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Вируси пролазе, 
крпељи упорни

Град
Како да 

проверите да ли

сте у бирачком

списку

» странa 4

цена 40 динара

Здравље
Стероиди су бомба 

у вашем телу

» страна 6

Запис

Михајло Герун: 

У дијалогу са

скулптурама

» страна 12

Фото-репортажа

Марина Арсенијевић 

у Њујорку

» страна 26

Спорт

Одбојка 013 

у вишем рангу

» страна 28

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  15 .  МАЈА 2020.
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Радно време благајне „Панчевца”
Радно време благајне „Панчевца”
враћено је на режим као пре
ванредног стања. Понедељком и

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

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

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

СТО ЕВРА ОД ДРЖАВЕ, ЈЕДИНЕ
ПАРЕ КОЈЕ ЋЕТЕ ДОБИТИ ЛАКО

ДЕТАЉНО УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ страна 2

Све о финансијској помоћи пунолетним држављанима Србије, 
минималним платама од државе и кредитима за привреду

НАШИ СУГРАЂАНИ страна 11

Млади научници, 
ту поред нас
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Број 4865, година CLII

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Зашто нас банке
малтретирају

» страна 3

ЧЕТВЕРАЦ

Радно време
од 8 до 16 сати

Београд загађује
панчевачки водовод

» страна 2



ПО ВОЉ НИ КРЕ ДИ ТИ, МИ НИ МА ЛЦИ И СТО ЕВРА

Муљ по ме шан са зе мљом,
фла ша ма, шу том, це ви ма,
гу ма ма, ме тал ним
отпадом...

Ужа зо на са ни тар не за шти те пан че -
вач ког из во ри шта во де је у по тен ци -
јал ној опа сно сти: на оба ли Ду на ва,
код на си па иза ре сто ра на „Ба ка на”,
на ла зи се пра ва де по ни ја. Ту бе о -

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 15. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Безвремена
лекција

Прошло је 75 година од окон-
чања Другог светског рата. Не-
колико дана пре тога главни
инспиратор најкрвавијег суко-
ба у историји човечанства, бар
како говоре историјска факта,
убио се у свом бункеру у Бер-
лину. Адолф Хитлер је тако за
длаку избегао одмазду црвено-
армејаца, који су у том момен-
ту престоницу његовог свет-
ског поретка претварали у пе-
пео и рушевине.

На сличан начин су завршили
и многи други нацисти и њихо-
ви колаборационисти. Неки, по-
пут Ајхмана или врховника ге-
ноцидне усташке творевине Па-
велића, у први мах су успели да
утекну – правда је за њих била
спорија, али ипак достижна. Не-
ки трећи су се, нажалост, изву-
кли, али само наизглед, јер мо-
же се претпоставити како су се
осећали у вечитом бекству с то-
ликим душевним теретом...

Међутим, фрустрира то што
многи ову изопачену идеологију
данас глорификују, а Фирера
називају генијалцем. „Генијалну
идеологију” коју су још 1933. го-
дине прозрели и презрели гото-
во сви здравомислећи Немци,
попут Мана или Хесеа, када ни-
је било тако лако предвидети
размере надолазеће људске ка-
таклизме. Њима је брзо постало
је јасно да се ради о злочиначкој
машинерији заснованој на буђе-
њу најнижих страсти у човеку.

Најдаље у том „буђењу” оти-
шли су, наравно, они с највише
тих најплићих порива, дотерав-
ши ствар равно до дна, оличеног
у концентрационим логорима.
Примера ради, када су саве-
зничке јединице ушле у један од
њих (Бухенвалд), многим војни-
цима стомак није издржао пред
језивим призорима убијених
или изгладнелих затвореника.

А Фирер, персонификација
тих ужаса, последње дане про-
вео је у мишјој рупи уз заштиту
шачице најкрвавијих силника,
жутокљуних „југенда” и понеког
наци фанатика из Француске.
Али без креатора почетних Вер-
махтових војних подвига, попут
фелдмаршала Ромела, Фон
Манштајна, Гудеријана... Свих
оних који су пре или касније до-
кучили заблуде о „ибер нацији”
засноване на Хитлеровој психо-
патској похлепи за моћи.

Тако је незајажљиво зло, у
садејству са селекцијом најго-
рег људског шљама, довело
свет (и саму Немачку) у пре-
дворје пакла.

Лекција коју вреди изнова
понављати због свих који при-
зивају нешто слично.

Па кет за опо ра вак
привреде осми шљен 
да би се по ди гла оп шта
еко ном ска моћ

Вла да Ср би је усво ји ла је про грам еко -
ном ских ме ра ко ји ма у до ба гло бал не
кри зе услед пан де ми је ко ро на ви ру са
по ма же гра ђа ни ма и при вре ди. По -
сто је и уред бе ко ји ма се пре ци зи ра
прав ни оквир о то ме ко ће мо ћи да ко -
ри сти др жав ну по моћ из па ке та еко -
ном ских ме ра вред ног 608,3 ми ли јар -
де ди на ра, од но сно 5,1 ми ли јар ду
евра, што је око 11 од сто БДП-а.

Уко ли ко се за то при ја ве, сви пу но -
лет ни гра ђа ни мо ћи ће да по диг ну
сто евра у ди нар ској про тив вред но -
сти, а пред у зе ћа ће од др жа ве до би ти
три пу та, у сле де ћа три ме се ца, ми -
ни мал ну ви си ну за ра де, док при -
вред ни су бјек ти има ју мо гућ ност и
да ко ри сте ве о ма по вољ не кре ди те.
Ов де из но си мо нај ва жни је де та ље
ових три ју ме ра.

Ка мат на сто па је дан од сто

Вла да Ре пу бли ке Ср би је на пред лог
Ми ни стар ства при вре де
усво ји ла је Про грам фи нан -
сиј ске по др шке при вред ним
су бјек ти ма за одр жа ва ње ли -
квид но сти и обрт на сред ства
у оте жа ним еко ном ским
усло ви ма. Из дво је не су 24
ми ли јар де ди на ра за одо бра -
ва ње кре ди та пре ко Фон да за
раз вој.

Основ ни циљ је да се обез -
бе ди по др шка пред у зе ћи ма
за на бав ку обрт них сред ста -
ва и одр жа ва ње те ку ће ли квид но сти
ра ди из ми ри ва ња оба ве за на ста лих
пре ма по слов ним парт не ри ма, за по -
сле ни ма и др жа ви. Пра во на ко ри -
шће ње сред ста ва има ће пред у зет ни -
ци, за дру ге, ми кро, ма ла и сред ња
пред у зе ћа ко ја су у ве ћин ском при -
ват ном или за дру жном вла сни штву.
Услов ће би ти да оба вља ју про из вод -
ну, услу жну, тр го вин ску и по љо при -
вред ну де лат ност.

Кре ди ти за одр жа ва ње те ку ће ли -
квид но сти и на бав ку обрт них сред -
ста ва одо бра ва ће се на рок от пла те
до 36 ме се ци, на грејс пе ри од до два -
на ест ме се ци, по ка мат ној сто пи од
је дан од сто го ди шње. Кре ди ти се
одо бра ва ју и вра ћа ју у ди на ри ма.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

УГРОЖЕНА УЖА ЗОНА ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ВОДЕ?

Депонија где јој место није
град ско Во до при вред но пред у зе ће
„Сиб ни ца” ба ца све што му се на ђе на
пу ту док чи сти ка нал Сиб ни цу, као и
окол не дре на жне ка на ле.

Са су ше ни муљ је по ме шан с то на -
ма зе мље, пла стич ним и ста кле ним
фла ша ма, гра ђе вин ским шу том, це -
ви ма и гу ма ма ра зних вр ста, ме тал -
ним от па дом, кла сич ним ку ћан ским
сме ћем... Те шка ме ха ни за ци ја је, по -
што је ђу бре ба че но у во ду, фор ми ра -
ла но ву оба лу, ши ри не два де сет ме -
та ра, у ду жи ни од не ко ли ко сто ти на
ме та ра. Оче ви ци ка жу да рад ни ци
већ ме се ци ма ту скла ди ште от пад, те
да су прет ход но по се кли све др ве ће
на оба ли ка ко би ство ри ли про стор за
де по ни ју. Ста нов ни ке не та ко уда ље -
ног на се ља бри не и то што се на том
ме сту мре сти ла ри ба, а бар ске пти це
су се сад од се ли ле.

На на ше пи та ње ка ква је си ту а ци ја
ове не де ље та мо, Ја сми на Си мић, ру -
ко во ди лац сек то ра за про из вод њу во -
де у ЈКП-у „Во до вод и ка на ли за ци ја”,
од го ва ра:

– От пад је и да ље на истом ме сту,
до ду ше ма ло је са би јен и „об ли ко ван”.

Пан че вач ко јав но пред у зе ће ко је
во дом снаб де ва пре ко 100.000 љу ди
27. апри ла је до би ло ин фор ма ци ју о
де по но ва њу та ло га за јед но са от па -
дом из Сиб ни це.

– Оти шли смо на ло ка ци ју ко ја се
на ла зи иза „Ба ка не” уз на сип и мо же
јој се при ћи с ње га. То је ужа зо на са -
ни тар не за шти те из во ри шта пре ма
ва же ћем ре ше њу и на ла зи се на те ри -
то ри ји оп шти не Па ли лу ла. Пре ма ва -
же ћим про пи си ма о зо на ма са ни тар -
не за шти те из во ри шта, у ужој зо ни је

за бра ње но де по но ва ње и про це ђи ва -
ње от па да! Та ко ђе, не по зна ти су нам
по ре кло и кла си фи ка ци ја тог от па да
– ја сна је Ја сми на Си мић.

Од мах је те ле фо ном по зва на ин -
спек ци ја Оп шти не Па ли лу ла и до би -
је на је ин фор ма ци ја да ће де жур ни
ин спек тор би ти на по слу су тра дан
ују тро по што је ван ред но ста ње. Он је
су тра дан на шу са го вор ни цу упу тио
на град ску ин спек ци ју Гра да Бе о гра -
да ко ја је над ле жна за ко му нал ну
област снаб де ва ња во дом. Али ни 28.
ни 29. апри ла ни ко се ни је ја вљао на
бро је ве те ле фо на ко ји се на ла зе на
сај ту, па је упу ћен зва ни чан имејл, а
при ја ва је по сла та по штом. Ја сми на
Си мић ка же да је 4. ма ја сти гао од го -
вор на имејл у ко ме се на ла зи ло оба -

ве ште ње да је „за при мље на при ја ва,
ко ја је да ље про це су и ра на и по ко јој
ће се по сту пи ти у скла ду са ва же ћим
над ле жно сти ма”, али да до по чет ка
ове не де ље ни ко ни је кон так ти рао с
ЈКП-ом „Во до вод и ка на ли за ци ја”.

О то ме да ли је угро же но из во ри -
ште во де суд тре ба да из не се бе о град -
ска ин спек ци ја, чи ји је пр ви за да так
да на ло жи ана ли зу са др жа ја му ља, а
он да и про пи са не ме ре ка ко из во ри -
ште не би би ло угро же но. Ме наџ -
мент „Сиб ни це” по твр дио је у дру гим
ме ди ји ма да муљ по ме шан са от па -
дом по ти че од чи шће ња њи хо вих
обје ка та, уз опа ску да се тај ма те ри -
јал са мо при вре ме но ла ге ру је на том
ме сту, те да ће све то би ти од не то на
де по ни ју у Вин чи. С. Т.

Ми ни ма лан из нос кре ди та ко ји мо гу
по ди ћи при вред на дру штва је ми ли -
он ди на ра, а за пред у зет ни ке и за дру -
ге 200.000 ди на ра.

Ка да је реч о мак си мал ном из но су
кре ди та, он је за пред у зет ни ке и ми -
кро прав на ли ца до де сет ми ли о на, за
ма ла прав на ли ца до че тр де сет ми -
ли о на и за сред ња прав на ли ца до
120 ми ли о на ди на ра. Основ ни услов
за ре а ли за ци ју ових кре ди та је за др -
жа ва ње бро ја за по сле них на дан 16.
март 2020, с тим да се ка ко до под но -
ше ња зах те ва, та ко и у то ку ко ри шће -
ња кре ди та, при хва та од сту па ње од
10 од сто од бро ја за по сле них.

У то ку је и ре а ли за ци ја га рант них
ше ма, од две ми ли јар де евра, с по -
слов ним бан ка ма, за шта се око 80
од сто фир ми, кли је на та ба на ка, већ
ја ви ло.

Ми ни мал ци о тро шку др жа ве

По че ла је ис пла та ми ни ма ла ца о
тро шку др жа ве за 1,055 ми ли о на
рад ни ка у 232.000 пред у зе ћа у Ср би -
ји ко ја су ту по моћ тра жи ла. За ту ис -
пла ту у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је
обез бе ђе не су 32 ми ли јар де ди на ра, а

у на ред на два ме се ца усле ди ће још
две ис пла те ми ни мал не за ра де. Реч
је о упла ти бес по врат них нов ча них
сред ста ва из бу џе та.

Фир ме чи јим ће рад ни ци ма би ти
ис пла ће не ми ни мал не за ра де од око
30.000 ди на ра тра жи ле су и од ла га ње
упла те по ре за и до при но са услед
кри зе у по сло ва њу у вре ме епи де ми -
је, у вред но сти од 29,5 ми ли јар ди ди -
на ра, као и по ре за на до бит од око 3,3
ми ли јар де ди на ра. Пра во на по моћ
др жа ве има ју пред у зет ни ци, па у шал -
ци, по љо при вред ни ци, ми кро, ма ла и
сред ња пред у зе ћа, као и са мо за по -
сле ни пред у зет ни ци, а услов је да ни -
су сма њи ли број за по сле них за ви ше
од 10 од сто, од но сно да по сло да вац

не от пу шта за по сле не три ме се ца на -
кон ис пла те по след њег ми ни мал ца.
На пи та ње да ли је оно што др жа ва
ис пла ћу је пла та или до да так на пла -
ту, над ле жни од го ва ра ју да је за оне
ко ји има ју нов ца то – до да так, а за
оне ко ји га не ма ју – пла та.

У слу ча ју да пред у зет ник исто вре -
ме но има ста тус за по сле ног или пен -
зи о не ра, не ма пра во на ди рект на да -
ва ња. Они ма из ове гру пе ко ји ма је
ле гла упла та др жав ног ми ни мал ца,
ра чу но во ђе и по ре зни ци са ве ту ју да
тај но вац, ипак, не по ди жу с ра чу на.

Циљ др жа ве је одр жа ње до стиг ну тог
ни воа за по сле но сти и по моћ они ма
ко ји ма је нај по треб ни ја – при ват ном
сек то ру. Пла ном ме ра од ло же но је
пла ћа ње по ре за и до при но са на за ра де
и на кна де за ра да до 4. ја ну а ра 2021.
Пла ћа ње ове оба ве зе ће по че ти од пр -
вог ме се ца сле де ће го ди не, и то на нај -
ви ше 24 ме сеч не ра те, без ка мате.

Ка ко до сто евра

Уред ба Вла де Ср би је о по мо ћи у до ба
ко ро не сту пи ла је на сна гу 24. апри -
ла ове го ди не и то је да тум до ког се
ра чу на ју сви пу но лет ни у Ср би ји ко -

ји има ју пра во на по моћ од
сто евра у ди нар ској про -
тив вред но сти. За то су по -
треб ни по зив или при ја ва
пре ко Упра ве за тре зор, ва -
же ћа лич на кар та и ак тив -
но пре би ва ли ште у Ср би ји.

Од лич них по да та ка гра -
ђа ни мо ра ју да оста ве ма -
тич ни број, број лич не кар -
те и име бан ке где има ју
ра чун и где же ле да им се
упла ти но вац, а име и пре -

зи ме ни је оба ве зно. За оне ко ји не ма -
ју ра чун до вољ но је са мо да ка жу у
ко јој бан ци би же ле ли да им се упла -
ти но вац и јед но крат ни на мен ски ра -
чун ће им та мо, без тро шко ва, отво -
ри ти Ми ни стар ство фи нан си ја, а би -
ће уга шен на кон по ди за ња нов ца.

За ис пла ту сто евра од сре де, 13.
ма ја, мо гу ће је при ја ви ти се пре ко
ин тер нет адре се idp.trezor.gov.rs, а
број те ле фо на на ко ји се гра ђа ни
при ја вљу ју пре ко кол-цен тра би ће
по знат до 15. ма ја.

Од пет ка, 15. ма ја, кре ну ће и ау -
то ма ти зо ва не упла те по мо ћи од сто
евра пен зи о не ри ма и при ма о ци ма
со ци јал не нов ча не по мо ћи. При ма -
о ци ма пен зи ја сма тра ју се и ко ри -

сници при вре ме не на кна де – ин ва -
ли ди ра да дру ге и тре ће ка те го ри је
ин ва лид но сти, од но сно пре о ста ле
рад не спо соб но сти. По ау то ма ти зму
но вац не ће би ти упла ћен са мо но си -
о цу со ци јал не нов ча не по мо ћи, већ,
ка ко ка жу у Ми ни стар ству фи нан -
си ја, свим чла но ви ма ње го ве по ро -
ди це, ко ји не мо ра ју да се при ја вљу -
ју за по моћ.

Ис пла та за оне ко ји се при ја ве те -
ле фо ном или пу тем ин тер не та по че -
ће 1. ју на, а мо гу ће је апли ци ра ти до
5. ју на.

Да пот цр та мо – при вре ме ни ре ги -
стар пу но лет них гра ђа на Ре пу бли ке
Ср би је фор ми ран по ме ну том уред -
бом, а ко ји ће ра ди за шти те по да та ка
о лич но сти би ти из бри сан по сле
упла те, од но си се на пу но лет не гра -
ђа не с ва же ћом лич ном кар том на
дан 24. април 2020, ка да је Уред ба
сту пи ла на сна гу. Ко до тог да на ни је
на пу нио осам на ест го ди на, не ће мо -
ћи да апли ци ра за до би ја ње сто евра.
То се од но си и на оне што не ма ју
лич ну кар ту или при ја вље но ак тив но
пре би ва ли ште у Ср би ји, као и на оне
ко ји ма је лич на кар та ис те кла пре
ван ред ног ста ња. Гра ђа ни ко ји ма је
да тум пре стан ка ва же ња лич ног до -
ку мен та био у до ба ко ро не, та ко ђе ће
до би ти сто евра.

Ко ову по моћ не же ли, до вољ но је
да се не при ја ви, а они ко ји же ле да
но вац да ју у ху ма ни тар не свр хе мо -
гу то да учи не ка да им сред ства бу -
ду упла ће на – уко ли ко их при ме на
на мен ски ра чун, мо ра ју да их пре у -
зму, па да их он да пре у сме ре где
же ле.

С. Трај ко вић

За исплату сто евра од
среде, 13. маја, могуће 
је пријавити се преко
интернет адресе
idp.trezor.gov.rs, а број
телефона на који се
грађани пријављују преко
кол-центра биће познат 
до 15. маја.

ПО МОЋ ДР ЖА ВЕ ПРИ ВРЕ ДИ И ГРА ЂА НИ МА

Дотеривање.

У Градском парку, ових дана

Снимио: Милан Шупица
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Ван ред но ста ње је уки ну то пре
де се так да на, мно ге ме ре за -
шти те су убла же не и жи вот се
вра ћа у нор ма лу. Мо жда чак и
бр же не го што би тре ба ло, јер
при ме ћу је мо да се пре по ру ке
епи де ми о ло га баш и не по шту -
ју до след но – у ау то бу се се ула -
зи и без ма ски и ру ка ви ца, у
ка фи ћи ма се се ди ра ме уз ра -
ме и го то во ниг де не ће те ви -
де ти да се др жи пре по ру че но
ра сто ја ње од два ме тра.  Уста -
но ве су отво ри ле вра та, шко ле,
фа кул те ти и сту дент ски до мо -
ви та ко ђе...

На ли ни ји по след ње од -
бра не др жа ве и ње них гра ђа на
од ко ро на ви ру са оста ли су са -
мо бан кар ски слу жбе ни ци.

Је ди ни ре до ви у ко ји ма Пан -
чев ци сто је су они ис пред ула -
за у бан ке. Вој во ђан ска, Ко -
мер ци јал на, „Ер сте”, „Ин те за”,
По штан ска ште ди о ни ца... сву -
да је сли ка иста: ста кле на вра -
та и слу жбе ник обез бе ђе ња раз -
два ја ју де се ти не гра ђа на на ули -
ци од исто то ли ко слу жбе ни ка
у кли ма ти зо ва ним са ла ма.

До по ја ве ви ру са тај број слу -
жбе ни ка био је са свим до во -
љан да услу жи све кли јен те ко -

ји су до ла зи ли на њи хо ве шал -
те ре. Уо ста лом, ни ко од нас не

пам ти да је ушао у бан -
ку у ко јој има ра чун и
да је ту за те као ви ше
од де се так оних ко ји
че ка ју пре ње га. От куд
са да ре до ви од по пе -
де сет гра ђа на?

Је су ли сви до би ли
па ре на лу три ји па жу -
ре да их по тро ше?

Ни су!
Да ли је про ду же но

тра ја ње про це ду ре по ди за ња
нов ца или пла ћа ња ра чу на?

Ни је!
Па у че му је ствар?
У са ги ња њу!
По ви ја ње гла ве увек је би ло

знак по ко ра ва ња, што су на -
ши ста ри лу ка во ко ри сти ли да
до ско че Тур ци ма: вра та на со -
би у ко јој је Ми лош Обре но -
вић, ре ци мо, при мао тур ске
зва нич ни ке би ла су то ли ко ни -
ска да су му се ови, при ула -
ску, прак тич но кла ња ли... и
због то га се ја ко љу ти ли и тра -
жи ли да се до вра так по диг не!

Исти трик при ме њу ју и чи -
нов ни ци у Ср би ји.

Сто го ди на већ по -
сто је шал те ри. Пр во су
би ли од др ве та, с кли -
зним вра тан ци ма ко ја
су се за тва ра ла као ги -
љо ти на; на сле ди ле су их
по лу кру жне ру пе у ста -
клу, као ми шо лов ке, па
плек си глас и
нер ђа ју ћи че -
лик... Али сви ма
је за јед нич ка од -
ли ка би ла да је

„вла сник” шал те ра се део
с јед не стра не, а онај ко ји
је на тај шал тер до ла зио
му ком или по слом мо рао
је да се са гне, јер су шал -
те ри увек би ли по де ше ни
пре ма ви си ни слу жбе ни -
ка. Да би онај ко им до ла -
зи мо рао да им се по кло ни.

Кра љев ске пан ду ре и пи са -
ре сме ни ле су со ци ја ли стич ке

би ро кра -

те, а ове, опет, упо сле ни ци
у ка пи та ли стич ким фир ма ма.
Нат пи си на шал те ри ма су се
ме ња ли, али је увек не где леб -
део и мо то свих шал те ра ша и
шал те ру ша: „Мо же ми се!”

За то су и ре до ви ис пред
банака!

Ме ре про тив ко ро не са мо су
из го вор да се де мон стри ра ју
моћ и ба ха тост ко ја је пра ти.

За што не ан га жу ју све слу -
жбе ни ке ко ји су ра ди ли и пре
ван ред ног ста ња?

Мо же им се!

За што не по ве ћа ју број
шал те ра ко ји ра де?

Мо же им се!
За што не ор га ни зу ју по сао

на не ки дру ги на чин, ко ји ће
њи хо ве кли јен те – од
чи јих па ра жи ве! – по -
ште де ти по ни жа ва ју -
ћег цуп ка ња на тро то -
а ру на ки ши или на
сун цу?

Баш их бри га! Мо -
же им се!

Ових да на ви ше од
пет ми ли о на пу но лет -
них гра ђа на до би ће по
100 евра као по моћ због
ко ро не. Тај ће но вац би -

ти упла ћен на њи хо ве ра чу не у
бан ка ма.

Ка кви ли ће се тек та да ре -
до ви фор ми ра ти!

Да ли ће мо мо ра ти да ше ни -
мо пред шал те ром да би нам
га бан ка ри да ли?

ХУ МА НОСТ НА ДЕ ЛУ

Слав ни пе вач по слао по моћ Пан че ву
Му зи чар до ни рао
четво ра бо ле снич ка
ко ли ца Ин тер ном
оде ље њу бол ни це

Аме рич ки му зи чар Ози Озборн
и ње го ва су пру га Ше рон до -
ни ра ли су Ин тер ном оде ље њу
пан че вач ке бол ни це че тво ра
бо ле снич ка ко ли ца!

До на ци ја је сти гла за хва љу -
ју ћи Пре дра гу Рад ма но ви ћу из
Пан че ва, ко ји већ го ди на ма жи -
ви и ра ди у Лос Ан ђе ле су и ко -
ји их је оба ве стио о овој ак цији.

Бол ни ца је до би ла још тро -
ја ко ли ца од др жа вља на Ср би -
је ко ји жи ве у Ка на ди (Ду шица

Ива но вић), Пе руу (Ми лош Ла -
за ре вић) и Ау стри ји (Све тла -
на Ма тић), а ко ји су при чу о
не до стат ку ко ли ца про чи та ли
на „Феј сбу ку”.

„У Ср би ји бо ле сне оче ве но -
се у ће ба ди ма пан че вач ке по -
ве ре ни це По кре та за об но ву
кра ље ви не Ср би је (од ко га је
и по те кла ини ци ја ти ва за ову
ак ци ју) Гор да не Вла јић и – по -
же ле ли да по мог ну.

– Нео п ход но је да сло жно и
му дро про ла зи мо кроз ис ку -
ше ња и не во ље, а сва ка ко је
нај ва жни је по мо ћи здрав стве -
но угро же ним су гра ђа ни ма и
на сва ки на чин уна пре ђи ва ти
усло ве за рад у ме ди цин ским
уста но ва ма – ре кла је Гор да на
Вла јић.”

Џон Мајкл Озборн је ро ђен
3. де цем бра 1948. у Бир мин -
ге му (Ве ли ка Бри та ни ја).

Позна ти ји је као Ози Озборн.
Славу је сте као као пе вач ен -
гле ског хе ви ме тал са ста ва
„Блек са бат”. Од 2002. го ди не
је зве зда ри ја ли ти шо уа „The
Osbournes”, ко ји при ка зу је сва -
ко днев не сце не из жи во та ње -
го ве по ро ди це.

КО ВИД 19

Бес платан тест на
ви рус за поврат ни ке
За све гра ђа не Ср би је ко ји
се из ино стран ства вра ћа ју у
зе мљу ор га ни зо ва но је бес -
плат но те сти ра ње на ко вид
19 у не ком од за во да за јав -
но здра вље. Ре зул тат се че -
ка не ко ли ко да на и на кон
то га пре ста је за кон ска оба -
ве за о са мо и зо ла ци ји у тра -
ја њу од 14 да на.

Гра ђа ни Ср би је на ула ску
у зе мљу од гра нич не са ни -
тар не ин спек ци је до би ја ју
смер ни це о то ме ком град -
ском за во ду да се ја ве, а ка -
да то учи не, до би ја ју тер мин
за те сти ра ње.

Сва ки гра ђа нин је ду жан
на кон до би ја ња те ста, ако је
не га ти ван, да се ја ви над ле -
жној ста ни ци по ли ци је ко ја
је кон тро ли са ла по што ва ње
ме ре о са мо и зо ла ци ји.

Те сти ра ње је мо гу ће у не -
што ви ше од 20 за во да и ин -
сти ту та за јав но здра вље ши -
ром Ср би је.

ПЦР тест за гра ђа не ко ји
же ле да оду у ино стран ство
у зе мље ко је ин си сти ра ју на
те сту ко шта 6.000 ди на ра.

НА КОН ПА У ЗЕ

Из ло жба из 
збир ке Га ле ри је

У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти Кул тур ног цен тра Пан че ва
од сре де 20. ма ја, у 19 са ти,
пу бли ка ће мо ћи да по гле да
умет нич ке ра до ве у окви ру пр -
ве из ло жбе на кон па у зе у ра ду
на ста ле услед ван ред ног ста -
ња. На овој из ло жби би ће при -
ка за но ства ра ла штво де сет ау -
то ра и ау тор ки из збир ке Га ле -
ри је, у раз ли чи тим сли кар ским
и ва јар ским тех ни ка ма.

Ра до ви су на ста ја ли у пе ри -
о ду од кра ја де ве де се тих го ди -
на про шлог ве ка до 2017. го -
ди не, а ме ђу из ла га чи ма се на -
ла зе ме ђу на род но по зна ти ау -
то ри, као што су Ри чард Ди -
кон и То мас Рат.

По ред го ре по ме ну тих, умет -
ни ци чи ји ће ра до ви би ти из -
ло же ни у окви ру из ло жбе би ће
и Ла ри са Ац ков Па лић, Ми лан
Краљ, Де ја на Ма ри шан, Ива на
Мар кез Фи ли по вић, На де жда
Олег Ља хо ва, Ива на Ра ки џић,
Ди ми три је Та дић и Јо а на Ву -
ла но вић.

Ау тор ка из ло жбе је Ива на
Мар кез Фи ли по вић, уред ни ца
програма Га ле ри је.

ПРИ ЗНА ЊЕ

Цр ве ни крст је био
на ви си ни за дат ка

По во дом Не де ље Цр ве ног
кр ста, ко ја се обе ле жа ва од
8. до 15. ма ја, пред сед ник
По кра јин ске вла де Игор Ми -
ро вић при мио је де ле га ци ју
Цр ве ног кр ста Вој во ди не, из -
ра зив ши ве ли ку за хвал ност
ак ти ви сти ма те ор га ни за ци -
је на до при но су бор би про -
тив ви ру са ко вид 19.

„Цр ве ни крст Вој во ди не
по ка зао је у овом кри зном
мо мен ту ко ли ко је зна ча јан
рад те ор га ни за ци је. Оправ -
да ли сте сво ју ми си ју и да ли
при мер дру ги ма”, ка зао је
пред сед ник Ми ро вић.

По кра јин ска вла да је пре -
ко Цр ве ног кр ста Вој во ди не
ис по ру чи ла укуп но 32.670
па ке та ме ди цин ским рад ни -
ци ма, рад ни ци ма у уста но -
ва ма со ци јал не за шти те с
ни жим за ра да ма, Са ве зу ин -
ва ли да ра да Вој во ди не и из -
бе глим, прог на ним и ра се -
ље ним по ро ди ца ма.

По кра јин ска вла да је из -
дво ји ла и 7,9 ми ли о на ди на -
ра као по моћ за 12 на род -
них ку хи ња у АП Вој во ди ни.

МЛА ДИ

Из бор нај бо љих
студена та Пан че ва

Ре ги о нал ни цен тар за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” Пан че во и Кан -
це ла ри ја за мла де гра да Пан че -
ва по зи ва ју сту ден те и сту дент -
ки ње ко ји су школ ске 2019/2020.
пр ви пут упи са ли за вр шну го -
ди ну че тво ро го ди шњих или ду -
жих сту ди ја (дру ги сте пен сту -
ди ја по бо лоњ ском си сте му шко -
ло ва ња) на фа кул те ти ма чи ји је
осни вач Ре пу бли ка Ср би ја да се
при ја ве на јав ни по зив за до де -
лу на гра да нај бо љим сту ден ти -
ма/сту дент ки ња ма гра да Пан -
че ва за ре зул та те по стиг ну те то -
ком шко ло ва ња и обра зо ва ња,
за школ ску 2019/2020. го ди ну.

Рок за при ја вљи ва ње је 12.
јун, а до дат не ин фор ма ци је се
мо гу до би ти на те ле фон Кан -
це ла ри је за мла де 013/308-906
или на имејл kancelarijazamla-
de@pancevo.rs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ција ли -
ста аб до ми нал не хи рур ги је
из Оп ште бол ни це Пан чево.

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

Ози Озборн се
просла вио као пе вач
хе ви ме тал са ста ва
„Блек са бат”.

ЗА ШТО СУ НАЈ ВЕ ЋИ РЕ ДО ВИ ПРЕД БАН КА МА

Б КАО БА ХА ТИ БАН КАР



Град ски од бор СПС-а је по во -
дом 9. ма ја, Да на по бе де над
фа ши змом, ор га ни зо вао по ла -
га ње ве на ца на спо ме ни ке бор -
ци ма па лим у Дру гом свет ском
ра ту ши ром те ри то ри је гра да
Пан че ва, чи ме је обе ле же но се -
ћа ње на нај ве ћу мо гу ћу жр тву
ко ју су под не ли – да ли су жи -
вот за сло бо ду. Из са ста ва 12.
вој во ђан ске удар не бри га де би -
ло је 587 по ги ну лих Пан че ва -
ца, а ва жно је зна ти да је наш
град та да имао три пут ма ње
ста нов ни ка. Жи вот је у бор ба -
ма за осло бо ђе ње од фа ши стич -
ке оку па ци је из гу би ло и 117
бо ра ца Цр ве не ар ми је. Ве нац
је по ло жен и на спо ме ник бор -
ци ма па лим у ра то ви ма де ве -
де се тих го ди на.

Ис пред спо ме ни ка на род ним
хе ро ји ма у Град ском пар ку

гово ри ли су др Дар ко Ја ћи мов -
ски и Ми лан За ру би ца. Под ву -
кли су да је СПС увек ба шти -
нио ан ти фа ши стич ку бор бу и

се ћа ње на па ле бор це, као и да
је по др жа вао све оне ко ји се за -
ла жу за прав ду и рав но правност,
јер „бор ба за та кве иде а ле тра је

до да нас, па је ода ва ње по ча сти
хе ро ји ма на ша ду жност”. Ре кли
су и да је ва жно обе ле жи ти овај
да тум као нај ве ћи „стуб мо рал -
ног усме ре ња у но ви јој исто ри -
ји”, по го то во јер се са да озна -
ча ва 75 го ди на од ка пи ту ла ци -
је наци ста.

Вен це су по ло жи ли и пред -
став ни ци Удру же ња рат них и
вој них ин ва ли да и по ро ди ца по -
ги ну лих бо ра ца Пан че ва, Удру -
же ња Ру са по то ма ка и при ја те -
ља „Ро ма шка”, при ја те ља 72.
спе ци јал не бри га де, Удру же ња
ве те ра на ра то ва де ве де се тих...

4 ПОЛИТИКА
Петак, 15. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

СО ЦИ ЈА ЛИ СТИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 9. МАЈ, ДАН ПО БЕ ДЕ

Ба шти ње ње ан ти фа ши стич ке бор бе

По ред стра на ка из
СЗС-а, у бој ко ту и
ДЈБ, Ини ци ја ти ва „Не
да ви мо Бе о град”...

СНС пред во ди мно го
ду жи низ уче сни ка 
на из бо ри ма

У Па ла ти Ср би је је 4. ма ја на
са стан ку ко ме су при су ство ва -
ли пред став ни ци по ли тич ких
стра на ка и пред сед ни ци др жа -
ве, пар ла мен та и Вла де до го -
во ре но да из бо ри бу ду одр жа -
ни 21. ју на.

У раз го во ри ма су уче ство ва -
ли пред став ни ци по ли тич ких
ор га ни за ци ја ко је на ме ра ва ју
да се кан ди ду ју на из бо ри ма.
То су СПС, СРС, ДСС, По крет
„Ме тла”, Но ва стран ка, Стран -
ка прав де и по ми ре ња, „За вет -
ни ци”, „Је дин стве на Ср би ја”,
По крет „Ср би ја 21”, ЛСВ, СПАС,
„Здра ва Ср би ја”, СВМ и По -
крет „1 од 5 ми ли о на”.

Ко не из ла зи

Ко нач ни ре зул та ти из бо ра би -
ће про гла ше ни 96 са ти на кон
њи хо вог одр жа ва ња и од та да
те ку ро ко ви за фор ми ра ње но -
вог са зи ва пар ла мен та. Крај -
њи рок за то је 25. јул, а Вла да
мо ра би ти фор ми ра на нај ка -
сни је у ро ку од 90 да на од кон -
сти ту и са ња скуп шти не, или би
усле ди ло ње но рас пу шта ње,
што зна чи да но ва вла да мо ра
да по сто ји нај ка сни је до 25.
ок то бра.

Не ке из бор не рад ње ко је су
из вр ше не пре пан де ми је, као
што је при хва та ње пре да тих
из бор них ли ста, ва же, јер Ре -
пу блич ка из бор на ко ми си ја сво -
јим ре ше њем ни је од ло жи ла
из бо ре, већ их је пре ки ну ла, а
то зна чи да се кам па ња на ста -

вља као да је 17. март, дан на -
кон уво ђе ња ван ред ног ста ња.

Део опо зи ци је је од у стао од
бој ко та из бо ра, би ло због ре -
зул та та ме ђу стра нач ког ди ја -
ло га о из бор ним усло ви ма уз
по сред ство европ ских пар ла -
мен та ра ца и не вла ди них ор -
га ни за ци ја, би ло због то га што
је из бор ни цен зус сма њен с
пет на три од сто, а мо гу ће је и
да има не ке сво је лич не раз -
ло ге. На из бо ре ће иза ћи По -
крет сло бод них гра ђа на, на чи -
јем је че лу Сер геј Три фу но -
вић, и, као што смо већ по ме -
ну ли, Но ва стран ка Зо ра на
Жив ко ви ћа.

За сад су чвр сто при од лу ци
да ће бој ко то ва ти из бо ре Са вез
за Ср би ју, у ко ме су Стран ка сло -
бо де и прав де Дра га на Ђи ла са,
Де мо крат ска стран ка ко ју во ди

Зо ран Лу то вац, Две ри Бо шка Об -
ра до ви ћа, На род на стран ка Ву -
ка Је ре ми ћа и По крет за пре о -
крет Јан ка Ве се ли но ви ћа, ко ји
тре нут но пред се да ва СЗС-у. Та -
ко ђе, сво је гла са че ће по зва ти
да оста ну код ку ће и по крет „До -
ста је би ло” Алек сан дра Ра ду ло -
ви ћа, ини ци ја ти ва „Не да ви мо
Бе о град” и Др жа во твор ни по -
крет Сло бо да на Са мар џи ћа.

Про те кле не де ље је био ак ту -
е лан и по зив бив шег пред сед -
ни ка Ср би је Бо ри са Та ди ћа, са -
да ли де ра Со ци јал де мо крат ске
стран ке. Он је, ка ко је ре као,
пред ло жио ком про ми сно ре ше -
ње – да опо зи ци ја ује ди ње на
иза ђе на из бо ре на ли сти ко ја
би се зва ла „Ли ста за бој кот”.
Стран ке би ја сно ста ви ле до зна -
ња да не ће уче ство ва ти у ра ду
пар ла мен та, али и да су про тив
са да шње вла сти, што би био
„про ду же так по ли ти ке бој ко та”.

Ова иде ја ни је на и шла на
раз у ме ва ње ње го вих опо зи ци -
о них ко ле га.

Чи је су ли сте са свим
извесне

Пот пу но је ја сно и ко још, сем
го ре на ве де них уче сни ка са стан -
ка одр жа ног 4. ма ја, из ла зи на
из бо ре. То су Ли бе рал но-де мо -
крат ска пар ти ја Че до ми ра Јо -
ва но ви ћа, Стран ка мо дер не Ср -
би је и По крет об но ве кра ље ви -
не Ср би је.

На ли сти Срп ске на пред не
стран ке, на ко јој је за из бо ре
2016. го ди не би ло де сет стра -
на ка, са да ће би ти СДПС Ра си -
ма Ља ји ћа, ПУПС и По крет со -
ци ја ли ста Алек сан дра Ву ли на.
Ко а ли ци о ни парт нер СНС-а у
Вла ди Ср би је – Со ци ја ли стич -
ка пар ти ја Ср би је на из бо ре из -
ла зи с „Је дин стве ном Ср би јом”

Дра га на Мар ко ви ћа Пал ме. Још
кра јем фе бру а ра су се Алек сан -
дар Ву чић и Иви ца Да чић до -
го во ри ли да на из бо ре иза ђу
одво је но, те да ће у гра до ви ма
и оп шти на ма за ко је се про це -
ни да је то нео п ход но за јед нич -
ки иза ћи на ло кал не из боре.

Уз све на ве де не уче сни ке из -
бо ра, си гур но је да ће се у на -
сту па ју ћим да ни ма по ја ви ти и
број не ли сте гру па гра ђа на. То
се од но си и на ло кал, па и на
Пан че во. Си ту а ци ја у на шем
гра ду је, ако из у зме мо оп шта
ме ста у ве зи с ве ли ки ма ко ји
из ла зе и не из ла зе, још увек
не из ве сна. На ја вље не су ко а -
ли ци је стра на ка ка квих не ма
на др жав ном ни воу, као и фор -
ми ра ње гру па гра ђа на.

Уско ро ће ства ри би ти ја сни -
је, па ће мо се он да по за ба ви ти
пред из бор ним по ли тич ким жи -
во том гра да.

Ко нач ни ре зул та ти
из бо ра би ће про гла -
ше ни 96 са ти на кон
њи хо вог одр жа ва ња и
од та да те ку ро ко ви
за фор ми ра ње но вог
са зи ва пар ла мен та.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ДВА НА Е СТИ ПУТ ЗА ТРИ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА

Од ус по ста вља ња ви ше стра -

нач ког си сте ма 1990. го ди не

пар ла мен тар ни из бо ри су

одр жа ни је да на ест, а од

2000. го ди не до да нас се -

дам пу та. На би ра ли шта се

ван ред но из ла зи ло 2000,

2003, 2008, 2014. и 2016.

го ди не, а ре дов но 2007. и

2012. го ди не. По след њи

пар ла мен тар ни из бо ри, тре -

ћи у че ти ри го ди не, одр жа ни

су 24. апри ла 2016. го ди не,

ка да се гла са ло и на по кра -

јин ском и ло кал ном ни воу.

За из бо ре 21. ју на ове го -

ди не из бор не ли сте кан ди да -

та за на род не и по кра јин ске

по сла ни ке, као и ло кал не

од бор ни ке, мо гу да под не су

ре ги стро ва не по ли тич ке

стран ке, ко а ли ци је и гру пе

гра ђа на. На из бор ној ли сти

за На род ну скуп шти ну мо же

да бу де нај ви ше 250 кан ди -

да та, ко ли ко се на род них

по сла ни ка и би ра. У Скуп -

шти ни АП Вој во ди не има

120 по сла ни ка, па је то и

ли мит за број кан ди да та на

ли сти. Наш ло кал ни пар -

ламент бро ји се дам де сет

одбор ни ка.

Тре ба ло би да же не на

ли ста ма бу ду за сту пље не са

40 од сто.

УВИД У БИ РАЧ КИ СПИ САК

Град ска упра ва гра да Пан -

че ва оба ве шта ва гра ђа не о

на став ку из ла га ња на увид

де ла је дин стве ног би рач ког

спи ска за ње но под руч је, на

осно ву ко га ће се 21. ју на

2020. го ди не одр жа ти из бо -

ри. Из ло жен је у Се кре та ри -

ја ту за оп шту упра ву, Трг

кра ља Пе тра I 2–4, пр ви

спрат, кан це ла ри ја бр. 107.

Увид се вр ши пу тем ра чу -

нар ске опре ме уно ше њем

је дин стве ног ма тич ног бро ја

гра ђа на ра ди про ве ре да ли

је гра ђа нин упи сан у би рач -

ки спи сак и да ли су упи са -

ни по да ци тач ни.

Зах тев за упис, бри са ње,

из ме ну, до пу ну или ис прав ку

по да та ка у би рач ком спи ску

под но си се на по ме ну тој

адре си, нај ка сни је до 5. ју -

на у 24 са та, на кон че га се

би рач ки спи сак за кљу чу је.

Гра ђа ни мо гу из вр ши ти

увид у би рач ки спи сак сва -

ког рад ног да на од 7.30 до

15.30 и су бо том од 10 до 16

са ти. За ин фор ма ци је су до -

ступ ни и те ле фон 013/308-

820 и имејл: birackispisak-

@pancevo.rs.

Увид је мо гућ и на сај ту

Ми ни стар ства др жав не упра -

ве и ло кал не са мо у пра ве

http://mduls.gov.rs/registri/je-

dinstveni-biracki-spisak/ уно -

ше њем по да тка о је дин стве -

ном ма тич ном бро ју гра ђа на.

ИЗ БО РИ ЗА КА ЗА НИ ЗА 21. ЈУН, КО СУ УЧЕ СНИ ЦИ

СКО РО СВЕ ЈА СНО, ЈОШ 
НЕ КО ЛИ КО ДИ ЛЕ МА

По ли тич ко пре ви ра ње ме ја ко за бри ња ва, јер та кви ма сов -
ни јав ни ску по ви су по у зда на ме ста где мо же до ћи до пре -
но ше ња ви ру са. Вр ло по у зда на ме ста. Ви ру су је са свим све -
јед но да ли су ску по ви по ли тич ки или ни су. Ако се ство ре
усло ви за ши ре ње, он ће то ис ко ри сти ти. Имам нул ту то ле -
ран ци ју за ма сов на по ли тич ка оку пља ња. Не осе ћам се од -
го вор ним за не спро во ђе ње ме ра, за то је од го вор на власт.

(Епи де ми о лог др Пре драг Кон, ТВ „Пр ва”, 12. мај)

* * *
По зи тив на из не на ђе ња не жи ве на срп ској опо зи ци о ној
сце ни. Њи хо во по на ша ње је, то ком ове си ту а ци је, по ка за -
ло све оно што на ша опо зи ци ја је сте – без и деј ност, тро -
мост и раз је ди ње ност. Ако се власт гу би у ла ви рин ту соп -
стве них не спо соб но сти, ко је су то кон крет не, бо ље, спа со -
но сни је и оства ри ве иде је по ну ди ли ли де ри опо зи ци о не
сце не? Опо зи ци ја ова ква ка ква је сте, с бој ко том или не,
она пру жа при вид де мо кра ти је и су штин ски ра ди за ак ту -
ел ни ре жим. Сва ки на род има власт ка кву за слу жу је, али
ка кав смо ми то на род кад за слу жу је мо и ова кву власт и
ова кву опо зи ци ју?

(По зо ри шни ре ди тељ Ко кан Мла де но вић, „Да нас”, 1. мај)

* * *
Чи ни ми се да као дру штво ср ља мо у опа сну си ту а ци ју у
ко јој мо же мо оче ки ва ти чи тав низ за сад по је ди нач них ин -
ци де на та, ко ји вр ло ла ко мо гу да еска ли ра ју. По сма тра ју -
ћи ме ди је и дру штве не мре же, при лич но сам за бри нут ко -
ли чи ном под сти ца ња на на си ље ко ја се ту мо же сре сти.

(Но ви нар Не дим Сеј ди но вић, DW, 13. мај)

* * *
При ча о де ча ку Му ха ме ду за ме не је би ла са мо по вод да
на пра вим филм о ксе но фо би ји ко ја је за вла да ла све том.
Ми грант ска при ча ни је го то ва ни ти ће, бо јим се, ика да
би ти го то ва. Мо ра мо да схва ти мо да ми грант ске кри зе
иза зи ва ју не ма шти на, глад, ра то ви за ко је мно ги обич ни
љу ди ни су ни нај ма ње кри ви. Евро па ни је је дин стве на, то
је, по ме ни, нај ве ћи про блем. Оста вље но је мно го про сто -
ра по пу ли зму. Из бе глич ко пи та ње ко ри сте по ли ти ча ри,
ка кав је на при мер Сал ви ни, или Ор бан или Ма рин ле
Пен, за ја ча ње сво је лич не по зи ци је у по ли ти ци. Евро па
мо ра да по де ли те рет из бе глич ког про бле ма и да за у зме
је дин ствен став пре ма ње му. Ни су исто еко ном ски еми -
гран ти као они ко ји бе же из сво јих зе ма ља од ра та, спа са -
ва ју ћи жи ву гла ву.

(Ре ди тељ Го ран Па ска ље вић, „Блиц”, 9. мај)

* * *

* * *
Не ће нас уни шти ти Евро па, не го по ли ти ча ри из на шег со -
ка ка, на ши мо рал ни по на вља чи, а то је сој ко ји је те шко
ис ко ре ни ти. Ја са мо знам да жи ви мо у вре ме ну кад љу ди -
ма ни кад ни је би ло по треб ни је да чи та ју до бре књи ге, иду у
по зо ри шта, на кон цер те, јер им је по треб на мен тал на хи -
ги је на. А што се ти че све та, још је Стринд берг ре као ка ко је
свет ру па пу на го ва на. Али тре ба ра ди ти с дру штвом, ула -
га ти у кул ту ру, да се не до га ђа да по моћ хр ват ске др жа ве
ових да на бу де ве ћа за кла ди о ни це не го за кул тур ња ке.

(Хр ват ски пи сац, дра ма тург и сце на ри ста Да мир Ка ра -
каш, пор тал „Бу ка”, 5. мај)

* * *
Ми слим да је све што се де си ло у Скуп шти ни и што је
ура дио Об ра до вић по гре шно у овом тре нут ку, па мет ни је
је све окре ну ти на ху мор. Ка да је сру шен Ми ло ше вић, би -
ло је мно го што со ва, пра вље не су ње го ве лут ке, би ло је
ду ха. То је мно го ефект ни је не го што се де мон стри ра и
на па да Ри сти че вић.

(Ка ри ка ту ри ста Пре драг Ко рак сић Ко ракс, „Да нас”, 12.
мај)

* * *
Ини ци ја ти ва за огра ни ча ва ње еми то ва ња ри ја ли ти про -
гра ма на те ле ви зи ја ма с на ци о нал ном фре квен ци јом чи -
ни се бла гом и тре ба ло би ин си сти ра ти на уки да њу без
ком про ми са, али је у овом мо мен ту зна ча јан пр ви ко рак
ка ко би се по ка за ло да у зе мљи по сто ји бри га за јав но до -
бро. При ват ним те ле ви зи ја ма по пут „Пин ка” и „Хе пи ја”
не сме се до зво ли ти да ра де шта хо ће у јав ном ме диј ском
про сто ру, а тре нут но се чи ни да Жељ ку Ми тро ви ћу ни ко
не мо же да ски не кру ну с гла ве.

(Про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та и но во и за бра ни
члан РЕМ-а Сло бо дан Цве јић, „Да нас”, 13. мај)

КОНЦЕПТ
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ЛЕ ПА ПРИ ЧА ИЗ НА ШЕГ ГРА ДА

Ро ђен дан ска тор та на дар
Пан че вач ки по ли цај ци
при јат но из не на ди ли
деча ка

Пре по зна тљи во ро та ци о но
све тло и пе сма

При пад ни ци пан че вач ке по ли ци је
би ли су не дав но у цен тру па жње пре -
сто нич ких ме ди ја, јер је њи хо ва нео -
бич на ак ци ја у вре ме ван ред ног ста -
ња при ву кла па жњу, па је при ча из
на шег гра да би ла тих да на глав на
вест – на рав но, за ни мљи ва и ле па, а
не ту роб на.

При пад ни ци ПУ Пан че во до шли
су до са зна ња да де чак Ђ. Па вло вић
3. ма ја сла ви сед ми ро ђен дан, па су
за тра жи ли од ро ди те ља одо бре ње да
њи хо вом си ну уру че тор ту за ро ђен -
дан. Нај мла ђе од че тво ро де це у по -
ро ди ци Па вло вић, у ко јој је са мо отац

за по слен, по же ле ло је ро ђен дан ску
тор ту с ли ко ви ма „Брол старс”. Ина -
че, ма ли шан во ли по ли цај це, што је
при пад ни ци ма јав ног ре да и ми ра
да ло до дат ни мо тив да се по тру де и
по ка жу у нај бо љем све тлу. Убр зо су

по ли циј ска во зи ла под ро та ци јом оп -
ко ли ла ку ћу у Пан че ву, та ко да се
сла вље ник по при лич но из не на дио
због зву ка по ли циј ских си ре на и три
пре по зна тљи ва ау то мо би ла. По себ -
но ка да су је дан иза дру гог, у ко ло -

ни, „чу ва ри ре да” са за штит ним ма -
ска ма и ру ка ви ца ма кре ну ли к ње -
му. Је дан од њих је у ру ка ма др жао
тор ту. На кон при мо пре да је и че стит -
ке за чу ла се пе сма: „Да нас нам је
ди ван дан”.

По ли цај ци су се од лу чи ли за ово
до бро де ло јер су са зна ли од ко ле ги -
ни це из Бре стов ца да је ма ли шан же -
лео ро ђен дан ску тор ту с ли ко ви ма
„Брол старс”, те да је реч о из у зет но
вред ној по ро ди ци, ко ја је по што ва ла
ме ре Вла де Ре пу бли ке Ср би је то ком
ван ред ног ста ња. По ли цај ци ни су часи -
ли ча са и од лу чи ли су да де ча ку улеп -
ша ју про сла ву у ван ред ном стању.

Ви део-сни мак о овој нео бич ној ми -
си ји пан че вач ких по ли ца ја ца об ја -
вљен на дру штве ним мре жа ма по стао
је убр зо ви ра лан, па је о овом ге сту
убр зо са зна ла чи та ва на ша јав ност.
На „Феј сбук” на ло гу мај ке де ча ка осва -
нуо је текст :„Хва ла по ли ци ји у Пан -
че ву ко ја је овим ге стом улеп ша ла
ро ђен дан на шем Ђо ле ту” и убр зо су
усле ди ле по ру ке, вир ту ел не че стит ке
и по хва ле на ших су гра ђа на упу ће не
пан че вач ким по ли цај ци ма због див -
ног ге ста.

Наш су гра ђа нин Ђ. Па вло вић ће тај
дан, си гур ни смо, ду го пам ти ти.

Пан де ми ја ко ро на ви ру са
сма њи ла по тра жњу за
гори вом

Убла жа ва ње ре стрик ци је
по ве ћа ва по тро шњу

Пан де ми ја но вог ко ро на ви ру са до -
не ла је иза зо ве број ним ин ду стри ја -
ма, а при вред на ак тив ност ши ром
све та прак тич но је за мр зну та. Ме ђу
нај по го ђе ни ји ма је нафт ни сек тор,
ко ји се исто вре ме но су о ча ва с ко -
лап сом по тра жње за енер ген ти ма и
дра ма тич ним сма ње њем вред но сти
ба ре ла наф те. У про шлом бро ју „Пан -
чев ца” пи са ли смо о НИС-овом фи -
нан сиј ском из ве шта ју за пр во тро -
ме сеч је, ко ји је по ка зао да су се ови
не по вољ ни гло бал ни трен до ви од ра -
зи ли на до ма ћу нафт ну ин ду стри ју и
по слов не ре зул та те. На и ме, до шло је
до дра ма тич ног па да це на наф те, по -
тро шња је дра стич но сма ње на услед
гло бал не пан де ми је ви ру са ко вид 19
и ове две окол но сти ство ри ле су крај -
ње не по вољ но ма кро е ко ном ско окру -
же ње за рад нафт ног сек то ра и нафт -
не ком па ни је.

На свет ској сце ни би ло је тур бу -
лен ци ја прак тич но од по чет ка го ди -
не, али су оне по ста ле по себ но из ра -
же не у мар ту, ка да су се де ша ва ња у
пот пу но сти пре не ла и на на ше тр -
жи ште. Са свим кон крет но, по чет ком
мар та це на наф те је у са мо јед ном
да ну па ла за око 30 од сто, што је нај -
ве ћи пад це не наф те у по след њих
пет на ест го ди на. Це не су се спу сти -
ле на исто риј ски ни ске ни вое, у јед -
ном тре нут ку чак и ис под 20 до ла ра
за ба рел. Пан де ми ја ко ро на ви ру са у
Ср би ји је узро ко ва ла сма ње ње по -
тра жње за нафт ним де ри ва ти ма за
30 до 40 од сто.

Со лид ни ре зул та ти

Све нафт не ком па ни је, а ме ђу њи ма
и НИС, на ја ви ле су да ће у овим
усло ви ма ре ду ко ва ти сред ства на ме -
ње на за ин ве сти ци је и по кре ну ти ма -
сов не про гра ме уште да у свим сег -
мен ти ма ко ји ни су кључ ни за по сло -
ва ње наф та ша. Ан тон Че ре па нов, ди -
рек тор Фи нан си ја НИС-а, не дав но
је из ја вио да је ру ско-срп ски нафт -
ни ги гант, упр кос не по вољ ним трен -
до ви ма, оства рио са свим со лид не
опе ра тив не по ка за те ље и да је
наставље на ре а ли за ци ја обим них
инве сти ци ја.

– У да љи раз вој НИС-а уло жи ли
смо чак 7,7 ми ли јар ди ди на ра, нај ви -
ше у област ис тра жи ва ња и про из -
вод ње наф те и га са, као и у мо дер ни -
за ци ју Ра фи не ри је наф те у Пан че ву.
У пр вом квар та лу смо про из ве ли
319.000 услов них то на наф те и га са,
што је ско ро иден ти чан ре зул тат про -
шло го ди шњем, ка да смо про из ве ли

321.000. У пан че вач кој Ра фи не ри ји
је пре ра ђе но 860.000 то на си ро ве наф -
те и га са, што је 44 од сто ви ше не го у
истом пе ри о ду про шле го ди не. Иа ко
смо оче ки ва ли раст овог по ка за те ља,
има ју ћи у ви ду да је у мар ту про шле
го ди не у Ра фи не ри ји оба вљен ка пи -
тал ни ре монт, тре ба ре ћи да је за бе -
ле же ни по раст од 44 про цен та ре зул -

тат вре дан па жње. Упр кос дра ма тич -
ном па ду по тро шње го ри ва у дру гој
по ло ви ни мар та, уку пан обим про ме -
та нафт них де ри ва та у пр вом тро ме -
сеч ју из но си 778.000 то на, што је се -
дам од сто ви ше од про шло го ди шњег
ре зул та та. Тре ба ре ћи да нам је при -
том из воз по рас тао 63 про цен та у од -
но су на про шлу го ди ну – ре као је Ан -
тон Че ре па нов.

Вре ди ис та ћи да НИС про из во ди
30 од сто наф те ко ју пре ра ђу је у

Панчеву, док 70 од сто наф те уво зи,
па су пре мар та уве зли наф ту ко ју су
пла ти ли из ме ђу 50 и 60 до ла ра, чак и
ви ше. Ту наф ту су пре ра ди ли, али де -
ри ва те још ни су про да ли, а це не су
сни же не у ме ђу вре ме ну. Сто га, пре -
ма на ја ва ма фи нан сиј ског ди рек то ра
НИС-а, због свих го ре на ве де них фак -
то ра мо ра ће да се сма ње тро шко ви у

свим обла сти ма ко је ни су од су штин -
ског зна ча ја за по сло ва ње – од но сно
сма њи ће се опе ра тив ни и ад ми ни -
стра тив ни тро шко ви. Ка ко је ре као,
би ће нео п ход но по ве ћа ти ме ре опе -
ра тив не ефи ка сно сти, али ће НИС
пре и спи та ти свој ин ве сти ци о ни порт -
фо лио. Ме ђу тим, ис ти че да не ће од у -
ста ти од кључ них раз вој них про је ка -
та – оних ко ји ће до не ти нај ви ше
пред но сти и фи нан сиј ске ко ри сти ка -
да се трен до ви нор ма ли зу ју.

Све за ви си од дру гих

Струч ња ци ис ти чу да је у овом тре -
нут ку не за хвал но прог но зи ра ти да -
ља де ша ва ња на тр жи шту, јер мно го
то га не за ви си од нафт них ком па ни -
ја и има ви ше не по зна ни ца. Кључ на
ствар је по сти за ње до го во ра о ни воу
про из вод ње ОПЕК+, од но сно о сма -
ње њу ди стри бу ци је наф те, што ће до -
ве сти до по ра ста це не цр ног зла та.
Оно што је ја сно, је сте да тај раст це -
на не ће би ти брз, а овај про цес је
уско по ве зан с раз во јем си ту а ци је у
ве зи с пан де ми јом.

Ан тон Че ре па нов, ди рек тор Фи -
нан си ја НИС-а, ис ти че да ће ла га но
убла жа ва ње од ре ђе них ре стрик ци ја
у Ср би ји и у остат ку све та до при не -
ти ра сту при вред них ак тив но сти и
по тро шње нафт них де ри ва та. Али
под се ћа да су ве ли ки ви шко ви на
тр жи шту наф те и да ће то си гур но
не га тив но ути ца ти на по слов ни би -
ланс свих нафт них ком па ни ја, а не
са мо НИС-а. Ка ко је ре као, глав ни
за да так би ће да до кра ја го ди не обез -
бе де по зи ти ван при лив нов ца, ка ко
би омо гу ћи ли ста бил ну про из вод -
њу, пре ра ду и про да ју. Уве рен је да
ће НИС успе шно очу ва ти кон ти -
нуитет по сло ва ња и да ће на ста ви ти
да ства ра но ве вред но сти за за по -
сле не, ак ци о на ре и за јед ни цу у ко -
јој послује.

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ПАН ДЕ МИ ЈЕ ПО РАД НАФТ НЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ СР БИ ЈЕ

СЛЕ ДЕ МЕ РЕ СТА БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

СТАН ДАРД НО РАД НО ВРЕ МЕ НА НИС-овим ПУМ ПА МА

У скла ду са од лу ком На род не

скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је о

уки да њу ван ред ног ста ња, све

бен зин ске ста ни це „НИС Пе трол”

и „Га спром” од 7. ма ја ра де у ре -

дов ном ре жи му ко ји је ва жио пре

ван ред ног ста ња. Да под се ти мо,

то ком ван ред ног ста ња рад но

вре ме пум пи при ла го ђа ва но је

про пи са ним ме ра ма. У скла ду с

но во на ста лом си ту а ци јом, ми сле -

ћи пре све га на без бед ност по тро -

ша ча и за по сле них, НИС и да ље

спро во ди ме ре без бед но сти и по -

ве ћа не хи ги је не у свим објек ти ма

– за по сле ни но се за штит ну опре -

му, а вр ши се и ре дов на дез ин -

фек ци ја свих обје ка та.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НА СТА ВАК АК ТИВ НО СТИ 
У ШКО ЛА МА

При прем на на ста ва и
ма тур ски ис пи ти

Ка ко је на ја вио ми ни стар про све -
те Мла ден Шар че вић, од 1. ју на
кре ћу ак тив но сти у сред њим шко -
ла ма: од по пра вља ња и за кљу чи -
ва ња оце на до ве ли ке ма ту ре, ко ја
ће тра ја ти три да на, од 4. до 6. ју -
на. На став ни про цес се за вр ша ва
кра јем ма ја (он лајн на ста ва), а ре -
дов не ак тив но сти, уз по што ва ње
ме ра за шти те (дез ин фенк ци ја шко -
ла и при су ство ма лог бро ја уче ни -
ка у истом про сто ру и у исто вре -
ме), об но ви ће се 1, 2. и 3. ју на. То
не зна чи да ће сви ма ту ран ти би ти
у оба ве зи да до ђу. У та три да на
мо гу до ћи они ко ји ни су за до вољ -
ни сво јим за кљу че ним оце на ма и
же ле да их по пра ве.

По том сле ди по ла га ње ве ли ке
ма ту ре – од 4. до 6. ју на у сред њим
шко ла ма. Они ко ји же ле да на ста -
ве шко ло ва ње има ће мо гућ ност 24.
ју на да се при ја ве за же ље ни фа -
кул тет или ви шу шко лу. Ми ни -
стар ство је упу ти ло шко ла ма до -
пис у ко јем тра жи од про фе со ра
да из дво је што ви ше вре ме на, од 8
ују тро до 20 са ти, јер је циљ да
што ма ње ђа ка бу де у шко ла ма у
исто вре ме, да се до ла зак ђа ка раз -
ву че на чи тав дан.

Они мла ђи сред њо школ ци ко ји
по ха ђа ју пр ви, дру ги и тре ћи раз -
ред мо ћи ће да по пра вља ју оце не
ка да ма ту ран ти за вр ше сво је оба -
ве зе – од 8. ју на, па у на ред не две
не де ље.

Ка да је о основ ним шко ла ма реч,
од по чет ка ју на сва ка осмо лет ка у
до го во ру с ма ту ран ти ма мо ћи ће
да ор га ни зу је на ста ву ка ко би се
они што бо ље при пре ми ли за ма лу
ма ту ру или при јем ни ис пит. Пре -
ма на ја ва ма ми ни стра Шар че ви -
ћа, за да ци на ма лој ма ту ри би ће
те жи не го што је то био слу чај на
про би. Та да су осма ци мо гли са мо
да за о кру же по ну ђе не од го во ре, а
са да ће би ти пра вих за да та ка.

НЕ МАЧ КА КОМ ПА НИ ЈА
НИЈЕ ОБ У СТА ВЉА ЛА РАД

Пра те ста ње и про це њу ју
ZF Ср би ја у на шем гра ду на ста вио
је про из вод њу и ис по ру ку, али и
ре а ли за ци ју пла но ва на про ши ре -
њу ка па ци те та. Ми лан Гру јић, ге -
не рал ни ди рек тор ди ви зи је „Е-мо -
би ли ти” ZF Ср би ја, не дав но је ре -
као за пре сто нич ке ме ди је да су
очу ва ни си гур ност и здра вље за по -
сле них и да је исто вре ме но обез бе -
ђен кон ти ну и тет по сло ва ња. Он је
до дао да ак ту ел не за штит не ме ре
укљу чу ју при ме ну стро гих хи ги јен -
ских стан дар да у фа бри ци и да је
ор га ни зо ван пре воз за по сле них.

За ни мљи во је да од по чет ка ван -
ред ног ста ња ZF Ср би ја ни је пре -
ки дао про из вод њу, а ис ко ри шће -
ње ка па ци те та у апри лу би ло је 40
про це на та. Оче ку је се да у ма ју ис -
ко ри шће ње бу де 70 од сто. У овој
ком па ни ји ис ти чу да кон стант но
пра те и пре и спи ту ју си ту а ци ју и
да ак тив но ра де на при ла го ђа ва њу
про из вод них ка па ци те та стал ним
зах те ви ма ку па ца.

– ZF Ср би ја је оп ти ми зо вао број
за по сле них ко ји су при сут ни у фа -
бри ци и оси гу рао им пре по ру че ну
си гур ну ме ђу соб ну уда ље ност. Ком -
па ни ја оста је на истом кур су ко ји
је за по чет ре во лу ци о нар ним раз -
во јем од ју на 2018. го ди не и у но -
вом, про ши ре ном де лу фа бри ке
про из вод ња је већ по че ла, а у то ку
је опре ма ње про сто ра за ис тра жи -
ва ње и раз вој – ре као је Гру јић.

Фа бри ка у Пан че ву, са пре ко
65.000 ква драт них ме та ра, кључ -
ни је про је кат ком па ни је ZF и до -
би ла је нај бо ље оце не и пред мет
је стал них по хва ла нај зна чај ни -
јих ку па ца BMW-а, „фол ксва ге на”
и „вол воа”.
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Упо тре ба сте ро и да по след њих
го ди на ни је рет кост ка ко ме ђу
про фе си о нал ним спор ти сти ма,
та ко ни ме ђу ре кре а тив ци ма.
Но да ли би их они узе ли да су
на вре ме зна ли да ће у па ке ту
с ми шић ном ма сом до би ти и
сте ри ли тет, им по тен ци ју, кар -
ди о ва ску лар не и пси хич ке про -
бле ме и да ће при том по ста ти
и за ви сни од тих „по моћ ни -
ка”? Ако сте и ви раз ма тра ли
иде ју да овог про ле ћа стек не те
ин стант ми шић ну ма су иду ћи
пре чи цом, раз ми сли те два пут.

Де фи ни ци ја ка же да су ана бо -
лич ки ан дро ге ни сте ро и ди
(ААС) син те тич ки де ри ва ти му -
шког хор мо на те сто сте ро на ко -
ји се ко ри сте ра ди из град ње
ми шић не ма се, по бољ ша ња фи -
зич ких пер фор ман си и из гле -
да. Де лу је пре ви ше ла ко да би
би ло исти ни то, зар не? По сто -
ји, на рав но, и дру га стра на ме -
да ље, ко ју вам не ће спо ме ну ти
они ко ји „ис под жи та” по ку -
ша ју да вам про да ју ове суп -
стан це.

– Као што је по зна то, у до ба
пу бер те та код му шка -
ра ца бу ја ју хор мо -
ни – те сто сте ро -
ни. Они ме ња -
ју не са мо њи -
хов фи зич ки
из глед већ и
њ и  х о  в у
пси ху. За то
су мла ди ћи
у том уз ра -
сту че сто
агре сив ни и
има ју бр зе
про ме не рас по -
ло же ња. Сте ро и -
ди су ба зи ра ни на
ве штач ким хор мо ни ма и
има ју исти та кав ефе кат, па је
јед на од нус по ја ва њи хо ве упо -
тре бе упра во по ја ча на агре сив -
ност – об ја шња ва др Сла ђа на
Ко ва че вић, уро лог у Оп штој
бол ни ци Пан че во.

Пре ва ри ти хи по фи зу

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је чак
90% осо ба ко је су ко ри сти ле
сте ро и де има ло про бле ма са
сте ри ли те том. Ево и за што.

– Жле зда хи по фи за, ко ја је
сме ште на у мо згу, има уло гу
да, из ме ђу оста лог, „ме ри” ни -
во те сто сте ро на и да, он да ка -
да он опад не, сти му ли ше његову
про из вод њу у те сти си ма. То се,
ме ђу тим, не ће де си ти ако ви
хор мо не узи ма те ве штач ким
пу тем, јер хи по фи за не пра ви
раз ли ку из ме ђу сте ро и да и при -

и од го ва ра ју ћу ис хра ну. Про -
блем на ста је због то га што та -
кви ми ши ћи на так ми че њи ма
ни су „до вољ ни”, јер они ни су

ма сив ни, па бил де ри он да при -
бе га ва ју ре ше њи ма опа сним по
здра вље – ис ти че док тор ка.

Има у апо те ци, али...

Те сто сте рон у ам пу ла ма се, ина -
че, мо же на ба ви ти у апо те ци,
али ис кљу чи во на ре цепт. Нај -
че шће се пре пи су је му шкар -
ци ма ста ри јим од пе де сет
година ко ји има ју про блем с
при род ним би о ло шким па дом
те сто сте ро на.

Дру ги на чи ни да ле гал но до -
ђе те до те сто сте ро на не по сто -
је. Па ци јен ти ма се, ина че, пре -
пи су ју ма ле до зе, а те ра пи ја се
спро во ди ис кљу чи во под над -
зо ром ле ка ра. По ре ђе ња ра ди,
до за ко ју бил де ри узи ма ју је и
до де сет пу та ве ћа од оне ко ја
се ко ри сти у те ра пиј ске свр хе.

Иа ко је про да ја сте ро и да иле -
гал на, пре две го ди не су ин тер -
нет, али и по штан ски сан ду чи -
ћи ши ром Ср би је би ли пре пла -
вље ни пла ка ти ма у ко ји ма су
ови пре па ра ти ну ђе ни по це ни
од 30 до 80 евра, уз на по ме ну
да се до ста ва вр ши пу тем бр зе
по ште. Та ко не што се та да пр -
ви пут де си ло код нас у то ли -
ким раз ме ра ма, али све се бр зо
за вр ши ло чим се про дав ци ма
на оглас ја ви ла – по ли ци ја.

О че му се ћу ти

Пре ма ре чи ма др Ма ри је Ан -
ђел ко вић из Ан ти до пинг аген -
ци је Ср би је, та кав на чин про -
да је сте ро и да је исти као кад
би не ко на огла су на бан де ри
на пи сао: „Про да јем ко ка ин”.

– Код нас свест о про да ји сте -
ро и да још увек ни је на до вољ -
но ви со ком ни воу да мо же мо
да схва ти мо да је то исто као да
се про да је дро га. За ра да је иста,
а исте су и ме те. То су, на жа -
лост, нај че шће де ца и мла ди. У
ре кла ма ма се мла дим љу ди ма
углав ном са оп шта ва шта ће сте -
ро и ди учи ни ти с њи хо вим

миши ћи ма, али се пре ћут ку је
шта ће би ти са оста лим ор га -
ни ма. Уно ше њем у ор га ни зам
сте ро и ди пра ве хор мон ски

дисба ланс, ко ји има си стем ске
не же ље не ефек те. Мла ди ко ји
узи ма ју сте ро и де то ком ду жег
перио да раз ви ја ју со ци јал но
непри хва тљи ве об ли ке по на ша -
ња: по ста ју агре сив ни, скло ни
кон флик ту, ре а гу ју на пр ву лоп -
ту. По ред то га, стра да ју и ре -
про дук тив ни и кар ди о ва ску -
ларни си стем, па та ко има те

мла де љу де од 18-19 го ди на ко -
ји уми ру од ин фарк та или има -
ју про бле ме са сте ри ли те том.
Ни о то ме се, на жа лост, не го -
во ри до вољ но. У раз ви је ним зе -
мља ма у све ту по сто је по себ ни
огран ци по ли ци је ко ји се ба ве
зло у по тре бом сте ро и да и спре -
ча ва њем њи хо ве про да је и овај
про блем се тре ти ра као да је
реч о нар ко ти ци ма. За ла же мо
се за то да се и код нас уве де
исти при ступ – ис ти че др Ма -
ри ја Анђел ко вић.

род ног те сто сте ро на. Ме ђу тим,
је ди но при род ни те сто сте рон
мо же сти му ли са ти те сти се да
ства ра ју спер ма то зо и де. Ако и

„пре ва ри те” хи по фи зу,
те сти се не ће те и

они ће с вре ме -
ном атро фи ра -

ти. До ћи ће
до азо спер -
ми је – пре -
с т а н  к а
с т в а  р а  њ а
спер ма то -
зо и да и са -
мим тим до

п о т  п у  н о г
сте ри ли те та

то ком пе ри о да
ко ри шће ња сте -

ро и да. Што је тај пе -
ри од ду жи, то су шан се

за опо ра вак ма ње – об ја шња ва
док тор ка Ко ва че вић.

Му чан си ла зак са обла ка

Уз све не га тив не ефек те, сте -
ро и ди су вр ло опа сни и због
то га што ства ра ју за ви сност.

– Оног тре нут ка кад пре ки -
не те да узи ма те те сто сте рон,
мо зак до ла зи у исто ста ње као
ка да му уки не те дро гу или ал -
ко хол – из та ко зва не „те сто -

сте рон ске еу фо ри је” му шка рац
па да у не ку вр сту де пре си је,
пре ста је да бу де агре си ван и
вра ћа се у ре а лан, успо рен свет.
То мо же да оста ви ве ли ке по -
сле ди це на ње го во мен тал но
здра вље. Це на узи ма ња сте ро -
и да очи глед но је пре ви со ка.
Де фи ни са ни ми ши ћи мо гу се
фор ми ра ти уз аде кват не ве жбе

Бигорексија – болест
модерног мушкарца
који сматра да није
довољно развијен и
мишићав.
Бигорексичан младић
је незадовољан
својим изгледом. Због
тога интензивно
вежба и потенцијално
размишља о узимању
стероида.

ШТЕТ НИ ЕФЕК ТИ УЗИ МА ЊА СТЕ РО И ДА

У јед ној од пу бли ка ци ја Ан -

ти до пинг аген ци је о

зло у по тре би сте ро и -

да на во ди се да

се код спор ти -

ста ко ји ко ри -

сте ана бо лич ке

сте ро и де мо гу

ја ви ти сле де ће

по сле ди це: де -

пре си ја, на -

сил но по на ша -

ње, жу то ћа очи ју и ко же,

лош за дах из уста, ак не, про -

ду бљен глас, сма ње ње

груди и не ре до ван мен стру -

ал ни ци клус код же -

на, по ве ћа ње гру ди

код му шка ра ца,

муч ни на и по -

вра ћа ње, обо ље -

ња бу бре га, бо -

ло ви у аб до ме ну,

ди ја ре ја, сма ње -

ње те сти са, им -

по тен ци ја, за кр -

жља лост ра ста,

сла бље ње те ти ва, ср ча ни и

мо жда ни удар, рак мо зга,

рак је тре и дру ге.

СТЕ РО И ДИ И СУ ПЛЕ МЕН ТИ НИ СУ ИСТА СТВАР

Ин фор ми са ност о то ме шта

су тач но сте ро и ди код нас

још увек ни је на ви со ком

ни воу, па се че сто осо бе ко -

је узи ма ју су пле мен те, као

што су про те и ни, ами но ки -

се ли не, глу та мин и слич но,

по гре шно свр ста ва ју у исти

кош са они ма ко ји ко ри сте

ве штач ке хор мо не.

– Су пле мен ти су до да ци

ис хра ни, ко је спор ти сти узи -

ма ју ка да из не ког раз ло га

не мо гу да се хра не пра вил -

но. Ако их ко ри сти те пре ма

пре по ру ци и у про пи са ним

до за ма, не би тре ба ло да

има ју не же ље них ефе ка та.

Ди је тет ски су пле мен ти не -

ма ју ни ка кве ве зе са сте ро -

и ди ма – об ја шња ва др Ма -

ри ја Ан ђел ко вић.

ОВО МО РА ТЕ ЗНА ТИ О СТЕ РО И ДИ МА ПРЕ НО ШТО НА ПРА ВИ ТЕ ГЛУ ПОСТ

ТЕ ЛО ХЕР КУ ЛЕ СА, А СР ЦЕ
ОСАМДЕСЕТОГО ДИ ШЊА КА – НЕ, ХВАЛА!

Статистички
подаци на сајту

Антидопинг агенције
говоре да млади почињу
да користе анаболичке
стероиде у просеку у
узрасту од деветнаест

година и да ове супстанце
узимају просечно око

четири и по
године!

Епи де ми ја ко ро на ви ру са, ко -
ја је то ли ко оку пи ра ла на ше
жи во те по след њих ме се ци,
ни је пре ста ла с пре стан ком
ван ред ног ста ња. Ипак, чи ни
се да раз ло зи за оп ти ми зам
по сто је, а те ме ље се пре све -
га на ума ње ном бро ју но во -
за ра же них и за па жа њу да су
симп то ми бо ле сти код но вих
слу ча је ва бла жи не го у пе ри -
о ду по чет ка епи де ми је.

Слу жба хит не ме ди цин ске
по мо ћи Пан че во је због при -
ро де свог по сла би ла у стал -
ном кон так ту са обо ле ли ма од
ко ро на ви ру са. У по чет ку је тре -
ба ло је дан број па ци је на та ко -
ји су не по крет ни, а с при сут -
ном ви со ком тем пе ра ту ром и
сум њом на пне у мо ни ју, тран -
спор то ва ти до ин фек тив ног
оде ље ња ка ко би се они ди јаг -
но стич ки об ра ди ли и ка ко би
се на ста ви ло њи хо во ле че ње.
Не ки па ци јен ти с по твр ђе ном

ин фек ци јом ко ро на ви ру сом
пре ве зе ни су до Ин фек тив не
кли ни ке у Бе о гра ду, Ин фек -
тив не кли ни ке у Но вом Са ду,
Зе мун ске бол ни це и при време -
не ко вид бол ни це на бе о град -
ском сај му. С фор ми ра њем ко -
вид бол ни це у Пан че ву на ша
бри га о овим па ци јен ти ма ни -

је пре ста ја ла, јер је тре ба ло је -
дан број опо ра вље них пре вести
у уста нове за ре ха би ли та ци ју.
Од ређе ни број па ци је на та ко -
ји су из ле че ни од ви ру сне ин -
фек ци је и по сла ти на кућ ни
опо ра вак имао је га стро ин те -
сти нал не или не ке дру ге те го -
бе про у зро ко ва не хро нич ним
обо ље њем, те су на ше ин тер -
вен ци је би ле нео п ход не у овим
слу ча је ви ма.

Да ин фек ци ја ко ро на ви ру -
сом мо же про ти ца ти без ика -
квих симп то ма ин фек тив не
бо ле сти, на ши за по сле ни су се
уве ри ли у по след ње две-три
не де ље с при ме ном бр зих те -
сто ва за по твр ду ин фек ци је
ко видом. Има ли смо при ме ре
па ци је на та са акут ним ин фарк -
том ср ца и мо жда ним уда ром,

без тем пе ра ту ре, ка шља и пне -
у мо ни је, ко ји ма је утвр ђе но
при су ство IgM ан ти те ла, то
јест акут не ин фек ци је ко ро -
на ви ру сом. Иа ко ни је ја сно да
ли су ова кви па ци јен ти у ве -
ћем бро ју би ли и ра ни је при -
сут ни, чи ни се да њи хо ва све
ве ћа уче ста лост ука зу је на сла -
бље ње ин фек тив не сна ге ко -
ро на ви ру са, па са мим тим и
ма њу опа сност од за ра зе дру -
гих ли ца. Оста ју отво ре на пи -
та ња сти ца ња ко лек тив ног иму -
ни те та и ње го ве ефи ка сно сти
у слу ча ју да до ђе до му та ци је
ви ру са. Ипак, ве ћа ве ро ват но -
ћа је да ће ви рус му та ци јом
осла би ти, а ма ње су шан се да
ће ње го ве но во сте че не осо би -
не би ти опа сни је по љу де.

Би ло би ин те ре сант но спо -
ме ну ти за па жа ње му та ци је ко -
ро на ви ру са ко ју су от кри ли на -
уч ни ци др жав ног уни вер зи те -
та у Ари зо ни. У овом слу ча ју
код јед ног обо ле лог па ци јен та
не ра ди се о бе зна чај ној му та -
ци ји, већ о ве о ма слич ној му -
та ци ји ко ја је на ја ви ла крај
епи де ми је SARS-а 2003. го ди -
не. Уко ли ко би ова му та ци ја
по ста ла уче ста ла код но во за -
ра же них од ко вид ин фек ци је,
то би био увод у по сте пе но
иш че за ва ње корона ви ру са.

Бли ски су срет 
с ко ро на ви ру сом

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Већа вероватноћа је
да ће вирус
мутацијом ослабити, а
мање су шансе да ће
његове новостечене
особине бити
опасније по људе.

Да инфекција
коронавирусом може
протицати без
икаквих симптома
инфективне болести,
запослени у Хитној
помоћи су се уверили
последњих недеља
с применом брзих
тестова за потврду
инфекције ковидом.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако се ових да на осе ћа те умор но, ис цр пље -

но, му чи вас нер во за и мањ ка вам ис трај -

но сти за би ло ка кву ак тив ност, не бри ни те

– то је са мо про лећ ни умор. Ја вља се то ком

апри ла и ма ја и мо же се, из ме ђу оста лог,

об ја сни ти про ме на ма у лу че њу ме ла то ни на

– хор мо на ко ји ре гу ли ше сан и се ро то ни на

– хор мо на сре ће, ко је на ста ју па ра лел но с

про ду жа ва њем об да ни це.

Сре ћом, овај пе ри од адап та ци је не тра -

је ду го, а те го бе је мо гу ће убла жи ти. Шет ње

на све жем ва зду ху, здра ва и урав но те же на ис хра на, про на ла же ње

вре ме на за опу шта ње и из бе га ва ње не по треб ног стре са мо гу би ти од

ве ли ке ко ри сти.

Ево и ча је ва ко ји ће вас раз бу ди ти и вра ти ти вам енер ги ју.

Вре лом во дом пре лиј те по 10 г усит ње ног су вог ко ре на ја гор че ви -

не, цве то ва мај чи не ду ши це и ани са. Оста ви те да од сто ји по кло пље -

но 10–15 ми ну та, па про це ди те. Днев но тре ба по пи ти јед ну шо љу

овог ча ја, али не пред спа ва ње.

По ме шај те по 50 г ехи на цее, ма тич ња ка, пе тров ца, слат ког ко ре -

на и кле ке, па пет ка ши ка ме ша ви не пре лиј те ли тром кљу ча ле во де.

Про ме шај те, по кло пи те и оста ви те да од сто ји 45 ми ну та. Про це ди те

и пиј те у то ку да на у ма њим гу тља ји ма.

Ка ко про тив
пролећ ног умо ра?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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Са укидањем ванредног стања
и доласком лепог времена на
излетиштима и у парковима
има све више људи. Kао и сва-
ког пролећа до сада, савет ле-
кара је да се чувамо уједа кр-
пеља. Опрез се посебно препо-
ручује зато што из године у го-
дину расте број крпеља који
нам могу пренети бактерију бо-
релију и лајмску болест. А чим
се изборимо с овим напасти-
ма, стижу нам комарци. Игран-
ка без престанка!

Доктор Иван Алексић, биолог у
Заводу за биоциде и медицин-
ску екологију, у Јутарњем про-
граму РТС-а казао је прошле
недеље да су се крпељи активи-
рали већ током фебруара и мар-
та пошто је зима била блага.

– Извршили смо мониторинг
на преко двадесет локација.
Наравно, као и претходних го-
дина, утврдили смо да је ста-
новити број крпеља заражен
борелијом. На локацијама ко-
је се не третирају нашли смо
да је заражено око 50 одсто кр-
пеља. На излетиштима се тај
проценат креће од 18, 20, па

чак и до 40 одсто – изјавио је
Алексић.

Он је подсетио да природно
станиште крпеља представља-
ју шуме и жбуње на њиховим
ободима, али се они могу наћи
и на отвореним трав-
натим површинама.

Опасни сусрети

Крпељи својим убодом могу
да пренесу на човека читав спек-
тар болести врло чудних нази-
ва: лајмску болест, крпељски ме-
нингоенцефалитис, Kримску
Конго хеморагијску грозницу,
ерлихиозу, бруцелозу и лепто-
спирозу. На срећу, нису сви кр-
пељи заражени микрооргани-
змима који су патогени за човека.

Према речима др Миросла-
ва Тепшића из панчевачке
Службе хитне медицинске по-
моћи, крпељи су присутни од
раног пролећа до касне јесе-
ни, а најактивнији су у мају и
јуну. Ипак, није сваки ујед
опасан: да би клице с крпеља
прешле у тело човека, потре-
бан је бар 48-часовни контакт.
Али не искушавајте судбину,
што пре потражите помоћ.

Или, још боље, слушајте саве-
те стручњака.

– Избегавајте станишта крпе-
ља: високу траву, бујно зелени-
ло паркова, ливаде и шуме. То-
ком боравка у природи кори-
стите средства против убода ин-
секата. Носите светлу одећу ко-
ја покрива руке и ноге, а по по-
вратку кући прегледајте кожу,
одећу и кућне љубимце. Уколи-
ко је дошло до уједа, јавите се
лекару у прва 24 сата. Немојте
стављати никаква хемијска сред-
ства, попут етра, алкохола или
бензина, и немојте покушавати
да самостално вадите крпеља,
јер се притиском и гњечењем
места убода крпељ може раско-
мадати, а рилица ће отићи још
дубље. У свакој здравственој уста-
нови обучено особље ће крпеља
извадити у целости, уз дезинфек-
цију места интервенције. Иначе,
од крпељског менингоенцефа-
литиса можемо се заштитити
вакцином – објаснио је Тепшић.

Убодно место крпеља који
има лајмску болест изгледа дру-
гачије.

– У случају да је крпељ зара-
жен бактеријом и да је она

ушла у ваш организам, поја-
вљује се карактеристичан цр-
вени печат, који се шири кон-
центрично, тако да се тада тре-
ба свакако обратити лекару. То
се лечи одређеним антибиоти-
цима, али се могу јавити ком-
пликације – објашњава биолог
Иван Алексић.

Досадан као – крпељ

Према речима Александра Жи-
вуља, епизоотиолога Ветери-

нарског специјалистичког ин-
ститута Панчево, досад је опи-
сано око 900 врста крпеља.

– Ови инсекти паразитирају
на сисарима, птицама, гмизав-
цима, водоземцима и пчела-
ма. Они не траже активно свог
домаћина, него га овај покупи
при проласку. Кад му се неко
приближи, крпељ се хвата за
тело и проналази погодно ме-
сто за сисање крви – истиче
ветеринар.

Он наглашава да су ови па-
разити најактивнији у пролеће
и у јесен, док су за време хлад-
них дана потпуно пасивни.

Од ларве до 
мини-монструма

Упоредо с крпељима по-
лако се буде и комарци,
чију најезду очекујемо на лето.
И неки од њих нам могу озбиљ-
но загорчати живот само јед-
ним убодом. Ако налетимо на
погрешног, лоше нам се пише.
Управо зато борба против ових
крвопија увелико је почела.

Александар Живуљ наводи
да је познато преко три хиља-
де врста комараца широм света,

а најзначајнији су кућни, шум-
ски или речни и комарац који
преноси маларију.

– За развој комараца веома
је важна вода. Ови инсекти та-
мо полажу јаја, а у периоду од
24 до 48 сати излегну се ларве,
које живе од седам до четрна-
ест дана, у зависности од тем-
пературе. Следећи стадијум у
развоју су лутке, које у разма-
ку од једног до четири дана из-
растају у одрасле комарце. То
значи да пут од јајета до одра-
сле јединке траје између девет
и двадесет дана – наводи Жи-
вуљ, додајући да само женке
сисају крв, док се мужјаци
углавном хране нектаром с

цветова биљака.
Током сезоне животни век

комарца је две недеље, а они
који се излегу на самом њеном
крају, у јесен се склањају у за-
творене просторе, попут подру-
ма, где у зимском сну могу да
преживе до пролећа, када жен-
ке започињу нови циклус.

Када је реч о местима за ле-
гла, најпогоднији су водотоко-
ви, а у Панчеву су то Тамиш и
Дунав.

НАСТАВЉА СЕ БОРБА ПРОТИВ ИНСЕКАТА

ПОСЛЕ КОРОНЕ НА РЕД ДОЛАЗЕ КРПЕЉИ И КОМАРЦИ

Након што су крајем прошле године ис-

текли трогодишњи уговори о сузбијању

и надзору над сузбијањем комараца,

крпеља, мишоликих глодара, оса и др.

на територији Панчева, Град је овог ме-

сеца, након спроведене јавне набавке,

потписао нове уговоре са истим пону-

ђачима. Надзор ће тако наставити да

обавља Завод за биоциде и медицин-

ску екологију Београд, а извођач ће би-

ти група коју чине предузећа „Екосан

плус” и „Екосан” Београд.

Према речима Зденке Миљковић из

градског Секретаријата за заштиту жи-

вотне средине, за надзор је на годи-

шњем нивоу предвиђено 3.680.000

динара с ПДВ-ом, а за извођача

39.100.000 динара без ПДВ-а.

Завод за биоциде је прошле недеље,

од 6. до 7. маја, вршио мониторинг кр-

пеља, ларви комараца и мишоликих

глодара на задатим локацијама у Пан-

чеву. У извештају који је тај завод

доставио Секретаријату за заштиту жи-

вотне средине наводи се да су, од 34

локације, крпељи пронађени на њих је-

данаест, и то: у Улици Иве Курјачког ка

касарни, на шеталишту уз Тамиш (лева

страна насипа од насеља Тамиш капи-

ја до „Бродоремонта”), на обали Тами-

ша (Улица Марка Кулића), на Спорт-

ском центру на Миси, на зеленој повр-

шини од „Алмекса” до „Утве”, у каналу

код касарне „Стевица Јовановић” и на

гробљима у Јабуци, Глогоњу, Банат-

ском Брестовцу, Иванову и Омољици.

Процењена бројност крпеља методом

флаг/час била је 236 јединки, а прона-

ђене су две врсте: Der ma cen tor re ti cu la -

tus (72%) и Ixo des ri ci nus (28%).

„Присутност две врсте крпеља конста-

тована је само на неуређеним и непоко-

шеним зеленим површинама, док су уре-

ђене парковске и зелене површине око

школа и предшколских установа биле

без крпеља. Препоручује се спровођење

хемијског третмана на гробљима и неу-

ређеним зеленим површинама на тери-

торији Панчева”, наводи се, између

осталог, у извештају Завода за биоциде.

У истом периоду је извршен и мони-

торинг ларви комараца на 22 локације

у Панчеву, Јабуци, Глогоњу, Банатском

Брестовцу, Иванову, Омољици и Стар-

чеву. У извештају Завода се наводи да

је присуство ларви комараца констато-

вано самo у неколико уличних канала у

Јабуци. Ретке ларве анофеличних ко-

мараца су детектоване на Поњавици у

Омољици и у каналу на крају Лењино-

ве улице у Старчеву.

– На основу ових извештаја и препо-

рука Завода за биоциде, у понедељак,

11. маја, дати су налози извођачу да

третира ларвицидом канале и да грађа-

нима почне да дели кесице за септичке

јаме по распореду који ће благовреме-

но бити достављен медијима – рекла је

за „Панчевац” Зденка Миљковић.

Шта показују резултати мониторинга

Лекари углавном против ује-

да и убода инсеката препору-

чују хладне облоге и средства

за умирење болова. Природа

такође нуди прегршт решења.

Невен. Травари тврде да

цвет невена утрљан у убоде-

но место представља одли-

чан лек против бола и отока.

Можете га применити и ако

вас убоде пчела.

Бели и црни лук. Ово по-

врће користите у исхрани и

као облоге које треба нанети

директно на места блиског

сусрета са инсектима. Иначе,

љуска црног лука извор је ан-

тиалергијске супстанце квер-

цетин, која је посебно добра

за отклањање упала. Када

кувате супу, убаците лук с

љуском и извадите је пред

само служење оброка. Љуска

ће током кувања ослободити

кверцетин у јело.

Боквица. Ова биљка се

користи широм планете у

случају убода инсеката. Опе-

рите листове боквице и ста-

вите их као облогу на про-

блематично место или се са-

мо истрљајте листовима.

Народни лекови за уједе и убоде
Уколико нисте присталица

хемијских производа за

растеривање инсеката, ис-

пробајте природне алтерна-

тиве.

Босиљак. Индуси и

Африканци растерују инсек-

те тако што трљају тело ли-

стовима босиљка. Чини се

да знају шта раде.

Етарска уља агрума.

Агруми садрже

супстанцу која

растерује

и н -

сек-

те. Растворите неколико ка-

пи етарског уља у маслино-

вом или рицинусовом уљу и

н а м а ж и т е

се. Ин-

с е к т е

ће успе-

шно од-

бити и уље

лаванде.

Да бисте рас-

терали инсекте, на тера-

си, у дворишту или дуж

ивица баште посадите чи-

чак, мацину траву, лаванду

и матичњак.

Растерајте их природно

Лајмска болест је мултиси-

стемско обољење изазвано

спирохетом борелија бург-

дорфери, коју на човека

преноси крпељ својим

убодом.

Kлиничка сли-

ка лајмске бо-

релиозе, њен

ток и проценат

компликација

знатно варирају,

што зависи од много факто-

ра. Основни симптом првог

стадијума обољења је црве-

нило на кожи на месту убо-

да крпеља, које се шири у

концентричним круговима,

а у центру бледи. Промене

се могу јавити и на другим

деловима тела и често су

праћене општим знацима

инфекције, као што су пови-

шена телесна температура,

главобоља, болови у врату,

грозница, језа,

малаксалост,

мишићно-ко-

штани боло-

ви, оток регио-

налних лимфних

жлезда итд.

Други и трећи стадијум

манифестују се појавом ар-

тритиса, кардиолошких

и/или неуролошких симпто-

ма, а настају код нелечене и

непрепознате болести.

Шта је лајмска болест

Најчешће болести које прено-

се комарци су: грозница За-

падног Нила, маларија, жута

грозница, денга и чикунгуња.

Доктор Мирослав Тепшић

препоручује следеће мере

заштите:

– Избегавајте подручја с

великим бројем инсеката, као

што су шуме и мочваре. Нај-

мање једном недељно испра-

зните воду из саксија за цве-

ће, посуда за храну и воду за

кућне љубимце из канти, бу-

ради и других посуда у којима

би комарци могли да положе

јаја. Ако је могуће, боравите у

климатизованом простору,

јер је број инсеката ту знатно

смањен. На отвореном кори-

стите средства која одбијају

ове животињице, репеленте,

и носите одећу која покрива

ноге и руке. Нека она буде ко-

мотна, јер комарци могу да

убоду кроз припијену одећу.

Избегавајте боравак на отво-

реном у сумрак и зору, када

су комарци најактивнији. По-

ставите мреже на прозоре и

користите електричне апарате

против комараца.

Користите репеленте

ОВЕ НЕ ДЕ ЉЕ

ХАЈКА НА БУ БЕ

Ако вре ме до зво ли, пред у -

зе ће „Еко сан плус” на ја ви -

ло је да ће у Пан че ву и на -

се ље ним ме сти ма у че твр -

так, 14. ма ја, су зби ја ти

лар ве ко ма ра ца у ка на ли -

ма и ба ра ма, а у пе так, 15.

ма ја, кр пе ље на зе ле ним

по вр ши на ма.

Ове ак тив но сти ни су

опа сне за пче ле и оста ле

жи ве ор га ни зме.



Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, у пе -
так, 15. ма ја, од 9 до 12 са ти, без
стру је ће оста ти објек ти у Ули ци
Вељ ка Пе тро ви ћа 5-а и 5-б, као и
део Ули це Бо ре Стан ко ви ћа од Вељ -
ка Пе тро ви ћа до Цви ји ће ве.

У по не де љак, 18. ма ја, од 9.30 до
12.30, без на па ја ња елек -

трич ном енер ги јом оста -
ће део Ули це ца ра Ла за -
ра од Ули це др Све ти сла -

ва Ка са пи но ви ћа до Ули -
це вој во де Ра до ми ра Пут ни ка.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу
да ће, ако бу де вре мен ских не -
при ли ка, ра до ви би ти от ка за -
ни, као и да ће у слу ча ју ра ни -

јег за вр шет ка ра до ва на па ја ње ко -
ри сни ка би ти укљу че но пре пла -
ни ра ног вре ме на.

Петак, 15. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

8 ГРАДСКА

Вр ти ћи и про ду же ни бо ра вак у
основ ним шко ла ма за ђа ке уз ра -
ста до два на ест го ди на по че ли су,
у скла ду с пре по ру ка ма Вла де Ср -
би је, да ра де у по не де љак, 11. ма -
ја, али са мо за де цу чи ја су оба
ро ди те ља за по сле на и нема ју дру -
го ре ше ње за чу ва ње ма ли ша на.

Пре но што су, на кон дво ме сеч -
не па у зе, по но во отво ри ле сво ја
вра та, пред школ ске уста но ве и
шко ле за тра жи ле су од ро ди те -
ља да се из ја сне има ју ли на ме -
ру да ша љу де цу на чу ва ње.

Ка да је реч о шко ла ма, ан ке та
је до ста вље на са мо ро ди те љи ма
чи ји су ма ли ша ни већ упи са ни
у про ду же ни бо ра вак.

Са мо ко мо ра

Ро ди те љи ма мла ђих шко ла ра ца,
ко ји по за ко ну не сме ју да оста ну код
ку ће без над зо ра, об ја шње но је да бо -
ра вак не зна чи да ће за де цу би ти ор -
га ни зо ва на на ста ва или ис хра на и да

оброк и ужи ну мо ра ју са ми да при -
пре ме и спа ку ју сво јој де ци.

У до пи су упу ће ном вр ти ћи ма на -
гла ше но је да де ца ко ја се ни су при -
ја ви ла за до ла зак од мах по отва ра њу,
јер за тим ни је би ло по тре бе, мо гу
не сме та но да кре ну у вр тић у оном

тре нут ку ка да оба ро ди те ља бу ду мо -
ра ла да се вра те на по сао.

Ми ни стар про све те Мла ден Шар че -
вић уо чи отва ра ња вр ти ћа и бо ра ва ка
из ја вио је да се оче ку је да ће око 50 од -
сто ма ли ша на од мах кре ну ти у вр тић,
а да ће у бо рав ку би ти око 30 од сто де -
це. Шар че вић је на по ме нуо да ће сва
де ца мо ра ти да има ју по твр ду ле ка ра
да су здра ва, као и да су ро ди те љи оба -
ве зни да вр ти ћу или шко ли до ста ве по -
твр ду по сло дав ца да мо ра ју да ра де.
Ка ко је об ја снио ми ни стар, ова ме ра је
про пи са на да би се спре чио ма со ван
по вра так де це у ове уста но ве.

Про пи са но 35 пра ви ла

А ка ко са да из гле да бо ра вак де це у
вр ти ћи ма, нај бо ље се мо же за кљу -
чити на осно ву упут ства за при ме ну
ме ра за шти те од ко ро на ви ру са на -
ме ње ног пред школ ским уста но ва ма,
ко је је об ја вио Град ски за вод за јав -
но здра вље Бе о град. Оно са др жи чак
35 та ча ка, а ми пре но си мо оне
најзани мљи ви је.

Про пи са но је и да на ула зу у обје -
кат бу ду по ста вље не де зо ба ри је ре, а
да сва ко ко уђе нај пре мо ра да опе ре

или дез ин фи ку је ру ке. То, на -
рав но, ва жи и за де цу, ко ја пр -
вог да на мо ра ју да до не су у вр -
тић по твр ду над ле жног пе ди ја -
тра да су здра ва. Ка да до во де
ма ли ша не, ро ди те љи мо ра ју да
но се ма ску, а при хват тре ба ор -
га ни зо ва ти та ко да се ис по шту -
је дистанца од два ме тра. Град -
ски за вод пре по ру чу је да вас -
пи та чи пре у зи ма ју де цу ис пред
објек та уко ли ко је то мо гу ће и
да се раз мо три мо гућност уво -
ђе ња ме ре ња те ле сне темпе ра -
ту ре де ци бес кон такт ним то -
пломе ром. При сва кој сум њи на
посто ја ње респира тор не бо ле -
сти дете неће бити при мље но у
ко лек тив.

Без ме ка них игра ча ка

Вр ти ћи ма је на ло же но и да по ја -
ча ју хи ги јен ске ме ре, уз че шћу при -
ме ну ме ра те ку ће дез ин фек ци је про -
сто ра, игра ча ка, по вр ши на и пред ме -
та, на ро чи то оних ко ји се че сто до ди -
ру ју. Тре ба ло би да де ца за сто ло ви ма
се де на уда ље но сти од два ме тра, а не
би тре ба ло да се гру пе и вас пи та чи
ме ша ју. У упут ству сто ји и да не тре -
ба до зво ли ти да де ца ме ђу со бом де -
ле хра ну, те да се не сме ју ко ри сти ти
играч ке ко је се не мо гу пра ти и дез -
ин фи ко ва ти, по себ но оне ме ка не. На -
ло же но је и че шће пра ње ру ку де це, и
то уз над зор, а оба ве зно на кон ки ја -
ња, ка шља ња, пла ча, пре и по сле кон -
зу ми ра ња хра не.

Ако вре ме до зво ља ва, про сто ри је се
мо ра ју че сто про ве тра ва ти, а ве штач -
ка кли ма ти за ци ја се не сме ко ри сти -
ти. Спа ва ње тре ба ор га ни зо ва ти та ко
да се де ца на кре ве ти ма по зи ци о ни -
ра ју по прин ци пу „но ге –гла ва” уз пре -
по ру че ну раз да љи ну од два ме тра.

При ред бе и слич не груп не ак тив -
но сти у објек ту, из ле ти, екс кур зи је и
по се те ме сти ма где се оче ку је оку -
пља ње ве ћег бро ја љу ди, као што су
би о ско пи и по зо ри шта, на рав но, ни -
су до зво ље не.

МА ШИН СКА ШКО ЛА
ДОНИ РА ЛА 200 ВИ ЗИ РА

Да би бо ра вак де це у пан че вач -

ким вр ти ћи ма био што без бед ни -

ји, Ма шин ска шко ла Пан че во до -

ни ра ла је про шле не де ље 200 ви -

зи ра Пред школ ској уста но ви

„Деч ја ра дост”.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке те

уста но ве Сне жа не Ђу рић, то ће

ма ли ша ни ма мно го зна чи ти, јер

ће им то ком адап та ци је би ти лак -

ше ако при ли ком ула ска у вр тић

ис под ви зи ра угле да ју ли це и

осмех сво је вас пи та чи це, ко ји

иза ма ске не би мо гли да ви де,

па би их то до дат но упла ши ло.

Ма шин ска шко ла је од по чет ка

ван ред ног ста ња из ра ди ла и ис -

по ру чи ла пре ко 1.500 ви зи ра

свим здрав стве ним уста но ва ма

на те ри то ри ји ју жног Ба на та, бол -

ни ца ма у Бе о гра ду и мно гим дру -

гим уста но ва ма.

БЕС КОН ТАКТ НИ ТО ПЛО МЕР И ДРУ ГА ЧИ ЈА САТ НИ ЦА

У пан че вач ких два де се так вр ти ћа

ко ји су ове не де ље по че ли да ра де

на ула зу по сто је де зо ба ри је ре, а

сва ком де те ту се ме ри тем пе ра ту -

ра бес кон такт ним то пло ме ром. По -

ме ре но је и вре ме при је ма, па де -

ца мо ра ју сти ћи нај ка сни је пет на -

ест ми ну та пре до руч ка ка ко би се

дез ин фи ко вао про стор и омо гу ћи -

ло без бед но до пре ма ње хра не.

Гра до на чел ник Са ша Па влов

апе ло вао је на ро ди те ље ко ји до во -

де де цу у вр ти ће да се том при ли -

ком при др жа ва ју про пи са них пра -

ви ла ко ја се ти чу но ше ња за штит не

опре ме и со ци јал не дис тан це.

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ред во жње АТП-а
Од по не дељ ка, 11. ма ја, у скла ду са
уред бом Вла де Ср би је, ЈКП АТП по -
но во пре во зи пут ни ке. У по не де љак
је по че ла и про да ја по лу ме сеч них
ка ра та. Са о бра ћај се од ви ја по сле -
де ћем ре ду во жње.

• Ли ни ја 2 (Ко теж 1 – До ло во): с
Kотежа 1 у 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 са -
ти; из До ло ва у 6, 8, 10, 12, 14, 16 и
18 са ти.

• Ли ни ја 3 (Ста ри Та миш – Ја бу -
ка): из Ста рог Та ми ша у 5 (са о бра ћа
до Гло го ња), 7, 9, 11, 13, 15 и 17 са -
ти; из Ја бу ке у 6 (са о бра ћа из Гло го -
ња), 8, 10, 12, 14, 16 и 18 са ти.

• Ли ни ја 4 („Ми нел”–Цен тар): из
„Ми не ла” у 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19 и 21 сат; из цен тра у 6.30, 8.30,
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 и
20.30.

• Ли ни ја 6 (цен тар –Вој ло ви ца–
РНП): из цен тра у 5.30, 7.30, 9.30,
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 и
21.30; из РНП-а у 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20 и 22.05.

• Ли ни ја 14 (Kотеж 2 – Омо љи ца
– Б. Бре сто вац): с Ко те жа 2 у 5, 7, 9,
11, 13, 15 и 17; из Б. Бре стов ца у 6,
8, 10, 2, 14, 16 и 18 са ти.

• Пан че во – Б. Бре сто вац: из Пан -
че ва у 4.10, 6.30, 9.30, 15.30, 18.30,
20.10 и 22.30; из Бре стов ца у 3, 5,
7.10, 14.30, 17, 19.30 и 21 сат.

• Пан че во –И ва но во: из Пан че ва у
4.10, 5.40, 7.50, 12.10, 14.10, 16.10,

20.10 и 22.30; из Ива но ва у 5, 6.30,
8.30, 13, 15, 17, 21 и 23.10.

• Пан че во – Ба нат ско Но во Се ло:
из Пан че ва у 4.30, 5.30, 6.30, 7.30,
8.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 20.30
и 22.30; из Б. Н. Се ла у 5, 6, 7, 8, 14,
15, 16, 18, 20 и 21 сат.

• Пан че во –Ка ча ре во: из Пан че ва
у 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 14.30, 15.30,
16.30, 18.30, 20.30 и 22.30; из Ка ча -
ре ва у 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17.30, 19 и 21
сат.

• Пан че во –О по во: из Опо ва у 3,
4.50, 7.15, 14.45, 16.50, 19.30 и 21;
из Пан че ва у 4, 6.30, 10, 15.30, 18.30,
20.10 и 22.30.

• Пан че во –Мра мо рак: из Мра мор -
ка у 3, 5.05, 7.30, 14.45, 17.10, 19.30
и 21; из Пан че ва у 4.10, 6.30, 10.50,
15.30, 18.30, 20.10 и 22.30.

• Пан че во –Са мош: из Са мо ша у
4.15, 7.40, 12.05, 14.45 и 18.25; из
Пан че ва у 6.20, 10.50, 13.30, 17.15 и
19.45.

• Пан че во – Бе о град, БАС: из Пан -
че ва у 5, 6, 6.30, 8, 8.45, 12.15, 13.30,
14.05, 15.30, 16.15, 16.45, 17.45 и
21.45; из Бе о гра да (БАС) у 7, 7.30,
8.55, 9.30, 13, 14.30, 15, 16.25, 17,
17.30, 18.30 и 22.30.

• Пан че во –Бе о град, „Ду нав ста ни -
ца”: из Пан че ва у 5.30, 7, 7.30, 8.30,
11, 13, 18.30, 19.30, 20 и 21; из Бе о -
гра да („Ду нав ста ни ца”) у 6, 7.30, 8,
9, 11.30, 13.30, 19, 20, 20.30 и 21.30.

„Гре ја ње” ра ди по ста ром
Рад свих слу жби ЈКП-а „Гре ја ње” од
по не дељ ка, 11. ма ја, ор га ни зо ван је
по стан дард ном ре жи му ко ји је ва -
жио пре уво ђе ња ван ред ног ста ња.

Рад но вре ме на плат не слу жбе је
рад ним да ни ма од 7 до 19 са ти, уз
па у зу због при мо пре да је нов ца од
12.45 до 13.15. Ова слу жба по но во
ра ди и су бо том, и то од 8 до 13 са ти.
У скла ду с пре по ру че ним ме ра ма за -
шти те, ула зак у шал тер-са лу је могућ
са мо за по две стран ке исто вре ме но.

Пи сар ни ца и оста ле слу жбе у
управ ној згра ди „Гре ја ња” ра де од 7
до 15 са ти, уз оба ве зу свих стра на ка
да се пр во ја ве слу жби обез бе ђе ња,
ко ја ће их, уз по што ва ње за штит них
ме ра, пре ма по тре би да ље усме ра -
ва ти. Те ле фо ни на ко је мо же те до -
би ти до дат не ин фор ма ци је су
013/315-400 и 0800/010-013, а по -
сто ји и оп ци ја сла ња ре кла ма ци ја
имеј лом на адре су reklamacije@gre-
janje-pancevo.co.rs.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Де ло ви Пан че ва без стру је 
у пе так и по не де љак

Након укидања ванредног стања рад
службе наплате и рекламација 
ЈКП-а „Водовод и канализација” је
нормализован, па шалтери поново
раде радним данима од 7.30 до 15
сати. Грађани све информације мо-
гу добити путем бесплатне линије
0800/1111-46, као и на сајту тог
предузећа www.vo do vod pa.rs .

Из „Водовода” апелују на кори-
снике да поштују препоруке Кри-
зног штаба Владе Србије и да носе
маске при уласку у шалтер-салу. У
том предузећу напомињу да ће се
очитавање водомера обављати у кон-
тинуитету сваког месеца, те подсе-
ћају грађане да обезбеде несметан
приступ водомерима.

Радници „Водовода” 
очитавају водомере

Иа ко је у др жа ви об у ста вље но ван -
ред но ста ње, епи де ми ја ви ру са се још
ни је за вр ши ла. Ни смо ни бли зу
стицања ко лек тив ног иму ни те та на
ковид 19. За то још ни је вре ме за опу -
шта ње.

Ру ка ви це и ма ске су оба ве зне у јав -
ном пре во зу, али и у ре сто ра ни ма и
ка фи ћи ма, јав ним уста но ва ма и тр -
жним цен три ма. Фи зич ка дис тан ца
је оста ла „на сна зи”. Ста ри ји од 65
го ди на мо гу да се кре ћу сло бод но,
али је пре по ру ка да и да ље ви ше вре -
ме на про во де у сво јим до мо ви ма. Про -
ве ри ли смо да ли на ши су гра ђа ни по -
шту ју ове ме ре.

ЈО ВАН МЛА ДЕ НОВ СКИ, за ва ри вач:
– Др жи мо од сто ја ње од де сет цен -

ти ме та ра (смех). Мла ди ни су у то ли -
кој опа сно сти, али па зи мо на сво је
ста ри је су гра ђа не. За сад не ви ђа мо
сво је по зна ни ке и при ја те ље ко ји спа -
да ју у ри зич ну гру пу. Ми слим да и
да ље по сто ји не ка опа сност.

МИ РО СЛАВ РАН КО ВИЋ, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста:

– Ма ску но сим са мо у за тво ре ном
про сто ру. Пре ма ре чи ма струч ња ка, ов -
де у град ском пар ку ми ни је нео п ход -
на. Ако не ког и срет нем, би ћу од са го -
вор ни ка уда љен ви ше од два ме тра. Ра -
дим у јед ној фа бри ци обез бе ђе ња и та -
мо но сим за шти ту, али у овим усло ви -
ма на по љу сма трам да ни је по треб на.

НЕ ВЕН КА СТО ЈА ДИ НОВ, 
пен зи о нер ка:

– Не пла шим се ви ру са. Али о све -
му сам во ди ла ра чу на. Имам у тор би
и ма ску и ру ка ви це. Под пу ном опре -
мом сам, за слу чај ка да се на ђем у
гру пи љу ди. У овом мо мен ту ми ни је
по треб на ма ска, ка да сам са ма.

СТЕ ФАН СТЕ ФА НОВ СКИ, 
ма шин ски тех ни чар мо тор них во зи ла:

– Во ди мо ра чу на, на рав но. Тру ди -
мо се да одр жа ва мо ра сто ја ње ме ђу
љу ди ма у гу жви, бар по ла ме тра. Прање

ру ку и дез ин фек ци ја је не што што се
под ра зу ме ва, без об зи ра на ко ро на -
ви рус. Ко ри сти мо асеп сол. Тре ба да
бу де мо опре зни још не ко вре ме. Спре -
ма мо се за дру ги та лас.

МИ РА НО ВА КОВ, пен зи о нер ка:
– Оба ве зно др жи мо од сто ја ње. Ми

при па да мо тој ге не ра ци ји ко ја мо ра
да чу ва пр вен стве но се бе, а он да и
дру ге. Ово је пр ви пут да смо иза шли.
Два ме се ца смо би ли у ку ћи и ни смо
ви ђа ли сво је нај бли же. Чу ва ли смо се,
во ли мо свој жи вот. На да мо се бо љем.

РА ДУН КА СТА МЕН КО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Пла шим се, за то се и чу вам. Де да
и ја смо са ми. Код ку ће смо, у дво ри -
шту. Ово ми је пр ви пут да сам иза -
шла. Не иде мо ни ку да и не ви ђа мо
ни ког. Но сим и ма ску и ру ка ви це.
Ако си здрав, има ћеш све, ако си бо -
ле стан, све што имаш се не ра чу на.

Је ле на Ка та на

С. СТЕФАНОВСКИН. СТОЈАДИНОВ М. НОВАКОВ Р. СТАМЕНКОВИЋ

НО СИ ТЕ ЛИ МА СКЕ И РУ КА ВИ ЦЕ?

Ни шта ни је ва жни је од на шег здра вља

М. РАН КО ВИЋЈ. МЛАДЕНОВСКИ

НАША АНКЕТА

ПО ЧЕ ЛИ ДА РА ДЕ ВР ТИ ЋИ И БО РА ВАК

ЧУ ВА ЊЕ ДЕ ЦЕ ПО ПО СЕБ НИМ ПРА ВИ ЛИ МА



От ка ко је по че ло ван ред но ста -
ње, не дељ ник „Пан че вац”, по -
ред то га што је из ве шта вао о
све му ва жном у ве зи с пан де -
ми јом, по од лу ци ру ко вод ства,
бес плат но је де љен нај ста ри -
јим су гра ђа ни ма. Та ко је и пут
се ла од ла зи ло по ви ше сто ти -
на при ме ра ка „нај ста ри јег на
Бал ка ну”.

Јед но од тих ме ста би ло је
и До ло во, а „Пан че вац” је сва -
ке не де ље пре у зи мао ди рек -
тор До ма кул ту ре Ми ро слав
Пр вуљ. У згра ди те уста но ве
на ла зе се и про сто ри је удру -
же ња пен зи о не ра, чи ји је пред -
сед ник Вла да Ди ми три јев ор -
га ни зо вао по де лу но ви на. Он
је у име сво јих ста ри јих су -
гра ђа на нај ср дач ни је за хва -
лио на шој еки пи, ко ја се за те -
кла та мо и по раз го ва ра ла с
До лов ци ма.

Они су се освр ну ли на тај
леп гест и уз гред про ко мен -
та ри са ли сам из глед но ви на,
па је, ре ци мо, Ми ле Ђор ђе -
вић на вео да је па жљи во чи -
тао све из ве шта је за вре ме
пан де ми је, као и да би во лео

да се ви ше про сто ра по све ти
се ли ма. С њим се слoжио Ср -
бо љуб Сте фа но вић, ко ји је до -
дао да би мо гло да бу де ви ше
тек сто ва о по љо при вре ди, што
ми сли и Ви ден Нен чић. И Дра -
го мир Гру јић ре дов но пра ти

ру бри ке о агра ру, као и оне о
пен зи о не ри ма и спор ту, ко ји
нај ви ше за ни ма и Или ју Ла -
зи ћа. Ве ра Ко стић не про пу -
шта да се ин фор ми ше у „Пан -
чев цу”, јер има за сва ког по
не што, а нај о ми ље ни је су јој

„Ме сне акту ел но сти” и стра -
на по све ће на здра вљу.

Сви они су ис та кли да су се
то ком ван ред ног ста ња при др -
жа ва ли ме ра др жа ве и да у се лу
ни је би ло за бе ле же них слу ча је -
ва за ра зе, ни ти дру гих про блема.

Пр во а прил ски снег
ко бан по биљ ке у
цва ту

Ван ред но ста ње
отежа ло пла сман

Се зо на за уз га ји ва че во ћа кре -
ну ла је по ло вич но. То се пр -
вен стве но од но си на вре мен -
ске фак то ре, јер бу ду ћи да су
го то во све сор те у ра ној ве ге -
та тив ној фа зи и да су пло до ви
да ле ко од зре ња, на пр ви по -
глед де лу је да ове про из во ђа че
ни је пре те ра но по го ди ла си ту -
а ци ја у ве зи с ван ред ним
стањем.

Ме ђу тим, мно го је оних ко -
ји се ба ве пре ра дом и то ком
це ле го ди не, па и у ово до ба,
ро бу пла си ра ју на тр жи ште.
Сто га је и њих огра ни че ње у
кре та њу по го ди ло у од ре ђе ној
ме ри.

Те шко је бо ри ти се про тив
мра за

Ин те ре сант но је ви де ти ка ко
ма ли про из во ђа чи са гле да ва ју
до са да шњи пе ри од ак ту ел не се -
зо не и пре ва зи ла зе на ста ле про -
бле ме, бу ду ћи да се они ве ли -
ки и имућ ни ји увек не ка ко сна -
ђу лак ше (и на раз не на чи не).

У ове пр ве спа да и наш су -
гра ђа нин Сло бо дан Ста ни шић,
ина че пен зи о нер, ко ји за јед но
са су пру гом Ве сном на по вр -
ши ни од јед ног хек та ра нај ви -
ше уз га ја кај си ју, тре шњу и
нешто ма ло ја бу ке, шљи ве и
ви шње, а њу (ис кљу чи во) има
и на дру гој пар це ли, од по ла
хек та ра.

– Тре нут но ста ње, из на шег
угла, за сад нај ви ше од го ва ра
тре шњи, док је кај си ја де сет -
ко ва на, па ће са да у од но су на
пе ри од од, ре ци мо, пре три го -
ди не род те шко до сти ћи де сет
од сто. Раз ло ге тре ба пре све га
по тра жи ти у мра зу, ко ји се по -
ја вљи вао у два на вра та: у дру -
гој по ло ви ни и кра јем мар та.
Баш та да су мно ге воћ ке нај о -
се тљи ви је, јер су у са мом за -
мет ку, ка да и тем пе ра ту ра од
– 1 сте пен Цел зи ју са мо же да
на пра ви ште ту. То зна чи да нам
мно го то га за ви си од при ро де.
Та ко нам је про шле го ди не то -
тал но стра да ла тре шња, па ни -
смо убра ли ни два ки ло гра ма
– ка же Ста ни шић.

Он до да је да не ма по у зда ног
на чи на да се во ће за шти ти од
мра зе ва, иа ко по сто ји при лич -
но ефи ка сан ан ти фрост си стем,
ко ји зах те ва, по ред оста лог, ан -
га жо ва ње до брих пум пи ве ли -
ког при ти ска и пр ска ли ца чи -
ји млаз иде из над кро шњи, као
и да оне не пре кид но ра де, то
јест ба ца ју во ду тем пе ра ту ре
око је дан сте пен до кле год је
спољ на ис под ну ле.

– Код ме не, с об зи ром на по -
сто је ће ста ње, то не би пре ви -
ше ко шта ло за то што имам до -
ве ден си стем за на вод ња ва ње,
па би по ме ну те пум пе и пр -
ска ли це мо гле да се при ка че
на глав ни вод, што би ме ко -
шта ло од две до две и по хи ља -
де евра. Али кад би се ишло
„од ну ле”, он да је то већ ску -
пља ин ве сти ци ја. Све у све му,
не знам да не ко од окол них

про из во ђа ча има та кав си стем
за оро ша ва ње, не ра чу на ју ћи
оне нај ве ће, јер они не сме ју
да се игра ју. То је већ ја ко ску -
по, али мо же да за шти ти во ће
и до тем пе ра ту ре од – 8 сте пе -
ни и до вољ на је јед на го ди на
да се ула га ње ис пла ти – на во -
ди овај во ћар.

Ина че, Ста ни ши ћи се ба ве
пре ра дом. Нај ви ше кај си ја,
шљи ва и ви ша ња оде у џем, не -
што ма ње бе лих тре ша ња, ви -
ша ња, смо ка ва и ду ња пре тво -
ре у слат ко, док од ја бу ке го то -
во ис кљу чи во пра ве со ко ве, и
то, ка ко ка жу, онај сто про цент -
ни без ика квих до да та ка.

Ка ко до пра вих сад ни ца?

Ње гов стар че вач ки ко ле га (и
као во ћар и као пен зи о нер) Во -
јин Здрав ко вић, уз од ре ђе ну
по моћ мла ђих чла но ва по ро -
ди це, одр жа ва пар це лу ко ја је
та ко ђе нај ви ше (под још увек
ре ла тив но мла дом) кај си јом.
И он де ли слич ну суд би ну што
се ро да ти че...

– Ове го ди не те шко да ће мо
сти ћи до два де сет од сто од оп -
ти мал ног при но са. Баш ка да
се цвет отва рао, пао је онај пр -
во а прил ски снег, па је, ка ко
не ма мо ни ка кав озбиљ ни ји си -
стем за шти те, нај ве ћи део воћ -
ки из мр зао. Ина че, ово ни је
баш иде ал но под не бље за кај -
си ју, ко ја тра жи ви ше тем пе -
ра ту ре, по пут оних у ју жни јим
кра је ви ма, као и не што ве ћу
над мор ску ви си ну – од око три -
ста ме та ра, због ма ње кон цен -
тра ци је ин се ка та. До ду ше, ми

их ни ов де пре те ра но не пр -
ска мо, тек три пу та: нај пре пре
по чет ка цве та ња про тив мо ни -
ли је и дру гих бо ле сти сред -
ством на ба зи ба кра, за тим
фунги ци ди ма и ин сек ти ци ди -
ма уни шта ва мо ва ши и дру ге
ште то чи не, а по след ње пр ска -
ње је, та ко ђе ба кром, у је сен
кад се за вр ши ве ге та ци ја – каже
Здрав ко вић.

Он ис ти че да им се ду ња
мно го бо ље по ка за ла, јер јој
очи глед но мно го ви ше од го ва -
ра ово под не бље, док су, ка да
је реч о кај си ји, у по след њих
пет го ди на, од све га што су за -
са ди ли, би ли за до вољ ни са све -
га не ко ли ко ста ба ла.

– При том, кон тро ла сад ног
ма те ри ја ла ни је ни ка ква, па се
че сто до га ђа да нам про дав ци
при ја ве јед ну сор ту, а за пет
го ди на схва ти мо да су нам под -
ва ли ли не ку дру гу. Но на у чи -
ли смо да их пре по зна је мо, а
при том смо из дво ји ли пет ста -
ба ла оних ко је су се нај бо ље
по ка за ле то ком вре ме на – до -
бро ра ђа ју и от пор ни је су на
спољ не ути ца је. То је не ка до -
ма ћа вр ста, ко ја сти же ма ло
ка сни је, па ни је то ли ко по пу -
лар на код про да ва ца, али с об -
зи ром на то да ми све то ко ри -
сти мо за ра ки ју, на ма је бо ља,
јер има леп шу аро му и ви ше
ше ће ра. Сва ке го ди не оне из -
ба це не ко ли ко ла ста ра; њих
ша ље мо ка ле ма ру, ко ји пра ви
мла де воћ ке и на је сен нам
вра ћа раз ви је не. И он да по у -
зда но зна мо да има мо же ље ну
сор ту – на гла ша ва овај во ћар.

Петак, 15. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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КА КО ПРО ТИ ЧЕ СЕ ЗО НА ВО ЋА

КАЈ СИ ЈЕ ИЗ МР ЗЛЕ ГО ТО ВО СТО ОД СТО

ОН ЛАЈН ПРО ДА ЈА
И ДА ЉЕ РА ДИ

Ка ко је Ста ни ши ћи ма про -

из вод ња и пре ра да во ћа

до дат ни по сао, а ро бу су

про да ва ли углав ном на

ма ни фе ста ци ја ма, са уво -

ђе њем ван ред ног ста ња

оста ли су без мо гућ но сти

озбиљ ни јег пла сма на ро бе.

– Ка да су уки ну ли про -

да ју на пи ја ци, су тра дан

сам на пра вио „Феј сбук”

про фил „Пијацa Пан че во”,

где сам по звао и дру ге по -

љо при вред не про из во ђа -

че. То још увек ра ди ка -

кав-та кав по сао, а мо мен -

тал но нас је пре ко 7.500

чла но ва – ка же Сло бо дан.

Војин прска воћке против инсеката

У ГО СТИ МА КОД СТА РИ ЈИХ ДО ЛО ВА ЦА

Пен зи о не ри ра до чи та ју „Пан че вац”

Бесплатна подела новина на делу

Цен трал на ма ни фе ста ци ја по -
во дом обе ле жа ва ња Да на по -
бе де над фа ши змом у на шем
гра ду одр жа на је у пе так, 8.
ма ја, у Стар че ву, код ре ста у -
ри ра ног спо ме ни ка па лим бор -
ци ма при пад ни ци ма Цр ве не
ар ми је у Дру гом свет ском ра -
ту. Ми ни стар за рад, за по шља -
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи -
та ња Зо ран Ђор ђе вић, пред -
став ни ци Ам ба са де Ру си је,
ком па ни је „Га спром енер го -
хол динг Ср би ја”, гра да Пан -
че ва, Вој ске Ср би је и мно га
пан че вач ка удру же ња гра ђа на
по ло жи ли су вен це на спо ме -
ник цр ве но ар меј ци ма по ги ну -
лим за осло бо ђе ње на шег града.

Ми ни стар Ђор ђе вић је том
при ли ком ис та као да да нас у
Ср би ји жи ви ан ти фа ши стич -
ки дух и да се на ша зе мља
по но си хе ро ји ма ко ји су за -
слу жни за на шу бо љу и леп -
шу бу дућ ност. Де нис Кру глов,
ата ше за кул ту ру Ам ба са де
Ру си је, ис та као је ва жност
очу ва ња спо мен-обе леж ја бор -
ци ма за сло бо ду из Дру гог

свет ског ра та и за хва лио сви -
ма ко ји то ме до при но се. Алек -
сан дар Вар нав ски, ди рек тор
„Га спром енер го хол дин га ТЕ –
ТО Пан че во”, ком па ни је ко ја
је по мо гла да се за но ви спо -
мен-обе леж је у Стар че ву, одао
је при зна ње со вјет ским и ју -
го сло вен ским вој ни ци ма и ис -
та као да је ве о ма ва жно да се
са чу ва се ћа ње на њих и њи -
хо ву не се бич ну жр тву.

Да под се ти мо, наш град су
1944. го ди не осло бо ди ли пар -
ти за ни и при пад ни ци 49. гар -
диј ске стре љач ке ди ви зи је Цр -
ве не ар ми је, ко јом је ко ман -
до вао со вјет ски ге не рал Ва -
си лиј Фи ли по вич Мар ге лов.
У бор ба ма ко је су тра ја ле од
2. до 20. ок то бра у Пан че ву и
око ли ни по ги ну ла су 164 вој -
ни ка из Со вјет ског Са ве за.

Ба нат ски Бре сто вац: Кри зни
штаб је де лио па ке те пен зи о -
не ри ма с при ма њи ма ис под
30.000 ди на ра од но сно они -
ма с не ким до дат ком из дру -
гих др жа ва. Ме сна за јед ни ца
при пре ма у цен тру се ла те -
мељ за украс у об ли ку на зи ва
ме ста, ко ји ће би ти на пра -
вљен од жи ча них сло ва пу -
ње них бе лим ка ме ном.

Ба нат ско Но во Се ло: Kризни
штаб je при кра ју по де ле па -
ке та пен зи о не ри ма с при ма -
њи ма ис под 30.000 ди на ра, а
до сад их је до би ло ви ше од
де вет сто.

До ло во: Фо то граф филм ске
про дук ци је „Kобра” у уто рак,
12. ма ја, по се тио је се ло у по -
тра зи за ло ка ци ја ма за сни -
ма ње фил ма, па је у то ку ис -
тра жи ва ње те ре на.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца је
расписалa јав не на бав ке за
из град њу ста зе од по чет ка се -
ла до гро бља и за пре свла че -
ње ас фал том те ре на за ру ко -
мет на спорт ском цен тру, а
по ста ви ла је и се ник од тр ске
са че ти ри клу пе по ред деч јег
игра ли шта у пар ку, у са рад -
њи са Асо ци ја ци јом мла дих
„Ју ве нис” и ко му нал ним пред -
у зе ћем, чи ји су рад ни ци „по -
спре ми ли” пла жу Ске ла. Оче -
ку је се на ста вак опре ма ња тог
из ле ти шта на Та ми шу.

Ива но во: Окон ча но је уре ђе -
ње при ступ не са о бра ћај ни це,

тро то а ра и пар кин га ис пред
згра де вр ти ћа, као и ас фал -
ти ра ње Ули це До же Ђер ђа, од
Иве Ло ле Ри ба ра до Пе те фи
Шан до ра.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца, за -
јед но с ме шта ни ма, уре ђу је
ста ди он Фуд бал ског клу ба
„Ју го сла ви ја” за пред сто је ћу
се зо ну.

Ка ча ре во: Штаб за ван ред не
си ту а ци је Пан че ва ан га жо вао
је бул до жер пред у зе ћа „Та -
миш –Ду нав” за раш чи шћа ва -
ње де по ни је, ко ја је у вре ме
ван ред ног ста ња за тр па на
енорм ном ко ли чи ном от па -
да, јер су љу ди би ли код ку ће
и од ла га ли мно го ви ше сме -
ћа не го обич но. Ме сна за јед -
ни ца је об но ви ла фа са де
голубар ског и ри бо ло вач ког
дома, а оче ку је се по че так ре -
но ви ра ња До ма пен зи о не ра и
До ма ло ва ца. За вод за јав но
здра вље оба ви ће уско ро ана -
ли зу во де у оба би ва то ри јума,
ка ко би они мо гли да поч ну
да ра де.

Омо љи ца: Чла ни це удру же -
ња же на на ста вља ју ху ма ни -
тар ни рад, па и да ље до ни -
ра ју ма ске, а нај а гил ни је у
то ме су Сне жа на Мар ко вић,
Јо ван ка Ђор ђе вић, Гор да на
Kостић, Љи ља на Ђор ђе вић,
Би ља на Ђур ђе вић, Та ња
Kалуђеров, На та ша Тај дић и
Ми ра Пан тић.

Стар че во: По ста вље на су укра -
сна сло ва на Тр гу нео ли та.
Ме сна за јед ни ца је уста но ви -
ла „Мај ску про дај ну из ло жбу
цве ћа”, а за ин те ре со ва ни цве -
ћа ри мо гу се обра ти ти по ме -
ну тој ин сти ту ци ји (те ле фон
631-144) ра ди бес плат не ре -
зер ва ци је те зге.

Месне актуелности

ПАН ЧЕВ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ ДАН ПО БЕ ДЕ

Са чу вај мо хра брост 
од за бо ра ва

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Венци положени на растаурирани споменик



Из ло жба сли ка „Пе ти еле мент”
ли ков не умет ни це из Пан че ва
Сне жа не Ма на сић – због ван -
ред не си ту а ци је услед пан де -
ми је ко ро на ви ру са – пре зен -
то ва на је у вир ту ел ној га ле ри -
ји При ват ног кул тур ног цен -
тра „Аква ри јус” и пор та ла „Ал -
тер на тив на” из Ко сов ске Ми -
тро ви це. Из ло жба „Пе ти еле -
мент” на ста ла је у вре ме ка -
ран ти на и у фо кус ста вља при -
ро ду и ње не еле мен те: во ду,
ва здух, зе мљу, ва тру.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Због тре нут них
окол но сти тво ја из ло жба је пред -
ста вље на у вир ту ел ном про сто -
ру. Ово је си гур но но ви на чин
пре зен то ва ња ра до ва за те бе?

СНЕ ЖА НА МА НА СИЋ: На
по зив ко ле ги ни це и про грам -
ског ди рек то ра ПКЦ „Аква ри -
јус” Ми ља не Дун ђе рин, ус по -
ста вље на је са рад ња за мо ју
де се ту са мо стал ну из ло жбу,
ко ја но си на зив „Пе ти еле -
мент”, у окви ру ци клу са „Art
Cult-а” ко ји ре а ли зу ју „Ал тер -
на тив на” и „Аква ри јус”, а по -
др жа ва УН МИК. Пр ви пут ми
се пру жи ла при ли ка да из ла -
жем са мо стал но у Ко сов ској
Ми тро ви ци, и то на нов на чин
– вир ту ел но, због тре нут не спе -
ци фич не си ту а ци је у ко јој смо
се сви на шли.

l Сли ке су на ста ле за вре ме
изо ла ци је, што зна чи да је те -
би овај пе ри од био ви ше не го
про дук ти ван?

– Из ло жба „Пе ти еле мент”
на ста ла је за вре ме ка ран ти -
на. Ко лек ци ја има укуп но три -
де сет пет сли ка. Умет ни ци
углав ном ства ра ју у соп стве -

ним ти ши на ма и „изо ла ци ја -
ма”, та ко да ми ствар на изо -
ло ва ност ни је сме та ла, већ ми
је по мо гла да „у цу гу” за вр -
шим це лу из ло жбу. Мо гу чак
ре ћи да ми је ова ква вр ста изо -
ло ва но сти при ја ла, јер сам мо -
гла да се фо ку си рам и кон -
цен три шем на кре а ти ван рад
и да бу дем по све ће на раз ми -
шља њи ма о ли ков но сти и ре а -
ли за ци ји сли ка. Ни ка да бр же
ни сам кре и ра ла, ре а ли зо ва ла
и при ка за ла из ло жбу.

l Сам на зив „Пе ти еле мент”
от кри ва те ма ти ку: при ро да и
ње ни еле мен ти. За што те је то
у овом тре нут ку за ин три ги -
рало?

– На зив у свом са др жа ју но -
си че ти ри при род на еле мен -
та: во ду, ва тру, зе мљу и ва -
здух, а пе ти еле мент је умет -
ник-ства ра лац. При ро да је у
мом ства ра ла штву че сто за -
сту пље на. Са да ме је огра ни -

че ност у кре та њу из о штри ла
у пер цеп ци ји. Са сва ким из -
ла ском из ку ће мо ја чу ла ви -
да, слу ха и ми ри са ре а го ва ла
су суп тил ни је. При ро да је ми -
мо чо ве ка и дру -
штве не си ту а ци је
има ла свој жи вот –
бу ди ла се, оли ста -
ва ла, ме ња ла бо је,
ми ри се, то пло ту,
зву ке. По ка за ла
нам је да жи вот по -
сто ји и раз ви ја се
ми мо при су ства чо -
ве ка. Да ме та мор -
фо за за и ста има
при род ни ток. На -
про сто, сма ње но
при су ство чо ве ка с
ње го вим сва ко -
днев ним ак тив но -
сти ма ста ви ло је
при ро ду у пр ви
план, а ме не као
људ ску је дин ку
под ста кло да је
мно го бо ље осе тим
и да при ме ћу јем
ње не сва ко днев не
про ме не.

l Ко јом тех ни -
ком су ра ђе не сли -
ке и ка кве од го во -
ре си тра жи ла у
овом ис тра жи вач -
ком про це су?

– Сли ке су на ста ле на па -
стел-па пи ру у ком би но ва ној
тех ни ци су вог па сте ла, акри -
ли ка, ту ша и олов ке. Сви ма -
те ри ја ли ко ји су упо тре бље ни
су свр сис ход ни ка ко би се што
све жи је и ја сни је при ка за ле
при род не про ме не и мој лич -
ни до жи вљај све га то га. Као

спе ци фич ност, овог пу та се по -
ја вљу је цр теж у раз ли чи тим
об ли ци ма, до ча ра ва ју ћи флу -
ид ност про ме на и дра ма тич -
ност емо ци ја ко је их пра те.

l Бо је су ин тен зив не и јар -
ке. Шта то сим бо ли ше?

– На про сто смо из јед ног го -
ди шњег до ба ко је је го то во мо -
но хром но пре шли у дру го где
при ро да по при ма сво ју сна гу
у бу ђе њу, об на вља њу, но вом
ра ђа њу и бу ди див не, све же
бо је и то плу све тлост ко ја

директ но ути че и на ја че кон -
тра сте и да је сна жну ко ло рит -
ност сли ка ма. Што се сим бо -
ли ке бо ја ти че, мо гу ре ћи да
је то ин тим на при ча и да она

у се би но си емо тив -
не на бо је ко ји су се
сме њи ва ли у ме ни с
ре ал ном, ви зу ел ном
сли ком приро де ко ја
је на ста ја ла пре да
мном.

l Ко је те ме ина че
об ра ђу јеш и шта све
ко ри стиш од тех ни -
ка у свом ра ду?

– За се бе мо гу да
ка жем да сам сли -
кар ка соп стве не ин -
ти ме, без об зи ра на
те ма ти ку ко јом се
ба вим. Сли кар ство је
при род ни део ме не
ко ји ми омо гу ћа ва
да сво је скри ве не,
ин тим не при че и до -
жи вља је отво рим,
ис при чам и при ка -
жем пу бли ци кроз
ли ков ни из ра жај.
Ко ри стим раз ли чи -
те ма те ри ја ле ко ји
ста вља ју ак це нат на
тек сту ру, ко ја је пр -
ви, ви дљи ви мо ме -
нат, а оно суп тил ни -
је од че га је та тек -

сту ра сат ка на је сте мо ја уну -
тра шњост. Мо је сли кар ство је
ап стракт но и асо ци ја тив но и
то ми да је мо гућ ност да
сублими рам ли ков ност, ра -
цио и емо ци је, без на ра ци је
и дескрип ци је, а да асо ци ја -
тив но ука жем по сма тра чу на
тема ти ку.

КУЛТУРА
Петак, 15. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Култура од куће
Хи ља де са ти МТВ про гра ма
Ако же ли те да
се ма ло вра -
ти те у про -
шлост или сте
за ин те ре со ва -
ни да ис тра жи те му зич ки про -
грам из осам де се тих, об ра до-
ва ће вас по да так да на сај ту
„Archive.org” мо же те да про на -
ђе те све што је нај ва жни ји поп -
култ ни ТВ ка нал МТВ
еми то вао тих го ди на. Ту су све
еми си је, као што су „Headban-
gers’s Ball” или „120 Minutes”,
спо то ви, џин гло ви, па чак и ре -
кла ме из вре ме на осам де се тих.
    По треб но је да бес плат но ре -
ги стру је те ко ри снич ки про фил
и мо ћи ће те да гле да те МТВ
про грам ко ји но си на зив „’80s
MTV VHS Recordings 1981 to
1989 Collection”. Он је сло жен
хро но ло шки и са др жи ап со лут -
но све што је МТВ при ка зи вао
од 1981. до 1989. го ди не. То је
ско ро де сет го ди на те ле ви зиј -
ске исто ри је, ка да су спо то ви
до би ли при мат у му зич ком
све ту, ка ко је то про роч ки об ја -
сни ла пе сма „Video Killed the
Radio Star” гру пе „The Buggles”.
Она је та да пре ми јер но пу ште -
на упра во на овом ка на лу. На
јед ном ме сту сад мо же те пра -
ти ти ка ко су се ме ња ли обра -
сци поп му зи ке, ка ко су бу ја ли
и раз ви ја ли се хип-хоп, хе ви
ме тал, ал тер на тив ни рок и
клуп ска му зи ка... Мо же те по -
гле да ти и ком плет но по кри ва -
ње „Лајв еј да” 1985. го ди не из
Лон до на и Фи ла дел фи је.

Шта да чи там

„Шта да чи там” је је дин стве ни
пор тал за пре по ру ке за чи та ње
књи га ко је су об ја вље не на
срп ском је зи ку, чи ји је основ -
ни циљ да по мог не чи та о ци ма
да ода бе ру до бру књи гу за чи -
та ње. На ме ра пор та ла ни је да
бу де ели ти стич ки, да про мо -
ви ше са мо тзв. ви со ку књи -
жев ност, већ да у свим
књи жев ним вр ста ма и жан ро -
ви ма ис ти че оне књи ге ко је су
нај бо ље. У том сми слу пор тал
је на ме ње ним сви ма они ма
ко ји у мо ру ли те ра ту ре тра же
не што за и ста добро за се бе.
По се ти о ци/чи та о ци мо гу да
би ра ју књи ге за чи та ње ко је су
об ја вље не на срп ском је зи ку,
као и да ко мен та ри ма и оце на -
ма са ми ис ка жу сво је ми шље -
ње о про чи та ним књи га ма.
Идеј ни тво рац пор та ла је Би -
бли о те ка гра да Бе о гра да, али у
ра ду пор та ла уче ству је пре ко
три де сет јав них би бли о те ка из
Ср би је, што га ран ту је ње го ву
ре ле вант ност и објек тив ност.
Пре по ру ке пр вен стве но пи шу
струч ни би бли о те-  ка ри. По -
ред њих, тек сто ве пи шу и
млади књи жев ни кри ти ча ри,
као и по је ди ни по зна ти пи сци.
Адре са је stadacitam.rs.

Сам, за јед но

Стје пан Ха у сер из са ста ва
„2cellos” по ста вио је на свој
„Ју тјуб” ка нал по се бан кон церт
ко ји је одр жао у свом род ном
гра ду, у култ ној пул ској Аре ни.
Овај пер фор манс је по све тио
на по ри ма рад ни ка ши ром све -
та у пе ри о ду кри зе ко ју је иза -
зва ла пан де ми ја ко ро на ви ру са.
Кон церт мо же те про на ћи на
ка на лу „Ха у сер”, под на зи вом
„Alone, Together from Arena
Pula”.

У Збор ни ку по е зи је и крат ке
про зе мла дих с про сто ра бив -
ше Ју го сла ви је „Ру ко пи си 43”
До ма омла ди не Пан че во ове
го ди не на ћи ће се се дам де -
сет је дан ау тор из Ср би је, Цр -
не Го ре, Сло ве ни је, Хр ват ске,
Бо сне и Хер це го ви не и Се -
вер не Ма ке до ни је. На кон -
курс је елек трон ском по штом
сти гло две ста ше зде сет при -
ја ва, а жи ри у са ста ву: Ср ђан
Га гић, Ми лош К. Илић, Ја -
сми на То пић (глав ни уред -
ник), На та ли ја Ми ло ва но вић
(Сло ве ни ја) и Ђо ко Здра ве -
ски (Ма ке до ни ја) иш чи тао је
око хи ља ду по сла тих пе са ма
и при ча.

Из Ср би је су ода бра ни Хри -
сти на Пе тро вић, Де јан Ка на -
зир, Сте фан Ста но је вић,

Катари на Пан то вић, Мир ко
Ке кић, Је ле на Ву ји чић, Сте -
ван Сре јић, На та ли ја Сто ји -
чић, Вик то ри ја Ћо сић, Ма ри -
ја Жив ко вић Га ври ли доу, Бо -
јан То до ро вић, Урош Ђо ро -
вић, Са ра Ма ђар, Ан дреј Бје -
ло гр лић, Јо ван Вељ ко вић, Со -
фи ја Ди ми три је вић, Ва лен ти -
на Бак ти ја ре вић, Ог њен Нин -
ко вић, Ива на Миљ ко вић, Ан -
то не ла Мик, Ми ли ца Вуч ко -
вић, Ма ша Жив ко вић, Ни ко -
ла Ту ца ков, Урош Ђур ко вић,
Ог њен Об ра до вић, Ми ли ца
Шпа ди јер, Мар ти на Ку зма но -
вић, Алек са Ни ко лић, Ма ри -
на Срн ка, Ма ја Сто ја нац и
Дра га на Мар ко вић. Из Хр ват -
ске су ода бра ни ау то ри Ма -
ри ја Ско чи бу шић, Јо сип Че -
кољ, Де нис Ћо сић, Ва лен тина

Перван, Пе тра Пле ше, Мар ко
Ку чан, Дора Фо дор, Лу ка Ив -
ко вић, Ка та ри на Ха му на јец,
Лу ца Ко зи на, Ма ри ја Де ја но -
вић, Кри сти јан Ко мор чец, Лу -
ци ја Зо рић и Па трик Вајс. Из
БиХ су иза бра ни Вла да на

Перлић, Иван Во лић, Ар не ла
Ша ба новић, Џе нан Ха ли ло -
вић, Ну џеј ма Ди зда ре вић, Ем -
са да Ће дић, Ди но Ка је вић,
Ха рис Ју су фо вић, а из Цр не
Го ре Ан дри ја Ра шо вић, На -
та ша Гу дељ, Лу ка Бо ље вић,
Ми лош Ми ла чић, Ми ле на Ра -
де вић и Амар Му ла бе го вић.
Из Сло ве ни је су то ау то ри Ај -
да Бра чич, Би не Де бе љак,
Веро ни ка Шо стер, Алекс Ка -
ма Де ве так, Аљаж При мо жич
и Мар тин Ју стин, а из Се вер -
не Ма ке до ни је Мо ни ка
Стојановска, Ди ме Да нов, Бо -
јан Ста нић, Гор да на Го це Ба -
леска Три фу но ска и Ри на
Јанку лов ска.

Жи ри је ове го ди не ра дио у
спе ци фич ним усло ви ма, те
же ли да за хва ли свим ау то -

ри ма ко ји су по сла ли ра до ве
и ода бра ним ау то ри ма јер су
би ли стр пљи ви. Због пан де -
ми је ви ру са ко вид 19 Дом
омла ди не Пан че во ће на кнад -
но ја ви ти ау то ри ма кад ће би -
ти у при ли ци да до би ју ау -
тор ске при мер ке, по што је
одр жа ва ње фе сти ва ла ове го -
ди не не из ве сно, а јав ност и
ау то ри ће би ти оба ве ште ни на
вре ме уко ли ко бу де фе сти ва -
ла у не кој фор ми.

Све да ље ак тив но сти би ће
до ступ не на „Феј сбук” стра ни -
ци и на сај ту До ма омла ди не
Пан че во.

Из да вач „Ру ко пи са 43” и ор -
га ни за тор ма ни фе ста ци је је
Дом омла ди не Пан че во, а књи -
га се штам па под по крови тељ -
ством Гра да Пан че ва.

ОДА БРА НИ АУ ТО РИ „РУ КО ПИ СА 43”

Хи ља ду де ла мла дих пи са ца

Град ска би бли о те ка Пан че во
је на ста ви ла да ра ди од по не -
дељ ка 27. апри ла. С об зи ром
на уки да ње ван ред ног ста ња,
као и нео п ход ност за др жа -
вања од ре ђе них за штит них
ме ра до да љег, на чин ра да с
јав но шћу од ви ја ће се у скла -
ду с раз во јем оп ште здрав -

стве не си ту а ци је у гра ду и
земљи.

Пре тра га фон да је мо гу ћа
пу тем зва нич ног сај та Би бли -
о те ке. По зајм на оде ље ња ће
ра ди ти у ре жи му огра ни че ног
при сту па књи га ма, и то од по -
не дељ ка до пет ка, од 9 до 16
са ти. Уко ли ко ни сте у мо гућ -

но сти да до ђе те у то вре ме, за -
по сле ни ће ор га ни зо ва ти не -
ки дру ги тер мин за вас. На
ула зе у по зајм на оде ље ња, у
хо лу би бли о те ке, по ста вље ни
су пул то ви за ко ји ма ће би -
бли о те ка ри пре у зи ма ти књи -
ге ко је же ли те да раз ду жи те и
до но си ти вам из по ли ца оне

пу бли ка ци је ко је же ли те да за -
ду жи те. Чи та о ни ца се од по не -
дељ ка, 11. ма ја, ко ри сти у сма -
ње ном сме штај ном ка па ци те -
ту, од 9 до 15.30. Књи ге и гра -
ђу ко ја вам је по треб на за рад у
чи та о ни ци мо ра те на ру чи ти
уна пред ка ко би утор ком и че -
тврт ком би ле до не те из де поа.

Ди рект на ко му ни ка ци ја и
би ло ка кав кон такт из ме ђу ко -
ри сни ка у са мој згра ди до зво -
ље ни су са мо уз оба ве зну упо -
тре бу за штит не опре ме. О свим
на кнад ним из ме на ма ре жи ма
ра да Град ске би бли о те ке ко -
ри сни ци ће би ти пра во вре ме -
но оба ве ште ни.

РЕ ЖИМ РА ДА ГРАД СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ

Уз нео п ход не без бед но сне ме ре

Књи жев ни ца из Пан че ва Сен -
ка Па вло вић (псе у до ним Ра да
Ле кић) об ја ви ла је свој пр ви
ро ман, под на сло вом „Вре де -
ло је че ка ти”, у из да њу „Про -
све те” из Бе о гра да.

Ово је и књи га о љу ба ви
пре ма Грч кој. Чи та о ци се
иден ти фи ку ју с ју на ци ма, а
оми ље ни пи сац је увек онај
ко ји пи ше о не че му што је
бли ско сен зи би ли те ту чи та о -
ца, ње го вој „крв ној гру пи”.

Аутор ка то до ка зу је овом књи -
гом, ко јом је ле чи ла сво ју ду -
шу, али и ду шу сва ког ко про -
чи та ње но де ло.

Пан чев ка Сен ка Па вло вић
је чла ни ца Удру же ња књи -
жев ни ка Ср би је и ово је ње на
дру га књи га. Пе сме из пр ве
књи ге, збир ке пе са ма „Оп се -
нар”, пре ве де не су на ру мун -
ски, ма ђар ски, ен гле ски, бу -
гар ски, руски и ма ке дон ски
је зик. Мла да књи жев ни ца је

и до бит ни ца на гра де за нај -
бо љу пе сму на про шло го ди -
шњим „Стру шким књи жев -
ним су сре ти ма”. Пан че вач ку
књи жев ну сце ну је пред ста -
ви ла и на ме ђу на род ним књи -
жев ним фе сти ва ли ма у
Франк фур ту, Бу дим пе шти,
Те ми шва ру и Ре ши ци.

У пла ну је да књи га, по пре -
стан ку епи де ми је, бу де пред -
ста вље на у Пан че ву, Зре ња -
ни ну, Ко ва чи ци и дру гим

мести ма у Ба на ту. Та ко ђе, ау -
тор ка је по зва на да о сво јој
књи зи „Вре де ло је че ка ти” го -
во ри на про мо ци ја ма и у ру -
мун ском де лу Ба на та – у Те -
ми шва ру и Ре ши ци.

ПР ВИ РО МАН СЕН КЕ ПА ВЛО ВИЋ

Вре де ло је че ка ти

Страну припремила 
Мирјана

Марић
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ НА У КОМ

ОНИ МЕ ЊА ЈУ СВЕТ
За све што се де ша ва око нас по сто ји
ло гич но об ја шње ње. Упра во је на у ка
та ко ја кроз скуп си сте ма ти зо ва них
са зна ња го во ри о фе но ме ни ма што
нас окру жу ју.

Ви сок сте пен од го вор но сти

Мар ко Оре шко вић (32) има ти ту лу
ма стер ин же ње ра гра ђе ви не, а тре -
нут но је сту дент док тор ских сту ди ја
на Гра ђе вин ском фа кул те ту Уни вер -
зи те та у Бе о гра ду.

– На кон за вр ше них основ них и ма -
стер сту ди ја, на пред лог про фе со ра
код ко јег сам ра дио ди плом ски и ма -
стер рад, упи сао сам док тор ске сту -
ди је на Гра ђе вин ском фа кул те ту. Опре -
де лио сам се за област „Одр жа ва ње и
гра ђе ње пу те ва и ае ро дро ма” за то што
се ин фра струк тур ни објек ти сва ко -
днев но ко ри сте и без њих не би би ло
мо гу ће функ ци о ни са ти – об ја шња ва.

Тре нут но је у за вр шној фа зи из ра де
док тор ске ди сер та ци је, у окви ру ко је
је ис тра жи вао мо гућ ност ре ци кли рања
ас фал та, тј. ње го ве по нов не упо тре бе.

– На фа кул те ту сам се за по слио као
аси стент на кон упи си ва ња док тор ских
сту ди ја. Пу но ра да и за ла га ња ни је
га ран ци ја за по зи ци ју аси стен та или
ис тра жи ва ча. Ипак је по треб но и ма -
ло сре ће да се у пра вом тре нут ку отво -
ри  сло бод но рад но ме сто на фа кул -
те ту или не ком ис тра жи вач ком про -
јек ту, као и по тре ба про фе со ра да има
аси стен та – при ча Мар ко.

Ис тра жи вач ки по сао зах те ва ве о ма
мно го вре ме на, ра да и за ла га ња. Нео -
п ход но је би ти у то ку са ак ту ел но сти -
ма, пра ти ти шта ра де ис тра жи ва чи
ши ром све та.

– Упра во сам об ја вио пе ти рад у
ме ђу на род ним ча со пи си ма, а укуп но
имам око три де сет ра до ва на до ма -
ћим и ме ђу на род ним кон фе рен ци ја -
ма и у до ма ћим ча со пи си ма. Тре нут -
но ис тра жу јем мо гућ ност упо тре бе от -
пад них и ре ци кли ра них ма те ри ја ла у
ас фал ту (ле те ћи пе пео, шља ка, ста ри
бе тон) и то је област ко ја је ак ту ел на
и за ни мљи ва, али и крај ње зах тев на –
по треб но је про бу ди ти свест код љу ди
да се што ви ше чу ва ју нео б но вљи ви
при род ни ре сур си и да не што што је
ко ри шће но мо же опет би ти упо тре -
бље но, без зна чај ног ути ца ја на ква -
ли тет но вог про из во да – ка же.

По сао ко јим се ба ви зах те ва уче -
шће на ра зним кон фе рен ци ја ма и
про јек ти ма, што до при но си ши ре њу
по знан ста ва, про мо ци ји др жа ве из ко -
је до ла зи мо.

– Иа ко је ово зва ње ко је зах те ва пу -
но ан га жо ва ња и ра да, ипак је мо гу ће
ба ви ти се и дру гим ак тив но сти ма. Већ
го ди на ма сам су ди ја у Дру гој му шкој
и Пр вој жен ској ко шар ка шкој ли ги
Ср би је, а и ре дов но тр чим на по лу -
ма ра то ни ма – за кљу чу је.

Ре ше ње за сва ки про блем

Је ле на Шко рић (36) аси стент ки ња је
на Ма те ма тич ком фа кул те ту, на Ка те -
дри за ал ге бру и ма те ма тич ку ло ги ку.

– Ма те ма ти ка ми је од у век би ла
за ни мљи ва. Још у основ ној шко ли сам
по ка за ла ин те ре со ва ње и осво ји ла
мно го број не на гра де на так ми че њи -
ма и тур ни ри ма. У Гим на зи ји сам на -
пра ви ла па у зу и опре де ли ла се за пси -
хо ло ги ју, ка да сам осво ји ла дру го ме -
сто на Ре пу блич ком так ми че њу, али,
ето, ипак је ма те ма ти ка би ла мој из -
бор. Ни сам ни мо ра ла да спре мам
при јем ни – ка же са осме хом.

За до вољ на је сво јом од лу ком. Сма -
тра да ма те ма ти ка на у чи чо ве ка да
жи вот не про бле ме де таљ но раш чла -
ни и ана ли зи ра и са гле да све мо гу ће
на чи не њи хо вог ре ша ва ња.

– Упи са ла сам и за вр ши ла те о риј -
ску ма те ма ти ку у Бе о гра ду. За вре ме

сту ди ја нај ин те ре сант ни ји ми је био
жи вот у сту дент ском до му. Учи ла сам,
ни сам се мно го му чи ла, али ни сам
до са мог кра ја сту ди ја би ла све сна да
ћу са мо по сле не ко ли ко да на од за вр -
шет ка фа кул те та ту и оста ти. Та бла и
кре да су не што у че му баш ужи вам и
во лим свој по сао – при ча Је ле на.

Она ра ди и у Ре ги о нал ном цен тру
за та лен те „Ми хај ло Пу пин” и при -
пре ма сред њо школ це за так ми че ња.
Ка же да је рад с та квом де цом по се -
бан вид ре кре а ци је мо зга.

– Дру га стра на ра да на фа кул те ту је
оба ве зно ба вље ње на у ком. Сту дент сам
док тор ских сту ди ја на Ка те дри за ал -
ге бру, с про сеч ном оце ном де сет. На -
кон по ло же них ис пи та ду го сам се ба -
ви ла ло ги ком, али ни сам има ла мно -
го сре ће с мен то ром. На уч но ис тра -
жи ва ње и пи са ње ра до ва зах те ва пре -
да ност и вре ме. На њи хо ве ре цен зи је
и об ја вљи ва ње се че ка ме се ци ма, не -
кад и го ди на ма. Због све га то га да нас
је нај и за зов ни је за вр ши ти док тор ске
сту ди је у пред ви ђе ном ро ку за сту ди -
ра ње. На дам се да ћу сво је при ве сти
кра ју сле де ће го ди не. И кад бих мо ра -
ла опет да би рам, све бих исто ова ко
ура ди ла – за кљу чу је.

Ужи ва ње у екс пе ри мен тал ном
ра ду

Па вле Стој ко вић (24) ди пло ми ра ни
је хе ми чар Хе миј ског фа кул те та Уни -
вер зи те та у Бе о гра ду. На истом фа -
кул те ту при во ди кра ју ма стер, а пла -
ни ра да упи ше и док тор ске сту ди је.

– С хе ми јом сам се пр ви пут су срео
у сед мом раз ре ду, а оно што ме је
нај ви ше при ву кло је рад у ла бо ра то -
ри ји. У основ ној и сред њој шко ли сам
имао од лич не на став ни це ко је су ми
про бу ди ле ин те ре со ва ње за овај пред -
мет – при ча.

Ка же да је хе ми ја на у ка ко ја има ве -
ли ку при ме ну у сва ко днев ном жи во ту.

– Она мо же да об ја сни свет ко ји
нас окру жу је по сма тра ју ћи ато ме и
на чин на ко ји су они по ве за ни. Нај -
ви ше сам ужи вао у екс пе ри мен тал -
ном ра ду, а то га је би ло на пре тек –
ка же Па вле.

Про шле го ди не је имао прак су у
Шпа ни ји, на Ин сти ту ту за хе миј ска
ис тра жи ва ња Ка та ло ни је (ICIQ), где
је уче ство вао у про јек ту ве штач ке фо -
то син те зе.

– Основ на иде ја би ла је ко ри шће -
ње сун че ве све тло сти за до би ја ње ве -
штач ких го ри ва, ме та на, на еко ло -
шки чи сти ји на чин. Свој ма стер-ра д
тре нут но ра дим на Ка те дри за ор ган -
ску хе ми ју Хе миј ског фа кул те та у
окви ру про јек та син те зе но вих би о -
ло шки ак тив них мо ле ку ла, пр вен стве -
но ан ти ма ла ри ка. Уоп ште но гле да но,
сви на уч ни про јек ти има ју тен ден ци -
ју да се „гра на ју” – ви поч не те са иде -
јом и пла ном, при сту пи те про бле му
из не ко ли ко угло ва и сва ки од тих
при сту па по ста не про је кат у ма лом.
Углав ном сва ки про је кат од го во ри на
по ста вље на пи та ња, али и отво ри још
не ка – об ја шња ва.

Ис тра жи вач ки про цес му је ве о ма
за ни мљив.

– Ток је че сто не пред ви дљив. Мо -
же да бу де ве о ма ди на ми чан и да до
ре зул та та до ла зи те ре ла тив но бр зо, а
не кад са мо јед на ре ак ци ја мо же да
из и ску је не де ље, па чак и ме се це и
го ди не ра да – ка же Па вле.

Нај ви ше га за ни ма ју ор ган ска и ме -
ди цин ска хе ми ја. Ор ган ска хе ми ја је
чи та ва област по све ће на еле мен ти ма
ко ји чи не жи вот, а пр вен стве но угље -
ни ку. Циљ ме ди цин ске хе ми је је про -
на ла же ње ле ко ва и њи хо во уса вр ша -
ва ње.

– До са да су ме нај ви ше из не на ди -
ли ра до ви на ис тра жи ва њу фо то-ле -
ко ва. То су ле ко ви ко ји су не ак тив ни
ка да их уне се те у ор га ни зам, а ак ти -
ви ра те их деј ством све тло сти на ме -
сто на ком је то по треб но – при ча.

Сма тра да је нај леп ша ствар у хе -
ми ји ујед но и нај и за зов ни ја – ње на
ши ри на. Ис тра жи ва ња се гра на ју у
свим прав ци ма – ка би о ло ги ји, би о -
хе ми ји, ме ди ци ни, фар ма ци ји, по љо -
при вре ди, тех но ло ги ји, па чак и астро -
но ми ји.

– По треб но је да увек бу де те упу ће -
ни у на уч не ра до ве ко ји се об ја вљу ју
у све ту, што мо же да бу де зах тев но –
за кљу чу је.

Ма те ма ти ка у ге ни ма

Бо ја на Ми ло ше вић (31) до цент је на
Ка те дри за ве ро ват но ћу и ста ти сти ку
Ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи -
те та у Бе о гра ду.

– Мо ја ма ма је ма те ма ти чар, из вр -
стан пе да гог, и ве ро ват но је на ше не -
за бо рав но дру же ње кроз ре ша ва ње ра -
зних за ни мљи вих за да та ка на по чет -
ку шко ло ва ња до при не ло мо јој љу ба -
ви за ову област. По ред ма те ма ти ке и
фи зи ке, има ла сам и мно штво дру -
гих ин те ре со ва ња, по пут сли ка ња и
му зи ке, па ду го ни је би ло из ве сно ко -
јим ћу пу тем кре ну ти. Ме ђу тим, на
јед ном ре пу блич ком так ми че њу из
фи зи ке сам се за љу би ла и од лу чи ла
да упи шем Мате ма тич ку гим на зи ју,
ко ја је мо жда и нај ви ше об ли ко ва ла
мо ју лич ност и раз ви ла ма те ма тич ки
на чин ре зо но ва ња. Ка ко ми је у сред -
њој шко ли ве роват но ћа до бро ишла,
опре де ли ла сам се за смер Ста ти сти -
ка, ак ту ар ска и фи нан сиј ска ма те ма -
ти ка, и ни јед ног тре нут ка се ни сам
по ка ја ла – ка же Бо јана.

На кон за вр ше них основ них сту ди ја
као сту дент ге не ра ци је по ста ла је са -
рад ник у на ста ви, а за тим и аси стент.

– Па ра лел но сам за вр ши ла ма стер-
сту ди је и упи са ла док тор ске сту ди је,
на ко ји ма сам се вр ло бр зо опре де ли -
ла за рад на раз во ју но вих ста ти стич -
ких те сто ва и про у ча ва њу њи хо вих
свој ста ва. Од мах на кон од бра ње не ди -
сер та ци је уна пре ђе на сам у пр во на -
став нич ко зва ње до цен та – при ча.

На став ник је на не ко ли ко пред ме -
та из ове обла сти и за јед но са сво јим
аси стен ти ма кон стант но ра ди на уна -
пре ђе њу ку ри ку лу ма ка ко би на кон
за вр ше ног фа кул те та сту ден ти има -
ли и од ре ђе но при ме ње но зна ње.

– По ред на ста ве, до ста вре ме на про -
во дим у на уч ним ис тра жи ва њи ма са
сво јим ко ле га ма и док то ран ди ма. До
са да сам об ја ви ла осам на ест на уч них
ра до ва. На уч не ре зул та те сам пред -
ста вља ла на мно гим ме ђу на род ним
кон фе рен ци ја ма, од ко јих се чак че -
ти ри пу та ра ди ло о пре да ва њу по по -
зи ву, што је за јед ног мла дог на уч ни -
ка из у зет на част. Упра во за хва љу ју ћи
јед ном та квом пре да ва њу Ма те ма тич -
ки фа кул тет је имао ту при ви ле ги ју
да про шле го ди не бу де до ма ћин два -
де сет пр ве Европ ске кон фе рен ци је
мла дих ста ти сти ча ра, а за ме не је
успе шно ру ко во ђе ње јед ном та квом

ор га ни за ци јом би ло не про це њи во ис -
ку ство – об ја шња ва.

Ка же да је за до вољ ство кад се до ђе
до не ког ре зул та та до вољ но ве ли ко
да се за бо ра вља це ло ку пан пут од иде -
је до ре а ли за ци је. Тај пут се обич но
са сто ји од пу но не у спе лих по ку ша ја
и упор ност је че сто пре суд на за „сре -
ћан крај”.

– По ред то га, уко ли ко има те сја јан
тим љу ди с ко ји ма ра ди те, сва ко ис -
тра жи ва ње је и јед но ле по дру же ње.
По себ но ме ис пу ња ва раз ме на иде ја
и до пу ња ва ње у тим ском ра ду – ка же
Бо ја на.

У на став нич кој про фе си ји је ис пу -
ња ва са зна ње да је ус пе ла да пре не се
зна ње, а нај ве ћи иза зов јој је за ин те -
ре со ва ти не ко га за од ре ђе ну област.

– Што се ти че на уч нич ког по зи ва,
нај ве ћим иза зо вом сма трам по ве зи -
ва ње раз ли чи тих обла сти и ус по ста -
вља ње по зи тив не по врат не спре ге из -
ме ђу те о ри је и при ме не – за кљу чу је.

Ту ма че ње књи жев но сти

Ва ња Је кић (31) ди пло ми ра ла је на
Ка те дри за срп ску књи жев ност са ју -
жно сло вен ским књи жев но сти ма Фи -
ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у
Бе о гра ду, на сту диј ској гру пи Срп ска
књи жев ност и је зик са оп штом књи -
жев но шћу. На ма тич ној ка те дри је
упи са ла ма стер, а за тим и док тор ске
ака дем ске сту ди је, на мо ду лу Срп ска
књи жев ност.

Од по чет ка док тор ских сту ди ја уче -
ству је на кон фе рен ци ја ма и на уч ним
ску по ви ма, об ја вљу је ра до ве у збор -
ни ци ма, као и у ре ле вант ним на уч -
ним ча со пи си ма. Тре нут но ра ди на
док тор ској ди сер та ци ји о по е зи ји Љу -
бо ми ра Си мо ви ћа.

– Од ра ног де тињ ства по ка зи ва ла
сам ин те ре со ва ње за пи са ну реч и скло -
ност ка чи та њу, као и та ле нат за пи са -
ње. Чи ње ни ца је да сам то ком свих ци -
клу са свог обра зо ва ња има ла од лич не
про фе со ре срп ског је зи ка и књи жев -
но сти ко ји су уме ли да рас плам са ју
мо ју већ при сут ну ам би ци ју за ту ма -
че њем књи жев но сти. Та ко ђе, дра го це -
на ми је по др шка мо јих нај бли жих на
овом пу ту ко ји сам иза бра ла. Та ле нат
за кре а тив но пи са ње раз ви ја ла сам и у
РЦТ-у „Ми хај ло Пу пин”, у ко јем да нас
с ра до шћу пре да јем – при ча Ва ња.

Ка же да су јој док тор ске сту ди је
омо гу ћи ле увид у свет ска кре та ња на -
у ке о књи жев но сти и умет но сти, у
нај за ни мљи ви је књи жев не фе но ме не,
по сма тра ње књи жев но сти уну тар ши -
рих кул ту ро ло шких окви ра, ви ше -
струк увид у дру штве на и ду хов на
кре та ња ко ја до во де до ре по зи ци о ни -
ра ња књи жев но сти у са вре ме ној ци -
ви ли за ци ји.

– Из ла га ла сам ре фе ра те на до ма -
ћим и ме ђу на род ним на уч ним ску по -
ви ма и кон фе рен ци ја ма по во дом де ла
зна чај них књи жев ни ка, по пут Ра до ва -
на Бе лог Мар ко ви ћа, Гро зда не Олу -
јић, Да ни ла Ки ша, Жив ка Чин га, Бран -
ка Ћо пи ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа – чи -
ја је по е зи ја пред мет мо је ди сер та ци -
је. Под јед на ко сам на кло ње на про у ча -
ва њу про зе и по е зи је, али је пре ваг ну -
ла љу бав ка по е зи ји Љу бо ми ра Си мо -
ви ћа, ко ји у свом де лу са жи ма све оно
што сам про на ла зи ла у тра го ви ма код
дру гих пи са ца. Сма трам зна чај ним
про у ча ва ње по е зи је овог кла си ка срп -
ске књи жев но сти, јер је он је дан од
оних ве ли ких пе сни ка за ко је Ху го
Фри дрих ка же да, кад чи та мо пра ве и
ве ли ке пе сни ке, ми се уве ра ва мо да
по е зи ја још увек има ону ду хов ну сна -
гу ко ју је не ка да де ли ла с фи ло зо фи -
јом и са свим оним ва жним об ли ци ма
ту ма че ња чо ве ко вог по ло жа ја у све ту
и ње го ве суд би не – за кљу чу је.

Мир ја на Ма рић

Је ле на Шко рић

Па вле Стој ко вић

Ва ња Је кић

Мар ко Оре шко вић

Бо ја на Ми ло ше вић

Виртуелна архива
Љубитељима „Политикиног забав-
ника” сигурно ће бити интересантно
то што могу да читају свој омиљени
лист и онлајн. На сајту po li ti kin-za -
bav nik.rs  на располагању вам је
огромна архива, где можете одабра-
ти број из недеље када сте рођени
или године која вам је посебно драга.

Први број је објављен 28. фебру-
ара 1939. године. Тадашње уред-
ништво „Политике” осмислило је
часопис који ће садржати кратке
романе, приче и стрипове. Име ча-
сописа је изабрано на интересан-
тан начин. Последњег дана 1938.
године објављен је јавни конкурс,
а од чак тридесет пет хиљада при-
стиглих купона, петина је гласала
за име „Политикин забавник”. Ча-
сопис сачињен од Дизнијевих и
других популарних стрипова, на-
учних текстова, занимљивости,
спорта и романа познатих писаца,
попут Марка Твена и Едгара Ала-
на Поа, убрзо је придобио огромну
читалачку публику.

Нажалост, Други светски рат је
прекинуо издавање часописа, а ни
политичке околности након њего-
вог завршетка нису дозвољавале ње-
гово поновно покретање. Став ко-
мунистичког режима био је да су
стрипови производ капитализма, те
је њихово издавање забрањено. Ипак,
ти ставови су после неколико годи-
на омекшали и „Политикин забав-
ник” је поново почео да излази 1952.
године. Од 1968. године добија фор-
мат часописа, посебан стрип на ви-
ше страна у средини и почиње да
се штампа у боји, што се сматра
прекретницом.

Средином седамдесетих година
„Политикин забавник” доживљава
врхунац популарности, с тиражем
од преко триста хиљада примера-
ка. Чак ни санкције Југославији
током деведесетих година и забра-
на објављивања стрипова с Дизни-
јевим јунацима нису успеле да за-
уставе објављивање часописа. Да-
нас је споменик људима којима је
приближавање културе, науке, ин-
тересантних прича и поврх свега
квалитетног садржаја целом дру-
штву било главна водиља.

Култура од куће

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два чи та о ца ко ји до 20. ма ја, 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 га ви иш че ку је те?”, на гради -
ће мо по 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.

Де це ни ја ма је
на чел ник био
вер ни слу га цар -
ства, упра вљао
ма ју шним по -
гра нич ним на -
се љем и иг но ри -
сао пред сто је ћи
рат с вар ва ри ма.
Ме ђу тим, ка да
и с  п и  т и  в а  ч и
стиг ну, он све -
до чи о су ро вом и не пра вед ном по -
на ша њу цар ства пре ма рат ним за -
ро бље ни ци ма. Са о се ћа ју ћи са жр -
тва ма, кре ну ће у дон ки хо тов ску
по бу ну, због че га ће по ста ти не -
при ја тељ др жа ве.

„Иш че ку ју ћи вар ва ре”, на гра ђи -
ва ни ро ман Џ. М. Ку ци ја, за па њу -
ју ћа је але го ри ја о ра ту из ме ђу тла -
чи те ља и по тла че них. На чел ник
ни је са мо чо век из дав них вре ме -
на ко ји се бо ри са са ве шћу на не -
ком мрач ном ме сту, он де ли суд -
би ну мно гих ко ји су и да нас са у че -
сни ци ре жи ма ко ји за не ма ру је
прав ду и чо веч ност.

Ко ми тет за Но бе ло ву на гра ду
опи сао је овај ро ман као „по ли -
тич ки три лер у тра ди ци ји Џо зе фа
Кон ра да, у ко јем на ив ност иде а -
ли ста отва ра вра та ужа су”.

Иш че ку ју ћи
варва ре
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Ми хај ло Ге рун (67) ро ђен је у
Пан че ву, где и да нас жи ви и
ра ди. На кон за вр ше не Гим на -
зи је упи сао је сли кар ство на
Ли ков ној ака де ми ји, а за тим
је код Дра га на Лу бар де ма ги -
стри рао цр теж. Ра дио је два -
на ест го ди на као на став ник ли -
ков ног, а био је и део над зор -
ног те ла УЛУС-а. Љу бав пре ма
Ду на ву и при ро ди од ве ла га је
ка ва јар ству.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да сте се за ин -
те ре со ва ли за умет ност и ко је
при ме тио да има те дар?

МИ ХАЈ ЛО ГЕ РУН: То је би -
ло у де тињ ству. Отац је био но -
ви нар, а мај ка сли кар ка и до -
ма ћи ца. Цр тао сам као и сва ко
де те, али су ме не као не ку се -
мен ку ста ви ли у сак си ју и „за -
ли ва ли” баш у том прав цу. Ме -
ђу тим, мо је же ље су би ле дру -
га чи је. Хтео сам да бу дем ка -
пе тан бро да, јер сам као де те
ми слио да ће ми ово за ни ма ње
би ти мо но то но. Јер ово ни је
сре ди на ко ја се ра ду је ства ра -
њу. Мо жда за то што смо би ли
че сто при ти ска ни или смо пре -
бр зо ушли у не ки дру га чи ји ри -
там жи вље ња од оно га што ми
за пра во је смо. Тре ба ло би да
умет ник пра ви те ма ле про ме -
не, ко је на род тре ба да ви ди.

l Кад ка же те да су вас „за -
ли ва ли” да се раз ви ја те у од -
ређе ном прав цу, шта је то
подра зу ме ва ло?

– Мој отац је био ве о ма че -
стит и му дар. Још као ма лог ме
је во дио по ате ље и ма, јер је по -
зна вао до ста сли ка ра, али и пи -
са ца. Кад елек три чар на у чи да
ба ра та стру јом и за во ли тај за -
нат, он да је он мај стор тог за на -
та. Отац је имао скло но сти ка
умет но сти и во лео је да ку пу је
књи ге о умет но сти, а у то вре ме
је би ло ру ских мо но гра фи ја по
по вољ ним це на ма. Умет ност мо -
же да те при ву че, при ро да мо -
же да ти да жи вот и да ти одр -
жи жи вот. Отац ми је омо гу ћио
да ви дим сва та зби ва ња. А зна -
ти жељ но де те са мо ода бе ре не -
што и кре не том ста зом.

l Да ли се се ћа те свог пр вог
ра да ко ји је имао умет нич ку
вред ност?

– Ра дио сам и као на став ник
у шко ли, па кад де те осе ти да
се ја ра ду јем ње го вом ра ду, он -
да ње му очи по ра сту од ра до -
сти. Ствар је у то ме да кад не ко
у ко га де те има по ве ре ње по ка -
же ра до ва ње за не што што је
оно ство ри ло, то мо же да бу де
пре суд но да се за ин те ре су је и
на ста ви тра га ње. Мој дар су пр -
во за па зи ли отац и мај ка, а у
Гим на зи ји – Сто јан Тру мић. Он
је био по све ћен, а са да се и не
по ми ње у Пан че ву. То су љу ди
ко ји су зна чи ли не што ов де. То
је траг, на ша исто ри ја.

l Ди пло ми ра ли сте сли кар -
ство, а ма ги стри ра ли цр теж?

– За вр шио сам сли кар ство,
али као што то би ва, имао сам
по тре бу да ра дим ве ли ка плат -
на, а ни сам имао сред ста ва. Ве -
ли ко плат но из и ску је про стор,
до ста бо ја и ма те ри ја ла. Док си
сту дент, мо раш да сли каш, али
ја сам имао не ку до бру ко лек -
ци ју цр те жа. Мој аси стент на
сли кар ству, Џо ни Ре љић, ин -
си сти рао је да се усме рим на
цр теж. И на ста вио сам сту ди је
код Лу бар де. Две го ди не сам
био у кон так ту с до брим учи те -
љем, мај сто ром цр те жа. И цр -
тао сам. То се мо гло. Па пир,
олов ка и туш не из и ску ју ве ли -
ка ма те ри јал на сред ства. Ако
ни је мо гло не што што си хтео,
он да иза бе реш дру гу ста зу.

l Ко ли ко до бар мен тор ути -
че на жи вот ни пут умет ни ка?

– До бар учи тељ има ве ли ки
ути цај. Он вам је са го вор ник.
Он је то тре ће, али не ва ше
око. Он вас пре по зна, а ви пре -
по зна те ње го во гле да ње. То је
до вољ но. Јед но став но ви ди те
по све ће ност тог умет ни ка. На
при мер, Лу бар ди не ру ке су

биле ве о ма не жне од пе ра и
олов ке. Ру ка се при ла го ђа ва -
ла олов ци, а не обр ну то, и ли -
чи ла је на њу. Тај мо ме нат од
гла ве до за пи са код ње га је
био скра ћен.

l Шта сте ви кон крет но по -
не ли са Ака де ми је?

– На ме не су про фе со ри ути -
ца ли сво јим де ли ма. Ми слим
да је ве ли ки по сао ура ди ла и
ту бер ку ло за, ко ју сам имао на
тре ћој го ди ни сту ди ја. Пам тим
да сам, ка да сам се вра тио у
нор мал не то ко ве жи во та, се део
сав тром на не кој клу пи ате љеа
у ком смо ра ди ли и јео сен -
двич. Мр ви це су па да ле и гле -
дао сам мра ве ко ји су се ску -
пља ли. Ту је на стао не ки цр теж

ко ји сам ја за пи сао. Ми слим да
је ода тле кре ну ло, с не ком ми -
шљу да мо гу ти ме да се ба вим.
Био је то до бар мо ме нат да се
кре не, али тре ба ло је по бе ди ти
се бе и оста ти на тој ста зи.

l Кад је до шла про ме на из
цр те жа у ва ја ње?

– Као млад сам гле дао до ста
сли ка по мо но гра фи ја ма, а та -
ко ђе смо че сто бо ра ви ли на Бе -
лој сте ни. Пан чев ци и не зна ју
да има ју три Ду на ва: плов ни,
сред њи и тур ски. И још има
Та миш и два  остр ва. И у тој
при ро ди не мо жеш да се не са -
пле теш о фор му. Ту су ри бе,
ко ре ни, др ве ће, пти це, жа бе...
То ва зда ко ла пред очи ма. Ка -
да сам ишао сам низ Ду нав до -
ле ка Го луп цу, из ва дио сам из
во де не ко др во, ко рен ко ји ме
је ин спи ри сао. И та ко је почело.

l Је сте ли се па ра лел но ба -
ви ли цр те жом и ва јар ством?

– Увек сам цр тао. Мо зак је
спор, он хо ће да блу ди, па

мораш да хва таш пр ву искру.
И сад по не кад кад гле дам не -
ку из гра ђе ну фор му, она ме
по не се. Имам мо ре ски ца, го -
то ве фор ме ко је бих ја да ље
раз ра ђи вао, а цр теж је пр ви
за пис. Тај пр ви ја ук. Ка да се
са пле теш о не што, мо раш да
од ре а гу јеш. За ме не је тај мо -
ме нат цр теж, оно што ми је
оста ло у се ћа њу с ма ги стар -
ских сту ди ја је на ше оку пља -
ње у ка фа на ма, јер ни смо има -
ли кла су. Лу бар да је увек но -
сио блок и кад би звао не ко га
на пи ће, он би узео олов ку и
за бе ле жио то. То је би ло чу де -
сно. Ка сни је сам ја цр тао за -
јед но с де цом у шко ли. Ни је
бит но ка да је не што ство ре но,
не го ко ли ко то би је бо жан ском
ле по том. То је оно што тре ба
да оста не.

l Ко је ма те ри ја ле ко ри сти -
те за скулп ту ре?

– Ски та ју ћи по при ро ди, увек
узмем не ко др во, ко рен. Играм
се њи ма. Мо жда би игра би ла
же шћа да сам пре шао у гли ну,
али ни сам имао усло ва за то.
То др во но сим код ли ва ца и
од ли вам у брон зу и на ста вљам
рад. Дру га чи ји је раз го вор на -
кон од ли ва ња. Дру га чи је ми
од го ва ра брон за, а дру га чи је
др во. Увек по ку ша ваш да, кад
не што из ме ниш, то не по ре ме -
ти из глед на су прот ној стра ни,
јер се во ди ди ја лог из ме ђу јед -
ног и дру гог ме ста. Мо ра да
по сто ји склад.

l Ра ди те ли ви ше скулп ту ра
или јед ну по јед ну?

– Де си се да за поч нем и да
не мам од го вор ма те ри ја ла и
он да оста вим. Ти за по че ти ра -
до ви сто је у ате љеу и не ка да се
крaјичком ока са пле тем о њих.
И де си се тре ну так раз го во ра с
њи ма – по ла се кун де, мо ме нат
или ду же. Кроз то вре ме не ди -
ра ња ви диш сле де ћи ко рак. У
сли кар ству се плат но окре не
ка да не ма ди ја ло га. Не мо же
се на си лу ићи да ље.

l На шта сте нај ви ше
поносни?

– По но сан сам на то што ни -
сам лош чо век. Ка да је у пи та -
њу умет ност, жи вот је тај ко ји
те усме ри да се по за ба виш не -
чим. То су не ка зби ва ња у жи -
во ту, за гле да ва ња у то, лич на
при зма пре ла ма ња, осе ћа ња
све га и он да иза ђе та по тре ба
за ства ра ла штвом. По но сан сам
на је дан цр теж жа бе ко ји је на -
стао у јед ном мо мен ту. Ра до -
стан сам да се то де си ло. Мо -
жда и на не ко ли ко фор ми од -
ли ве них у брон зи. Ра до стан сам
што сам упо знао не ке љу де, до -
бре ства ра о це, размeњивао ис -
ку ства с њи ма и учио од њих –
о ис тра ја ва њу. Та ко ђе, на бо -
ра вак на Ду на ву. Осе ћам за -
хвал ност при ро ди што има мо
тај Ду нав.

l Да ли има те не ка де ла која
не би сте ни ка да да ли?

– Има их. То су не ки мо мен -
ти где сам до бро „ис кр ва рио”,
па је оста ла до бра фле ка. И
она тре ба да је бли зу, да ме
под се ћа. То ми је као ми рис
бо сиљ ка, ко ји ме увек об ра ду је
ка да га осе тим. По го ди то не -
ко осе ћа ње.

l Ко ли ко је умет ни ци ма теже
да нас не го пре?

– Зе мља је би ла ор га ни зо ва -
ни ја, по сто ја ли су от ку пи. По -
го то во ра до ва мла дих умет -
ника. Др жа ва је ин ве сти ра ла,
схва та ли су да је умет ност по -
вр ши на ко ју мо гу да опло де и
да на ста не про стор у ком се
жи ви бо ље. И у ства ра ла штву
и све му оста лом. Са да је све
по ста ло фи ло зо фи ја.

l Ко ли ко је Пан че во као сре -
ди на ути ца ло на ваш умет нич -
ки раз вој?

– Увек је по сто ја ла на да, и
кад је ни је би ло. Чо век ве ру је у
сво је ми сли и по ми сли. Би ло је
на де да ће мо за пло ви ти. На при -
мер, кад про ла зим ке јом, ви -
дим Ста ра пи ва ру, Цр ве ни ма -
га цин. То су ра ди ли љу ди ко ји
су има ли на ду у бу дућ ност. Ин -
те ре сант не су то гра ђе ви не, а
не за бо ра ви те ка да је то из гра -
ђе но. Са да се и Сви ла ра ре ста у -
ри ра. То су, као што је пи сао
Иво Ан дрић, зна ко ви по ред пу -
та, ка ме ни зна ко ви ко ји нам
по ка зу ју пут, ко ји ће нас бо дри -
ти и на хра ни ти. Да за ђе мо ду -
бље и чи сти је кроз жи вот. Шта
је са да та ко под сти цај но?

l Па, има ли на де?
– На да по сто ји у за мет ку. Заме -

так се обич но не ви ди. Он је ма -
лен. Се мен ка ко ја се ба ци. И за -
бо ра ви се да је ба че на. Не ма ла -
жне бри ге око то га. Он по ра сте
у не што. За ли ва мо, па ко па мо с
ве ром у тај за ме так. На у чи мо
шта му тре ба и не сме та мо му.

l Да ли сте до са да на пра -
вили не ко де ло ко је је бли зу
савр шен ства?

– Кад по сма трам не ке цр те -
же и об ли ке, сви су они ме ни
пу ни на бо ја. Не ма са вр ше ног.
По сто ји ток зби ва ња. Цр те жи
у Ал та ми ри су то ли ко бо жан -
ски, али цр теж се и да ље ра ђао
бо жан ски и ка сни је. Али ка да
би смо сад оти шли та мо, ка да
би смо гле да ли те цр те же, ви -
де ли би смо да је рет ко ко ји
дру ги за пи сан та ко. Де ло, ако
не под стак не, џа бе се ро ди ло.
Ту је до мај сто ра да му да ду -
шу и те ло и мо зак и ру ке и но -
ге. Че сти то чи сто. Да ли ће не -
ко га то да до дир не, дру га је
ствар. Умет ник је унео не ку
енер ги ју. Не на да мо се ми да
ће то да иси ја, јер на ма у то ку
ра да оно иси ја ва. Да ли ће не -
ко да се огре је о то, то је ствар
при ла ска. Као и у жи во ту.

Мир ја на Ма рић

Мо дер на умет ност је увек
ишла ис пред уку са и раз у ме -
ва ња нај ши ре јав но сти, али
оно што је ра ди ла Оља Ива -
њиц ки (1931–2009) пред ста -
вља ло је из у зе так. Ње на де ла
су би ла тра же на, а она слав -
на за жи во та. На осно ву гла -
са ња пу бли ке из це ле оне ве -
ли ке др жа ве – го то во у инат
кон зер ва тив ној ака дем ској
кри ти ци – би ла је про гла ше -
на за нај бо љег сли ка ра два -
де се тог ве ка у Ју го сла ви ји.

Ни ко још ни је утвр дио ко -
ли ко је сли ка, гра фи ка и цр -
те жа иза шло из ње ног ате љеа
– опре зне про це не се жу до
20.000!

Ње ни ро ди те љи, Ва си лиј
Ва си љен ко Ива њиц ки и мај -
ка Ве ро ни ка Ми хај лов на Пјо -
тров ска, у Ср би ју су до шли
као прог на ни ци из Ру си је на -
кон Ок то бар ске ре во лу ци је.
Мно гим ру ским еми гран ти -
ма Пан че во је у Ју го сла ви ји
би ло пр ва ста ни ца, а због њи -
хо вог бро ја краљ Алек сан дар
Ка ра ђор ђе вић им је у овом
гра ду по кло нио бол ни цу. Ту
се Ива њиц ки ма 1931. го ди не
ро ди ла ћер ка Ол га.

Ва си лиј Ива њиц ки се ја вио
на кон курс ко јим је Вој но тех -
нич ки за вод у Кра гу јев цу тра -
жио мај сто ре за из ра ду то по -
ва, па се по ро ди ца на се ли ла у
овом гра ду. Али по ро ди ци ни -
је би ло да то да ужи ва у иди -
ли: „Мај ке се се ћам са мо кроз
јед на ста кле на вра та, јер су ме
још као бе бу одво ји ли од ње,
да се и са ма не бих ин фи ци -
ра ла”. Ве ро ни ка Ива њиц ки је
умр ла у 27. го ди ни од ту бер -

ку ло зе. А отац јој се ви ше ни -
је же нио, по све тио се ћер ки...

У Бе о гра ду је сту ди ра ла ва -
јар ство и ди пло ми ра ла 1957.
Ар хи тек та Пе ђа Ри стић, њен
са вре ме ник, ка же да су је због
од ра ста ња у Кра гу јев цу не ко
вре ме сма тра ли про вин ци јал -
ком, али ру ска цр та би ла је
до ми нант на. „Пр ве па ре ко је
је за ра ди ла, Оља је по тро ши -
ла на по слу гу. На при мер, ја
као Ср бин, и кад би ми не ко
при у штио по слу гу, ја бих им
пла тио да оду, а она, пр ве па -
ре ко је је за ра ди ла да ла је на
по слу гу. То мо гу са мо цар ски
Ру си!”, ре као је он.

А Љу ба По по вић, је дан од
на ших нај ве ћих сли ка ра, оста -
вио је бе ле шку: „Оља је, уз Ин -
грид Ло та ри јус (мис Ју го сла -
ви је 1968. и глу ми ца ко ја се
оку ша ла и у Хо ли ву ду – прим.
Р. П.), би ла нај леп ша же на та -
да шњег Бе о гра да. Би ла је то -
ли ко ле па да чо век про сто ни -
је смео ни да је по гле да у очи.
Као лич ност по се до ва ла је не -
ку ма ги ју, не ку мач ка сту тај -
ну, и има ла ле по ту и чу дан,
сми ру ју ћи глас. Сви су та да
има ли сли ка ре ко је су обо жа -
ва ли, а Оља је би ла оп сед ну та
Ле о нар дом да Вин чи јем”.

Та ће је оп сед ну тост др жа -
ти це лог жи во та – оту да број -
ни пор тре ти Ле о нар да да Вин -
чи ја (по след њи је на цр тан го -
то во не по сред но пред смрт!),
ре пли ке Мо на Ли зе и чу ве не
ње не сли ке „Да ма са хер ме -
ли ном”, као омаж Ле о нар до -
вим пор тре ти ма.

У мно штву ње них де ла из -
два ја се трип тих „XX век” на -
стао – па зи те до бро! – 1995.
го ди не! На овој сли ци ве ли -
ких ди мен зи ја Оља Ива њиц -
ки је за бе ле жи ла ви ше од пе -
де сет ли ко ва и сце на ко ји су
обе ле жи ли про шли век – од
Ке не ди ја, по го ђе ног у Да ла -
су, пре ко Бор хе са, Да ли ја, Ум -
бер та Ека, Те сле, до – До нал -
да Трам па, два де сет го ди на
мла ђег не го да нас, ле пог и
пла во о ког, с цр ве ном кра ва -
том! Слу чај или про плам сај
нат при род ног?

Да ле ко од уо би ча је не пред -
ра су де о не прак тич ним умет -
ни ци ма, Оља Ива њиц ки је
тре зве но и пе дант но во ди ла
ра чу на о сво јим фи нан сиј -
ским при ли ка ма, про да ју ћи
сли ке нај че шће пре ко ве штих
аге на та, од ко јих је глав ни
био Бе о гра ђа нин с Ка ра бур -
ме ко ји је – да би на до ма ћем
тр жи шту по сти гао ви шу це ну
– срп ски го во рио са ен гле -
ским ак цен том!

Сли кар ка је би ла бли ска с
Ми ло ше ви ћи ма, Мир ја ном и
Сло бо да ном. То при ја тељ ство
је по че ло пр во ме ђу же на ма,
осам де се тих го ди на, да би
пре ра сло у по ро дич но дру же -
ње. За ни мљи во је, и вр ло ре -
чи то го во ри о ка рак те ру Оље
Ива њиц ки, да о њи ма ни је ре -
кла ни јед ну ру жну реч ка да
су па ли с вла сти.

Фи зич ка ле по та, ко ју је за -
др жа ла и у зре лом до бу, удру -
же на са сла вом и ха ри змом,
учи ни ли су да цео њен жи вот
бу де обе ле жен удва ра њи ма.
Упр кос то ме, о ње ном при ват -
ном жи во ту не зна се мно го.
Са мо је о љу ба ви с Ле о ни дом
Шеј ком, осни ва чем и те о ре -
ти ча ром сли кар ске гру пе „Ме -
ди ја ла”, остао траг у књи зи
пре пи ске ко ју је сли кар ка об -
ја ви ла по сле ње го ве ра не смр -
ти. Зна се и да је би ла у – мо -
жда не вен ча ној – брач ној за -
јед ни ци с јед ним ин же ње ром,
ко ји се по сле рас ки да с Ољом
оже нио ње ном при ја те љи цом.
Би ла је и у бур ној ве зи с фуд -
ба ле ром Дра го сла вом Ше ку -
лар цем у вре ме ње го ве нај ве -
ће по пу лар но сти, што су без
мно го де та ља за бе ле жи ли и
он да шњи ме ди ји, а ако је ве -
ро ва ти по ли тич ким тра че ви -
ма, мла ду и по пу лар ну сли -
кар ку без на де жно је во лео и
пред сед ник Ср би је Дра жа Мар -
ко вић, по знат по скло но сти ка
леп шем по лу и јаг ње ти ни...

Исто риј ски му зеј Ср би је јој
је 2017. го ди не по све тио ве -
ли ку из ло жбу. Р. П.

НАШ ГОСТ: МИ ХАЈ ЛО ГЕ РУН, ВА ЈАР

У ДИ ЈА ЛО ГУ СА СКУЛП ТУ РА МА
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БУ РАН ЖИ ВОТ ОЉЕ ИВА ЊИЦ КИ

Нај бо ља у 20. ве ку 
у Ју го сла ви ји

Ми хај ло Ге рун



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ голф 3, цена

900 евра, није фиксна.

Број телефона 064/564-

12-95 (СМС)

ПАСАТ Б 5, 1.9 ТДИ, 2000,

караван, клима, прва боја.

064/130-36-02. (290588)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 13Петак, 15. мај 2020.

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

РЕНО сеник, 2003. годи-

ште, дизел, 1900 цм³, пре-

шао 236.000. 063/838-33-

97. (290829)

РЕНО МЕГАН 1.5 ДЦИ,

2005. годиште, ауто-при-

колица, регистрован.

060/311-29-64. (290845)

СИТРОЕН ксара пикасо на

продају. 063/224-528.

(290866)

МАТИЗ даеву на продају.

063/268-557. (290866)

РЕНО СЕНИК, 1.9, ДЦИ,

2004. годиште, 144.000 км.

Комплет зимских и летњих

гума, зедер. Власник десет

година, 1.900 евра.

Л063/223-369. (291060)

ОПЕЛ астра, 2007. годи-

ште, рестајлинг, одлично

стање, сервис. 063/772-

65-18. (290870)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2002,

регистрован, очуван, еко-

номичан, 1.000 евра.

063/140-62-92. (290939)

ДОБЛО теретни, макси,

1.4, 2007, атестиран плин. 

ШЕВРОЛЕТ спарк, 800,

2007, у деловима, прешао

38.000. 064/587-50-24.

(290937)

ПАСАТ Б 5, 1.9, ТДИ,

99/2000, караван, у првој

боји. 064/130-36-02.

(290937)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мулти-

џет, 2007, дигитална кли-

ма, шест брзина. 064/130-

36-02. (290937)

ШКОДА фабија, караван,

1.4, ТДИ, 2004, регистро-

ван до октобра, 1.600 евра.

062/251-669. (290949)

ПЕЖО 206, 1.1, 2001, ате-

стиран плин, металик

плав, одличан.

064/142_55-93. (290997)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова, до-

лазим на адресу. 069/203-

00-44, 066/409-991. (290775)

КУПУЈЕМ возила од 70 до

1.000 евра, стање небитно.

063/193-36-05. (290918)

КУПУЈЕМ возила у било ком

стању, од 80до 1.500 евра.

063/165-83-75. (290918)

ПРОДАЈЕМ: сетвоспре-

мач, тањирачу 20 дискова,

прскалица Морава, 440

литара, растурач за ђубре,

једнобраздни плуг ИМТ и

шпартач за кукуруз три

реда. 063/440-75-12.

(291026)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж

2. Тел. 062/814-84-25

(СМС)

ЦИГЛА старог формата,

1000 комада,  продајем.

Тел 063/772-60-03 (СМС)

ПРОДАЈЕМ шиваће маши-

не, повољно, и поправљам.

063/828-16-52. (290857)

ПРОДАЈЕМ прасиће ква-

литетне, кућна достава.

065/614-74-40. (290865)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,

исправне делове, фрижи-

дере већи, може компен-

зација. 064/129-73-60.

(290811)

ПРОДАЈЕМ бициклове из

иностранства. 063/436-

918. (290914)

ПРОДАЈЕМ машину за су-

дове, два електрична шпо-

рета равна плоча, из ино-

странства. 063/436-918.

(290914)

КОМБИНОВАНИ фрижи-

дер, веш-машина, комби-

новани шпорет, телевизор,

судопера, с висећим.

063/861-82-66. (290926)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,

јагањци, свиње. 060/037-

11-96. (290945)

УГАОНА гарнитура, фоте-

ља мојца, самачки кревет,

полице, усисивач, душек.

063/861-82-66. (290926)

НА ПРОДАЈУ камера пана-

соник, 9.000 – 10.000 дин.

Тел. 061/171-54-06. (290942)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, веш-

машину, регалл, шиваћу

машину багат. 063/787-

31-39. (290967)

РАСПРОДАЈА новог наме-

штаја. Столови од 4.500,

столице од 1.600. 060/600-

14-52. (2909889

ШПОРЕТ на дрва, пуро-

мат, мењач ауди 80. тел.

061/644-62-07. (291006)

ПРОДАЈЕМ судоперу, оста-

ле кухињске елементе, нова

кухиња 12.000 динара.

063/773-45-97. (291019)

ПРОДАЈЕМ козе са јарићи-

ма, може и посебно.

062/634-112, Мара. (290146)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, олово, веш-ма-

шине, замрзиваче, телеви-

зоре, све остало. 061/206-

26-24. (291042)

КУПУЈЕМ старе веш-маши-

не, фрижидере, замрзива-

че, ел. Шпорете, бојлере.

060/521-93-40. (290940)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре,

долазим на адресу.

063/101-11-47, 064/158-

44-10. (290771)

КУПУЈЕМ: перје, старин-

скин амештај, слике, сато-

ве, старе играчке, сифон

флаше, стари новац и

остало. 063/705-18-18,

335-930. (291021)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,

месинг, бакар, веш-маши-

не, замрзиваче, телевизо-

ре. Долазим. 061/321-77-

93. (291042)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (290776)

НА ПРОДАЈУ 10 ари пла-

ца. 065/833-73-65 и

064/364-83-18 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу од 100
квм, са 15 ари плаца,
Баваништански пут 313,
до пута. Тел. 066/903-88-
65. (289597/р)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског зе-
мљишта, северна зона, из-
лаз на магистрални пут,
преко пута „Секиног сала-
ша”. 062/102-89-16.
(290581)

КУЋА са 27 ари грађевин-
ског плаца, Иланџа,
18.500 евра. 065/342-23-
91. (289358)

ПОЉОПРИВРЕДНО зе-

мљиште на Новосељан-

ском путу, Скробари и пе-

тој дужи продајем.

063/772-60-03 (СМС)

НА ПРОДАЈУ плац на Ку-

дељарцу. 064/256-61-64.

(СМС)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-

љарцу. 063/895-85-79.

(290496)

ПЛАЦ на Баваништанском

путу, 7 ари, вода, струја,

ограђен. 063/163-97-17.

(290853)

ПРОДАЈЕМ викендицу у

Баваништу, са 55 ари зе-

мље, у близини Манастира.

063/141-52-77. (290954)

СТАРЧЕВО, кућа са лока-

лом, 15 ари, 43.000; Вој-

ловица, 20 ари, две куће,

одличне, 90.000. (338),

„Јанковић”, 348-025.

(290028)=
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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
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА

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

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1,

013/21-90-900, 013/21-90-903

АКЦИЈEУЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево
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Pančevo, Ružina 14

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(2/290950)

ИЗДАЈЕМ стан са греја-
њем, Миса. 063/784-22-
70. (290867)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплет намештен у цен-
тру Панчева, приземље,
етажно грејање на гас.
Тел. 063/311-369. (290871)

КОТЕЖ 2, издајем празан
двособан стан у згради, са
лифтом. 063/765-84-50.
(290874)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру, 48 квм, новији,
централно грејање.
063/866-25-31. (290878)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, ЦГ, намештена.
064/243-81-10, 063/804-
15-60. (290907)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Котеж 1, код
окретнице, 15.000 динара.
063/690-269. (290905)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте.
Раднички смештај, центар.
0963/502-211. (290892)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у строгом цен-
тру. Тел. 061/621.32-18.
(290889)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 45
квм, комплетно намештен.
061/401-19-46. (290824)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 063/809-59-66.
(290886)

ИЗДАЈЕМ прелеп стан у
центру као ословни про-
стор. 063/892-08-35. (290968)

ИЗДАЈЕМ комплет наме-
штен стан, Содара, 62 квм,
200 евра. 064/866-22-26.
8290972)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
стан, 43 квм, опремљен, у
строгом центру града са
гаражом, плаћање уна-
пред, по договору.
064/171-19-88. (290964)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан,
празан стан, без грејања,
на Тесли. 064/962-76-94,
064/238-09-46. (290979)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
скроз намештен стан, Ко-
теж 1, ЦГ, дуже време.
066/494-900. (290975)

СМЕШТАЈ за раднике у
центру града. 062/435-
323. (291016)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен једнособан стан.
062/435-323. (291016)

ИЗДАЈЕМ намештен мањи
стан у строгом центру.
Тел. 064/010-50-69,
013/347-582. (291036)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан на Тесли,
код „Авив парка”.
060/750-38-07. (291022)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру за једну особу.
Тео. 343-635. (291032)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан на Тесли. Тел.
064/142-68-65. (291062)

ИЗДАЈЕМ двособан стан.
060/320-55-59. (291057)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни стан, ТА греја-

ње, код Хотела „Тамиш”.

064/122-48-07. (291058)

ИЗДАЈЕМ локал 27 квм,

Немањина 3, код Нове По-

ште. Тел. 064/806-64-35.

(290684)

ИЗДАЈЕМ локал 72 квм,

Ул. Радомира Путника 14-

а, Панчево. Тел. 063/540-

209. (290797)

ИЗДАЈЕМ две пословне

просторије (канцеларије),

са телефоном, повољно, у

Његошевој улици.

064/140-65-99. (291055)

ЛОКАЛ, продаја 28 + 12

квм галерија, ТЦ Змај Јо-

вина, први до Његошеве,

приземље, сређен.

063/489-958. (291050)

ИЗДАЈЕМ два локала у

центру, 18 и 12 квм, мо-

гућност спајања. 066/866-

49-00. (290884)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,

опремљен салон лепоте,

може и празан. 063/734-

82-31. (290974)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал на Зеленој пијаци. Тел.
063/819-37-33. (291029)

ИЗДАЈЕ се локал од 12
квм, Жарка Зрењанина 23.
063/103-04-31. (290850)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (290831)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
65 квм, са два тоалета,
магацински простор.
066/345-009. (291027)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством,
за домаћи транспорт .
Пријава, сталан посао.
069/301-17-00 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија.Пријава, ста-
лан посао. 063/884-22-71
(СМС)

ПЛАЦ, ова Миса, Јабучки
пут, Баваништански пут,
Топола. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. ((290948)

БЛИЗУ центра кућа са две
стамбене јединице, цен-
тар. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (290980)

КУЋА у Старчеву, помоћ-
ни објекти, плац 9,5 ари,
укњижено. 063/725-99-37.
(290982)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-
љарцу. 063/895-85-79.
(291010)

УЛИЧНИ део куће, Војлови-
ца, 56 квм, усељив, 13.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (290971)

КУЋА, 180 квм, три етаже
+ 3.5 ара плаца, Маргита.
065/266-42-28, 063/740-
22-41. (290835)

ВИКЕНДИЦА, укњижена,
може плац 5 ари, Новосе-
љански пут. 064/489-40-
36, 013/404-141. (290852)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село.
066/887-84-00. (290858)

КУЋА, Омољица, легализо-
вана, 80 квм, помоћни
објекти, усељива. 064/961-
00-70. (290862)

НОВА спратна кућа, 9 х
12, завршни радови, нова
Миса, власништво.
064/221-36-12. (290863)

ПРОДАЈА плацева, град-
ско грађевинско земљи-
ште, погодно за све делат-
ности. 064/212-5252.
(290872)

ВИКЕНДИЦА, Бања Вруј-
ци, 60 квм, 6 ари, прода-
јем/мењам. 011/274-80-
67. (290882)

ПРОДАЈЕМ кућу у Илан-
џи, са 27 ари плаца,
18.500 евра. 065/342-23-
91. (290929)

КУЋА, Војловица, Б. Је-
динства, 180 квм, могућ
кредит, 55.000 евра.
065/367-71-71. (290938)

КУЋА, Миса, 38 + 12 + 17,
укњижена, самостална,
26.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (291066)

КУПУЈЕМ кућу или део ку-

ће у Качареву. 065/611-

93-78. (290986)

АМК некретнине. Купови-

на кућа, плацева, Панчево

и села. 061/262-08-44.

(290987)

КОТЕЖ 2, трособан ду-

плекс, 70квм, ЦГ, V,

42.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (291077)

СОДАРА, 59 квм, ЦГ, VI,

лифт, потребно реновира-

ње. 063/836-23-83. „Трем

01”. (290908)

ВОЈНА ЗГРАДА, троипосо-

бан, ЦГ, VI, лифт, 56.000.

063/836-23-83. „Трем 01”.

(290908)

ТЕСЛА, трособан стан са

ЦГ, IV спрат, са нус про-

сторијама. 013/331-079,

063/770-45-55. (2908959

ЦЕНТАР, 65, реновиран,

28.000; Миса 45 + 15, ре-

новирано, 26.500. (338),

„Јанковић”, 348-025.

(290928)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Ко-

тежћ 1, 36 квм, ЦГ, полусу-

терен, 23.000 евра. „Дива”,

064/246-05-71. (290951)

СТРОГИ центар, 24 квм,

једнособна, салонски,

21.800. „Дива”, 064/246-

05-71. (290951)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,

дворишни. Тел. 064/303-

35-46. (2909479

СОДАРА, двоиособан,

приземље, гаража, ЕГ,

43.000; двособан, ТА,

33.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (290980)

СТРОГИ центар, ренови-

ран, двособан, ЦГ, III,

48.000; четворособан, VII,

65.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (290980)

СТРЕЛИШТЕ, 120 квм,

двориште, гаража, 70.000;

Тесла, двоипособан,

43.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (290980)

ПРОДЈЕМ трособан стан,
72 квм, на Котежу 1, I
спрат, Цг. 065/474-14-74.
(290983)

СТРОГИ центар, мањи
двособан, 42 квм, ВП, ЦГ,
35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (290971)

ТАМИШ капија, двоипо-
собна, 78 квм, IV, ЦГ, дво-
страно оријентисан, 70.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (290971)

ШИРИ центар, нови одмах
усељиви станови, 69 квм,
власник. 063/208-352.
(291047)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 36 квм, власник.
061/322-04-94. (1291042)

КОТЕЖ, 35 квм, полусуте-
рен, усељив, ЦГ, 20.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (291066)

СТРЕЛИШТЕ, V, ЦГ, 37
квм, две терасе, 23.500’.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (291066)

МИСА, јееднособан, при-
земље, 33 квм, тераса, ТА,
23.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (291066)

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, ис-
плата одмах. 063/836-23-
83, „Трем 01”. (290908)

АМК некретнине, купови-
на станова, Његошева 12.
061/262-08-44. (290987)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (291037)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, све лока-
ције, куће, плацеви. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (291066)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (290971)

СТАН опремљен, 65 квм,
Лава Толстоја 20, Куткова
зграда.063/362-973 (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан по-
лунамештен стан,  издајем
део стана за раднике и из-
дајем локал 25 квм.
064/118-56-11. (СМС)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан Стрелиште.
064/993-72-09. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у кући, Стрелиште.
ТА, кабловска, интернет.
063/821-61-83. (290810/р)

ИЗДАЈЕМ двособну кућу
на Миси, са двориштем,
ненамештену, Војвођанска
97, стара Миса. 061/321-
70-83. (290897)

СТАН у центру издајем
или продајем спратни део
куће, центар. 063/776-16-
77. (290851)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан, зграда без греја-
ња, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (/290860)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Цг, каблов-
ска, интернет, интерфон,
170 евра, депозит.
063/246-509. (290881)
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У складу са чланом 45а. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,

98/2013-УС, 132/2014, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-

др.закон и 9/20) и Правилником о садржини, начину

и поступку израде докумената просторног и урбани-

стичког планирања („Сл.гласник РС” бр. 32/19)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА 

ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ 

ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

У складу са чланом 65. Правилника о садржини, на-

чину и поступку израде докумената просторног и ур-

банистичког планирања („Сл.гласник РС” бр. 32/19),

обавештавамо јавност да је дошло до промене тер-

мина одржавања јавне седнице Комисије за плано-

ве Града Панчева, за следећи плански документ:

Нацрт Плана детаљне регулације 

за магистрални водовод 

Качарево-Банатско Ново Село

Уместо оглашеног термина јавне седнице за

24.03.2020. године, објављеном у локалном листу

„Панчевац” и дневном листу „Данас”, обавештавамо

да је заказан нови термин јавне седнице Комисије

за планове Града Панчева 19. 05. 2020. године, са

почетком у 13,30 , у Малој сали зграде градске упра-

ве Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огласи-

ће се нови термин и место одржавања седнице Ко-

мисије.

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Плана детаљне регулације 

дела блока 089 у насељеном месту Панчево

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне

регулације дела блока 089 у насељеном месту

Панчево (у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-

на и то почев од 15.05.2020.године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној ин-

тернет страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 26.05.2020.

године у 13:00 часова, у Малој сали зграде град-

ске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

23. 06. 2020. године, са почетком у 13:00 , у Малој

сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/14, 83/18, 31/19,

37/19-др.закон и 9/20) и Правилником о садржини,

начину и поступку израде докумената просторног

и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС” бр.

32/19)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗМЕЊЕНИ ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ

СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ГРАДА ПАНЧЕВА

У складу са чланом 65. Правилника о садржини,

начину и поступку израде докумената просторног

и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС” бр.

32/19), обавештавамо јавност да је дошло до про-

мене термина одржавања јавне седнице Комисије

за планове Града Панчева, за следећи плански

документ:

Нацрт Плана генералне регулације насељеног

места Качарево

Уместо оглашеног термина јавне седнице за 24.

03. 2020. године, објављеном у локалном листу

„Панчевац” и дневном листу „Данас”, обавештава-

мо да је заказан нови термин јавне седнице Коми-

сије за планове Града Панчева 19.05.2020.године,

са почетком у 13 сати, у Малој сали зграде град-

ске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ

Ц категорије

за рад на стоваришту

„Голија”

063/776-56-58
(ф)

СЕЛИДБЕ

ТРАНСПОРТ

ПЕТРОВ
МАКСИ КОМБИ

са радницима и без

061/324-37-50 Стева

Потребни
радници

за производњу
бетонске

галантерије.

064/949-92-72

(4
/2

9
0

0
3

0
)

Потребни радници

у производњи 

дрвене амбалаже

„Рас”д.о.о.Старчево

Информације 

на тел. 013/631-066,

013/631-166 

у времену

од 6 до 14 сати

(1/290847)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

РЕСТОРАНУ потребна ку-
варица, са искуством, на
неодређено време.
062/478-394. (и)

ПОТРЕБАН пакер и мага-
ционер за рад у пекари.
Звати од 7 до 16 сати.
063/606-330. (291065)

ПОТРЕБНИ возач и прода-
вачица у пекари. СV слати
на mail: pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs . 064/217-48-56.
(290916)

ПОТРЕБАН радник-ца у
производњи пет амбала-
же. Услови: одговорност,
марљивост, поштење, фи-
зичка виталност и вешти-
на, да је становник Стар-
чева. 063/263-341. (и)

ДОО Зоки стакло, потре-

бан радник. Звати у суботу.

064/131-72-85. (291039)

ПОТРЕБНА жена за сре-
ђивање стана и куће.
061/113-04-75. (291044)

ПОТРЕБНА конобарица
или кoнобар за кафић.
060/362-22-26, 060/362-
22-21. (291067)

ПОТРЕБНА спремачица у
тениском клубу. 060/362-
22-26, 060/362-22-21.
(291067)

ПОТРЕБНА жена за чување
и негу старије жене 24/7.
063/386-378. (290873)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ Го-
луб потребан возач са до-
зволом Б категорије. По-
звати на 060/758-03-24.
(290921)

CAF FE FLA MIN GO тражи
евојку за рад, са искуством.
069/364-10-04. (290922)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у Маркету „Цеца 013”.
060/555-11-73. (290943)

У ЛОКАЛУ брзе хране по-
требне раднице на рошти-
љу и раднице у припреми.
Тел. 065/900-50-08.
(290969)

ПОТРЕБНА радница за
рад на иднустријским ши-
ваћим машинама.
063/776_08-68. (270961)

ПОТРЕБАН кувар са иску-
ством. Звати од 10 до 17
сати. 069/620-325. (290997)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије, до 55 година ста-
рости, за доставу хране.
064/255-84-58. (291049)

ГОЛУБ такси тражи диспе-
чера таксија. Предност
радно искуство у таксију и
познавање града Панчева.
Контакт: Марија Симоно-
вић, 060/663-6463, рад-
ним данима од 8 до 16 са-
ти. (291025)

ПОТРЕБАН piz za мајстор
са искуством. Звати од 10
до 17, 069/620-325. (290997)

ТРАЖИ се озбиљна жена
за помоћ у кући. Звати по-
сле 16 сати. 063/750-66-
85. (291045)

КРЧМИ „Шареница” по-
требна конобарица. Тел.
064/349-93-43. (291040)

ПОТРЕБАН помоћни ку-
вар. Звати од 10 до 17,
069/620-325. (290997)

ПОТРЕБАН мајстор за мо-
лерско-гипсарске радове.
063/861-44-00. 8291017)

МОНТАЖА свих пумпи на
све бунаре за наводњава-
ње-електро и бензинске.
064/134-91-30. (СМС)

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

ЗИДАЊЕ,малтерисање,
кровови, бетонирање, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирање.  063/865-80-
49. (290498)

КЕРАМИЧАР: постављање
свих врта плочица и ком-
плетна адаптација купати-
ла. Данијел, 061/249-29-
90. (290786)

КОШЕЊЕ дворишта, пла-
цева, воћњака тримером.
064/932-52-86. (290655)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (290713)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (290643)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка,
бојлери, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (290540)

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

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

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

РУЧНИ ископи, комплет
шахте, септичке, вађење,
сечење дрвета, остали фи-
зички послови. 064/422-
52-00. (290844)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70. (290848)

ШИВЕЊЕ мушких одела,
дамских комплета по ме-
ри. 063/828-16-52. (290856)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног пла-
ћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (290887)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правке, преправке купати-
ла, славине, вентили, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (290913)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, азмене, по-
правке, одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59. (290925)

ВОДОИНСТЛАТЕР: одгу-
шења канализације,
адаптције купатила, сер-
вис водокотлића, славина,
вентила,  фина монтажа,
повољно. 063/115-71-67.
(290896)

ЧИСТИМО таване,подру-
ме, радимо све послове.
061/321-77-93. (291042)

КОШЕЊЕ траве, корова,
осачица, тример, трактор.
064/867-48-11. (291061)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, венеци-
јанери, гуртне, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (290962)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(290919)

ЧИШЕЊЕ и дезинфекција
клима, са доласком, 1.200
динара. Тел. 061/171-54-
06. (290942)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, индикаторе, бојле-
ре, пуњење фрижидера,
шпорете. 060/521-93-40.
(290949)

КЛИМЕ, монтажа, демон-
тажа, прање, чишћење,
допуна. 060/521-93-40.
(290946)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (290933)

КОСИМ траву и коров
тримером, повољно, дво-
ришта, воћњаке. Зоран.
061/683-67-48, 064/438-
12-46. (290931)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: сер-
висирање, нова купатила,
замена бојлера, одгушења,
адаптације. Повољно.
013/377-930. (290953)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правке, замена, адаптације,
нове инсталације, одгуше-
ња, квалитетно, повољно.
062/832-09-81. (290953)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: заме-
на старо, ново, адаптаци-
је, одгушења – квалитетно.
063/115-71-67. (290953)

ВРШИМ шишање оваца и
резање папака. Тел.
061/321-77-92. Душко. (290955)

КОШЕЊЕ траве, шибља,
обарање стабала, ископи,
рушења, бетонирања, чи-
шћења. 060/035-47-40. (290996)

РУШЕЊА КУЋА, шупа, бе-
тона,  бетонирања, ископи,
одношење ствари, кошење.
064/122-69-78. (290996)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, бетони-
рања, рушења објеката,
чишћења шупа. 061/109-
33-53. (290996)

ИЗГРАДЊА кућа, станова,
хала. Кључ у руке. Astor
Eon. 062/179-67-25. (291038)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова од
темеља до крова. 063/724-
36-24. (291056)

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

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

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непо-
требне ствари. 064/280-
30-16, 063/731-77-67.
Владимир. (291051)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (290952)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (291053)
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Напустио нас је наш

ЈОВАН ХАЏИЋ
1940–2020.

Ожалошћени: син ЂУРА, снаја ДРАГАНА, унук СТЕФАН

и снаја САРА
(17/290875)

ЈОВАН

ХАЏИЋ

Последњи поздрав

брату од сестре РА-

ДОЈКЕ и сестрића

ИВАНА и СТЕВЕ са

породицама

(41/290966)

ЈОВАН РАКИЋ РАКА
1957–2020.

Куме мој љубљени, докле је ходам овим

земаљским шаром, ходаћеш са мном.

ВИШЊА, ДУШИЦА и МИЛАН СПРЕМИЋ

(72/2990756

Последњи поздрав великом другару

РАКИ

Ветерани „Абрашевића”: БАРОН, КМЕТ, 

ГЕНГИЛИ, ШИЉА, ЏИПСИ, ЂОЛЕ, 

ЂУКИЋКА, ЕСМА, РАДА МАРЧЕТИЋ, 

ДЕЈАН ПОПОВИЋ и ЗОРИЦА

Почивај у миру

(73/290780)

Последњи поздрав комшији

ЈОВАНУ РАКИЋУ

од комшилука у Кикиндској 6

(74/290807)

И З В И Њ Е Њ Е

породици Спремић, вете-

ранима „Абрашевића” и

комшијама у Кикиндској

бр. 6 на погрешно обја-

вљеној фотографији у

читуљама за Јована Раки-

ћа Раку у прошлом броју

нашег листа, такође и по-

родици Јована Ракића

чију смо фотографију

грешком објавили.
(75/р)

Последњи поздрав ком-
шији

ЗОРАНУ
од породице
КНЕЖЕВИЋ

(44/290911)

ЗОРАН АНТАНАСИЈЕВИЋ
1959–2020.

Последњи поздрав мужу и оцу од супруге

СЛАВИЦЕ, сина СРЂАНА и ћерке ИВАНЕ

(42/290909)

ЗОРАН АНТАНАСИЈЕВИЋ

Последњи поздрав куму од БУЗЕ, ДУШИЦЕ, 

МАРИЈЕ и СТЕФАНА
(46/290915)

ЗОРАН АНТАНАСИЈЕВИЋ АТАНА
1959–2020.

Последњи поздрав: екипа „Кића” - БУРЕ, БУЗА, ДАНГА,
ВЕСКО, ЧОКИ, ЋИМА, МАКСА, КИЋА, ЧАЛА и БЕЛИ

(55/290941)

ЗОРАН АНТАНАСИЈЕВИЋ АТАНА
1959–2020.

Последњи поздрав.

Ветерани ФК „Динамо” Панчево
(56/290941)

ЈУЛИЈАНА ВЛАХОВИЋ
1954–2020.

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те

искрено воле...

Супруг МИЛОВАН, син ВЕЉКО и унука ДУЊА

(59/290958)

ЈУЛИЈАНА ВЛАХОВИЋ
1954–2020.

Остала нам је велика празнина у срцима после

твог одласка.

Заувек ћеш нам недостајати.

Син ЖЕЉКО, снаја ДРАГАНА

и унуци БАНЕ и САРА

(60/290958)

Последњи поздрав колеги, пријатељу и другу

ДРАГАНУ СТОКИЋУ

од СИКИРИЦА ИЛИЈЕ, ТОТ ЛАЦИЈА

и ЈОЦЕ КАМАНОВА
(65/290966)

Последњи поздрав драгом сину и брату

ЗОРАНУ АНТАНАСИЈЕВИЋУ
Почивај умиру.

Ожалошћени: мајка МИЛЕВКА

(86/291001)
и брат МИОДРАГ са породицом

Последњи поздрав драгом брату и стрицу

ЗОРАНУ АНТАНАСИЈЕВИЋУ
Почивај у миру.

Брат ЗЛАТКО, сестра СНЕЖАНА и братаница ЈОВАНА
(87/291001)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 11.

маја 2020. године преминуо

ЖЕЛИМИР ЖЕЉКО СЕВЕР
1938–2020.

Ожалошћени: БОРИС, МИЛАНА и ИГОР

(115/291048)

Последњи поздрав

другу Атани

ЗОРАН

АНТАНАСИЈЕВИЋ

од породица БУКУР

и МОМИРОВ

(107/291024)

ЖЕЉКО СЕВЕР БРАЦА
1938–2020.

Нашем једином брату и ујаку последњи поздрав.

Заувек остајеш у нашим срцима. 

С љубављу: НЕЛА, СИНИША и МАРИНА

(113/291041)

Последњи поздрав

ЖЕЛИМИРУ СЕВЕРУ

Заједница судија и контролора

Рукометног савеза јужнобанатског округа

и Рукометни савез града Панчева

(117/ф)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

УСЛУГЕ

РАЗНО

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пе-
ћи, поправљамо квалитет-
но са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (290985)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (290888)

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, оправка старих, но-
вих кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (290923)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(290932)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, све на једном ме-
сту. 063/778-47-89,
060/078-47-89. (290984)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисира-
мо, поправљамо и уграђу-
јемо са гаранцијом. Овла-
шћени сервис. „Фриготех-
ник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (290985)

ТЕПИХ сервис Путник. Ду-
бинско прање тепиха и на-
мештаја. Превоз бесплатан.
302-820, 064/129-63-79. (291020)

ЧИШЋЕЊЕ заједничких
просторија у зградама, ста-
новима, локалима, послов-
ним просторијама. Astor
Eon. 062/179-67-25. (291038)

ТРАЖИМО исправну веш-
машину која вам није по-
требна (на поклон).
065/638-06-33. (290989)

ОГЛАШАВАМ неважећом
изгубљену пловидбену до-
зволу број 2167392 за ча-
мац, ПА 546 Ф, на име Ми-
лорад Чокорило. (290894)
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РАДЕ ТРАЈКОВИЋ
1942–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(2/290838)

ВАРГА АНТАЛ ТОНИ

Последњи поздрав од колега из дежурне службе

ЕПС-а

(89/291001)

Последњи поздрав

ТОНИЈУ

од МАЦЕ

и ТОПЛИЦЕ

са породицом

(109/291031)

Напустила нас је наша драга кума

МЕРИ ВИНЧИЋ

Хвала ти за све године дружења.

Остајеш у нашим мислима и срцима

заувек.

Са љубављу кумови БЕРГИНЦИ

(58/290956)

Осмех је био језик којим се најбоље спо-

разумевала

МЕРИ ВИНЧИЋ

Можда спава са очима изнад сваког зла. 

Неизмерно тужни: ЈАСМИНА, ЈОВАНА,

ЗОРА и ЈОВАН ВИНЧИЋ

(94/291004)

Својом несебичношћу, ведрином и добротом

оплеменила си наше животе

МЕРИ ВИНЧИЋ

Неизмерно тужни: МИРЈАНА, БИЉАНА, 

ЗОРАН и МИЛОВАН ЖИВАНОВИЋ

(93/291004)

Драга

МЕРИ
почивај у миру.

Твоје комшије: СВЕТЛАНА, ТИЈАНА, ЉИЉА, 

(88/291000)
СНЕЖА и АНА

С неизмерном тугом опраштамо се са драгом нам се-
стром, снајом и тетком

МЕРИ ВИНЧИЋ

Тугују: ДРАГАН, ЈЕЛА, ГОРАН и ГОРДАНА ВУЧИЋЕВИЋ

(99/291009)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 12. маја 2020,

у 65. години, преминула наша драга

МЕРИ ВИНЧИЋ
рођ. Тарлаћ

1955–2020.

Ожалошћени: супруг МИЛИВОЈ, ћерка МАРИЈА, син МИЛОШ, зет

ДУШАН, снаја ИВАНА, унуци ЂОРЂЕ и ВИШЊА, мајка ФРАЊИЦА,

као и остала родбина и пријатељи

(49/290924)

Последњи поздрав

МЕРИ ВИНЧИЋ

од брата ЈОВИЦЕ и снаје ВЕСНЕ

ВУЧИЋЕВИЋ

(62/290963)

МЕРИ ВИНЧИЋ

Овога пута су анђели на добитку!

Сигурни смо да ћеш их довести у ред и да ћеш

даље пазити на нас, јер је то оно што најбоље ра-

диш!

Заувек ћеш бити са нама.

МИЛЕНКО, БУБА, НЕША, МАЈА, БОЈАН, 

ЈАДРАНКА, ДУШАН, ОГИ, НОЛЕ и МАША

(79/290991)

Наша драга

МЕРИ ВИНЧИЋ

преселила се у вечност.

Никада нећемо заборавити твоју доброту, ве-

дрину, пожртвованост.

ЈЕЛЕНА и РАДА ВИНЧИЋ и породица МЕДИЋ

(92/291004)

МЕРИ

ВИНЧИЋ

Изгубили смо најбо-

љу заову и тетку. Зау-

век ћеш бити са на-

ма, пуно те волимо. 

МАРА, СТАНКО

и ЈОСИПА
(77/290991)

МЕРИ

ВИНЧИЋ

Тешка срца се раста-

јем са тобом. 

Волела сам те и би-

ћеш увек самном.

Твоја мама

ФРАЊИЦА
(78/290991)

Последњи поздрав
драгој

МЕРИ

ВИНЧИЋ

С љубављу: ВИНЧИЋ

ДУШАН и ЈОВАНКА

са породицом и БОЈА

ВИНЧИЋ са породицом

(105/291018)

Последњи поздрав брату наше колегинице

СЛОБОДАНУ ИЛИЋУ
1944–2020.

од колектива Ban ca In te sa, 

Штросамајерова 1

(110/291033)

Последњи поздрав

драгој

МЕРИ

од ЉИЉЕ

и МИРОСЛАВА

(95/291005)

Последњи поздрав

драгој комшиници

МЕРИ

ВИНЧИЋ

од МАРИЈЕ

и МИЛАНА АНДИЋА

(91/291004)

Драгој

МЕРИ

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Сада те анђели чувају.

Породица БРАТИЋ

(111/291034)

Последњи поздрав

пријатељици

МЕРИ

од породице

ТОМАШЕВИЋ

(119/291064)

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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Обавештавају се родбина и пријатељи да се у су-

боту, 16. маја 2020. године даје четрдесетоднев-

ни помен откако је преминуо наш вољени су-

пруг, отац и деда

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

Његовији најмилији: 

породице КНЕЖЕВИЋ и ПОМАР

(66/290970)

СЕЋАЊЕ

на драгу супругу, мајку и баку

ЈОВАНКУ СТОЈКОВИЋ СЕКУ
9. I 1951 – 16. V 2015.

Супруг БОРА, деца САША, ИВАНА, 

ТАЊА и ДРАЖЕН, унуци ТАМАРА, 

ЈАНА, ТАРА и МАРКО

(90/291003)

18. маја 2020. навршава се година откако није са нама

СЛОБОДАНКА КОЈИЋ

Прошла је прва година...
Породица

(98/291008)

РАДМИЛА
ВЕЛИКИНАЦ

МИЛА
рођ. Лацков

18. V 2005 – 18. V 2020.

Oстаје нам успомена и
вечна љубав за тобом.

Сестра ЗАГА
и зет ТОМА ЂУЛИНАЦ

(100/291011)

ПОМЕН

БОСИЉКА

КОСТИЋ
14. V 2005 – 14.V 2020.

Ни после петнаест годи-

на ниси заборављена...

Твоји најмилији

(101/291012)

21. априла навршила се година од смрти мог

драгог супруга

ВЕЛИЧКА ВЕЛКИЋА
1937–2019.

возача АТП-а

из Омољице

Вељо, година је била дуга када живим сама без

вољеног супруга.
Твоја супруга МИЛЕНА

(102/291013)

РОДОЉУБ

ОСТОЈИЋ

Уваженом колеги по-

следњи поздрав од

колега УФТОП

(103/2910149

Прошла је година од смрти нашег

МИОДРАГА МАКСИМОВИЋА
1961–2019.

Твоји: ДРАГАНА, МАША и ТАРА

(114/291043)

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

МИЛАН
САВИЋ
1939–2019.

Увек у нашим мислима
и срцима.

Супруга ДУШАНКА,
син ВЛАДИМИР

(108/291028) и унук ОГЊАН

17. маја се навршава го-
дина откада се упокоји-
ла наша вољена

ЗОРИЦА

ВОЈНОВ

БАБИЋ БУБА

Успомену на њу чува
породица

(112/291035)

Заувек у нашим срцима

ЈЕЛЕНА ШАРАЦ
13. V 2010 – 13. V 2020.

Твоји: САША и ВЛАТКО

(116/291054)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ БРУЈИЋУ

Много ћеш нам недостајати.

ЛУДАЈИЋИ

(36/290898)

Наш вољени Бруја изненада нас је напустио у

54. години.

ДРАГАН БРУЈИЋ
1966–2020.

Сахрана ће бити обављена 14. маја 2020. године,

у 14 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА, 

син ЧАСЛАВ и ћерка ОЛГА
(83/290995)

Последњи поздрав драгом

БРУЈИ
Недостајаће нам наша дружења.

КАТА, БАЈА и ЛУКА
(82/290994)

Последњи поздрав драгом течи и зету

БРУЈИ
Хвала што си оплеменио наше животе.
Нека твоја добра душа почива у миру.

(104/291015)
                                                                      Породица ЋОРИЋ

ДРАГАНЕ

остају само успомене на искрено пријатељство.

СТОЛЕ са породицом

(118/191063)

Наш драги супруг, отац и деда преминуо је 5. маја 2020. године

ПАЈКО СТОЈАНОВИЋ

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, син АНДРИЈА, 

ћерка АНДРИЈАНА, снаја МАРИЈАНА, 

унуци УРОШ, МИЛОШ, КРИСТИНА, ЛЕНА и МАРКО

(69/2909779

Последњи поздрав нашој

ВЕСНИ

од супруга ВЛАДИМИРА, сина МИЛАНА,

мајке МАРИЈЕ, оца ЛАЈОША, 

родбине и пријатеља

(19/290877)

С тугом обавештавамо да је 11. маја 2020. године

преминула

БОЖАНА ЈАКИМОВСКА
1937–2020.

Мајко, почивај у миру.

Ожалошћени: ћерка СТАНИСЛАВА, син ЖАРКО

и снаја БОСА, унуци ВИКТОР, АЛЕКСАНДАР и

ДАРКО и унука САЊА са породицама
(106/291023)

Последњи поздрав

СЛАЂИ

ВИДИЋ
од СНЕЖЕ

(64/290965)

НИКОЛА

МИЛЕТИЋ

Последњи поздрав

нашем драгом прија-

тељу и другару Ники

Породица БАБИЋ

(3/290839)

9. маја 2020. преминула
је наша мајка и бака
Последњи поздрав

ЖОФИ НАЂ
1940–2020.

Нећемо те заборавити.

Син ЛАЈОШ
са породицом и ћерка

ИБОЈКА са породицом
(20/290879)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

300-820, 300-830

Прође једна тужна година

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Зоко, била си део нашег живота. Вечност није довољна да се забо-

рави твоја доброта, твој благи осмех пун љубави.

Остале су успомене док постојимо.

Ујак СРЕДОЈЕ и брат ВЛАДИМИР са породицом из Београда

(29/ф)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДРАГИЦА ДУНДОВИЋ
26. V 2019 – 26. V 2020.

Вољена мајко – нано. 

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од за-

борава.

Твоји најмилији: ћерка ГОРДАНА, унук ГОРАН

са фамилијом, унука КАТАРИНА са фамилијом, 

унук МИОДРАГ и зет ПИШТА

(52/290934)

17. маја 2020. навршава се седам година откако нас је напустио наш дивни
отац, деда, брат, супруг и зет

прим. др ДРАГОМИР СТЕФАНОВИЋ
мр. сц. мед. ОРЛ

17. V 2013 – 17.V 2020.

Увек си нам у мислима, причама и увек присутан.
С љубављу и поштовањем
(53/290935)

                                                                                                                                                         Твоја породица

Осам година није са нама наш драги

ТОМИСЛАВ МИХАЈЛОВ
дипл. инж. саобраћаја

1944–2012.

С љубављу у сећању.

Супруга МИРЈАНА, кћер НАТАША, син ИВАН,

сестрићи из Новог Сада са породицама

и породица ВУЧИЧЕВИЋ из Загреба
(54/290936)

Драга наша

СЕКО

Нешто што никад не умире су љубав и сећање на тебе.

С љубављу: ујна РАДА, МАРКО, ЛЕЛА, ВЛАДИЦА и НЕША

(63/ф)

Сећање на

ТОМИСЛАВА КРИЖАНА

Важио си као стручњак техничко-технолошке

разраде делова производа авио и војне инду-

стрије те друге опреме ”Утве”.

Упамћен си као врстан руководилац и веома це-

њен.

Био си примеран супруг, отац и деда, те веома

добар поштен човек, друг, пријатељ и кум.

Незаборавни су дани, часови проведени са То-

бом у разговорима, на мору и пецању.

Људске врлине које си поседовао не могу се за-

боравити док смо живи.

ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ
(51/290930)

Мила моја

СНЕЖО

Време пролази а ту-

га, бол и љубав остају

вечно.

Твоја ВЕЦА, 

ујка и ујна

(61/290960)

18. маја навршава се четрдесет дана отка-

да је преминуо наш драги

БОГДАН КОЛАРОВ

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Помен и пренос урне ће се одржати на

Старом православном гробљу у 12 сати.

Твоји: ћерка БРАНКА, син МИОДРАГ,

снаја МИРЈАНА, унуке МИЛИЦА

и МИЉА са својим породицама

(67/290973)

19. маја 2020, у 11 сати, на гробљу у Омољици,

молитвено ћемо обележити шестогодишњи по-

мен нашем најдражем

НИКОЛИ ГВОЗДЕНОВИЋУ

Само ми знамо колико је тешко живети без тебе.

Недостаје нам твоја доброта, недостајеш нам ти.

Мајка СТОЈА и брат ЗДРАВКО са породицом

(80/290992)

16. маја навршава се по-
ла године откако се
упокојила наша мама и
бака

ЈАЊА

КАТИЋ

Синови РАДИША

и МИЛОМИР, снаја

ВЕРИЦА и унук НИКОЛА
(8/290846)

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

ВУЈКО

АНЂЕЛКА ЈОВАН
15. V 1914 – 18. V 2003. 15. I 1906 – 18. XII 1998.

Вечно сте у нашим срцима и мислима.

Синови МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО и СЛАВКО, ћерке РУЖА, ОЛГА и ЗОРКА
(31/290883)

20. маја навршава се четрдесет тужних дана

откако није са нама наш вољени

ДУШАН РАШИЋ ХАН
1965–2020.

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Неутешни: супруга ДРАГАНА, ћерка ВАЊА,

унука НИКОЛИНА и зет МАРКО, 

мајка ЉУБИНКА и отац САВА, 

сестра ДУШИЦА и зет ДРАГАН, сестричина

МАРИЈА, зет СТЕФАН и БАРБАРА

(96/291007)

Драги тата, четрдесет

претужних дана без

тебе

ДУШАН

РАШИЋ

Мили мој татице, ја-

ко нам недостајеш.

Воле те твоје: ВАЊА,

НИКА и ДРАГАНА

(97/291007)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 15. мај 2020.22

Нашој вољеној

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Пре годину дана си се преселила на небо да нам даш снагу и

утеху. За нас утехе нема. Бол и туга су све већи.

Твоја доброта, пажња коју си носила у својој осетљивој души,

тихи глас и благи осмех остаће заувек у нашим срцима.

Твоја тетка СТАНОЈКА и течо РАДЕ са породицом

(23/ф)

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Страшна и тешка година и безброј мисли са једним питањем

„зашто”

Стриц СИМО, стрина ГОРДАНА и брат АЛЕКСАНДАР

(24/ф)

Навршава се једна тужна година

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Дан за даном иде, а ниједан без сећања на тебе. 

Анђео си била, са Анђелима почивај.

Деда МИЛЕНКО ЧАКАРЕВИЋ

и ујак ДРАГАН са породицом из Београда

(25/ф)

Прошла је тужна година

ЗОРИЦЕ ТРАВИЦЕ

Вечност није довољно дуга да се заборави твоја љубав према

вољенима, доброта и тихи глас са осмехом. 

Чуваћемо те у срцима заувек и тешко је прихватити да те нема.

Тетка МИЛКА, течо СТАНКО и брат ИВАН

са породицом из Чачка

(26/ф)

Прошла је година у дубоком болу откада је отишла наша

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Небо је богатије за једно, за још једног Анђела. 

Твој мио глас, загрљај, пожртвованост, ведар дух, племенитост и

доброту којој није било краја, носимо у души.

Са тугом у срцу чувамо успомену на тебе, Анђеле наш.

Твоја тетка ЗОРА и теча САВО

(27/ф)

Прошла је година откад није са нама наша сестра

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Секо, прерано си затворила своју књигу живота и многе странице

никада неће бити испуњене, али ће остати записано да си својој

браћи пружила највећу љубав, подршку и разумевање које никада

нећемо успети да ти узвратимо у оној мери колико си ти исијавала

за све нас.

Секо знај да те заувек чувају твоја браћа.

Брат ЗОРАН са породицом, МИЛАН, ВОЈИСЛАВ, 

МАРКО и МИЛАДИН са породицом
(28/ф)

Нашој драгој

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твој брат ЗОРАН, ЛИДИЈА и ТЕОДОРА

(48/290920)

Прошло је четрдесет ту-
жних дана без нашег
драгог

ТОМКА

ЛАЈОША
1963–2020.

Нека ти Бог подари мир

у царству небеском.

Чувају те од заборава:

синови БОРИС

и МИЛАН, снаја

САШКА, унуке ЕЛЕНА

и САРА, брат АЛПАР

и тетка КАЈА

(40/290904)

ПОМЕН

12. маја било је девет

година откако се

упокојио наш отац,

деда и свекар

ИЛИЈА

ОГРИЗОВИЋ

Вечно у нашим срци-

ма и мислима.

Синови РАДОМИР и

СИНИША, снаја

ЉИЉАНА, унуке

ИВАНА са породицом

и МИЛЕНА

(45/290912)

У суботу, 16. маја, у

10 сати, на Старом

православном гро-

бљу, дајемо шестоме-

сечни помен нашем

вољеном

НИКОЛИ

ПАВЛОВУ

Његови најмилији
(57/290944)

ЗОРИЦА

ТРАВИЦА

Анђели не умиру.

Живећеш заувек.

НЕНА, СУЗА и БАНЕ

(76/290990)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЕСТЕР АПЦИ
Рођ. Варга

26. III 1922 – 14. V 2020.

Памтићемо те са пу-

но љубави. У срцу си

заувек у нашој бли-

зини.

С тугом твоја сестра

МАРГИТА, ТИБОР,

АНИЦА, НАТАЛИЈА

и КАТАРИНА

(70/290978)

Дечји песник

АЛЕКСАНДАР
САША

БОЖОВИЋ
1968–2013.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.

Твоји кумови

Породица ВУКЧЕВИЋ
(71/290981)

20. маја ће се навршити седам година откако се

преселио у вечност наш

САША

„Пролеће је месец мај”... већ седми, а ми ни да-

ље не желимо да верујемо да пролази без тебе.

Заувек у нашим срцима и мислима.

Мама, МАЈА и ИВАН
(85/290999)
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Обавештавамо родбину и пријатеље

У суботу, 16. маја 2020. године, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо

годишњи помен нашој ћерки

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Ћерко, насмејани Анђеле наш, чак и када су те туга и бриге мориле знала си

да их сакријеш негде дубоко у себи, у твојој осетљивој души.

Тако и ми сад настављамо храбро, а туга за тобом урезана је дубоко у нашем

животу.

Прође тужна година, мисли су препуне сећања да си увек била ту за

родитеље.

Остала је велика празнина, утехе нема, заборав не постоји. Било је лако

волети те, ћерко наша Зорице.

Неутешни родитељи: ТРАВИЦА МАРА и МИЛОШ

(30/Ф)
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Прошло је две године откако није са нама наша драга мама и ташта

ДАНИЦА НИКОЛИЋ ДАЦА

Хвала ти за брижност, доброту и љубав коју си нам несебично пру-

жала.
Ћерка СНЕЖАНА и зет ЉУБИША РАДОВАНОВИЋ

(1/290836)

Најтужније сећање на

БАЛЕК АДАМА
15. V 2013 – 15. V 2020.

Седам тужних година чекам да ћеш ми се пробудити из дубоког

сна. Тебе нема, најдраже моје.

Тешки су ми дани без тебе. Све је црно око мене, јер ми недо-

стајеш.

Хвала ти за љубав, хвала ти за пажњу коју смо једно другом по-

клањали. 

Хвала ти анђеле мој за све тренутке проведене са тобом.

Волећу те док у мени снаге има. Нека ми те сви добри анђели

чувају. Ја ћу те чувати од заборава.

Вечно неутешна твоја супруга АНКИЦА

Тихо ноћи, моје злато спава.

(4/290840)

ДРАГО ДУШАНКА

КАРИЋ КАРИЋ
2006–2020. 2018–2020.

Вољени не умиру, они живе и даље у нашим срцима.

Ваши најмилији
(7/290843)

Синови наши, време пролази, дани су све тежи.

Никада Вас нећемо заборавити.

Нека вас анђели чувају

МИХАЉ СТЕВАН ИМРЕ
18 година 1 година 7 година

Ваши тата и мама

(10/290854)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Прошло је тридесет

година растанка од

моје маме

ЈЕЛЕНЕ

ВИНКО

Тужна сам. У мојим

мислима, у мом срцу

живиш.

Воли те твоја

МИРЈАНА

са породицом

(12/290861)

Драгом супругу

МИРКУ МУТАПЧИЈИ

Увек сам била с тобом и остајем твоја.

Супруг МАРИЈА

(13/290864)

Четрдесет дана

МИРКАНУ

од НЕЂЕ, ВЛАДЕ, ВУЈЕ и СТЕВЕ

(14/290864)

16. маја навршава се двадесет седам година откако ни-
је са нама наш вољени

др АНДРЕЈ УСПЕНСКИ
спец. радиолог

Супруга ЉИЉАНА и синови НИКОЛА и ВЛАДИМИР са
породицама (16/290869)

� 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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ГОДИШЊИ ПОМЕН

БОШКО

БИРЦЛИН

БОБА

У нашем си срцу и се-

ћању до вечности.

Недостајеш нам тата.

Твоји: РАЦА, 

МИРОСЛАВ

и ИВОНА

са породицом

(32/290890)

БОШКО

БИРЦЛИН

БОБА
1. I 1940 – 18. V 2020.

Година дана прође

како те нема, не могу

да се помирим да те

нема. Премало је ре-

чи а превише туге да

кажем колико ми не-

достајеш.

Твоја супруга

МИЛИЦА
(33/290890)

БОШКО БИРЦЛИН БОБА
1. I 1940 – 18. V 2020.

Драги наш Боки, живећеш вечно у нашим срцима. Ни-
када те нећемо заборавити.

Твоји: СТЕВА, МАРИЈА, БОРИС и ВЛАДИМИР
(34/290890)

СТАМЕН АНЂЕЛКОВИЋ
16. V 1980 – 16. V 2020.

Живећеш док год и ми будемо живе.

Супруга СТОЈАНКА, ћерка НАДА

и зет СЛАВКО са децом
(39/290903)

20. маја 2020. навршава се година откако нас

је напустила наша племенита мајка, бака и

прабака

РУЖИЦА ОГЊАНОВ
рођ. Дечермић

1930–2019.

из Долова

Велика празнина је остала за тобом. 

Вечно сећање на тебе ће имати породице

AN NUZ ZO, ОГЊАНОВ, ДЕЧЕРМИЋ и МАРИЋ

(43/290910)

СЕЋАЊЕ

КОЛАРИЋ

ГРОЗДАНА ВОЈИН
6. X 1921 – 10. V 2000. 23. X 1922 – 12. VI 2009.

Године пролазе без Вас, али не и успомене и драга се-
ћања на Вас. Почивајте у миру.

Воле Вас заувек ваши: ћерка ЈЕЛИЦА и АНИЦА, 
син ЉУБИША и њихове породице

(47/290917)

19. маја 2020. навршавају се три године откада

нас је напустио наш

ЉУБИНКО СТОЈКОВ
1951–2017.

Заувек ће нам недостајати подршка и љубав коју

си нам пружао а остају успомене које не бледе.

Твоја супруга ЈОВАНКА, син ИВАН

и ћерка ИВАНА са породицама
(50/290927)

Драги наш

БАЈО

Чуваћемо те увек у срцима.

Чика ВАЊА са породицом
(84/290998)
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ЈЕЛЕНА МИХАИЛОВИЋ

Четрдесет дана туге бола и очаја, јер сам тебе заувек изгу-

била.

Бескрајно те воли твоја мама

(5/290841)

15. маја 2020. наврша-

ва се тужна и тешка

година откада није са

нама наша најдража

ЉИЉАНКА

АРИЗАНОВИЋ

ЉИЉА

Тешко је без тебе.

Нека те анђели чува-

ју, легендо наша!

Твоја ћерка

ДРАГАНА

и супруг ДРАГАН
(6/290842)

Прошло је годину дана дана откако нас је напу-

стила наша драга

ЗОРКА ГВОЗДЕНАЦ
17. V 2019 – 17. V 2020.

Доста је тога било лепог да би време све избри-

сало. Почивај у миру.

Твоја деца: СЛАВКО и ВИНКА са породицама

(9/290849)

Сећање на нашу драгу

ЈЕЛЕНУ МИХАИЛОВИЋ

Породице КОРАЋ и ХУБЕР

(11/290855)

15. маја навршава се годину дана од смрти моје маме
и нане

ДАНИЦЕ ШАМАРЕ
1940–2019.

Недостајеш.
Твоји: БРАНИСЛАВА, НАТАША, АЛЕКСАНДАР и ЛУКА

(15/290868)

15. маја, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетоднев-
ни помен нашој

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВ
1937–2020.

Заувек ћеш бити са нама.

(18/290876)
                                                                             Твоји најмилији

У суботу, 16. маја, у 10 сати, на новом православном гробљу, даваћемо го-

дишњи помен нашем вољеном оцу и супругу

МИЛАДИНУ ЈОВАНОВИЋУ
Много нам недостаје твој лик увек спреман на шале, поглед пун љубави и

сјај твог осмеха. Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга СТАНОЈКА, син МИЛОШ и ћерка ГОРДАНА
(21/290880)

Навршава се годину дана од смрти драгог оца и таста

МИЛАДИНА ЈОВАНОВИЋА
Вољени никад не умиру док живе они који их воле, ко-
ји их се сећају...

Ћерка ГОРДАНА и зет ВЛАДАН
(22/290880)

25. VI 1994 – 18. V 2016 – 2020

ПРЕДРАГ ПЕЂА

ФОРГО

Прође још једна година, пролете...четврта...

Нанизали се дани дуги и болни од кад је вре-

мена. Најцрње црне која се може замислити.

Као потпуни бесмисао. Црно, као празан по-

нор. Као нема и неће бити. Као важно питање

без одговора. Као губитак вере. Као немоћ.

Као удах без издаха. Као издах без удаха. Загр-

љај у празно. Мрак толики да не знаш где по-

чињеш и где се завршаваш.

Празнина.Најгори осећај.Кад ти је нешто по-

требно а то немаш и не можеш имати.Кад си

неког изгубио и не можеш га вратити. Кад си

тужан и не постоји ништа што би те могло ора-

сположити.Кад ти неко недостаје а не можеш

га загрлити.Кад имаш жељу која се не може ис-

пунити. Кад имаш толико тога да кажеш а то

не умеш.

Како сместити у неке речи сва осећања, мисли

и тренутке којима је заједничко једино то што

су сви везани за тебе? Како свести то ко је и ка-

кав је био у нека слова и речи на гомили а да

имаш осећај после да је речено све што треба

да се каже?  У начину на који је постојао и био

овде са нама није било сумње нити напора.

Jедан једини сусрет са њим био је довољан да

осетиш да преко пута тебе стоји добар чо-

век.Човечност чије само присуство радује. Чак

и натмурен само корак од осмеха.

Недостаје ми прва реченица коју изговарам

кад те видим. Недостаје ми твој поглед, онако

полусањив, полулењ и радостан. Недостаје ми

начин на који ме гледаш, са руком на бради.

Недостаје ми да те милујем и покривам док

спаваш а ти се правиш као да не чујеш. Недо-

стаје ми да ти намештам косу како ми одгова-

ра. Недостаје ми твоје лице, твоје руке,твој

глас,твоје очи. Недостаје ми мирис твоје коже.

Недостаје ми да ти кажем „добро јутро, Лепи“

или „ Љубави моја“. Недостаје ми оно „Шта ти

се једе“ ...Недостаје ми живот какав постоји

само у твојим очима и нигде више. Недостају

ми године које нећемо провести заједно, жи-

вот који нећемо проживети. Недостају ми тво-

ји снови, твоји проблеми. Недостаје ми да ми

причаш шта ћеш све бити у животу.  Недоста-

је ми твоја подршка и да поново будем јака у

твом погледу. Недостаје ми твој поглед као мо-

је најбоље огледало. Недостаје ми твоје oсмех

кад се жалим теби на тебе. Недостаје ми твој

непрестани смех који траје и када се заустави.

Недостаје ми твоја лежерност и оно твоје чу-

вено-ма, лако ћемо... Недостаје ми да те чекам

и испраћам, твој загрљај, твоја правдања,изви-

њења. Недостаје ми твој живот, твоје наде,

твоја очекивања, твоји страхови. Недостају ми

твоја питања, савети, мишљења. Недостаје ми

твоја енергија,твоја личност, твоја воља. Недо-

стаје ми твој шарм, лакоћа,присутност,спонта-

ност,спокојство. Недостаје ми све што је твоје.

И куда си отишао? А могао си више од онога

што је обично.

Једном, када нам се поново укрсте кораци, у

неком бољем тренутку, у неком другом живо-

ту, пронаћи ћемо се. До тада, буди нам срећан

тамо негде.

ДОБРОТО НАША

мама, тата, сестра

баке и деда Божа

(35/290893)

СЕЋАЊЕ

СУТА ЗЛАТКО

СТОЈЧИЋ СТОЈЧИЋ
2010–2020. 2017–2020.

Вечно ћемо вас памтити

(37/290899)

Три тужне године

ВОЈИСЛАВ ЂУРКОВ
15. X 1951 – 16. V 2017.

Претешко је.

ВЕРА, ИВАН и НОВИЦА

(38/290900/01/02)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИЛАДИН ЈОВАНОВИЋ

Прошло је годину дана откако ниси са нама.

Добре ствари се не могу заборавити.

С поштовањем брат АНЂЕЛКО са породицом

(68/290976)

ЗЛАТКО

СТОЈЧИЋ
10. IV 1967 – 15. V 2017.

Љубав је вечна. Увек

ћеш бити са нама.

Твоји најмилији

(81/290993)
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Ве ли ки број на ших су гра ђа на
оти снуо се у бе ли свет у по тра -
зи за из да шни јим из во ром ег -
зи стен ци је, а „Пан че вац” им у
овој ру бри ци  пру жа при ли ку
да опи шу ме ста на ко ји ма се
тре нут но на ла зе и ука жу на осо -
бе но сти тих под не бља и људи.

У ак ту ел ном бро ју на ша су -
гра ђан ка и про сла вље на пи ја -
нист ки ња Ма ри на Ар се ни је -
вић, ко ја већ ду го жи ви у
Њујор ку, пред ста ви ће свој жи -
вот у Аме ри ци, са освр том на
ак ту ел ну си ту а ци ју у ве зи с
пан де ми јом.

На ша не ка да шња су гра ђан ка
Ма ри на Ар се ни је вић, пи ја нист -
ки ња и ком по зи тор ка, већ го -
ди на ма жи ви у САД, где је за -
вре де ла мно га свет ски зна чај -
на при зна ња – од пре сти жне
ме да ље ча сти острва Елис (ко -
ју је до би ло се дам аме рич ких
пред сед ни ка, укљу чу ју ћи и
Трам па) до на гра де „Еми” за
сво је ком по зи ци је с ван се риј -
ског кон цер та у Вест По ин ту.

Ина че, Ма ри на је ро ђе на у
Пан че ву, као је ди но де те Мир -
ја не, ди пло ми ра не прав ни це,
и Ра до ми ра, по зна тог фуд ба -
ле ра и еко но ми сте.

Од ма ле на је има ла са мо јед -
ну же љу – да јој ро ди те љи ку пе
кла вир...

– Са шест го ди на ро ди те љи
су ме упи са ли у бе о град ску ба -
лет ску шко лу „Лу јо Да ви чо”.
Та мо сам не пре кид но ста ја ла
по ред ко ре пе ти то ра, па је на -
став ни ца ба ле та су ге ри са ла мо -
јим ро ди те љи ма да ме пре ба -
це у Му зич ку шко лу „Јо ван
Бан дур”. Та ко сам го ди ну да на
ка сни је, на кон сто ти нак пла -
стич них кла ви ра, од мај ке и
оца до би ла пи ја ни но „пе троф”
– мо гао је да се сме сти у мо јој
со би ци по ред зи да ко ји је де -
лио мој од њи хо вог кре ве та –
по чи ње при чу Ма ри на.

Од би ла да бу де Брит ни

Упо ре до са Основ ном шко лом
„Сте ви ца Јо ва но вић”, ко ју је
окон ча ла као нај бо љи уче ник
и но си лац Ву ко ве ди пло ме и
мно гих дру гих на гра да, за вр -
ши ла је и му зич ку шко лу у кла -
си на став ни ка Пе тра Ма му зи -
ћа, по сти гав ши број не успе хе
на по кра јин ским и ре пу блич -
ким так ми че њи ма кла ви ра.

– Пр ви со ли стич ки кон церт
сам одр жа ла с де вет го ди на, у
са ли та да шњег До ма ЈНА, и
ње му су при су ство ва ли сви уче -
ни ци из мо је шко ле. Тај труд
је за пао за око по зна том ру -
ском пи ја ни сти Kонстантину
Бо ги ну, ко ји ме је иза брао као
тек јед ног од не ко ли ко сту де -
на та ко ји би на ста ви ли шко ло -
ва ње у Ру си ји. С тим се ро ди -
те љи ни су сло жи ли, па сам упи -
са ла Сред њу му зич ку шко лу
„Мо кра њац” у на шем глав ном
гра ду, ко ју сам та ко ђе за вр ши -
ла с Ву ко вом на гра дом и мно -
гим при зна њи ма с кла вир ских
над ме та ња. По том сам ди пло -
ми ра ла и ма ги стри ра ла на

Музич кој ака де ми ји у Бе о гра -
ду, у кла си про фе сор ке Не ве не
По по вић, са сред њом оце ном
10, да бих се ка сни је уса вр ша -
ва ла у Ита ли ји, Ау стри ји и САД
– ис ти че пи ја нист ки ња.

И док је жи ве ла ов де, ње на
му зи ка је би ла ин спи ри са на
на шим на сле ђем. Та ко су се на
ди ску „Мој ма тер њи је зик” на -
шле ком по зи ци је „Kосово”, „Хо -
мо ље”, „Пра и скон”... Те бал -
кан ске мо ти ве пре се ли ла је и
у но ву сре ди ну, са иде јом да
све ту при бли жи ов да шње му -
зич ке ко ре не.

– От кад сам до шла на се вер -
но а ме рич ки кон ти нент, ни сам
има ла ди ле му да је мо ја ми си ја
да све ту пред ста вим срп ску му -
зич ку ба шти ну и да по мо ћу умет -
но сти спа јам раз ли чи те кул ту -
ре, на ро де и ре ли ги је. Мој пр ви
кон церт у дво ра ни „Кар не ги хол”
2003. го ди не био је спој кла сич -
не му зи ке и мо јих ком по зи ци ја
ин спи ри са них тур бу лент ном
исто ри јом Ср би је и Бал ка на.
Kао умет ни ку, би ло ми је ве о ма
бит но да не из гу бим се бе и сво -
је по ре кло, па сам од би ја ла пред -
ло ге аге на та да ме пре тво ре у
Брит ни Спирс за кла ви ром –
ка же ова ро ђе на Пан чев ка.

Ви тез све то сав ског
пацифи зма

Пре крет ни ца јој се до го ди ла
ка да ју је аме рич ка те ле ви зи ја
ПБС (ко ја у са ста ву има 345
ста ни ца из це ле Аме ри ке) по -
зва ла да сни ми се ри ју кон це -
ра та под на зи вом „Great Per-
formances”, као што су не кад
чи ни ли Па ва ро ти, Бо че ли, Са -
ра Брајт ман...

– До шли смо до за јед нич ке
од лу ке да се кон церт сни ми у
„Ај зен ха у ер хо лу” на Вест По -
ин ту, чу ве ној вој ној ака де ми ји,
с та мо шњим ор ке стром и хо -
ром ка де та, а мој про грам је
на зван „Је дин ство кроз раз ли -
чи то сти” и са др жао је три рап -
со ди је: Гер шви но ву „Рап со ди ју
у пла вом”, „Ма ђар ску” Фран ца
Ли ста и „Бо ем ску” Фре ди ја

Меркју ри ја. Уз то су ишле и мо -
је ком по зи ци је на ста ле као спој
ме ло ди ја ко је пам тим из де -
тињ ства у кла сич ним, поп, џез
и тех но аран жма ни ма, што је
ути ца ло на то да до би јем и но -
ми на ци ју за на гра ду „Еми”. У
јед ној од мо јих ком по зи ци ја

„Under the Sun” (под сун цем –
прим. нов.) ко ри стим тра ди ци -
о нал ну срп ску ме ло ди ју „Ај де,
Ја но”, као и ко сов ску „Kамен
цвет” Неџ ми ја Па га ру са, с тек -
стом ко ји пе ва хор ка де та Вест
По ин та: „Под сун цем, ми смо
сви јед но, јед на ду ша, јед но ср -
це...” Том при ли ком је по ме ну -
та вој на ака де ми ја у мо јој ми -

си ји про на шла и сво ју: да про -
мо ви ше раз ли чи то сти, та ко што
тре нут но има ка де те из 26 зе -
ма ља, а ме ђу њи ма и пре ко 25
од сто же на – на во ди Ма ри на.

До сад је тај кон церт ви де ло
пре ко 170 ми ли о на гле да ла ца,
због че га је про гла шен за нај ду -
же еми то ван кон церт на ПБС
мре жи. Сто га и не тре ба да чу -
ди што je то на сто ја ње пре по -

зна ла и на ша др жа ва, на кон че -
га је 2018. го ди не аме рич ка Пан -
чев ка до би ла нај ви ше ди пло -
мат ско при зна ње Ре пу бли ке Ср -
би је, под на зи вом „Ви тез све то -
сав ског па ци фи зма”, ко је се до -
де љу је за про мо ци ју и очу ва ње
срп ског кул тур ног иден ти те та.

– Те го ди не сам, по сле се -
дам на ест го ди на, до шла у Ср -
би ју ка ко бих при ми ла на ве де -
но ве ли ко при зна ње, због че га
сам от ка за ла за ка за не на сту пе,
укљу чу ју ћи и онај за ве ли ки
аме рич ки пра зник Ме мо ри јал
деј. Ис ко ри сти ла сам при ли ку
и да по се тим род ни град и осе -
ћа ла се ве о ма по ча ство ва но и

срећ но, као да се за тво рио је -
дан круг. Дра го ми је што је
Ми ни стар ство спољ них по слова
од лу чи ло да на гра ди „витезо ве”

ко ји су, без др жав не помо ћи,
про мо ви са ли срп ску кул ту ру,
тра ди ци ју и исто ри ју, а и аме -
рич ки ам ба са дор у Ср би ји Kајл
Скот ме је од ли ко вао због ак -
тив но сти ко је до при но се бо љем
раз у ме ва њу и по што ва њу кул -
тур них раз ли ка – набра ја свет -
ски по зна та умет ни ца.

Там на стра на Њу јор ка

С об зи ром на то да већ го то во
два де сет го ди на жи ви „пре ко
ба ре”, она се одав но адап ти ра -
ла на та мо шње усло ве.

– Аме ри ка је кон гло ме рат од
пе де сет др жа ва, оне су де цен -
тра ли зо ва не и има ју сво је гу -
вер не ре и ло кал не упра ве, ко је
има ју мо гућ ност и да са мо стал -

но од лу чу ју. Али ако се, ре ци -
мо, не ки слу чај не ре ши на ло -
кал ном ни воу, пре ба цу је се на
фе де рал ни и нај ви ши суд, Su-
preme Court, са де вет су ди ја
ко ји има ју до жи вот ну функ ци -
ју. Због при ро де мог му зич ког
жи во та про пу то ва ла сам це лу
Аме ри ку и упо зна ла на род, оби -
ча је, кул ту ру... Бу ду ћи да је ова
зе мља „мел тинг пот”, у њој мо -
же те да упо зна те цео свет у јед -
ном. То на ро чи то ва жи за Њу -
јорк и Мен хетн, где жи вим, па
се осе ћа те као да сте у цен тру
све та – ка же Ма ри на.

На по чет ку пан де ми је се за -
те кла на Фло ри ди, где је од
кра ја ја ну а ра при ре ђи ва ла се -
ри ју кон це ра та за ТВ ПБС, али

су пре о ста ли, због пан де ми је,
от ка за ни по чев од 13. мар та.

– Због по зна те си ту а ци је у
Њу јор ку, од лу чи ла сам да с по -
ро ди цом бу дем у на шој ку ћи у
др жа ви Ми чи ген, где има мо
пот пу ну сло бо ду кре та ња и по -
сед на ко јем смо изо ло ва ни.
Ипак, у стал ном сам кон так ту
с ком ши ја ма и ко ле га ма, па
мо гу да ка жем да су сви ус пе -
ли да се при ла го де вре ме ну и
да жи ве по но вим нор ма ма за
вре ме пан де ми је. Има ту и до -
брих стра на, па је, при ме ра ра -
ди, фо то граф с ко јим са ра ђу -
јем сни мао ули це Њу јор ка и
оду ше вљен је што је мо гао сву -
да да пар ки ра, као и ти ме да
су ули це чи сте, јер је Мен хетн

ге не рал но по стао ве о ма пр љав,
с мно го бес кућ ни ка. Ина че, пр -
ви пут је по сле 115 го ди на за у -
ста вље на под зем на же ле зни ца,
и то у то ку но ћи, ка ко би би ли
дез ин фи ко ва ни ва го ни. Да кле,
има до брих „сајд ефектс” ове
си ту а ци је, али је, на рав но, ја -
ко ту жно ко ли ко је ста нов ни ка
Њу јор ка умр ло и то ће ду го би -
ти там на стра на у исто ри ји
Аме ри ке и це лог све та. Ја не -
мам сум ње да ће се на род бр зо
опо ра ви ти, због то га што су у
САД, а на ро чи то у Њу јор ку, љу -
ди на у че ни да му ње ви то ми -
сле, мно го ра де и бр зо жи ве,
јер у про тив ном про па да ју –
кон ста ту је жи тељ ка „гра да ко -
ји ни ка да не спа ва”.

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.

Нај леп ше уши Со да ре
Мла да жен ка ни жег ра ста, те шка око три -
на ест ки ло гра ма и ста ра не што ма ње од го -
ди ну да на, сте ри ли са на је и очи шће на од
бу ва и кр пе ља, па са да тра жи дом за у век.

По ја ви ла се не дав но на Со да ри, ве о ма
је ве се ла и раз и гра на, жељ на љу ба ви и па -
жње, и ни ка да јој ни је до ста ма же ња –
углав ном вас ву че за ру ку или ру кав да
на ста ви те. Лу да је за лоп ти ца ма и мно го
во ли да је де.

Спа ва на отво ре ном и у по след ње вре ме
има про бле ма с љу ди ма ко ји не во ле псе,
па сви ко ји же ле да из ба ве ово див но ство -
ре ње мо гу да се ја ве на број те ле фо на 065/529-38-08.

Жу ћа Див чи ба рац
Овај ле по тан је стар око три ме -
се ца. Ве о ма је уми љат и пи том;
има сво ју кор пи цу у ко јој увек
спа ва и не ве ро ват но је ми ран.

Тре нут но је на Див чи ба ра ма с
јед ном по ро ди цом, али они уско -
ро до ла зе у град и не же ле да га
оста ве са мог ту где су га и про на шли. Ста вље на му је огр ли -
ца про тив бу ва и кр пе ља, а обез бе ђе на је и вак ци на ци ја.

Жу ћа са да тра жи не ко га ко би му пру жио до сто јан ствен
жи вот, без ла на ца и бок со ва, а за ин те ре со ва ни са мо тре ба да
по зо ву те ле фон 062/893-66-24.

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: МА РИ НА АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ У ЊУ ЈОР КУ

ДУ ША БАЛ КАН СКА ЗАДИВЉУЈЕ АМЕ РИ КУ

ДА МУ ЗИ КА НИ КА ДА НЕ СТА НЕ

БЕЗ ЗА БРА НЕ КРЕ ТА ЊА У САД

Ма ри на мар љи во ра ди на

му зи ци и за вре ме пан де -

ми је, а про мо ви ше и но ве

та лен те.

– Сни мам му зич ке ви део-

-кли по ве под на сло вом „To-

getherApart” и „MusicForthe-

Soul”, ко ји се про мо ви шу на

веб-сај ту „Broаdway”, кла сич -

ним му зич ким ка на ли ма и на

мо јим дру штве ним мре жа ма

– „Ин ста гра му, „Феј сбу ку” и

„Ју тју бу”, јер је мој мо то да

му зи ка ни ка да не ста је и да

му зи ка ле чи ду шу. Та ко је

би ло и за вре ме бом бар до ва -

ња Ср би је, ка да сам сви ра -

ла, пу то ва ла, сни ма ла... И

ка да сам пре шла Атлан тик,

ни сам ста ла с про мо ци јом

мо је бал кан ске/срп ске ду ше

– ис ти че Ма ри на.

Ма ри на на во ди да у Аме ри -

ци ни је би ло ге не рал не за -

бра не кре та ња, већ са мо

упо зо ре ња, ко јих се углав -

ном сви при др жа ва ју.

– САД је зе мља ве ли ких

лич них пра ва, па по сто је и

де мон стра ци је у по је ди ним

др жа ва ма, укљу чу ју ћи и

Ми чи ген, где се на ла зи мо је

тре нут но пре би ва ли ште, јер

та мо шњи љу ди сма тра ју да

су им лич на пра ва ума ње на

– на во ди Ма ри на.

Поглед с врха Њујорка

Марина Арсенијевић: светска а наша

Маринине награде презентоване и на Тајмс скверу
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Љу бав пре ма клу бу
до не ла исто риј ски
резул тат

Спрем ни и за ве ли ка
ис ку ше ња

Сан истин ских спорт ских за -
љу бље ни ка у Пан че ву је оства -
рен. По сле две де це ни је нај ва -
жни ја спо ред на ствар на све ту
вра ти ла се у град. На оба ли Та -
ми ша опет ће го сто ва ти ве ли -
ка фуд бал ска име на Ср би је...

Да се чу да не до га ђа ју, већ
ства ра ју, по твр ди ли су чел ни
љу ди Фуд бал ског клу ба Же ле -
зни чар. Та ко је по пу лар на „ди -
зел ка” из Пан че ва, по сле 73
го ди не не пре кид ног по сто ја -
ња и би ти са ња на „ма лим” те -
ре ни ма, по ста ла клуб о ко ме
бру ји це ла зе мља. Пан чев ке и
Пан чев ци ће већ од овог ле та
би ти у при ли ци да свој Же ле -
зни чар гле да ју у ду е ли ма с
Бор цем из Чач ка, кра гу је вач -
ким Рад нич ким, Зе му ном,
Дина мом из Вра ња, Рад нич -
ким из Пи ро та, ла за ре вач ком
Ко лу ба ром...

„Же ља” је оства рио нај ве ћи
успех у сво јој бо га тој исто ри -
ји, а упра ва тог спорт ског ко -
лек ти ва, с пред сед ни ком Зо ра -
ном На ун ко ви ћем и ње го вим
са рад ни ци ма Не на дом Бој ко -
ви ћем и Пре дра гом Са на де ром
на че лу, до би ла по твр ду да су
на пра вом пу ту и да се упор -
ност, труд и ис кре не же ље увек
ис пла те.

Успех Же ле зни ча ра је од јек -
нуо ши ром Ср би је, уси ја ле су
се дру штве не мре же, ТВ еки пе
се утр ку ју да на пра ве ре пор та -
же с но вим пр во ли га шем, но -
вин ски ступ ци се пу не тек сто -
ви ма и фо то гра фи ја ма „ди зел -
ке” из Пан че ва...

„Же ља” ни је имао прем ца у
Срп ској ли ги „Вој во ди на”. Био
је су ве ре ни ли дер на та бе ли, с
фан та стич ним ско ром. У се дам -
на ест утак ми ца оства рио је пет -
на ест по бе да, уз са мо два ре -
ми ја. По во дом ве ли ког успе ха
овог, тре нут но нај по пу лар ни јег

спорт ског ко лек ти ва у гра ду на
Та ми шу, у про сто ри ја ма клу ба
одр жа на је кон фе рен ци ја за но -
ви на ре, а број ним пред став ни -
ци ма ме диј ских ку ћа обра тио
се пр ви чо век Же ле зни ча ра Зо -
ран На ун ко вић.

– На по чет ку же лим да за -
хва лим свим ме ди ји ма ко ји су
нам пру жа ли по др шку и ко ји
су и да нас с на ма. По зна то је,
Же ле зни чар је но ви члан Пр ве
ли ге Ср би је. Че сти там игра чи -
ма, струч ном шта бу, али и свим
чла но ви ма клу ба, бив шим и са -
да шњим, на ве ли ком успе ху.
Наш три јумф је од јек нуо ши -
ром зе мље, а на дру штве ним
мре жа ма до би ја мо за и ста
огром ну по др шку свих пра вих
љу би те ља спор та, па ко ри стим
ову при ли ку да сви ма јав но за -
хва лим на ле пим ре чи ма. Ово
је успех и ком плет ног пан че -
вач ког фуд ба ла, па за то мо рам
да ис так нем да ни че га не би
би ло без по др шке Гра да Пан -
че ва. За хва љу јем у име клу ба,
али и у сво је лич но име. Верујем
да ће мо на ста ви ти до бру сарад -
њу с ло кал ном са мо у пра вом и

да ће мо до стој но ре пре зен то -
ва ти наш град у ја ком так ми -
че њу. Нај ве ћу за хвал ност ду -
гу јем сво јим нај бли жим са рад -
ни ци ма и не ко ли ци ни љу ди ко -
ји су ве ро ва ли у нас, у наш про -
је кат. Та ко ђе, хва ла на шим ри -
ва ли ма на те ре ну, ве ли ки број
клу бо ва нам је упу тио че стит -
ке, сви ма же ли мо све нај бо ље
у но вој се зо ни. По зи вам љу би -
те ље спор та да на ста ве да пра -
те де ша ва ња у клу бу и на дам
се да ће мо сви за јед но ужи ва -
ти на СЦ-у „Мла дост”, у утак -
ми ца ма Пр ве ли ге Ср би је – го -
то во у да ху из го во рио је пред -
сед ник Же ле зни ча ра.

Но ви на ре је за ни ма ло и ка -
кви су пла но ви клу ба за на ред -
ни пе ри од, као и ми шље ње
пред сед ни ка о то ме шта је на -
пра ви ло раз ли ку у Срп ској ли -
ги „Вој во ди на”.

– Пр ва ли га Ср би је је озбиљ -
но так ми че ње, али знам да смо
спо соб ни да се над ме ће мо и с
ве ли ким клу бо ви ма. На ред них
да на ће мо оку пи ти еки пу и по -
сле не ко ли ко за јед нич ких тре -
нин га опро сти ће мо се од ове

успе шне се зо не. Зна мо шта нас
че ка. Усле ди ће раз го во ри и пра -
вље ње ти ма за ви ши ранг, али
оно што је нај ва жни је, ко стур
еки пе оста је на оку пу. Же ле -
зни чар се у Срп ској ли ги над -
ме тао пет го ди на, а до пре де -
сет ле та био је члан нај ни жег
фуд бал ског ран га. До успе ха
нас је до ве ла љу бав пре ма клу -
бу, а не ин те ре си. Си гу ран сам
да смо ми клуб ко ји уз се бе
има нај ве ћи број оних љу ди ко -
ји истин ски во ле „Же љу”, без
ика квих ин те ре са. Јед но став -
но, до че ка ли смо сво јих пет
ми ну та. До че ка ли смо и по др -
шку Гра да, али тре ба ло је има -
ти и хра бро сти и од го вор но сти
да про је кат про шле го ди не на -
зо ве те „Пр ва ли га Ср би је”. Још
ма ло ужи ва мо у успе ху, а он да
се ба ца мо на по сао. Ве ру јем да
је пред на ма пе ри од ка да ће
фуд бал и у Пан че ву по ка за ти
због че га је нај ва жни ја спо ред -
на ствар на све ту – за вр шио је
На ун ко вић.

Да ни у Пан че ву обо је ни су
бе ло-пла вим. Град у бо ја ма Фуд -
бал ског клу ба Же ле зни чар...
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тд2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ФК-а ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

ЧУ ДА СЕ (ИПАК) СТВА РА ЈУ!

И СПОРТ СЕ ВРА ЋА У НОР МА ЛУ

ТРЕ НИН ЗИ – АЛИ ОПРЕЗ!
Вла да Ре пу бли ке Ср би је из да -
ла је пре по ру ке за на ста вак тре -
на жног про це са вр хун ских спор -
ти ста у свим спорт ским објек -
ти ма, али и оста лих спор ти ста
у си сте му спор та Ре пу бли ке Ср -
би је, а све у окви ру ме ра за
пре вен ци ју и сма ње ње ри зи ка
пре но ше ња ви ру са ко вид 19.

На ста вак тре нин га је мо гућ
од 11. ма ја, и то у свим спорт -
ским објек ти ма, али са мо уко -
ли ко сви су бјек ти (спор ти сти,
тре не ри, овла шће на ли ца спорт -
ских клу бо ва, овла шће на ли ца
спорт ских обје ка та) омо гу ће
при др жа ва ње свих усло ва и ме -
ра утвр ђе них овом пре по ру ком.

Спор ти сти при до ла ску, од -
ла ску и то ком тре нин га мо ра ју
да се при др жа ва ју сле де ћих
пре по ру че них ме ра.

Спор ти сти ма и тре не ри ма се
пре по ру чу је да на тре нинг до -
ла зе по је ди нач но, по мо гућ но -
сти у опре ми за тре нинг, уз из -
бе га ва ње ко ри шће ња за јед нич -
ких про сто ри ја, као што су свла -
чи о ни це, туш-ка би не и слич -
но. Ово је мо гу ће са мо уко ли ко
по сто ји мо гућ ност да се на кон
сва ког ко ри шће ња из вр ши
дезин фек ци ја те про сто ри је.
Кад год је мо гу ће, тре нин ге тре -
ба ор га ни зо ва ти на отво ре ном
тере ну – то ком по је ди начних

тре нин га пре по ру чу је се да
спор ти сти др же раз мак од ми -
ни мум пет ме та ра, а за тре -
нин ге у кон такт ним спор то -
ви ма и та мо где ни је мо гу ће
др жа ти фи зич ку дис тан цу из -
ме ђу тре не ра и спор ти ста пре -

по ру чу је се да увек исти тре -
нер и спор ти ста од ра де тре -
нинг. Спор ти сти мо ра ју да ко -
ри сте сво ја лич на сред ства за
хи ги је ну, да има ју сво ју бо цу
за во ду... Ка да ни је на тре нин -
гу, спор ти ста тре ба да се при -
др жа ва свих ме ра фи зич ког
раз ма ка као ме ре пре вен ци је
у Ре пу бли ци Ср би ји ра ди
спреча ва ња ши ре ња ви ру са
ковид 19.

Пре по ру чу је се да ор га ни за -
то ри тре нин га у са рад њи са од -
го вор ним ли ци ма и ру ко вод -
ством спорт ских обје ка та та -
ко ђе пре ду зму ме ре пре вен ци -
је. За сва ки тре нинг тре ба успо -
ста ви ти си стем во ђе ња еви ден -

ци је тре ни ра ња (по да ци о тре -
не ру, спор ти сти ма, тех нич ком
осо бљу и дру гом осо бљу ко је
уче ству је у ре а ли за ци ји тре -
нин га, ра ди на кнад но ефи ка -
сни јег епи де ми о ло шког пра ће -
ња кон та ка та у слу ча ју по ја ве
ви ру са ме ђу осо ба ма ко је су
при су ство ва ле тре нин гу). Ор -
га ни за тор тре нин га тре ба да
при ку пи ин фор ма ци је од сваког
спор ти сте, тре не ра, оста лог

технич ког и дру гог осо бља ко -
је уче ству је у ре а ли за ци ји тре -
нин га о по сто ја њу не ког од
симп то ма ко ји мо же ука за ти
на ин фек ци ју ви ру сом (тем пе -
ра ту ра, ка шаљ, ма лак са лост,
оте жа но ди са ње и дру го). Ако

по сто ји би ло ко ји симп том, не
би тре ба ло да спор ти ста бу де
пу штен у обје кат, од но сно спор -
ти ста тре ба да се уда љи с тре -
нин га и упу ти над ле жном ле -
ка ру. Ор га ни за тор тре нин га
тре ба да обез бе ди по себ ну кор -
пу у ко ју се ба ца ју сва по тро -
ше на пла стич на и дру га ам ба -
ла жа, као и па пир не ма ра ми -
це и убру си. Са др жај кор пе се
на кон тре нин га ста вља у

посебно за тво ре ну пла стич ну
ке су, ко ја се по том од ла же као
ко му нал ни от пад. У спорт ском
објек ту где се тре нинг одр жа -
ва тре ба да бу ду по ста вље на
сред ства за дез ин фек ци ју ру -
ку, а пре по чет ка и на кон за -
вр шет ка ра да ор га ни за тор тре -
нин га тре ба да дез ин фи ку је
фик си ра не спорт ске спра ве ко -
је су ко ри шће не. Пре и на кон
сва ког тре нин га све лоп те, као
и дру ги спорт ски ре кви зи ти
ко ји се ко ри сте мо ра ју да бу ду
дез ин фи ко ва ни. Ор га ни за то -
ри тре нин га у са рад њи с ру ко -
вод ством спорт ских обје ка та
мо ра ју да обез бе де да вре мен -
ски раз мак у рас по ре ду из ме -
ђу два тре нин га бу де ми ни -
мал но пет на ест ми ну та. Све
за тво ре не про сто ри је ко је ко -
ри сте спор ти сти, тре не ри, тех -
нич ко или дру го осо бље тре ба
ре дов но про ве тра ва ти при род -
ним пу тем, отва ра њем вра та
и про зо ра, а уко ли ко вре мен -
ске при ли ке до зво ља ва ју, про -
зо ри мо гу би ти стал но отво ре -
ни, ка ко би се обез бе ди ла при -
род на вен ти ла ци ја. Упо тре ба
цен трал не кли ма ти за ци је ни -
је пре по руч љи ва.

Пре по ру чу је се свим над ле -
жним на ци о нал ним спорт ским
са ве зи ма у Ре пу бли ци Ср би ји,
као и свим ор га ни за ци ја ма у
обла сти спор та ко је су у ди -
рект ној или ин ди рект ној над -
ле жно сти тих са ве за да, кад год
је то мо гу ће, ор га ни зу ју ка ран -
тин ске тре на жне при пре ме
својих спор ти ста и да у том

СВЕТ СКИ ОН ЛАЈН ТУР НИР У РЕ ША ВА ЊУ
ШАХОВ СКИХ ПРО БЛЕ МА

ИЛИ ЈА НА ВИ СИ НИ ЗА ДАТ КА
У су бо ту, 9. ма ја, одр жан је он -
лајн свет ски тур нир у ре ша ва -
њу ша хов ских про бле ма. Свет -
ска фе де ра ци ја за про блем ски
шах од лу чи ла је да, у вре ме
ка да су у свим зе мља ма так -
ми че ња от ка за на, ре ша ва чи ма
пру жи при ли ку да од ме ре сна -
ге и оста ну у фор ми.

Пр во ова кво над ме та ње би -
ло је ре зер ви са но са мо за нај -
бо ље, јер су пра во уче шћа има -
ли ре ша ва чи с реј тин гом пре -
ко 2.300 по е на. У овом ода бра -
ном дру штву на шао се и наш
мла ди су гра ђа нин Или ја Се ра -
фи мо вић.

Су ди је су за овај тур нир иза -
бра ле по себ но те шке за дат ке,
али је Или ја по но во оства рио
за па жен ре зул тат у нај ја чој
свет ској кон ку рен ци ји, осво -
јив ши 25. ме сто од 67 уче сни -
ка. Од 40 мо гу ћих, осво јио је
19 по е на. О те жи ни за да та ка

нај бо ље го во ри по да так да је
пет на е сто го ди шњи Пан че вац
иза се бе оста вио че ти ри
велемај сто ра, се дам ин тер на -
ци о нал них мај сто ра и 10
ФИДЕ мај сто ра ре ша ва ња ша -
хов ских про бле ма. Исто та ко
Илија је оства рио нај бо љи ре -
зултат од пет уче сни ка из

Срби је и још јед ном оправ дао
ме сто у на шој се ни ор ској
репре зен та ци ји.

У на ред ном пе ри о ду мла ди
Се ра фи мо вић ће на ста ви ти
при пре ме за Кон грес свет ске
фе де ра ци је за про блем ски шах,
ко ји тре ба да се одр жи по чет -
ком ок то бра на Ро до су. Та мо
га, по ред на сту па у ре ша ва њу,
че ка и од бра на ти ту ле нај бо -
љег мла дог ком по зи то ра ша -
хов ских про бле ма до 23 го ди -
не, ко ју је осва јао че ти ри го ди -
не уза стоп но.

Срећ но!

Или ја Се ра фи мо вић

Предраг Санадер, Зоран Наунковић и Ненад Бојковић

Страну припремио

Александар
Живковић

слу ча ју та ко ђе пре ду зму по себ -
не ме ре. Сва ли ца ко ја ра де у
објек ти ма ко је ко ри сте спорт -
ске еки пе (ре цеп ци о не ри, ко -
но ба ри, ку ва ри, ли ца ан га жо ва -
на за одр жа ва ње чи сто ће и дру -
ги) мо ра ју све вре ме да но се за -
штит не ма ске и по шту ју све оста -
ле утвр ђе не ме ре пре вен ци је у
Ре пу бли ци Ср би ји ра ди спре ча -
ва ња ши ре ња ви ру са ко вид 19.

Пре по чет ка тре на жног про -
це са пре по ру чу је се да се спор -
ти сти ма и спорт ским струч ња -
ци ма утвр ди ста ње здрав стве -
не спо соб но сти, ко је по ред про -
пи са них здрав стве них пре гле -
да укљу чу је и те сти ра ње у скла -
ду с пре по ру ка ма, а што ће
бли же би ти утвр ђе но под за кон -
ским ак том За ко на о спор ту.
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Дуња Ковачевић,
ученица:

– Задовољна сам овом
врстом наставе.
Професори се труде.
Пружају нам одговоре
на све нејасноће у
градиву. Имамо велику
подршку разредне, 
која прати наш рад.

Бојан
Стаменковски,
мајстор:

– Искрено, сасвим је
коректно. Највише су 
ми се допали часови
физичког. Поготово онај
„дебељуца” који је
скакутао сам (смех).

ДА ЛИ ВАМ СЕ ДОПАДА ОНЛАЈН НАСТАВА?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Стање и прање
Између резервоара чистилишта и тебе је канта за смеће.

    У њу стаје све.

    Можеш да убациш шта год хоћеш.

    Неостварене жеље.

    Савест.

    Ипак, рачунај са субјективношћу пошто се ради о теби.

    Да ли убацити све то што ти се напречац јавља?

    Или сачекати да се глава пропере.

Мерење
Шацујеш.

    Мораш, ради се о теби, о твом животу.

    Покушаваш да у њему нађеш кривине.

    Пошто их сигурно има – треба да их исправиш.

    Умем ли то – питаш се.

    Нико ништа не зна док не проба да утврди да ли зна.

    Мада, неке ствари не треба исправљати.

    Штрче да би те подсећале на то да си човек.

Нови почетак
Осећаш се као дете.

    Док оптрчаваш око развалина своје садашњости.

    У публици нема никог.

    То је нормално, ради се о теби.

    Конташ да си сам са собом.

    Што је океј.

    Ако ти се не свиђа то што видиш, поново почни.

    Да улазиш у срж својих ствари.

Марко Ковачевић,
ученик:

     – Овај вид учења 
ми се допада, зато што
мислим да ђаци већу
трему имају у школи
него овако – онлајн.

Пре ки ну та так ми че ња 
и у ни жим ли га ма

Пан чев ке за слу жи ле
ловори ке

Услед про гла ше ња ван ред ног ста ња на
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и епи де -
ми је иза зва не ви ру сом ко вид 19 Од бој -
ка шки са вез Вој во ди не об у ста вио је сва
так ми че ња 16. мар та. Има ју ћи у ви ду
да на ста вак так ми че ња из објек тив них
раз ло га ни је мoгyћ, као и од лу ку Од бој -

ка шког са ве за Ср би је, ува жа ва ју ћи од -
ред бе За ко на о спор ту Ре пу бли ке Ср би -
је, Из вр шни од бор и так ми чар ска ко -
ми си ја Од бој ка шког са ве за Вој во ди не
до не ли су од лу ку да се сва се ни ор ска
од бој ка шка так ми че ња пре ки ну и окон -
ча ју те да се по бед ни ци про гла се на
осно ву за те че ног ста ња.

С об зи ром на но во на ста лу си ту а ци ју
Из вр шни од бор Од бој ка шког са ве за Вој -
во ди не сма трао је да не тре ба да се одр -
жи ква ли фи ка ци о ни тур нир за се ни ор -
ке, та ко да ће се сви пр ва ци пр вих вој -
во ђан ских ли га пла си ра ти ди рект но у
Дру гу ре пу блич ку ли гу гру па „Се вер”.

На сто је ћи да у нај ве ћој ме ри ума њи
не га тив не по сле ди це бо ле сти, Из вр шни
од бор OCB је до нео од лу ку о по ве ћа њу
бро ја уче сни ка у Дру гој ли ги „Се вер” у
се зо ни 2020/2021, та ко да ће се у че -
твр том ран гу над ме та ти по два на ест ти -
мо ва у обе кон ку рен ци је.

Та ко је ОК Бе чеј про мо ви сан у шам -
пи о на Дру ге ли ге „Се вер” у кон ку рен -
ци ји се ни о ра и сте као је пра во на сту па

у Пр вој Б ли ги у се зо ни 2020/2021. Се -
ни ор ке ОК-а Па но ни ја из Бач ке Па лан -
ке та ко ђе ће, као но ве пр ва ки ње, од је -
се ни на сту па ти у Пр вој Б ли ги.

Од бој ка шки клуб Вој во ди на НС се ме
3 из Но вог Са да био је нај бо љи у Пр вој
вој во ђан ској ли ги за се ни о ре, док су од -
бој ка ши це ОК-а Во леј тим, та ко ђе из
Но вог Са да, про гла ше не за шам пи он ке
Вој во ђан ске ли ге „Ис ток”. Још је дан
тим из Срп ске Ати не за слу жио је ло во -
ри ке. То је ОК Штранд во леј, ко ји је по -
стао шам пи он у Пр вој вој во ђан ској ли -
ги „За пад” у кон ку рен ци ји се ни ор ки.

Мно го раз ло га за за до вољ ство има ју
и по кло ни ци игре пре ко мре же у на -
шем гра ду.

На и ме, ОК Од бој ка 013 из Пан че ва
но ви је шам пи он Пр ве вој во ђан ске ли ге
гру па „Југ” у кон ку рен ци ји се ни ор ки, па
ће се од је се ни над ме та ти у ви шем ран -
гу, у Дру гој ли ги Ср би је гру па „Се вер”.

Пр вак Пр ве вој во ђан ске ли ге „Се вер”
у над ме та њу од бој ка ши ца је Апа тин,
док је код се ни о ра то тим Ки кин де. ОК
Мла дост из Но ве Па зо ве сте као је пра -
во так ми че ња у Пр вој вој во ђан ској ли -
ги у кон ку рен ци ји се ни ор ки, а у Дру гу
ли гу Ср би је „ Се вер” пре ла зе и ОК Вест
из Ши да и ОК Стра жи ло во из Срем -
ских Кар ло ва ца.

О пре ла ску еки па у че твр ти ранг так -
ми че ња од лу чи ће над ле жни те ри то ри -
јал ни од бој ка шки са ве зи ко ји спро во де
так ми че ња дру гих вој во ђан ских ли га.
Би ло ка ко би ло, ОК Од бој ка 013 из на -
шег гра да за слу же но је у ви шем ран гу.
Пред во ђен пр вим чо ве ком Ива ном Кр -
го ви ћем, тај спорт ски ко лек тив је и пре
по чет ка се зо не имао нај ви ше ам би ци -
је. У клуб су до шле су пер ли га шке игра -
чи це, а до ми на ци ја је по твр ђе на и на
те ре ну, па су Пан чев ке пре кид шам пи -
о на та до че ка ле као ли де ри на та бе ли.

Де вој ке Од бој ке 013 пред во ди ли су
тре не ри Алек сан дар Га ври лов и Вла ди -
мир Јо ван чић, а но ви успех пан че вач ког
спор та оства ри ле су: На та ша Бо жић, Ми -
ли ца Сто јић, Со фи ја Аша нин, Да ни ца
До бро са вље вић, Те о до ра Ми нић, Са ра
Ста ни ми ро вић, Ан ђе ла Ву ја нић, Јо ва на
Кља јић, Алек сан дра Га ће ша, Ни ко ли на
Ве ско вић, Је ле на Пе тров, Дра га на Мар -
ко вић, Ма ри ја Ма рић и Ми ли ца Ку жић.

Сва ка част!
А. Жив ко вић

µМ. Шупица?С. Трајковић

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД БОЈ КА 013 У ВИ ШЕМ РАН ГУ


