на хар фи об ра ду чу ве ног кон -
цер та „Аран ху ез” шпан ског ком -
по зи то ра Ро дри га – на во ди ова
плод на умет ни ца.

Она се по ред то га ба ви и пе -
да го шким ра дом у шко ли Иље
Хур ни ка, а на Ака де ми ји ле -
пих умет но сти је екс тер ни пре -
да вач за ка мер ну му зи ку

– Адап та ци ју на но ву сре ди -
ну олак ша ле су ми див не ко ле -
ге и при ја те љи, ка ко Че си, та ко
и љу ди с про сто ра бив ше Ју го -
сла ви је, као и из це ле Евро пе.
За хва љу ју ћи кон цер ти ма има -
ла сам при ли ку да про пу ту јем
ве ћи део Ста рог кон ти нен та и
сма трам да је Праг је дан од нај -
леп ших гра до ва, као и да је ве о -
ма ком фо ран за жи вот. Град -
ски пре воз бес пре кор но функ -
ци о ни ше; сам цен тар ни је пре -
ве лик и мо же се пре ћи и пе -
шке, а у гра ду се сва ко днев но
од ви ја мно го кул тур них де ша -
ва ња: кон це ра та, из ло жби, филм -
ских фе сти ва ла… Ту је огром на

по ну да раз ли чи тих ре сто ра на,
ба ро ва и, на ро чи то, пив ни ца, по
че му је Праг, та ко ђе, на да ле ко
чу вен – на по ми ње ова Пан чев -
ка на при вре ме ном ра ду.

Бај ка ко ја че ка ча ро ли ју

Сва ко ко јед ном оде у Злат ни
град не мо же да се не за љу би у
бо га то град ско је згро ко је про -
сто ма ми у шет њу.

– Мо ја нај дра жа шет ња за -
пра во је ти пич на ту ри стич ка ру -
та, ко ја по чи ње од нај ве ћег зам -
ка на све ту Пра шког хра да, то
јест од ве ле леп не Kатедрале Све -
тог Ви та, пре ко Не ру до ве улице,
до Му зич ке ака де ми је, и по том
Мо стец ком, где је Ам ба сада

Срби је, сти же до ле ген дар ног
Kарловог мо ста. Та мо оба ве зно
тре ба до так ну ти ста туу Јо ва на
Не по му ка, а ма ло да ље и „де сет
зве зда”, ме сто с ко јег је он по
ле ген ди ба чен у Влта ву. Ту је
увек без број ту ри ста, па је не ве -
ро ват но ви де ти да је овај део
гра да пуст, јер Праг са да из гле -
да као по сле апо ка лип се. Пре -
ди ван, ми ран, али успа ван као
у бај ци и че ка ча ро ли ју да га
по но во ожи ви. Али у нор мал -
ним и срећ ним вре ме ни ма, ко -
ја ће, на дам се, уско ро по но во
до ћи, тре ба на ста ви ти кри ву да -
вом Kарловом ули цом, пу ном

ма лих про дав ни ца су ве ни ра и
ре сто ра на и сти ћи до Ста ро -
мјестских на мје сти (на че шком
– трг, прим. нов.), мог оми ље -
ног ме ста у це лом гра ду. Та мо
до ми ни ра ју две ку ле Цр кве Све -
те Ма ри је пред Ти ном, ко је, иа -
ко та ко де лу ју, ни су исте ве ли -
чи не – јед на је ма ло ши ра, јер
пред ста вља ју Ада ма и Еву. Пре -
ко пу та је Астро ном ски сат, из
ко га на сва ких ше зде сет ми ну -
та, уз зво ња ву, иза ђе два на ест
апо сто ла. По том је нај бо ље ићи
Це лет ном ули цом до Обец ног
до ма, од но сно Град ске ку ће, у
ко јем је и са ла „Сме та на”, где
сва ке го ди не по чи ње чу ве ни фе -
сти вал кла сич не му зи ке „Пра -
шко про ле ће” – на во ди Ана.

Ова Пан чев ка је има ла рет -
ку при ви ле ги ју да сви ра баш
на отва ра њу тог до га ђа ја, а на -
сту па ла је и ви ше пу та као члан
ор ке стра и сва ки кон церт био

јој је нео пи сив до жи вљај за се -
бе. Ина че, по је ди не де ло ве ове
гра ђе ви не ра дио је чу ве ни Ал -
фонс Му ха, а она је и пр во што
је на ша су гра ђан ка угле да ла
ка да је кро чи ла у Праг из ста -
ни це ме тр оа.

– Мој пред лог је да кре не те
да ље ули цом На при ко пе, ко ја
је пу на рад њи и љу ди, на чи јем
кра ју је „Nеw Yоrker”, ода кле
гру пе ту ри ста обич но кре ћу у
оби ла зак. Ода тле се про те же и
по глед пре ко це лих Вац лав -
ских на мје сти, а на кра ју тог
бу ле ва ра ви ди се ре но ви ра на
згра да На род ног му зе ја, ко ји

оба ве зно тре ба по се ти ти. Сле -
ди ули ца На род ни три да, где
се на ла зи чу ве ни ка фе „Лу вр”,
отво рен 1902. го ди не, у ко јем
су пи ле ка фу и та кве лич но сти

као што су Kафка, Ајн штајн
или Ма са рик. Та мо не ма ин -
тер не та, јер им је фи ло зо фи ја
да љу ди ме ђу соб но ко му ни ци -
ра ју. Не да ле ко ода тле је На -
род но по зо ри ште, а ка Влта ви,
на јед ном углу, сме штен је још

је дан чу ве ни ка фе – „Сла ви ја”.
Ту је и Филм ска ака де ми ја, ко -
ја за јед но с драм ском и му зич -
ком чи ни чу ве ни пра шки уни -
вер зи тет умет но сти. На ње му
сам и са ма сту ди ра ла, а да нас
и пре да јем. По ме ну ћу са мо не -
ке од на ших по зна тих умет ни -
ка ко ји су сти ца ли зна ња на
тој пре сти жној филм ској ака -
де ми ји: Емир Kустурица, Лор -
дан За фра но вић, Го ран Па ска -
ље вић... – го во ри Ана.

Ко ро на пре ки ну ла
богатство жи во та

Она још из два ја Ви ше храд, ме -
сто не то ли ко по зна то ту ри сти -
ма, чу ве ну твр ђа ву на уз ви шењу,
ко ја нео до љи во под се ћа на наш
Kалемегдан, а с ње се пру жа не -
ве ро ва тан по глед на цео град.

– Ис под Ви ше хра да је чу ве на
На плав ка, ше та ли ште крај де -
сне оба ле Влта ве, ко је с ле пим
вре ме ном ожи ви и пре пу ни се
љу ди ма. Ту су уси дре ни бро до -
ви ре сто ра ни, а пре ко ле та се
од и гра ва ју ра зни про гра ми. Кад
смо код ре ке, тре ба оби ћи и
Kампу, ве ли ки парк на остр ву
ис под Kарловог мо ста, на ко јем
су сме ште ни број ни ка фи ћи и
ре сто ра ни. Та мо се на ла зи и чу -
ве ни Ле но нов зид, где сва ко мо -
же не што да на пи ше и оста ви
по ру ку ми ра и то ле ран ци је. Ако

се ту за тек не те, сва ка ко тре ба
по је сти ху мус у „Млин ској ка -
вар ни”, а мо жда ће те сре сти и
чу ве ног че шког умет ни ка Да -
ви да Чер ног, ау то ра мно гих
скулп ту ра по гра ду, као што су
„Бе бе на Kампи”, „Бе бе на Жиж -
ков ској те ле ви зиј ској ку ли”,
„Фон та на код Kафкиног му зе -
ја”... – ка же пра шка Пан чев ка.

На жа лост, овај бо га ти кул -
тур ни и дру штве ни жи вот пре -
ки нут је уво ђе њем ван ред ног
ста ња због ко ро на ви ру са.

– Гра ни це су за тво ре не, на
јав ним ме сти ма мо гу би ти нај -
ви ше две осо бе у дру штву, а
оба ве зно је но ше ње ма ски на
свим јав ним ме сти ма. Кре та -
ње је сма ње но на ми ни мум –
пут до по сла, ку по ви на на мир -
ни ца и, евен ту ал но, шет ње у

при ро ди. Пре по ру че но је да се
не на пу шта ме сто бо рав ка без
пре ке по тре бе. За тво ре не су све
тр го ви не, осим апо те ка, дро -
ге ри ја и про дав ни ца хра не и
кућ них по треп шти на, а ре сто -
ра ни ра де са мо „за по не ти”.
Искре но се на дам да ће ове ме -
ре по мо ћи у спре ча ва њу ши -
ре ња ви ру са и да ће мо ми у
Пра гу, као и сви ко ји же ле да
га по се те, по но во мо ћи да ужи -
ва мо у овом див ном гра ду –
оп ти ми стич ки за вр ша ва ова
умет ни ца.

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

Спасенко
Овај предиван пас, стар око пет месе-
ци, пронађен је пре око месец дана на
улици и од тада живи у стану.

Kада су га наши хумани суграђани
избавили, био је у прилично лошем ста-
њу, са ишчупаним репом. Сада се опо-
равио, вакцинисан је, очишћен од па-
разита и због тога је веома захвалан.

Вероватно у себи има гена џек-расе-
ла, па је зато умиљат, весео и живахан.
Онај ко буде удомио овог лепотана има
обезбеђен превоз до куће, а све друге
информације могу се добити на кон-
такт-телефон 060/040-86-00.

Црни и Прле
Два чупавца је племенити су-
грађанин нашао на Kотежу 1
пре десетак дана, али он не
може да их задржи и зато је
потребно да што пре пронађу
одговорне власнике.

Црни и Прле имају око два
месеца и, као и сви њихови вр-
шњаци, помало су блесави, па
им је потребна пажња и нега, како би стасали у праве другаре с
којима ћете поделити све лепе и мање лепе тренутке у животу.

Потенцијални удомитељи могу да се јаве на телефон
069/55-88-947.

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

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

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

НА ШИ У БЕ ЛОМ СВЕ ТУ: АНА БРА ТЕ ЉЕ ВИЋ У ПРА ГУ

КО РО НА УСПА ВА ЛА ЗЛАТ НИ ГРАД

Праг ових дана: само статуе и силуете!

С мајком Горданом испред Катедрале
Свете Марије пред Тином

Ана на обали Влтаве под пуном заштитном опремом

Наша харфисткиња и велики
Енио Мориконе након наступа

ПРИ РО ДА И ПИ ВО

Пре ма Ани ном ми шље њу, Че -

си су окре ну ти сво јим по ро ди -

ца ма и во ле да про во де вре -

ме у при ро ди или у ви кен ди -

ца ма ван гра да у шет ња ма,

во жњи би ци ка ла и опу шта њу.

– Вред ни су, скром ни, то -

ле рант ни и од мла до сти на -

вик ну ти да ра де и за ра ћу ју.

Мла ди че сто тра же по сло ве

пре ко ле та, али не ка да и не

за то што им је но вац нео п хо -

дан, већ за то што су та ко на у -

че ни. На рав но, ве ћи на Че ха

обо жа ва пи во, ко је је из у зет -

ног ква ли те та, а ка да је реч о

ку хи њи, пред ња чи гу лаш, чи -

ји, искре но, ни сам љу би тељ.

Ка да се уже лим на ших је ла

ко ја ја лич но во лим, као што

су бу рек, ба кла ва и ће ва пи,

он да их са ма на пра вим или

одем у не ки од на ших ре сто -

ра на у Пра гу – ка же Ана.

Не ве ро ват но je
видети да је овај 
град пуст, јер Праг
са да из гле да као
после aпокалипсе.
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Чла но ви СД-а
„Панче во 1813” 
вр ло ак тив ни и у
доба коронавируса

Сви је два чекају
наста вак се зо не

У мо мен ту уво ђе ња ван ред ног
ста ња у Ср би ји због пан де ми је
ко ро на ви ру са, се ни о ри и ју ни -
о ри Стре љач ке дру жи не „Пан -
че во 1813” за вр ши ли су так -
ми че ња у се зо ни га ђа ња ва зду -
шним оруж јем. Ипак, мла ди
стрел ци су за у ста вље ни пред
нај ва жни ја ис ку ше ња.

Иа ко је не из ве сно ка да ће се
се зо на на ста ви ти, с об зи ром на
то да су у ме ђу вре ме ну од ло же -
не и Олим пиј ске игре, осам
мла дих стре ла ца пан че вач ке
„дру жи не” на ста ви ло је да ве -
жба у кућ ним усло ви ма, ка ко
би оста ли у фи зич кој кон ди ци -
ји и за др жа ли оства ре ну форму.

По ред школ ских оба ве за, да -
ни изо ла ци је су ис пу ње ни и тре -
нин зи ма, па се та ко ја ча и пси -
хич ко ста ње у овим, за спор ти -
сте по себ но те шким вре ме нима.

Тре нер Си ни ша Вељ ко вић и
цео струч ни штаб су за до вољ -
ни, с об зи ром на то да је тре на -
жни про цес на ста вљен, а пу тем
елек трон ских мре жа кон тро ли -
шу ак тив но сти сво јих стре ла ца.

Алек са као глав ни фа во рит

У про шлој го ди ни је иза бран за
нај бо љег пи о ни ра у Вој во ди ни
и Ср би ји, а у Пан че ву – за нај у -
спе шни јег ка де та. Та лен то ва ни
Алек са Ра ко њац је одав но скре -
нуо па жњу на се бе, по себ но на -
чи ном на ко ји осва ја ме да ље и
у дру гим ка те го ри ја ма.

То ком ове (пре ки ну те) се зо -
не Алек са се над ме тао с вр хун -
ским спор ти сти ма у три ко ла
Ку па Ср би је, у ко ји ма је успе -
шно на сту пао за еки пу се ниора
СД-а „Пан че во 1813”, за јед но
с на шим про сла вље ним ре пре -
зен та тив ци ма Де ја ном Пе ши -
ћем и Га бри е лом Да у то ви ћем.
Они су три јум фо ва ли на по -
кра јин ском шам пи о на ту, а
осво ји ли су сре бр на од лич ја у
фи на лу Ку па Ср би је и на пр -
вен ству др жа ве.

Алек са се упо ре до так ми чио
и на ме ђу на род ним так ми че -
њи ма, на ко ји ма је по сти зао ви -
со ке ре зул та те, по ди зао фор му
и са мо по у зда ње, што му је по -
мо гло да у сво јој ка те го ри ји ка -
де та и мла ђих ју ни о ра јед но -
став но –бри љи ра. Ре ђао је по -
бе де на Пр вен ству Вој во ди не, у
пр вом и дру гом ко лу др жав ног

ку па, а све је из не на дио осва ја -
њем пр вог ме ста на др жав ном
шам пи о на ту за ју ни о ре, с но -
вим лич ним ре кор дом. Ње го -
вом под ви гу је, по ред вред ног
ра да на тре нин зи ма, знат но до -
при не ла и но ва стре љач ка опре -
ма, ко ју су на ба ви ли ње го ви

роди те љи, као и ди ја бо ле ви со -
ког ква ли те та ко је су Алек са и
ње гов тре нер Си ни ша Вељ ко -
вић на ба ви ли и те сти ра ли. Ина -
че, ове успе хе по сти же ва зду -
шном пу шком „вал тер ЛГ300”,
ста ром ше сна ест го ди на, ко ли -
ко има и Алек са, и ко јом су
пан че вач ки стрел ци осво ји ли
без број ме да ља и при зна ња.

Ипак, на бав ка но ве ва зду шне
пу шке је не ми нов на, а та ко би
сва ка ко био и си гу ран кан ди дат
за ре пре зен та ци ју Ср би је у пред -
сто је ћим (а од ло же ним) так ми -
че њи ма Ли ге мла дих Евро пе.

Алек са је на ста вио тре нин ге
и у ста ну на елек трон ској ме ти
ко ја и оце њу је ви со ке ре зул та те
на де ци ма ле, с пла ном да оба ви
и кон трол на так ми че ња у вре -
ме ка да је тре ба ло да се одр же
она ре гу лар на. Овај та лен то ва -
ни мо мак је до са да сте као при -
лич но зна ње вр хун ског спор ти -
сте, али му је по треб но још ис -
ку ства. Не тре ба сум ња ти да ће
он на пре до ва ти и у овим усло -
ви ма, с об зи ром на то да је од -
ли чан уче ник Гим на зи је „Урош
Пре дић”, где има ве ли ку по др -
шку раз ред ног ста ре ши не.

Ива Ра ко њац

Алек си на две го ди не мла ђа се -
стра, Ива Ра ко њац, та ко ђе је
ве о ма успе шна пи о нир ка и, из
три раз ли чи те пу шке, по сти же
вред не ре зул та те.

Она је про шле го ди не би ла
тре ћа пи о нир ка у Вој во ди ни и

ше ста у Ср би ји, а по бе ди ла је,
и то у ју ни ор ској кон ку рен ци -
ји, на Пр вен ству Ср би је у га ђа -
њу из се риј ске ва зду шне пу -
шке, док је у га ђа њу из ма ло ка -
ли бар ског оруж ја би ла дру га
пи о нир ка у по кра ји ни (ле же ћи
став) и пр ва у др жа ви (тро став).

Упо ре до се при пре ма ла и так -
ми чи ла у га ђа њу из стан дард не
ва зду шне пу шке, с ци љем да у
овој го ди ни за јед но с Те о до ром
Кон дић и Аном То кић оства ри
што бо ље пла сма не у по је ди -
нач ној и екип ној кон ку рен ци ји
ка дет ки ња и мла ђих ју ни ор ки.

Ипак, нај ва жни ји Ивин циљ
у овој го ди ни је су ме да ље с на -
сту па ју ћих фи на ла Ку па и пр -
вен ста ва Вој во ди не и Ср би је у
га ђа њу из ва зду шне и ма ло ка -
ли бар ске пу шке. Она је тре -
нут но на зва нич ним ли ста ма
тре ћа у Ли ги пи о ни ра Вој во -
ди не и пр ва на та бе ли фи на -
ли ста Ку па Ср би је.

И Ива са да ве жба код ку ће, и
то на елек трон ском тре на жном
уре ђа ју „scat”, и при пре ма се за
ве ли ка ис ку ше ња ко ја јој пред -
сто је ка да се жи вот бу де вра тио
у нор ма лу. Уз све то, има при -
ли ку да „упи је” сва ки са вет бра -
та Алек се, ка ко би би ла још
успе шни ја у на ред ном пе ри о ду.

Теодора Кондић

У кућ ним усло ви ма тре ни ра и
Те о до ра Кон дић, још је дан вр -
ло успе шан члан СД-а „Пан че -
во 1813”.

Она ве жба на па пир ним ме -
та ма ко је се на ла зе на ме тал -
ном но са чу, што јој омо гу ћа ва
да ви ди све по гот ке и пра ти
ре зул та те за јед но с тре не ром
сла њем сни ма ка елек трон ским
пу тем. Ти ме ће и она мо ћи да
одр жи ни во фор ме по тре бан за
на ста вак се зо не у га ђа њу из

стан дард не ва зду шне пу шке,
ко јом је ни за ла све бо ље ре -
зул та те. Та ко ђе же ли да уве -
жба сит не ко рек ци је у ста ву и
оки да њу, што ће јој га ран то ва -
ти успех у фи на лу Ли ге Вој во -
ди не и Пр вен ству Ср би је за ка -
дет ки ње и мла ђе ју ни ор ке.

Упо ре до ће ве жба ти и га ђа -
ње из се риј ске ва зду шне пу шке,
за на ста вак пи о нир ских пр вен -
ста ва по кра ји не и др жа ве, као
и за фи на ле Ку па Ср би је. Те о -
до ра је дру га пи о нир ка Вој во -
ди не, а пе та у зе мљи, па ће јој
тре нин зи у но во на ста лим окол -
но сти ма по мо ћи да, уз школ -
ске оба ве зе, на ста ви успе шну
ка ри је ру узо р ног спор ти сте.

Ана То кић

Тре ћа вр ло успе шна ка дет ки -
ња пан че вач ке „дру жи не” је сте
Ана То кић.

И ова та лен то ва на де вој ка на -
ста ви ла је тре на жни про цес код
ку ће, и то ни ша ње њем у па пир -
ну ме ту, са оки да њем на пра зно,
од но сно „на клик”, што ће јој
омо гу ћи ти да уве жба мо ме нат
оки да ња и знат но по пра ви ста -
бил ност у ви со ким ре зул та ти -
ма у по је ди нач ној и екип ној
кон ку рен ци ји ка дет ки ња и мла -
ђих ју ни ор ки у га ђа њу из стан -
дард не ва зду шне пу шке.

У раз во ју ове мла де еки пе,
ко ја ће би ти око сни ца СД-а

„Пан че во 1813” у ста ри јим ка -
те го ри ја ма, ве о ма мно го зна -
чи и ме ђу соб на ко му ни ка ци ја
де во ја ка и њи хо вог тре не ра.

Од лич ни и „пи што ља ши”

Као и оста ли чла но ви овог успе -
шног пан че вач ког спорт ског
ко лек ти ва, и мла ди „пи што ља -
ши” су стре ља ну за ме ни ли со -
ба ма и дво ри шти ма.

Ве жба ју у кућ ним усло ви -
ма, га ђа њем у па пир не ме те
по ставље не на ме тал не но са -

че, што омо гу ћа ва да се пра те
и ре зул та ти с тре нин га и кон -
трол них так ми че ња сла њем фо -
то гра фи ја елек трон ским пу тем
у ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји,
али и у ко му ни ка ци ји с тре не -
ром Си ни шом Вељ ко ви ћем.

На овај на чин они ће на -
стави ти уве жба ва ње ста во ва,
мо мен та оки да ња и так ти ке

ниша ње ња и вре ме на у ме чу,
па се оче ку је да ће још ви ше
по пра ви ти ре зул та те из прет -
ход них так ми че ња.

Ве ли мир Нин ко вић је про -
шле го ди не био дру ги ка дет у
Вој во ди ни, а у овој се зо ни се
пла си рао на дру го ме сто код
ју ни о ра и мла ђих ју ни о ра на -
ше по кра ји не, као и у фи на ле
др жав ног ку па.

Ње гов мла ђи брат Мар ко је
у овој се зо ни осво јио дру го ме -
сто у ка те го ри ји ка де та, че твр -
ти је мла ђи ју ни ор и пе ти ју -
ни ор на Пр вен ству Вој во ди не,
а ус пео је и да из бо ри пла сман
у фи на ле на ци о нал ног ку па, и
то у две ка те го ри је: ка де та и
мла ђих ју ни о ра.

Сте фан Ке шиш јан је тре ћи
ка дет на ранг-ли сти Стре љач -
ког са ве за Вој во ди не за 2019.
го ди ну, а ни зао је успе хе и у
но вој се зо ни, па је та ко ус пео
да се пла си ра у за вр шни цу нај -
ма сов ни јег так ми че ња, ка ко у
Вој во ди ни, та ко и у Ср би ји.

Тро ји ци по ме ну тих мо ма ка
при дру жу ју се и два ка де та. То
су Не ма ња Ђор ђе вић и Ог њен
Бун чић, ко ји тре нут но из во де
кон ди ци о не тре нин ге код ку -
ће, а ка сни је ће, за јед но с Мар -
ком Нин ко ви ћем, на ста ви ти
при пре ме за но во у ве де ну ди -
сци пли ну – за еки пу пи о ни ра
у га ђа њу из ва зду шног пи што -
ља с два де сет ди ја бо ла.

Ма ри на Ми ја то вић та ко ђе
трени ра код ку ће и ре дов но
извешта ва тре не ра о то ку
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

СПО РТ У ВРЕ МЕ ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

СТРЕЛ ЦИ „ЦИ ЉА ЈУ” ИЗ ДО МО ВА...

Страну припремио

Александар
Живковић

тренин га и ре зул та ти ма с кон -
трол них так ми че ња, ко ји ће се
и на овај на чин одр жа ти, а с
вре ме ном и по ве ћа ва ти, на ро -
чи то ка да бу де до би ла нов ва -
зду шни пи штољ. Она је би ла
дру га ка дет ки ња на ранг-ли -
сти СС Вој во ди не у 2019. го ди -
ни, а са да се успе шно так ми чи
у кон ку рен ци ји мла ђих ју ни -
ор ки и пла си ра ла се у фи на ле
Ли ге Вој водине.

Иа ко је прет ход но тре ни ра ла
га ђа ње из пу шке, Ма ри на је бр -
зо пр хва ти ла пи штољ као но ви
спорт ски ре кви зит, а сви у клу -
бу се на да ју да ће јој тре нин зи у
но во на ста лим усло ви ма по мо -
ћи да уве жба став, ни ша ње ње и
мо ме нат оки да ња, као и у раз -
во ју пси хо фи зич ке кон ди ци је.

По ред фи на ла Ли ге Вој во -
ди не и Ку па Ср би је, свим на -
ве де ним стрел ци ма пред сто је
и по кра јин ски шам пи о нат у
Пан че ву и др жав но пр вен ство
у Бе о гра ду, над ме та ња ко ја су
од ло же на за је сен.

Чла но ви СД-а „Пан че во
1813” по шту ју пра ви ла – оста -
ју код ку ће. Иа ко вред но тре -
ни ра ју, је два че ка ју да се ван -
ред но ста ње окон ча, да ко ро -
на ви рус по ста не про шлост и
да опет за у зму сво ја ме ста на
ва тре ним ли ни ја ма у стре ља -
на ма ши ром Ср би је и Евро пе.

ОН ЛАЈН СВЕТ СКИ

ТУР НИР

Алек са Ра ко њац је по сле

дру гог ко ла Онлаjн свет ског

тур ни ра, ко је је одр жа но у

не де љу, 5. апри ла, тре ћи на

ли сти ка де та са ше сна ест го -

ди на, а пе ти на ли сти ју ни о -

ра до два де сет го ди на.

По го дио је 618,3 кру га, па

та ко за у зи ма 24. ме сто на

оп штој ли сти од 115 уче сни -

ка из 25 зе ма ља с пет кон -

ти не на та... Алек са се, на рав-

но, так ми чио од ку ће. И је ди -

ни је уче сник из Ср би је.

Сва ка част!

Алекса Ракоњац

Велимир Нинковић

Ива Ракоњац

Теодора Кондић

Марина Мијатовић
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Катарина
Бугарин, ученица:
     – Настава се
одржава по распореду,
мада имамо и радне
суботе, а групе с
професорима и
недељом. Генерално
сам задовољна, за
сваки случај се и даље
спремам за матурски 
и пријемни.

Ксенија Бирманац,
ученица:
    – Апсолутно ми се не
свиђа овај начин
одржавања часова.
Већина наставе се
своди на домаће
задатке, што ме је
мрзело да радим и у
основној школи.
Мислила сам да смо 
то прерасли.

KАKO ВАМ СЕ ДОПАДА ОНЛАЈН НАСТАВА?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Освежене
Старе мисли и идеје не захтевају да буду освежене.

    Не, јер би то значило да нестају.

    Да их замењују нове.

    Али оне се не питају, већ ти.

    Стави им до знања да су бивше.

    Да су ти непотребне.

    Имаш изборе!

    Употреби их.

Чистота
На отвореном си.

   И отворен према самом себи.

   Мислиш: до пре минут-два био сам на пропланку.

   Дисао пуним плућима.

   А онда сам схватио, једнако чисто, да се небо сручило на мене.

   Да једва хватам дах, да је све око мене расуло.

   И тај осећај може да прође, да се врати лепа чистота.

    За минут-два.

Перспективе
Нисам скучен!

    Умем да се тргнем, да се померим с тачке.

    Не дам да ме лупају по глави и слупају.

    Не пристајем!

    Чак и тамо где ми се чини да сам савладан, савладаћу.

    Слободна воља.

    Она је ван свих перспектива.

    И њихова срж.

Милош Дрињак,
ученик:
     – У почетку је било
мало проблема, али смо
се брзо навикли на овај
вид учења, који ми се
допада. Разредна се
интересује за наш рад,
увек смо у контакту с
њом. Имамо довољно
времена за све.

Ве жба ње код ку ће

Оп ти ми зам све ве ћи

По ла ко те че и дру га сед ми ца апри ла
ле та го спод њег 2020, а пан де ми ја ко ро -
на ви ру са не по пу шта... Ван ред но ста ње
je око ва ло це лу зе мљу, па су у изо ла ци -
ји и пан че вач ки спор ти сти, ко ји ма за -
бра на кре та ња и не до ста так ак тив но сти
мо жда нај те же па да ју.

Сва ко се у овом „чуд ном” вре ме ну
сна ла зи ка ко зна и уме, па та ко и де вој -
ке ко је тре ни ра ју у ОК-у Од бој ка 013,
ко је нам се ја вља ју ово га пу та.

Бар ба ра Ми ла но вић

Уче ни ца сам пе тог раз ре да Основ не
шко ле „Ми ро слав Ан тић Ми ка”. Од бој -
ку тре ни рам од сед ме го ди не и од та да
је то мој оми ље ни спо рт.

Игру пре ко мре же во лим за то што је
у њој увек при су тан тим ски дух, па на
те ре ну све мо ра мо да функ ци о ни ше мо
као јед на це ли на. На тре нин зи ма сам
сте кла мно го но вих дру га ри ца, ко је ми
са да пу но не до ста ју. По ред њих, тре -
нин га и утак ми ца, не до ста ју ми и тре -
не ри, иа ко зна ју и да вик ну на нас, али
за на ше до бро.

Због но во на ста ле си ту а ци је, оста јем
код ку ће ка ко бих се што пре вра ти ла
стан дард ном рит му жи во та.

Јо ва на Кља јић

По ха ђам осми раз ред Основ не шко ле
„Жар ко Зре ња нин” у Ба нат ском Но вом
Се лу. По че ла сам да тре ни рам 2015, а
од 2018. го ди не сам члан ОК-а Од бој -
ка 013.

Од бој ка је као жи вот.
На у чиш шта су при ја тељ -
ство, по раз, по бе да, страх,
сна га, по ве ре ње и љу бав.
Да би по бе дио на утак -
ми ци, мо раш да имаш по -
ве ре ња у осо бу ко ја сто ји
по ред те бе на те ре ну, и
не са мо у њу, ве ру јеш и у
де вој ке и тре не ре ко ји су
по ред те ре на, јер сви за -
јед но чи ни мо је дан тим!

Тре нут но је та ква си ту -
а ци ја да не мо же мо да
тре ни ра мо у са ли, али те
тре нин ге ко ли ко-то ли ко
оба вља мо код ку ће, да би -
смо се што пре вра ти ле у фор му, ка да
се це ла си ту а ци ја са епи де ми јом сми -
ри. А да би се епи де ми ја што пре за вр -
ши ла, за мо ли ла бих све да бу де мо је -
дан ве ли ки тим, да оста не мо код ку ће и
оства ри мо нај ве ћу по бе ду до са да – по -
бе ду над ко ро на ви ру сом!

У ме ђу вре ме ну, сло бод но вре ме про -
во дим та ко што гле дам фил мо ве, слу -
шам му зи ку и учим. Је два че кам да се
вра тим на тре нин ге. По ред дру га ри ца,
не до ста ју ми и тре не ри, а ве ру јем да и
ми њи ма не до ста је мо, ко ли ко год да их
на љу ти мо по не кад.

Ми ли ца Бра јић

Мо је име је Ми ли ца Бра јић, уче ни ца
сам ОШ „Иси до ра Се ку лић” и члан клу -
ба Од бој ка 013.

По што је тре нут но на сна зи ван ред но
ста ње и не мо же мо да из ла зи мо на по -
ље, тре ни рам код ку ће. Ма ми се та иде -
ја баш и не до па да, јер то ком свог тре -
нин га узмем лоп ту и уда рам о зид, што
по не кад до ве де до ру ше ња ин вен та ра
по ку ћи, али опро сти ми бр зо. Због на -
ста ве ко ја се спро во ди пре ко он лајн
плат фор ми, ве ли ки део да на ми оде на
уче ње и у ра ду до ма ћих за да та ка ко је
нам ша љу на став ни ци.

Свој до при нос бр зом кра ју епи де ми -
је да јем та ко што по шту јем за бра ну
кре та ња и дру же ња, иа ко ми то те шко
па да.

Ире на Јо ва но вић

Имам де сет го ди на и уче ни ца сам шко -
ле „Ми ро слав Ан тић Ми ка”. Због ван -
ред ног ста ња ко је је уве де но услед пан -
де ми је ко ро на ви ру са, не мо гу да тре ни -
рам у са ли, али то ме не спре ча ва да ве -
жбам код ку ће.

Тре нинг се са сто ји од ве жби сна ге и
„пим пло ва ња” од бој ка шке лоп те (без
ло мље ња ин вен та ра по ку ћи). Не до ста -
ју ми дру га ри це, тре нин зи и тре не ри и
је два че кам да се вра тим сва ко днев ним
ак тив но сти ма.

По не кад са њам да за јед но са сво јим
са и гра чи ца ма играм утак ми цу про тив
ко ро на ви ру са и да тим ским ра дом по -
бе ђу је мо с 3:0!

По ред тре нин га, сво је вре ме код ку -
ће про во дим та ко што учим и пра тим
он лајн на ста ву, слу шам му зи ку и гле -
дам фил мо ве.

Ми ли ца Ку жић

По ха ђам пр ви раз ред сред ње ЕТШ „Па -
ја Мар га но вић”, смер: ту ри стич ко-хо -
те ли јер ски тех ни чар. Од бој ку сам по -
че ла да тре ни рам са се дам го ди на, из
ра до зна ло сти.

Вр ло бр зо сам за во ле ла тај спо рт, а
нај ви ше ми се сви део тим ски дух, што
све на те ре ну мо ра мо да ди ше мо и ра -
ди мо као јед на да би смо до спе ле до
же ље ног ци ља. То ком тре нин га и утак -
ми ца раз ви ја мо кре а тив ност, пре ци -
зност и сна ла жљи вост, а ве о ма је бит на
и ис трај ност, јер се на те ре ну су сре ће -
мо с мно гим иза зо ви ма и пре пре ка ма
и у тим си ту а ци ја ма је нај бит ни је да не
од у ста је мо.

Чуд но ми је што не мо гу да тре ни рам
и то ми ве о ма не до ста је, јер је то мо ја
сва ко дне ви ца. Фор му одр жа вам та ко
што од ре ђе не ве жбе ра дим код ку ће.
По ред тре нин га, учим и пра тим на ста -
ву ко ја нам је сва ко днев но до ступ на
пре ко ин тер не та.

Сло бод но вре ме про во дим та ко што
по гле дам не ку се ри ју, чи там књи ге и
играм дру штве не игре с по ро ди цом.
По не кад опро бам и сво је ку ли нар ске
спо соб но сти. Оста јем код ку ће у

изолаци ји и на дам се што бр жем за -
вр шет ку пан де ми је ка ко би смо 
се врати ли сво јим сва ко днев ним
активности ма.

Бра во и за де вој ке Од бој ке 013! Њи -
хо ва оми ље на игра тре нут но ми ру је,
али оне не гу бе оп ти ми зам. На про тив.
Про ћи ће и ово „чу до”, а он да сле де и
но ве по бе де...

А. Жив ко вић

ИГРА ПРЕ КО МРЕ ЖЕ У КА РАН ТИ НУ

ВИ РУС „УПЕ ЦАО” И ОД БОЈ КУ

Бар ба ра Ми ла но вић

Јована Кљајић

Милица Брајић

Ирена Јовановић

Милица Кужић


