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Радно време благајне „Панчевца”
од 17. до 23. априла

Петак и по не дељак – нерадни
дани. У уторак благајна ради од
8 до 15 са ти, а у среду од 8 до
13, што је и крај њи рок за

предају читуља, поме на и огла -
сног ма те ри ја ла. У че твртак
бла гај на „Пан чев ца” ра ди ће као
и до сада – од 8 до 13 са ти.

АУ ТО-ЦЕН ТАР „ЗО КИ” – ОТВОРЕН РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 16 САТИ
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Број 4861, година CLII

Зелена пијаца 
на интернету

» страна 8

Ускршња посланица
патријарха Иринеја

» страна 11

НАШИ СУГРАЂАНИ

Љубитељи друштвених игара
страна 12

ЧЕКАЊЕЧЕКАЊЕ

СВЕТЛО НА КРАЈУ ТУНЕЛА

ПОСЛЕ 100 ДАНА ПАНДЕМИЈЕ У СВЕТУ

Како се земље у Европи враћају у нормалан живот и које 
забране ће у Србији остати и кад се укине ванредно стање страна 7



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 17. април 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Опомена
Дочекао је наш времешни
„Панчевац” овога понедељка,
13. априла, и свој 151. рођен-
дан. Нико од нас није ни сањао
да ће крај споменика Јована
Павловића, његовог оснивача,
ове године преко ноћи изнићи
„ковид болница”, да ће капије
оближње Народне баште остати
затворене за сва срца жељна
пролећа и да ће улицама уме-
сто људи корачати страх...

Утеха за све нас можда се кри-
је у оној старој кинеској причи у
којој отац на самрти сину даје
две кутијице: црну и белу – белу
да отвори кад му буде најтеже у
животу, а црну – кад му буде нај-
лепше. У обе је, заправо, по један
папирић са истом реченицом:
„И то ће проћи!” И у овој нашој
белој кутијици пише баш то. И
ово ће проћи. Још само да, што
би рекао Предраг Кон, изгурамо
те „две” кључне недеље...

Важно је да, кад прође, из
свега овога изађемо као из вели-
ке животне школе у којој смо
неке важне лекције научили. На
пример, да будемо захвални. На
здрављу пре свега. На томе што
нисмо осванули у војничком
кревету на неком сајму или „Ча-
иру”, већ у својој топлој посте-
љи. Што се нисмо туширали у
импровизованом купатилу, што
нисмо оброк из пластичне ам-
балаже делили са стотином
престрављених незнанаца с ко-
јима нам је заједнички само
плус на тесту. Што можемо овај
април да удахнемо пуним плу-
ћима, па макар то било и само с
прозора. Што нисмо из прве ру-
ке сазнали како ради респира-
тор. Што тај респиратор није
требао ником без кога не може-
мо... Што нисмо на месту оног
ко би све на свету дао да све до-
сад набројано важи и за њега.
Што смо имали среће можда и
више него памети.

Важно је и да, кад све ово про-
ђе, запамтимо кога треба посеб-
но да ценимо, волимо, поштује-
мо и чувамо. Природу најпре. За-
тим све оне који нас лече, оне ко-
ји нам децу уче, оне који нас хра-
не, оне који нам, чак и кад је нај-
горе, ипак цртају осмех на лицу...
Свако од нас има тај списак, у
глави, у срцу или у џепу, свејед-
но. Битно је да не заборавимо.

Важно је, наравно, и да се,
кад све ово прође, сетимо оних
који су нам ове дане додатно
загорчали и да направимо ве-
лико спремање...

И нема зезања. Стварно је ва-
жно да научено истински при-
менимо. Јер, наставимо ли по
старом, ово што нам је сада ти-
хо закуцало на врата, као опо-
мена, следећи пут куцаће мно-
го, много гласније...

Осло ни ти се на 
соп стве не ресур се

Ми лан ко Бо ди ро га, пред сед ник Со -
ци јал но-еко ном ског са ве та Пан че -
ва, ре као је 8. апри ла да су „ме ре
Вла де Ср би је на ума ње њу еко ном -
ских по сле ди ца пан де ми је пр ви ко -
рак амор ти зо ва ња бу ду ћих про бле -
ма, ко ји је у овом тре нут ку је ди ни
мо гућ”. Он сма тра да „дру ги ко рак
тре ба да бу де из ра да ду го роч не
стра те ги је очу ва ња при вре де и рад -
них ме ста с ослон цем на соп стве не
ре сур се, јер са мо та ко мо же мо гле -
да ти у бу дућ ност”.

Пре ма ње му, основ но пи та ње је ко -
ли ко вре ме на ће нам би ти по треб но
да се ре ал ни сек тор кон со ли ду је.

– Из ве сно је да ће на ша еко но ми -
ја мо ра ти да пра ти гло бал не еко -
ном ске то ко ве, ко ји ће ме ња ти свој
курс. Ни при вре да ни тр жи ште ра да
не ће функ ци о ни са ти на истим
прин ци пи ма као до сад. То под ра зу -
ме ва сма ње ну по тре бу за рад ном
сна гом, као и ње ну још ве ћу ми гра -
ци ју ка зе мља ма ко је ће, с об зи ром
на сте пен раз ви је но сти, бр же пре -
бро ди ти кри зу. То је оно што нас
бри не – ка зао је Бо ди ро га.

На бав ке град ских јав них
преду зе ћа те ку

По сле спро ве де не јав не на бав ке ЈКП
„Во до вод и ка на ли за ци ја” и па ра -
ћин ска фир ма ФПЕ „Фу ту ра” пот пи -
са ли су 9. апри ла уго вор о из ра ди
про јект но-тех нич ке до ку мен та ци је
за из град њу ка на ли за ци је у на се љу
Ка ра у ла. Овај по сао ће, без ПДВ-а,
ко шта ти 1,75 ми ли о на ди на ра.

Су тра дан, на кон јав не на бав ке, ЈКП
„Хи ги је на” je скло пи ла уго вор о ку по -
ви ни мно штва кон теј не ра од 1.100
ли та ра с бе о град ском ком па ни јом
„Green City International”. Укуп на
уго во ре на це на из но си пет на ест ми -
ли о на ди на ра (осам на ест с ПДВ-ом),
је дан кон теј нер (с ПДВ-ом) ко шта ће
42.840 ди на ра, а фир ма из глав ног
гра да по ну ди ла је да их сук це сив но,
по на ло гу „Хи ги је не”, ис по ру чу је у

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Почаст оснивачу Јовану Павловићу, 

поводом годишњице „Панчевца”.

Директор Драган Жујовић и главни уредник 

Александар Живковић, у понедељак, 13. априла

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ро ку од три да на. Га ран ци ја на њих је
шест го ди на.

Ми ни стар: по себ не ме ре 
за по љо при вред ни ке

Ми ни стар по љо при вре де Бра ни слав
Не ди мо вић ре као је 9. апри ла да ће
др жа ва до не ти по себ не ме ре за по љо -
при вред ни ке.

– По ка за ло се по сто ти пут ко ли ко
су по љо при вре да и хра на ва жни за
Ср би ју. Ми не ма мо мо ре, наф ту, зла -
то у тим ко ли чи на ма ко ли ко би смо
же ле ли, али хра не има мо и за окру -
же ње. Одр жан је са ста нак ко ор ди на -
ци о ног те ла за ре ша ва ње еко ном ске
кри зе. До го во ри ли смо се да ће мо
има ти кре дит ну по др шку за те ку ћу
ли квид ност за по љо при вред на га -
здин ства. Она ће ићи пре ко Упра ве
за аграр на пла ћа ња. То ће би ти суб -
вен ци о ни са ни кре ди ти ко ји ће ићи у
ве ћем оби му. С дру ге стра не, има ће -
мо сек тор ску по др шку за оне ак тив -
но сти ко је су на ро чи то би ле из ло же -
не про бле ми ма на тр жи шту у прет -
ход них ме сец да на, пре све га ми -
слим на ма ле мле ка ре и на оне ко ји
су би ли по ве за ни са зе ле ним пи ја ца -
ма, а нај че шће су то ра ни по вр та ри.
Ту ће мо има ти пот пу не па ке те, плус
оста ле ме ре ко је су ве за не и за прав -
на ли ца – ка зао је ми ни стар.

Он твр ди да од ре ги стро ва них по -
љо при вред них га здин ста ва по сто ји
бар 70.000 ко ји су или пред у зет ни ци
или прав на ли ца, па ће мо ћи да ра чу -
на ју и на овај дру ги сег мент ме ра.
Не ди мо вић под вла чи да је ових да на,
у вре ме за бра не кре та ња, по сто ја ла
мак си мал на то ле ран ци ја у сми слу да
ако се не ко за тек не на њи ви, не тр пи

по сле ди це због то га. Ис та као је да су
по љо при вред ни про из во ђа чи ди сци -
пли но ва ни и за хва лио ор га ни ма ре да
што спре ча ва ју зло у по тре бе, јер се
„на ла зи мо у је ку се тве ку ку ру за и
сун цо кре та, све га има мо до вољ но –
се ме на, наф те – у пет са ти ују тро сви
су на њи ва ма”.

Елек трон ска пи ја ца Пан че ва

Од 10. апри ла у под не ра ди „Елек -
трон ска пи ја ца Ср би је”. Сви за ин те -
ре со ва ни гра ђа ни мо гу, уз јед но став -
ну ре ги стра ци ју, да ку пе ра зно вр сно
во ће, по вр ће, ме со, си ре ве, мле ко, ја -
ја, мед и низ дру гих тра ди ци о нал них
срп ских пре храм бе них про из во да.
На ру че ну ро бу им мо гу ди рект но ис -
по ру чи ти про из во ђа чи, као и број не
ку рир ске слу жбе. Пор тал „еПи ја ца
Ср би је” ме сто је за све до дат не ин -
фор ма ци је.

И пан че вач ко ЈКП „Зе ле ни ло” по -
кре ну ло је он лајн пи јач ну про да ју,
чи ме је та фир ма отво ри ла мо гућ -
ност ди рект ног по ве зи ва ња про из во -
ђа ча и ку па ца. Адре са је www.online-
zelenapijacapancevo.rs. Услу га овог
јав ног пред у зе ћа, под истим на зи -
вом, до ступ на је и на „Феј сбу ку”.

Упут ство за при ме ну Уред бе 
о фи скал ним по год но сти ма

По во дом ак ту ел не си ту а ци је, При -
вред на ко мо ра Ср би је (ПКС) по кре -
ну ла је ин фо-сер вис по мо ћу ко јег
при вред ни ци мо гу да се ин фор ми -
шу о свим кључ ним пи та њи ма у ве -
зи с по сло ва њем у зе мљи и ино -
стран ству, ути ца ју на по је ди не сек -
то ре, као и о нај но ви јим де ша ва њи -
ма, зва нич ним пре по ру ка ма и ме -

ра ма. Струч не слу жбе ПКС-а у стал -
ном су кон так ту с пред став ни ци ма
Вла де Ср би је, ре сор них ми ни стар -
ста ва и над ле жних ин сти ту ци ја, као

и ме ђу на род них по слов них асо ци ја -
ци ја и ор га ни за ци ја, ка ко би
помоглe при вред ни ци ма да пре ва -
зи ђу иза зо ве и сма ње не га ти ван ути -
цај пан де ми је на по слов не ре зул та -
те и би ла те рал не еко ном ске ре -
лаци је са стра ним парт не ри ма.
При вред ни ци се пи та њи ма мо гу
обра ти ти на имејл covid19@pks.rs,
као и на те ле фон 0800-808-809.

Та ко ђе, у окви ру ме ра за по др шку
при вре ди у ван ред ном ста њу, Вла да
Ре пу бли ке Ср би је је 10. апри ла до не -
ла Уред бу о фи скал ним по год но сти -
ма и ди рект ним да ва њи ма при вред -
ним су бјек ти ма у при ват ном сек то ру
и нов ча ној по мо ћи гра ђа ни ма с ци -
љем убла жа ва ња еко ном ских по сле -
ди ца на ста лих услед ак ту ел не бо ле -
сти. Ми ни стар ство фи нан си ја и ПКС
су због лак шег раз у ме ва ња нај зна чај -
ни јих од ред би овог ак та при пре ми ли
Упут ство за при ме ну Уред бе. И Уред -
ба и Упут ство на ла зе се на сај ту При -
вред не ко мо ре Ср би је.

(На ста вак на стра ни 4)

ОД ЛУ КА ГРАД СКОГ ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ

Зах те вом до до зво ле за кре та ње
Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња то ком
ван ред ног ста ња у са рад њи с Ми ни -
стар ством уну тра шњих по сло ва кон -
тро ли са ће и из да ва ће до зво ле за кре -
та ње у вре ме ње го ве за бра не ли ци ма
што не по сред но пру жа ју услу гу по -
мо ћи у ку ћи, ко ја под ра зу ме ва услу гу
со ци јал не за шти те, али и ди рект но
уго во ре не по мо ћи из ме ђу две осо бе –
са оп штио је 9. апри ла Град ски штаб
за ван ред не си ту а ци је. Гра ђа ни ко ји -
ма је по треб на до зво ла за кре та ње,
као и они ко ји ма је по моћ нео п ход -
на, тре ба да се зах те вом обра те Град -
ском шта бу и до ста ве оба ве зну до ку -
мен та ци ју.

Зах тев мо ра да са др жи сле де ће по -
дат ке и до ку мен та: име и пре зи ме
ко ри сни ка и пру жа о ца услу ге, њи хо -
ве бро је ве те ле фо на, раз лог ко ји
оправ да ва из да ва ње до зво ле, на зив
ам бу лан те где се ли це ко јем се пру жа

по моћ ле чи, име и пре зи ме иза бра -
ног ле ка ра и вре мен ски пе ри од за ко -
ји се у то ку да на тра жи до зво ла за
кре та ње у вре ме за бра не; фо то -
ко пи ју лич не кар те или њен
очи та ни при ме рак ко ри -
сни ка и пру жа о ца услу ге;
из ја ву да ту под кри вич ном
и ма те ри јал ном од го вор -
но шћу да је нео п ход но
пру жа ње по мо ћи у вре ме
за бра не кре та ња и да
услу гу пру жа ли це за ко -
је се тра жи из да ва ње до -
зво ле – њу мо ра ју да пот -
пи шу оба ли ца или да до -
ста ве фо то ко пи ју за кљу че ног
уго во ра о пру жа њу услу ге; на лаз
ле ка ра спе ци ја ли сте, не ста ри ји од
шест ме се ци, ко јим се утвр ђу је да је
ли це не по крет но или сла бо по крет но
и да ни је спо соб но да са мо стал но
бри не о се би.

Зах тев се под но си лич но на пор тир -
ни ци Град ске упра ве или елек трон ски
са ске ни ра ном до ку мен та ци јом на

имејл vanrednesituacije@pance-
vo.rs, нај ка сни је до 10 са ти
ују тро, ка ко би био об ра ђен

и истог да на про сле ђен Ми -
ни стар ству за рад. Град ски

штаб ће у са рад њи са ЦЗСР
„Со ли дар ност” и удру же -

њи ма гра ђа на, а на осно ву
при мље них зах те ва и на -
кон про ве ре оправ да но -
сти по тре ба за услу гом,
до ста ви ти по ме ну тим ми -

ни стар стви ма по дат ке о ли -
ци ма ко ја не по сред но пру жа ју

ову услу гу. Ли це за ко је се под но -
си зах тев за из да ва ње до зво ле на
днев ном ни воу мо ра би ти пу но лет но
и не ста ри је од 65 го ди на.

Зах те ви за кре та ње чи ји је раз лог ви -
ђа ње де те та не ће се раз ма тра ти. С. Т.
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ЈКП „Хи ги је на” скло пи ла
уго вор о ку по ви ни
мноштва кон теј не ра, је дан
ко шта 42.840 динара,
гаран ци ја шест го ди на.

Бо ди ро га: „Ме ре Вла де
Срби је на ума ње њу 
еко ном ских по сле ди ца
пан де ми је су пр ви ко рак
амор ти зо ва ња бу ду ћих
про бле ма, ко ји је у овом
тре нут ку је ди ни мо гућ”.

НАШ ГРАД У УСЛО ВИ МА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

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

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

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

У на став ку тек ста је по ку шај да ис так не мо нај -
ва жни је чи ње ни це и до га ђа је у пе ри о ду из ме ђу из -
ла ска прет ход ног и овог из да ња на шег не дељ ни ка.
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За ра же ни се
смештају у „цр ве ну
зо ну”: на Ин тер но,
ОРЛ и Ин фек тив но

Пре ма по да ци ма об ја вље ним
на пор та лу Ми ни стар ства здра -
вља covid19.rs, у Пан че ву је, у
вре ме за кљу че ња овог тек ста,
у уто рак, 14. апри ла, би ло 35
за ра же них ко ро на ви ру сом, што
је чи ни ло 1,02% свих „по зи -
тив них” па ци је на та на те ри то -
ри ји др жа ве.

Због по ра ста бро ја обо ле лих
у Ср би ји, део пан че вач ке Оп -
ште бол ни це је од че тврт ка 9.
апри ла пре тво рен у „ко вид бол -
ни цу”, ка па ци те та око 200 ме -
ста. У њој је већ у уто рак, 14.
апри ла, би ло сме ште но 185 па -
ци је на та.

Нај ви ше Бе о гра ђа на

Пре ма ре чи ма др Сло бо да на
Ову ке, ди рек то ра те уста но ве,
бол ни ца је са да по де ље на на
две зо не, ко је су фи зич ки одво -
је не – цр ве ну и зе ле ну.

– „Ко вид бол ни ца” је у „цр -
ве ној зо ни”, ко ја об у хва та нову,

не дав но ре кон стру и са ну згра -
ду Ин тер ног, као и згра де ОРЛ
и Ин фек тив ног оде ље ња. Ве -
ћи на па ци је на та сме ште на је у
Ин тер ном бло ку и има за и ста
од лич не усло ве, бу ду ћи да је
реч о пот пу но но вој згра ди ко -
ја је ове го ди не по че ла да ра ди
на кон ре кон струк ци је. Око се -
дам де сет на ших за по сле них ра -
ди у „ко вид бол ни ци”, сме њу -
ју ћи се у скла ду с бро јем па ци -
је на та и њи хо вим по тре ба ма –
об ја снио је Ову ка.

Он је до дао и то да се у ов да -
шњу „ко вид бол ни цу” нај ве ћи
број па ци је на та упу ћу је из Бе -
о гра да, али и из још не ких гра -
до ва у Ср би ји. Ту се, на рав но,
ле че и обо ле ли из Пан че ва и
ју жног Ба на та. Пред ви ђе но је
да у Пан че ву ме ди цин ску не гу
до би ја ју па ци јен ти чи је је здрав -
стве но ста ње сред ње те шко и
не зах те ва при кљу чи ва ње на
ре спи ра тор.

За ра жен тех ни чар

Ову ка ка же да је оп ште ста ње
свих па ци је на та ко ји су тре -
нут но у овој бол ни ци – до бро и
да је све га не ко ли ко њих на
ки се о ни ку.

– Ка па ци тет „ко вид бол ни -
це” је око 200 ме ста и тај број
мо же мо да по кри је мо са мо -
стал но, с на шим ка дров ским и
тех нич ким ка па ци те ти ма. Ми
смо у сва ком сми слу при пре -
мље ни за овај за да так – има мо
до вољ но опре ме и до вољ но љу -
ди. До са да, од 1.200 за по сле -
них у бол ни ци, има мо са мо
јед ног за ра же ног здрав стве ног

рад ни ка из пе ри о да пре не го
што смо по ста ли „ко вид бол -
ни ца”, што го во ри у при лог то -
ме да се при др жа ва мо свих
про то ко ла ко је из и ску је ова си -
ту а ци ја и да смо се и до са да
ве о ма озбиљ но ба ви ли овим
про бле мом – ре као је Ову ка.

Он је пре ци зи рао да је обо ле -
ла осо ба ме ди цин ски тех ни чар
ко ји се за ра зио ван ове уста нове.

– Он је нај пре био на ле че њу
у КБЦ-у „Зве зда ра”, али је са -
да, ка да је на ша уста но ва по -
ста ла „ко вид бол ни ца”, упу ћен
да на ста ви ле че ње код нас. Ње -
го во ста ње је до бро. Све ко ле ге
ко је су би ле у кон так ту с њим
су те сти ра не и сви су не га тив -
ни – ре као је Ову ка.

Има до вољ но опре ме

Бол ни ца, ка же овај ле кар, има
сву нео п ход ну за штит ну опрему.

– У пот пу но сти смо збри ну ти
и има мо до вољ но за штит них
ма ски, ска фан де ра, ви зи ра и све
опре ме ко ју тре нут на епи де ми -
о ло шка си ту а ци ја зах те ва. Мак -
си мал но во ди мо ра чу на о на -
шим љу ди ма ко ји ра де под та ко
сло же ним усло ви ма. Ни је ла ко
би ти шест са ти у ска фан де ру и
же лим да за хва лим свим за по -
сле ним ле ка ри ма и се стра ма,
као и не ме ди цин ском осо бљу,
ко ји се мак си мал но за ла жу да у
овим да ни ма пан де ми је сви па -
ци јен ти до би ју аде кват ну не гу –
до дао је ди рек тор бол ни це.

У слу ча ју да ста ње обо ле лих
од ко ро на ви ру са по ста не те же
та ко да њи хо во да ље ле че ње
зах те ва при кљу чи ва ње на ре -
спи ра тор, они се, ка же Ову ка,
упу ћу ју у КБЦ „Дра ги ша Ми -
шо вић” у Бе о гра ду.

Д. Ко жан

ПРО МЕ НЕ И У НА ШЕМ ЗДРАВ СТВУ

ПО ЧЕ ЛА ДА РА ДИ „КО ВИД БОЛ НИ ЦА”

ЧЕСТИТКА ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА И ПРЕД СЕД НИ КА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Христос васкрсе!
У име локалне самоуправе и
у своје лично име, свим су-
грађанкама и суграђанима
који Ускрс славе по јулијан-
ском календару честитамо
највећи хришћански празник.
Нека нам дан васкрсења Хри-
стовог испуни срца вером, на-
дом, љубављу и надахне нас

да будемо толерантни, хума-
ни, да бринемо о ближњима,
да чувамо себе и друге и да
не посустанемо у нашој за-
једничкој борби с пандеми-
јом и недаћама које нас по-
тресају. Дочекајмо празник у
својим кућама, у миру, срећи
и зрављу. Христос васкрсе!

Са ша Па влов, 
гра до на чел ник, и 

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

КОД ЛЕ КА РА СА МО АКО ЈЕ НЕО Д ЛО ЖНО

У хи рур шком бло ку, од но сно

у та ко зва ној зе ле ној зо ни бол -

ни це, за шти ће ној од ви ру са,

пру жа се ре дов на ме ди цин -

ска по моћ па ци јен ти ма из це -

лог ју жног Ба на та, али при -

ма ју се са мо хит ни слу ча је ви.

– Ми па ци јен ти ма са ве ту -

је мо да све оно што ни је хит -

но од ло же за вре ме ка да

про ђе пан де ми ја. Нор мал но

је да код нас ра ди по ро ди -

ли ште, као и све оста ле де -

жур не слу жбе, и да збри ња -

ва мо па ци јен те са свим

акут ним ста њи ма, без об зи -

ра на то да ли је реч о кар -

ди о ло шким, ор то пед ским,

не у ро ло шким, хи рур шким

или не ким дру гим про бле ми -

ма ко ји се не мо гу од го ди ти

– ис та као је Ову ка.

ПО КЛОН НАЈ СТА РИ ЈИМА

„Пан че вац” бесплат но
пензионерима

Пен зи о не ри ма је ван ред но
ста ње за си гур но па ло те же
не го оста лим гра ђа ни ма. Го -
ди не су им здра вље учинилe
крх ким, па су при мо ра ни да
се од пан де ми је шти те та ко
што ће све вре ме оста ти у
сво јим до мо ви ма. Ста нов ни -
ци Пан че ва и окол них се ла
има ју и про блем ви ше: због
за бра не из ла ска они ни су у
мо гућ но сти да бр зо и ла ко
до ђу до свог оми ље ног не -
дељ ни ка „Панче вац”.

Али ме наџ мент на шег
пред у зе ћа ни је за бо ра вио на
њих. По од лу ци вла сни ка
пред у зе ћа Зо ра на Пе шев ског,
њи ма „Пан че вац” већ три не -
де ље сти же на кућ ну адре су
– пот пу но бес плат но. За хва -
љу ју ћи не се бич ном ан га жо -
ва њу во лон те ра из Цр ве ног
кр ста и из окол них се ла, ак -
ту ел ни број на шег ли ста сти -
гао је у чак 1.630 до мо ва пен -
зи о не ра у Пан че ву, Стар че -
ву, Омо љи ци, Ба нат ском Бре -
стов цу, Ива но ву, Ја бу ци, Гло -
го њу, Ка ча ре ву и До ло ву!

Ову ак ци ју ће мо на ста ви -
ти све док тра је ван ред но
ста ње. Д. К.

ПРО ПИСИ (1)

Нај ду жи 
по ли циј ски час

Дан ду же не го прет ход ног ви -
кен да тра ја ће по ли циј ски час
за ус кр шње пра зни ке – од пет -
ка у 17 са ти до утор ка у 5 ујутру.

Пред сед ник Ср би је Алек сан -
дар Ву чић на ја вио је да ће у
не де љи по сле Ус кр са би ти про -
ме ње на од лу ка о пот пу ној за -
бра ни кре та ња гра ђа на ста ри -
јих од 65 го ди на. Убу ду ће, кад
Вла да Ср би је озва ни чи ту од -
лу ку, нај ста ри јим на шим су -
гра ђа ни ма би ће до зво ље на
крат ка шет ња три пу та не дељ -
но, нај ви ше по ла са та и нај да -
ље 300 ме та ра од ку ће.

Ше та ње кућ них љу би ма ца
оста је по ста ром: сва ког да на
уве че од 23  до 1 ују тру и су бо -
том и не де љом од 8 до 10 пре
под не. Шет ња тра је до два де -
сет ми ну та, а гра ђа ни са сво -
јим љу бим ци ма мо гу да иду
нај да ље 200 ме та ра од ме ста
бо ра ви шта.

За кр ше ње ових про пи са
пред ви ђе на је нов ча на ка зна,
али тре ба ло би да их се гра ђа -
ни при др жа ва ју пр вен стве но из
здрав стве них раз ло га, јер се на
тај на чин успо ра ва ши ре ње ко -
ро на ви ру са и омо гу ћа ва за у -
ста вља ње пан де ми је.

ПРО ПИ СИ (2)

Ка зне за кр ше ње
забране кретања

Пре кр шај ни суд у Пан че ву
до нео је у пе ри о ду из ме ђу
8. и 15. апри ла 86 осу ђу ју -
ћих пре су да ли ци ма ко ја
ни су по што ва ла огра ни че -
ње кре та ња од но сно по ли -
циј ски час.

За овај пре кр шај у ван ред -
ном ста њу за пре ће на је ка -
зна и до 150.000 ди на ра, а у
слу ча ју да не бу ду пла ће не
по пра во сна жно сти пре су да,
ове ка зне мо гу би ти пре тво -
ре не у за твор ске да не. Суд у
Пан че ву углав ном из ри че ка -
зне у из но су из ме ђу 50.000
и 100.000 ди на ра, а огром ну
ве ћи ну ме ђу пре кр ши о ци ма
чи не му шкар ци.

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

У сед ми ци ко ја је прет -
хо ди ла овој, од 1. до 7. апри -
ла, за бе ле же но је знат но ма -
ње пре кр ша ја ове вр сте –
због не по што ва ња по ли -
цијског ча са осу ђе но је 61
ли це.

ПРО ПИ СИ (3)

Шет ња за де цу и
одра сле са смет ња ма
Уред ба ко јом се за вре ме по ли -
циј ског ча са до зво ља ва кре та -
ње де ци са ау ти змом уз прат њу
ро ди те ља би ће про ши ре на и на
од ра сле са ау ти змом, али и на
од ра сле и де цу с дру гим смет -
ња ма – ре че но је у сре ду на кон -
фе рен ци ји Кри зног штаба.

Де ца и од ра сли с мен тал ним
ин ва ли ди те том мо ћи ће да се
кре ћу би ло ка да за вре ме по ли -
циј ског ча са без вре мен ског огра -
ни че ња, уз прат њу јед не осо бе.

Кре та ње ће би ти до зво ље но
у кру гу од 200 ме та ра од ме -
ста ста но ва ња, уз по што ва ње
ме ра за шти те и со ци јал ног дис -
тан ци ра ња.

Под се ти мо, Уред ба о до зво -
ља ва њу кре та ња де ци са ау ти -
змом об ја вље на је у уто рак на -
кон ин си сти ра ња ро ди те ља и
број них ко мен та ра у ме ди ји -
ма. Ме ђу тим, она ни је укљу -
чи ва ла де цу с дру гим мен тал -
ним смет ња ма, као ни од ра сле
са ау ти змом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сте ле кар ских
уве ре ња из да -
ју за мак си мал -
но два сата.

И овог ме -
се ца су у За -
во ду за кли јен -
те осми шље ни
и но ви па ке ти

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ПРОМО

Завод неће
радити током
ванредног стања.



Удру же ње ба на ка Ср би је (УБС) са оп шти ло је 10. апри ла да
се за мо ра то ри јум на от пла ту оба ве за пре ма бан ка ма од лу -
чи ло 94 од сто гра ђа на, те да је мо гућ ност да при вре ме но
за у ста ве от пла ту оба ве за на и шла и на ве ли ко ин те ре со ва -
ње при вре де – 92,9 од сто фир ми до не ло је та кву од лу ку.

* * *
У Ка зне но-по прав ном за во ду у Пан че ву 400 осу ђе ни ка
се на соп стве ну ини ци ја ти ву од ре кло јед ног ку ва ног и
два та ко зва на су ва обро ка у ко рист ко ри сни ка Ге рон то -
ло шког цен тра у на шем гра ду. Та до на ци ја од око 190.000
ди на ра пре да та је Цен тру.

* * *
На осно ву од лу ке о про гла ше њу ван ред ног ста ња, Град -
ски штаб за ван ред не си ту а ци је на са стан ку одр жа ном
10. апри ла до нео је од лу ку да се за тво ри На род на ба шта.

* * *
Пан че вач ки му зи ча ри су на пра ви ли му зич ки спот „на
да љи ну”. Са ња, Љуп че, Ива на, Кен гур и Сте фан ура ди ли
су ка вер пе сме „Time of My Life” из „Пр ља вог пле са” и
на сло ви ли га „Time of My (Corona) Life”.

* * *
ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја” рас пи сао је јав ну на бав ку
за ку по ви ну 580 во до ме ра раз ли чи тих вр ста с при пре -
мом за да љин ско очи та ва ње и 25 ра дио-мо ду ла, ко ји по -
се ду ју ме мо ри ју нај ма ње 20 ме сеч них чи та ња и мо гу да
ра де на тем пе ра ту ри од ми нус 25 до плус 70 сте пе ни
Цел зи ју са.

* * *
Фон да ци ја „Ег зит” је са оп шти ла да је ви ше од 20 јав них
лич но сти сни ми ло пе сму под на зи вом „Љу бав увек вра -
ћа”, ко јом су ис ка за ли по др шку во лон те ри ма што то ком
ван ред ног ста ња по ма жу нај у гро же ни јим гра ђа ни ма.

* * *
У вре ме ка да па па слу жи сам ми су за Ус крс, ка да је у Ру -
си ји па три јарх пре по ру чио вер ни ци ма да оста ну код ку -
ће за пра зник, а Си нод Грч ке пра во слав не цр кве од лу чио
да пра зно ва ње Ус кр са од ло жи за мај, у Ср би ји СПЦ не
од у ста је од ма сов них оку пља ња. Епи де ми о лог Зо ран Ра -
до ва но вић је за „Глас Аме ри ке” ре као да је став стру ке
ја сан – да не тре ба да до ла зи до фи зич ког при бли жа ва -
ња, ин си сти ра се на дис тан ци; са да је, пре ма ње го вим
ре чи ма, власт на му ци да ли да се „ис пр си” пред цр квом.

* * *
Вла да Ре пу бли ке Ср би је до не ла је Од лу ку о за бра ни из -
во за ле ко ва ко ји се упо тре бља ва ју у ху ма ној ме ди ци ни
на три де сет да на, а она је сту пи ла на сна гу 15. апри ла.
Од за бра не су из у зе ти ле ко ви ко ји се у Ср би ји про из во де
ис кљу чи во за стра на тр жи шта.

* * *
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње је омо гу ћи ла он -
лајн под но ше ње зах те ва за фи нан си ра ње свих про гра ма
за по шља ва ња по рас пи са ним јав ним по зи ви ма. Ве ли ко
је ин те ре со ва ње и по сло да ва ца и не за по сле них ли ца, ме -
ђу ко ји ма је око 150 осо ба са ин ва ли ди те том.

4 ПОЛИТИКА
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ПАНЧЕВАЧКИ КОРОНА-ЛЕТОПИС

ОСВРТ

„Ин те за” у Пан че ву
сра мо та за наш град

Ко ро на ви рус, озбиљ на прет -
ња ко ја се над ви ла над чи та -
вом пла не том, при мо рао нас
је да жи ви мо по но вим пра -
ви ли ма: огра ни чио нам је
кре та ње и на мет нуо по тре бу
да одр жа ва мо со ци јал ну дис -
тан цу, али и оба ве зао нас на
ме ђу соб ну со ли дар ност и –
сва ког од нас по на о соб – на
уче шће у укуп ним на по ри -
ма дру штва да се кри за
превла да.

На пр вој ли ни ји бор бе су,
сва ка ко, здрав стве ни рад ни -
ци. Све до ци смо њи хо вог са -
мо пре гор ног су прот ста вља ња
пан де ми ји и жр та ва ко је у тој
бор би да ју.

Али не бо ри се про тив ове
по ша сти, ко ја нас је из ме сти -
ла из сва ко днев ног жи во та,
за тво ри ла шко ле и фа бри ке,
за ро би ла нај ста ри је у че ти ри
зи да, а сви ма оста ли ма огра -
ни чи ла кре та ње, са мо у бол -
ни ца ма. Жи ви се, и мо ра да
се жи ви, и у овим усло ви ма.

Има, ме ђу тим, оних ко ји
на сву му ку ко ја нас је сна -

шла до да ју и сво ју не спо соб -
ност, се бич ност, нео д го вор -
ност, ба ха тост...

Ре ци мо, ру ко вод ство по -
слов ни це Бан ке „Ин те за” у
цен тру Пан че ва. Свих ових
да на код њих је отво рен са мо
је дан је ди ни шал тер за све
кли јен те – и за гра ђа не и за
пред у зе ћа, па се на ула зак у
згра ду и по кло ње ње ње го вом
ве ли чан ству слу жбе ни ку „Ин -
те зе” че ка по три са та!

Крај ње без о бра зно и крај -
ње не по слов но! И са свим у
су прот но сти с по тре ба ма за -
јед ни це да сви до при не се мо
пре ва зи ла же њу по сто је ћих
те шко ћа.

За то што им се мо же!
Али пан де ми ја ће про ћи, а

гра ђа ни ће он да мо ћи да пре -
и спи та ју сво ју од лу ку да „Ин -
те зи” по кло не сво је по ве ре ње
и свој но вац!

А ваљ да ће и по сло вод ство
цен тра ле у Ср би ји раз ми сли -
ти да ли су њи хо ви пан че вач -
ки ди рек то ри за слу жи ли да
ту оста ну и да ље.

НАШ ГРАД У УСЛО ВИ МА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

ДО НО РИ И ПРИ МА О ЦИ ПО МО ЋИ, 
СВИ СМО ИСТИ

Ра дио „Ка ран тин”, 
по др шка ко ле га ма

Под каст Ра дио „Ка ран тин” стар -
то вао је 11. апри ла пи лот- еми -
си јом. Ко ле ги ни це и ко ле ге,
са да с не ко ли ко стра на Евро -
пе, ко ји су пре мно го го ди на,
бар у не ком мо мен ту укр шта -
ња сво јих но ви нар ских ка ри је -
ра, за јед но ра ди ли на Ра дио
Пан че ву, тру де се да из свог
аспек та до ку че ка ко ко ро на ви -
рус ме ња пла не ту. Тим чи не
Алек сан дар Ко цић, чи ја је адре -
са у Гла зго ву, Је ле на Ви сер, ко -
ја жи ви у Утрех ту, тре нут но
Но во са ђан ка Ма ри ја Бе лић Би -
бин и, још увек, наш су гра ђа -
нин Иван То мић.

Ау то ри Ра дио „Ка ран ти на”,
ко ји има и сво ју „Феј сбук” стра -
ни цу, на ја вљу ју да ће но вих
еми си ја би ти сва ке су бо те.

Гло го њац пр ви да ва лац
крв не пла зме у Ср би ји

Пре драг Ђе лев ски из Гло го ња,
ка ко је из ја вио за пор тал „Ин -
фо 013” и по твр дио за наш
лист, пр ви је гра ђа нин Ср би је
ко ји је по сле оздра вље ња од
ко ро на ви ру са до ни рао крв ну
пла зму. Он је то учи нио 11.
апри ла у Ин сти ту ту за трас фу -
зи ју у Бе о гра ду.

– Пре не де љу да на сам ишао
да ура дим кон тро лу, да ви де
да ли мо гу да дам крв ну пла -
зму, а за тим ми је ура ђен тре -
ћи тест на ко ро ну. Он се ра ди
21 дан по сле оздра вље ња – био
је не га ти ван, а за тим смо се
до го во ри ли да у су бо ту, ка да
је за бра на кре та ња, до ни рам
пла зму у Ин сти ту ту. Све је по -
тра ја ло око сат вре ме на; да вао
сам крв, ко ја је про ла зи ла кроз
апа рат где је пла зма из кр ви
одва ја на, а за тим се вра ћа ла у
мој кр во ток – ре као је Ђе лев -
ски, ко ји је нај дра го це ни ју теч -
ност до сад до бро вољ но да вао
пет на ест пу та.

Он ка же да му је пре ко те -
ле фо на пре ми јер ка Ана Бр на -
бић за хва ли ла што је до шао,
јер ће се од ан ти те ла из крв не
пла зме пра ви ти се ру ми да по -
мог ну обо ле ли ма. Ђе лев ски је
још увек у кућ ној изо ла ци ји,
по што му је од ре ђе но да у њој
бу де 28 да на од из ла ска из
бол ни це.

– Са ве ту јем сва ко ме ко бу де
мо гао да до ни ра крв ну пла зму
да то и учи ни, јер та ко по ма же
у оздра вље њу дру гих љу ди. Мо -
ја по ру ка и да ље је да се оста -
не код ку ће: по штуј те ме ре, јер
љу ди од ко ро не уми ру – за кљу -
чио је Гло го њац.

Ср би ја у гру пи зе ма ља 
с нај стро жим ме ра ма 

за шти те

Пре ма ана ли зи на уч ни ка са
Уни вер зи те та Окс форд об ја -
вље ној 13. апри ла, Ср би ја
спада у гру пу од че тр на ест зе -
ма ља у све ту с нај стро жим
мера ма за шти те од ко ро на ви -
ру са. Мак си мал них сто по е на
има ју још Хр ват ска, Сло ве ни -
ја, Ин ди ја, Па ки стан, Сири ја,
Ви јет нам, Шри Лан ка,
Ту нис, Уган да, Ју жно а фрич ка

Републи ка, Бо цва на, Хон ду -
рас и Ко ста ри ка.

Нај бла же ме ре на пла не ти
има ју Ки на и Швед ска, а у на -
шем ком ши лу ку Ру му ни ја. За
не ке др жа ве не ма до ступ них
по да та ка о за штит ним ме ра -
ма, у Турк ме ни ста ну је власт
за бра ни ла упо тре бу ре чи ко -
ро на ви рус, а бе ло ру ски пред -
сед ник Алек сан дер Лу ка шен -
ко са ве то вао је гра ђа не да пи -
ју вот ку ка ко би се бо ри ли про -
тив бо ле сти ко ја је око ва ла цео
свет.

Усво јен Про грам
економских ме ра 

Вла де Ср би је

При вред ни ци од 13. апри ла мо -
гу да се при ја ве за Про грам
еко ном ских ме ра за сма њи ва -
ње не га тив них ефе ка та про у -
зро ко ва них пан де ми јом, вре -
дан 608,3 ми ли јар де ди на ра.
Вла да Ср би је је усво ји ла Уред -
бу о фи скал ним по год но сти ма
и ди рект ним да ва њи ма при -
вред ним су бјек ти ма у при ват -
ном сек то ру и нов ча ној по мо -
ћи гра ђа ни ма, Уред бу о утвр -
ђи ва њу про гра ма 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, као и
Уред бу о по ступ ку за из да ва ње
ду жнич ких хар ти ја од вред но -
сти за вре ме ван ред ног ста ња.

Тре ба ло би да до кра ја не де -
ље бу де об ја вљен и по зив Фон -
да за раз вој за по моћ при вред -
ни ци ма у одр жа ва њу ли квид -
но сти, те да бу де за вр шен прав -
ни оквир за га рант ну ше му за
по др шку при вре ди, од но сно
пред у зет ни ци ма, ми кро, ма лим
и сред њим пред у зе ћи ма. Вред -
ност кре ди та ко ји ће би ти пла -
си ра ни на тај на чин је сте две
ми ли јар де евра, а у пи та њу је
но вац за ко ји ће др жа ва га ран -
то ва ти и би ће на рас по ла га њу
овог ме се ца. И уред ба ко ја се
од но си на по љо при вред ни ке
тре ба да бу де го то ва уско ро.

Про грам ко ји је усво ји ла
Влада Ср би је вре дан је 5,1

мили јар ду евра, са др жи ме ре
по ре ске по ли ти ке и оне за очу -
ва ње ли квид но сти, ди рект ну
по моћ при ват ном сек то ру, али
и свим пу но лет ним гра ђа ни -
ма у ви си ни од сто евра у ди -
нар ској про тив вред но сти. Упут -
ства за при вред ни ке ко ји же ле
да се при ја ве за Про грам еко -
ном ских ме ра мо гу се на ћи на
сај ту Вла де Ср би је, Ми ни стар -
ства фи нан си ја, При вред не ко -
мо ре Ср би је...

Де ци и од ра сли ма 
са ау ти змом 

омо гу ће но кре та ње

Као што смо про шле не де ље
пи са ли, ро ди те љи и ста ра те љи
де це са ау ти змом тра жи ли су
да им се до зво ли да иза ђу из
до мо ва и у вре ме за бра не кре -
та ња, јер је де ци, због ста ња у
ком се на ла зе, те шко да раз у -
ме ју огра ни че ња уве де на у ван -
ред ном ста њу, што су по др жа -
ли и струч ња ци из Кри зног
шта ба за бор бу про тив ко ро на -
ви ру са.

По ве ре ни ца за за шти ту рав -
но прав но сти Бран ки ца Јан ко -
вић упу ти ла је 13. апри ла ини -
ци ја ти ву Ми ни стар ству за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со -
ци јал на пи та ња да се ро ди те -
љи ма де це са ау ти змом и од -
ра сли ма са ау ти змом у вре ме
по ли циј ског ча са омо гу ћи кре -
та ње у огра ни че ном вре ме ну
у бли зи ни ме ста ста но ва ња ра -
ди одр жа ва ња днев не ру ти не
и због на ви ка ко је су за њих
вр ло ва жне. У са оп ште њу се
до да је:

„По ве ре ни ца ис ти че да би се
на ве де ни про блем мо гао ре ши -
ти сла њем зах те ва за из ла зак
на по себ но од ре ђен те ле фон -
ски број, на кон че га би сти гла
ес-ем-ес по ру ка о до зво ли за
из ла зак у пе ри о ду од сат вре -
ме на. На овај на чин би се олак -
ша ло ро ди те љи ма и ста ра те љи -
ма да до би ју до зво лу ко ја би у
фор ми ес-ем-ес по ру ке би ла ва -
ли дан до каз у слу ча ју кон тро -
ле да мо гу би ти на по љу и у пе -
ри о ду оп ште за бра не кре та ња.”

Оце на Бран ки це Јан ко вић је
да би та кво ре ше ње, уко ли ко
пан де ми ја по тра је, мо гло да
по слу жи и за не ке дру ге слу -
ча је ве из да ва ња до зво ла за кре -
та ње. У ини ци ја ти ви је на ве де -
но да је нео п ход но да се цен -
три за со ци јал ни рад укљу че у
за шти ту осо ба са ау ти змом у
слу ча ју да њи хо ви ро ди те љи
или ста ра те љи обо ле од ко ро -
на ви ру са.

Не што ка сни је истог да на
Вла да Ср би је је до зво ли ла ро -
ди те љи ма ко ји има ју де цу са
ау ти змом да се кре ћу и то ком
де ла по ли циј ског ча са, и то у
пе ри о ду од 17 до 20 са ти рад -
ним да ни ма, као и су бо том и
не де љом од 15 до 20 са ти. У
уред би Вла де ни је пре ци зи ра -
но да ли ће ро ди те љи ма би ти
по треб не по себ не до зво ле за
кре та ње, а ни је си гур но ни да
ће ово исто ва жи ти и за де цу с
дру гим смет ња ма у раз во ју.

Ме ра ма ни су пре кр ше на
основ на људ ска пра ва

За штит ник гра ђа на Зо ран Па -
ша лић под вла чи да је фо кус те
ин сти ту ци је на обез бе ђи ва њу
до зво ла за кре та ње у вре ме за -
бра не осо ба ма што се бри ну о
ли ци ма ко ји ма је нео п ход на
по моћ и ње го ва оце на је да у
Ср би ји, усво је ним ме ра ма, ни -
су пре кр ше на основ на људ ска
пра ва. Он је ис та као да се у
ова квим си ту а ци ја ма, с об зи -
ром на то да смо ми пот пи сни -
ци Кон вен ци је о људ ским пра -
ви ма, мо гу де ро ги ра ти од ре ђе -
на пра ва гра ђа на. На вео је да
би пра во пи та ње би ло да ли су
гра ђа ни на тај на чин ли ше ни
сло бо де кре та ња.

Па ша лић је по звао све гра -
ђа не ко ји ми сле да су им угро -
же на од ре ђе на пра ва да се обра -
те ин сти ту ци ји ом буд сма на, јер
и у слу ча ју да она не мо же да
им ди рект но по мог не, сва ка ко
је у при ли ци да их упу ти на
оне ко је то мо гу.

– Ве ћи на ин сти ту ци ја се ода -
зва ла и по мо гла. По ку ша ва мо
да ус по ста ви мо ко му ни ка ци ју
с ло кал ним са мо у пра ва ма, да
из вр ши мо при ти сак, не би ли
и оне ис пу ни ле оба ве зе ко је се
од но се на раз ли чи та пра ва гра -
ђа на – ре као је ом буд сман.

Па ша лић је на гла сио да је
пра во но ви на ра да да ју ја сну,
пра во вре ме ну и тач ну ин фор -
ма ци ју су шти на пра ва на ин -
фо р ми са ност.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК: ПА КЕ ТИ ПО МО ЋИ НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈИМ 

ГРА ЂА НИ МА ПО СЛЕ УС КР СА

Град Пан че во, уз до на ци је

при вред ни ка, обез бе дио је

27 ми ли о на ди на ра за

13.500 па ке та по мо ћи нај у -

гро же ни јим су гра ђа ни ма, а

њи хо ва по де ла се мо же оче -

ки ва ти од мах по сле ус кр -

шњих пра зни ка – из ја вио је

14. апри ла гра до на чел ник и

ко ман дант кри зног шта ба

Са ша Па влов.

Ка ко је об ја снио, пре -

храм бе ни и хи ги јен ски па ке -

ти би ће у вред но сти од

2.000 ди на ра и до би ће их

гра ђа ни Пан че ва ко ји има ју

пре ко 65 го ди на, а при ма ња

су им ис под 30.000 ди на ра.

До дао је да по сто ји ве ли ки

при ти сак на тр го вин ске лан -

це пред на ја вље но про ши ре -

ње огра ни че ња кре та ња, те

да се због то га на да да ће

Град за по че ти по де лу па ке та

од мах по сле ус кр шњих пра -

зни ка.

Че твр ти ну нов ца нео п ход -

ног за на бав ку ро бе за па ке -

те у овој ху ма ни тар ној ак ци -

ји до ни ра ли су пан че вач ки

при вред ни ци, што је за сва -

ку по хва лу јер и њи хо ви по -

сло ви са да тр пе гу бит ке.
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НИС ОБЕЗ БЕ ДИО УСЛУ ГУ ПЛА ЋА ЊА ГО РИ ВА БЕЗ ОД ЛА СКА НА КА СУ

Бес кон такт но пла ћа ње уз мо бил ну апли ка ци ју „Drive.Go”
Нафт на ин ду стри ја Ср би је уве ла је
мо бил ну апли ка ци ју „Drive.Go”, ко ја
пру жа мо гућ ност пла ћа ња го ри ва на
то чи о ном ме сту, без ула ска у про дај -
ни обје кат. Ова услу га је пр ви пут у
Ср би ји до ступ на по тро ша чи ма за ко -
ри шће ње на бен зин ским ста ни ца ма
„НИС Пе трол” и „Га спром”.

„Drive.Go” је јед но ста ван за упо -
тре бу. По треб но је да по тро шач на
свом те ле фо ну ин ста ли ра ову мо бил -
ну апли ка ци ју са „Гугл пле ја” или
„Ап сто ра” и да при ли ком ре ги стра -
ци је уне се број бан кар ске кар ти це
ко јом ће оба вља ти пла ћа ње. На бен -
зин ској ста ни ци, пре са мог то че ња
го ри ва, по треб но је да по кре не апли -
ка ци ју „Drive.Go”, ске ни ра кју-ар код
ко ји се на ла зи на са мом то чи о ном
ме сту и мо же да за поч не то че ње го -
ри ва. На кон то га по тро шач пла ћа ра -
чун кли ком на дуг ме „Пла ти” у мо -
бил ној апли ка ци ји. Ти ме је, бр зо и
јед но став но, про цес ку по ви не и пла -
ћа ња за вр шен.

Ова услу га је тре нут но до ступ на на
два де сет пет бен зин ских ста ни ца „НИС

Пе трол” и „Га спром”. НИС ће у на -
ред ном пе ри о ду на ста ви ти уна пре ђи -
ва ње функ ци о нал но сти мо бил не апли -
ка ци је, као и ши ре ње мре же бен зин -

ских ста ни ца на ко ји ма ће би ти омо -
гу ћен ова кав ме ха ни зам пла ћа ња.

У окви ру овог ди ги тал ног про јек -
та ком па ни је НИС при ме ње не су

нај са вре ме ни је тех но ло ги је, ко је су
раз ра ђе не у скла ду с нај бо љим
приме ри ма из свет ске прак се, ка ко
по у зда но сти, та ко и без бед но сти
плаћа ња.

– Ди ги та ли за ци ја и уна пре ђе ње по -
тро шач ког ис ку ства су не ки од на -
ших при о ри те та. Уво ђе њем мо бил не
апли ка ци је „Drive.Go”, ко ја куп ци ма
омо гу ћа ва бр зо, ефи ка сно и без бед -
но пла ћа ње, без од ла ска на ка су, НИС
по ка зу је да оста је до сле дан при ме ни
ино ва ци ја у свом по сло ва њу. Исто -
вре ме но, ово је до дат на ме ра, чи ји је
циљ да у тре нут ним окол но сти ма до -
при не се за шти ти и очу ва њу здра вља,
ка ко за по сле них, та ко и по тро ша ча
– ре као је тим по во дом Алек сеј Чер -
ни ков, ди рек тор Бло ка Про мет ком -
па ни је НИС.

Ви ше ин фор ма ци ја о на чи ну ко ри -
шће ња мо бил не апли ка ци је „Drive.Go”,
као и спи сак бен зин ских ста ни ца на
ко ји ма је ова услу га омо гу ће на до -
ступ ни су на сај то ви ма и, као и бес -
плат ним по зи вом на те ле фон кол-
-цен тра ком па ни је: 08-0000-8888.

Због ху ма но сти днев но
пре ђу пре ко де сет 
хи ља да ко ра ка

До но се но вац, хра ну…,
одно се крв на ана ли зу,
баца ју сме ће

Во лон те ри пан че вач ког Цр ве ног кр -
ста по се ти ли су ро ди те ље на ших су -
гра ђа на ко ји су у ино стран ству и пру -
жи ли им нео п ход ну по моћ. Ово је са -
мо још је дан до каз о то ме ко ли ко гра -
ђа ни има ју по ве ре ња у ове де вој ке и
мла ди ће ко ји сва ко днев но оби ла зе
до мо ве ста рих и угро же них Пан че ва -
ца. Од ра ни је је по зна то да ста ри ји
Пан чев ци, иа ко по за ко ну има ју пра -
во да од ба на ка тра же да им до ста ве
но вац, ви ше ве ру ју Цр ве ном кр сту, па
та ко с пу но по ве ре ња да ју са гла сност
во лон те ри ма да им по диг ну но вац с
ра чу на.

Ми ли ца То до ро вић, се кре тар ка пан -
че вач ког Цр ве ног кр ста, ис ти че да су
уло жи ли ве ли ки труд да се по ди за ње
пен зи ја пре у сме ри на ком ши је.

– Ни је нам те шко, већ же ли мо да
оја ча мо со ли дар ност у ком ши лу ку.
На ша уло га је ви ше стру ка, ми сти му -
ли ше мо љу де да се по ве жу, под сти -
че мо их на ху ма ност и за то смо по ку -
ша ли да ста ри ји ма скре не мо па жњу
на ком ши је. Они су ипак нај бли жи
јер, шта год да се де си, они су ти ко ји
пр ви ре а гу ју. Ве ли ке су гу жве у бан -
ка ма и во лон те ри гу бе мно го вре ме -
на че ка ју ћи у ре ду, та ко да су угро же -
не њи хо ве при мар не ак тив но сти, а то
је до ста вља ње хра не и нео п ход них
кућ них по треп шти на – ка же То до ро -
ви ће ва и ис ти че да је свр сис ход ни је
да ком ши је че ка ју у ре ду, а не да во -
лон те ри из гу бе са те у овој ак тив но -
сти и та ко бу ду спре че ни да од не су
крв не ког ста ри јег су гра ђа ни на на
нео п ход ну ана ли зу.

Број не ак тив но сти

На имејл адре су Цр ве ног кр ста Пан -
че во не дав но су из ино стран ства сти -
гли меј ло ви за бри ну те де це на ших
нај ста ри јих су гра ђа на у ко ји ма је из -
ра же на мол ба, као и за хвал ност пан -
че вач ким во лон те ри ма за све што ра -
де у кри зној си ту а ци ји.

– Пи та ли су да ли мо же мо да оби -
ђе мо њи хо ве ро ди те ље и да им да мо
по др шку. Де ца су пре ко и не ма ју ни -
ка кву мо гућ ност да им по мог ну, па
су се обра ти ли на ма, јер нам ве ру ју.
Овом при ли ком же лим да упо зо рим
су гра ђа не да во де ра чу на. Љу ди су
сва ка кви, па је би ло и по ку ша ја зло у -
по тре бе во лон тер ског ан га жо ва ња. За -
то мо лим све ко ји не ма ју по ве ре ња у
дру га ли ца, а по моћ им је по треб на,
да се обра те град ским слу жба ма и
кри зном шта бу – ре кла је Ми ли ца То -
до ро вић и ис та кла да је већ не де ља -
ма иста си ту а ци ја ка да је реч о ан га -
жо ва њу во лон те ра Цр ве ног кр ста.

Пре ма ње ним ре чи ма, од по чет ка
ак ци је пру жа ња по мо ћи у до ба ко -

ро не ан га жо ва но је два де се так де во -
ја ка и мла ди ћа, а број ко ри сни ка
услу га се ни је по ве ћао. Во лон те ри
сва ко днев но пру жа ју по моћ и по др -
шку углав ном истим ста ри јим су -
гра ђа ни ма.

Мно го су ја ки!

Сва ког да на у ак ци ју је укљу че но пет -
на ест де во ја ка и мла ди ћа, ко ји по се -
те око два де сет пет адре са. Је дан од
њих је Алек сан дар Ђер фи, сту дент
Ви ше елек тро тех нич ке шко ле на
Вождов цу.

Во лон тер је Цр ве ног кр ста већ пет
го ди на и тре нут но днев но пре ђе пре -
ко де сет хи ља да ко ра ка. Ка ко ка же,
ни је му те шко и на пор но, во ди ра чу -
на, про пи сно је за шти ћен и др жи со -
ци јал ну дис тан цу то ком су сре та с на -
шим су гра ђа ни ма. Не ма страх од ко -
ви да, али је при ме тио да код ко ри -
сни ка во лон тер ских услу га по сто ји
страх:

– Све за ви си, од слу ча ја до слу ча ја.
Не ки ово схва та ју ве о ма озбиљ но, док
дру ги ми сле да су ме ре пре на гла ше -
не. Љу ди мо ра ју да се чу ва ју и да
оста ну код ку ће. Знам да мно ги ма све
ово те шко па да, на ро чи то они ма ко ји
жи ве са ми. Же ле да по при ча ју, има ју
по тре бу да раз го ва ра ју и, ко ли ко нам
вре ме до зво ља ва, тру ди мо се да бу де -
мо за ни мљи ви са го вор ни ци – ре као
је во лон тер Алек сан дар.

Дра га на Ву ји чић је сту дент ки ња
тре ће го ди не би о хе ми је на Хе миј ском
фа кул те ту у Бе о гра ду, а у Цр ве ни крст
је до шла пре осам го ди на. Ово јој је
дру га ван ред на си ту а ци ја у ко јој уче -
ству је као во лон тер – пр ва је би ла у
Обре нов цу.

– Та да сам би ла мла ђа и би ла сам
пре све га по ма гач, а са да сам ак тив ни
уче сник и за јед но са оста лим во лон -
те ри ма и за по сле ни ма у пан че вач ком
Цр ве ном кр сту ис пу ња ва мо оно што
нам је за да так. Мо рам при зна ти да

има мо по др шку свих. За нас отва ра ју
по себ ну ка су у про дај ним објек ти ма
где ку пу је мо на мир ни це за на ше угро -
же не су гра ђа не. По хва ли ла бих Пан -
чев це, јер нас пу шта ју пре ко ре да ка -
да нас ви де с ко ли ци ма пу ним хра не
и сред ста ва за хи ги је ну, или с ле ко ви -
ма у ру ка ма у апо те ка ма. Јед но став -
но, схва та ју да по сто је и они су гра ђа -
ни ко ји не мо гу да иза ђу на по ље и ко -
ји ма је на ша по моћ нео п ход на, а ми
мо ра мо да стиг не мо да на ба ви мо то
што им тре ба – ре кла је Дра га на, до -
дав ши да се сла же са Алек сан дром.

Она је по зва ла Пан чев це да оста ну
код ку ће и да во де ра чу на о се би и
дру ги ма.

– Нај ва жни је је да се до бро и де -
таљ но спро во де про пи са не ме ре за -
шти те. Стра ха има и то се ја сно ви ди
на ли ци ма на ших су гра ђа на, али и у
њи хо вим по ступ ци ма. Не ће на шом
хе миј ском олов ком да пот пи шу на -
лог, не го до но се сво ју. Би ло је слу ча -
је ва да ко му ни ци ра мо и до ста вља мо
ро бу пре ко про зо ра, што је са свим
океј и не ма ни чег ло шег у то ме ако је
чо век до дат но опре зан. Ако је ње му
та ко лак ше – су пер! На ма то не пред -
ста вља про блем. У та квим си ту а ци ја -
ма ми не ин си сти ра мо, ни ти по ку ша -
ва мо да их убе ђу је мо. Има сва ка квих
љу ди. Не ки узи ма ју хра ну за пет на -
ест да на иа ко им то ли ко не тре ба.
Љу ди раз ли чи то ре а гу ју – ре кла је
Дра га на Ву ји чић.

По ред то га, до да ла је да су прох -
те ви на ших ста ри јих су гра ђа на нор -
мал ни, али да је све сна да сви ми
има мо сво је на ви ке и по тре бе и да
во лон те ри ма ни је те шко да иза ђу у
су срет, ка да је то мо гу ће. Ка ко ка же,
ни су има ли су ма ну те зах те ве или же -
ље – ни ко ни је тра жио пе че но јаг ње
или пре пе ли чја ја ја. Оста ће јој у успо -
ме ни ста ри ји го спо дин ко ји је тра -
жио од во лон те ра да га де таљ но ин -
фор ми шу о то ме шта се де ша ва

напољу, јер он до след но по шту је за -
бра ну из ла ска.

Клик у гла ви

Тре нут на си ту а ци ја по ка зу је да су во -
лон те ри је дан од ве о ма ва жних сег -
ме на та дру штва и да су ху ма ност и
со ли дар ност нео п ход ни у вре ме ну у
ко јем тре нут но жи ви мо. Дра га на и
Алек сан дар се сла жу да су и ху ма -
ност и со ли дар ност све при сут ни у на -
шој за јед ни ци, али да у кри за ма по -
пут ове по зи тив не осо би не љу ди из -
ла зе на по вр ши ну. Она сма тра да у
ова квим си ту а ци ја ма не што про ра ди
у гла ва ма љу ди и по ста ју све сни да је
не ко ме по моћ нео п ход на.

– У на шем гра ду има мно го љу ди
ко ји же ле да по мог ну. То је при сут но
увек. Љу ди не ба ца ју ста ру оде ћу, не -
го је до но се у Цр ве ни крст са иде јом
да је про сле ди мо они ма ко ји ма је нео -
п ход на. Са да нас Пан чев ци сва ко -
днев но зо ву, же ле да нам по мог ну, да
се укљу че у во лон тер ске ак ци је, али
на сву сре ћу тре нут но нас је до вољ но
и на дам се да ће та ко оста ти до кра ја.
Мо же мо да из др жи мо све ово – ре као
је Алек сан дар Ђер фи на кра ју.

Дра га на и Алек сан дар с још два де -
се так сво јих дру га ра у на ред ним да -
ни ма ће от по че ти и ди стри бу ци ју ху -
ма ни тар них па ке та хра не и сред ста -
ва за хи ги је ну со ци јал но угро же ним
ли ци ма с ви ше де це, ин ва лид ним ли -
ци ма у ста њу со ци јал них по тре ба и
дру гим осо ба ма и по ро ди ца ма ко је
су се због на ста ле си ту а ци је на шле у
те шком по ло жа ју (по ро ди це ко је су
се из др жа ва ле од про да ја на пи ја ца -
ма, по ро ди це или осо бе у са мо и зо ла -
ци ји без при ма ња и слич но).

На зах тев Цр ве ног кр ста Вој во ди не,
Вла да АП Вој во ди не да ла је на лог Дирек -
ци ји за роб не ре зер ве АП Вој во ди не да
ис по ру чи 10.000 ур гент них па ке та, ко -
ји ће би ти ди стри бу и ра ни свим ор га -
ни за ци ја ма Цр ве ног кр ста у по кра јини.

ВО ЛОН ТЕ РИ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ ЦР ВЕ НОГ КР СТА НЕ ДЕ ЉА МА ПРУ ЖА ЈУ ПО МОЋ НАЈ СТА РИ ЈИМ СУ ГРА ЂА НИ МА И ПО РУ ЧУ ЈУ:

МИ ЋЕ МО ИЗ ДР ЖА ТИ! ИЗ ДР ЖИ ТЕ И ВИ!

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ПРОБ НА МА ТУ РА 22. АПРИ ЛА

Он лајн про ве ра зна ња
Ми ни стар ство тра жи
начин да обез бе ди
једна ке усло ве за све

Уче ни ци осмог раз ре да има ће про -
бу ма ле ма ту ре, а те сти ра ње ће би -
ти оба вље но он лајн. Ма ту ран ти
основ них шко ла 22. апри ла ре ша -
ва ће тест из срп ског/ма тер њег је -
зи ка, 23. апри ла из ма те ма ти ке, а
24. апри ла има ће ком би но ва ни
тест.

Ми ни стар ство про све те је по сла -
ло шко ла ма до пис у ко јем оба ве -
шта ва ро ди те ље и уче ни ке да ће
сва ки тест би ти до сту пан два на ест
са ти (од 8 до 20). Ово ли ко вре ме -
на је да то ка ко би сви мо гли да их
ура де – у вре ме кад тех нич ки или
дру ги ор га ни за ци о ни или по ро дич -
ни усло ви до зво ља ва ју. Осма ци ма
ће њи хо ве раз ред не ста ре ши не про -
сле ди ти на лог за плат фор му moja-
ucionica.gov.rs, на ко ју ће би ти по -
ста вље ни те сто ви.

Сва ки ђак ће мо ћи са мо јед ном
да при сту пи ре ша ва њу те ста, ко је
ће би ти вре мен ски огра ни че но. То
зна чи да ка да уче ник при сту пи те -
сту, мо ра и да га за вр ши у ро ку
пред ви ђе ном за рад. На по чет ку
те ста уче ни ци ће до би ти оба ве ште -
ње о ду жи ни тра ја ња те сти ра ња.
По врат ну ин фор ма ци ју о ре зул та -
ти ма те ста уче ник ће мо ћи да ви -
ди на кон два на е сто ча сов ног ис те -
ка вре ме на за ре ша ва ње те ста, ка -
да ће ре ше ња би ти до ступ на, а уче -
ник ће мо ћи да им при сту пи и да
их ана ли зи ра.

За уче ни ке ко ји не ма ју тех нич -
ке мо гућ но сти Ми ни стар ство ће
шко ла ма до ста ви ти сва три те ста
у PDF фор ма ту, на дан ком би но -
ва ног те ста 24. апри ла, ка ко би их
од штам па ле и про сле ди ле ро ди -
те љи ма. Уко ли ко су у мо гућ но сти,
ро ди те љи мо гу да до ђу до шко ле
и пре у зму те сто ве, у скла ду с ме -
ра ма без бед но сти и под усло вом
да не бу ду уве де не ри го ро зни је
ме ре за бра не кре та ња. Ра ди ефи -
ка сно сти и што ве ћег об у хва та уче -
ни ка те сти ра њем, пре по ру ка је да
шко ле на вре ме оба ве сте ро ди те -
ље и при ку пе ин фор ма ци је о по -
тре ба ма за штам па ним те сто ви -
ма. Ове те сто ве ро ди те љи не ће
вра ћа ти шко ли, већ ће на став ни -
ци (пу тем дру штве них мре жа) до -
би ти тест на зад (нпр. фо то гра фи -
ја ура ђе ног те ста). Уко ли ко не бу -
ду по сто ја ли усло ви за пре у зи ма -
ње штам па них те сто ва, уче ни ци
ће пре ко РТС-а мо ћи да ви де за -
дат ке и њи хо ва ре ше ња – пи ше у
до пи су Ми ни стар ства. На осно ву
ре зул та та, на став ни ци ће до би ти
ин фор ма ци је о по стиг ну ћи ма сво -
јих уче ни ка и у скла ду с њи ма да -
ће упут ства и ма те ри ја ле за уче ње
– при пре му за за вр шни ис пит. Ка -
да се ђа ци вра те у клу пе, а још
увек се не зна ка да ће то би ти, би -
ће спро ве ден и дру ги проб ни за -
вр шни ис пит, ко јим ће би ти те -
сти ра не про це ду ре.

Тре нут но ди рек то ри шко ла при -
ку пља ју и до ста вља ју над ле жни ма
ин фор ма ци је о бро ју уче ни ка ко -
ји ма је по тре бан од го ва ју ћи уре ђај
(те ле фон, та блет или ра чу нар) или
ин тер нет ко нек ци ја да би мо гли
да ра де проб ни тест на да љи ну. С
дру ге стра не, у Ми ни стар ству про -
све те обе ћа ва ју да ће учи ни ти све
да се уче ни ци ма обез бе ди по треб -
на тех нич ка по др шка.
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По тре ба да бу де мо ле пи и не -
го ва ни ни ка ко не тре ба да бу -
де за не ма ре на ни у до ба пан -
де ми је. Иа ко са ло ни ле по те не
ра де, мно го то га мо же мо да
учи ни мо и са ми ка ко би смо
за бли ста ли и спо ља и из ну тра.
Ево ка ко да од са сто ја ка ко је
има те у ку ћи на пра ви те са вр -
ше не ко зме тич ке пре па ра те.

Пан де ми ја с ко јом је и на ша
зе мља су о че на уне ла је дра -
стич не про ме не у наш до са да -
шњи тем по жи во та. Кре та ње
нам се све ло на од ла зак на по -
сао, до про дав ни це или апо те -
ке. Хте ле оне то да при зна ју
или не, мно гим же на ма све те -
же па да чи ње ни ца да су са ло -
ни ле по те већ не де ља ма за тво -
ре ни. И не ма у то ме ни чег спор -
ног: ка ква год да су вре ме на,
не га ли ца, те ла, ко се, ко же,
нок ти ју и сто па ла и те ка ко
нам је нео п ход на не са мо да
би смо из гле да ле леп ше већ и
да би смо се и осе ћа ле бо ље.

До бра вест гла си да се, уз не -
ко ли ко три ко ва и ре це па та на -
ших ба ка, мо же мо по бри ну ти
за не гу од гла ве до пе те, и то без
ску пих ко зме тич ких пре па ра та
и уре ђа ја. Го то во све са стој ке
већ има мо, а где дру где не го – у
ку хи њи. Кре ни мо редом...

Чи шће ње ли ца

Чак и ако не из ла зи те на по ље,
увек је ва жно очи сти ти ко жу
ли ца – и ују тру и пре спа ва ња.

Ако се пи та те за што, про ве ри -
те са ми: пре ђи те пре ко ли ца
вла жним туп фе ром и осмо три -
те га. Уве ри ће те се да ко жа ни -
је баш чи ста, чак и ако не но -
си те шмин ку.

За чи шће ње ма сне ко же са
из ра же ним по ра ма од лич ни су
биљ ни пре па ра ти с ка ми ли цом.
Јед ну ка ши ку цве та ка ми ли це
пре лиј те с де сет ка ши ка вот ке,
оста ви те да сто ји се дам да на у
там ној ста кле ној по су ди, па
про це ди те и ко ри сти те.

Ако вам је ко жа ли ца су ва,
на пра ви те емул зи ју за чи шће -
ње та ко што ће те по ме ша ти
жу ман це, сок јед ног ли му на
или кра став ца, по ла ча ше
ки се ле па вла ке и јед ну
ка ши ку вот ке.

хран љи вом ма ском. Пу сти те
му зи ку, ле зи те, опу сти те се и
до зво ли те да ви та ми ни, ми не -
ра ли и дру ги чу до твор ни са -
стој ци на хра не сва ку ће ли ју ва -
шег ли ца.

– Kада зна мо ка ко да ком би -
ну је мо ле ко ви то би ље, млеч не
про из во де, уља, мед и ми не ра -
ле, мо же мо са ми мно го да учи -
ни мо за ко жу ли ца. Ода бир пра -
вих са сто ја ка је од ве ли ке ва -
жно сти за до би ја ње до брих ре -
зул та та. Ма ска се увек ста вља
на чи сто, ис пи лин го ва но, су во
ли це и др жи око два де сет ми -
ну та, по том се ис пе ре мла ком
во дом и на кон то га се на не се
од го ва ра ју ћа кре ма – ис ти че
ко зме ти чар ка Бој ка Ћор лу ка.

Ма ске би, ка же на ша са го -
вор ни ца, тре ба ло на но си ти јед -
ном не дељ но, а по не кад и че -
шће, у за ви сно сти од про бле -
ма ти ке. Ево не ко ли ко ре це па -
та за нај де ло твор ни је ма ске из
кућ не ра ди но сти ко је је ова ис -
ку сна ко зме ти чар ка по де ли ла
с на ма.

– Kада же ли мо да очи сти мо
ли це од ак ни, мо же мо да ком -
би ну је мо гли ну из апо те ке и
ки се ло мле ко или пак ов се но
бра шно уму ће но с јо гур том. Да
би сте убла жи ли бо ре, до вољ но
је да ољу шти те лист ало је и ис -
ко ри сти те као ма ску ге ла сти
са др жај биљ ке. Ре зул та ти су
ча роб ни. За лиф тинг ко же уму -
ти те бе лан це с не ко ли ко ка пи
ли му на. На не си те и осе ти те ка -
ко вам се ко жа мо мен тал но за -
те же и по ди же, а тен про све -
тљу је. Ва жно је да с ли му ном
не пре те ра те: ни ка ко ви ше од
не ко ли ко ка пи! Ако сте изи -
ри ти ра ли ко жу та ко што сте
са мо стал но сти ска ли ми те се -
ре и бу бу љи це, ску вај те чај од
не ве на и, ка да се охла ди, др -
жи те на ли цу га зу на то пље ну
теч но шћу, са оста ци ма биљ ке
– са ве ту је Бој ка Ћор лу ка.

За сјај ну ко су

Да би вам ко са би ла здра ва, ја -
ка, сви лен ка ста и сјај на, на кон
уо би ча је ног пра ња ис пе ри те је
ча јем од бре зе. Две ка ши ке сит -
но исец ка них ли сто ва бре зе
пре лиј те ча шом вре ле во де,

оста ви те да

сто ји 15–20 ми ну та, про це ди -
те и ко ри сти те. Трет ман се ра -
ди два-три пу та не дељ но то -
ком ме сец да на.

Исти ефе кат по сти ћи ће те и
по мо ћу чич ка. Це лу биљ ку пре -
лиј те вре лом во дом и оста ви те
да сто ји по ла са та. Вру ћим ча -
јем пе ри те или ис пи рај те ко су
од пет до де сет ми ну та.

Ко са ће би ти ме ка, сна жна и
сјај на, али ће и бр же ра сти, ако
две-три ка ши ке све жег со ка од
цр ног лу ка утр ља те у ко рен јед -
ном до два пут не дељ но. Гла ву
по том об мо тај те пе шки ром,
оста ни те та ко сат вре ме на (ако
је ко са ма сна, про ду жи те на
два-три са та), а за тим ис пе ри -
те на уо би ча је ни на чин.

Ако же ли те да укло ни те пе -
рут, да те ко си сјај, оја ча те ко -
рен и по бољ ша те цир ку ла ци ју,
у во ду за ис пи ра ње ко се до дај -
те свеж сок од ко при ве.

Не га ру ку

Уко ли ко вам је ко жа ру ку ис -
пу ца ла због уче ста ле дез ин фек -
ци је, по мо ћи ће вам куп ка од
ча ја ка ми ли це (јед на ка ши ка
ка ми ли це на ли тар во де). У чи -
ни ју си пај те што то пли ји чај,
по то пи те ру ке на 15–20 ми ну -
та, по су ши те их пе шки ром и
утр љај те у ко жу ма сну кре му.

Од лич не ре зул та те да је и ла -
не но се ме. Јед ну ша ку из гње -
че ног се ме на по ме шај те с ка -
ши чи цом ба де мо вог уља и све
то до дај те у вру ћу во ду ка ко
би сте на пра ви ли ка шу. У њу
по то пи те ру ке и тр љај те их пет -
на ест ми ну та, а за тим ис пе ри -
те у то плој во ди.

Кућ ни тре нинг

Чи ње ни ца да сте у за тво ре ном
про сто ру не сме вам би ти из -
го вор за не до ста так кре та ња.
Ве жбај те ми ши ће функ ци о нал -
ном гим на сти ком ко ри сте ћи
са мо те ле сну те жи ну: ска чи те,
ра ди те чуч ње ве, тр бу шња ке,
пре ска чи те ви ја чу...

На „Ју тју бу” по сто је од лич -
ни сним ци тре нин га ко ји ће
вам по мо ћи да оста не те у фор -
ми, али и да се ус пут сјај но за -
ба ви те. До дај те то ме и ве жбе
ис те за ња и ди са ња и пр шта ће -
те од до бре енер ги је! То ће вам
сва ка ко оја ча ти иму ни тет, што
је у овом тре нут ку по себ но ва -
жно. На рав но, не за бо ра ви те
ни да се не гу је те из ну тра: за то
вам тре ба ју здра ва хра на, до -
бра хи дра та ци ја, му зи ка, књи -
га, филм, као и мно го љу ба ви
и све га оно га што вам иза зи ва
осмех на ли цу!

Сме су про це ди те кроз га зу, пре -
лиј те у ста кле ну бо цу и чу вај те
на про хлад ном ме сту.

У слу ча ју да вам се ли це пе -
ру та, јед ну ка ши чи цу ли по вог
цве та пре лиј те јед ним де ци ли -
тром хлад не во де, угреј те до
кљу ча ња, па оста ви те на сла -
бој ва три пет на ест ми ну та. Чај
про це ди те, до дај те ка ши чи цу
ме да и ти ме то ком не де ље обил -
но ква си те прет ход но очи шће -
ну ко жу ли ца и вра та.

Ло си он на пра вљен од истих
ко ли чи на со ка ди ње и бре скве
упо тре бља ва се за све ти по ве
ко же.

На хра ни те ће ли је

Ис ко ри сти те ове
да не ка да
ви ше не
мо ра те да
г л е  д а  т е
сат и по -
ч а  с т и  т е
се не ком

НЕ ГА У ДО БА КО РО НЕ

УЛЕП ШАЈ ТЕ СЕ ПО МО ЋУ ХРА НЕ

Пан де ми ја ко ро на ви ру са, по -
ред ма ње-ви ше слич них пре -
вен тив них ме ра при ме ње них
у мно гим др жа ва ма, исто -
вре ме но по ја ча ва на по ре
свет ске ме ди ци не у про на -
ла же њу аде кват них ле ко ва
ко ји би ефи ка сно ле чи ли те -
шко обо ле ле па ци јен те. Ис -
ку ство с ви ру сом сте че но у
прет ход ном пе ри о ду по мо -
ћи ће и да се из бо ри мо са
уо би ча је ним за блу да ма ко је
се ти чу ка рак те ри сти ка и
начи на пре но са са ме ин -
фекци је.

Ов де ће мо го во ри ти пре
све га о за блу да ма ко је мо гу
још ви ше да нам оте жа ју по -
сто је ћу си ту а ци ју.

ЗА БЛУ ДА: Хи рур шке ма -
ске шти те од ко ро на ви ру са.

ИСТИ НА: Што се ти че хи -
рур шких ма ски ко је се мо гу
ку пи ти у апо те ка ма, као и
оних ши ве них, њи хо ва глав -
на функ ци ја је сте да спре че
ши ре ње ка пљи ца при ка шља -
њу и ки ја њу. За шти та од ви -
ру са ко ју оне пру жа ју да ле ко
је сла би ја, јер ви рус мо же да
про ђе кроз по ро зну струк ту -
ру тих ма ски. Дру гим ре чи -
ма, аде кват на дис тан ца од по -
тен ци јал ног из во ра за ра зе је
нео п ход на.

ЗА БЛУ ДА: Лак ше је за ра -
зи ти се гри пом не го ко ро на -
ви ру сом.

ИСТИ НА: Ка да је реч о при -
ча ма да је мо гућ ност ин фек -
ци је ко ро на ви ру сом на вод но
сла би ја не го ви ру сом гри па,
епи де ми о ло зи су пре ци зно
из ра чу на ли да но си лац ин -
фек ци је ко ро на ви ру сом у про -
се ку за ра зи 2,2 ли ца, док обо -
ле ли од гри па ин фи ци ра 1,3

ли ца. Иа ко ак ту ел ни ко ро на -
ви рус ли чи на че ти ри ко ро -
на ви ру са ко ји про у зро ку ју
обич ну пре хла ду, опрез бу ди
чи ње ни ца да тај ви рус де ли
де ве де сет про це на та ге нет -
ског ма те ри ја ла с ви ру си ма
ко ји ин фи ци ра ју сле пе ми -
ше ве. Да кле по то ме је ви ше
сли чан ви ру си ма ко ји су про -
у зро ко ва ли SARS и MERS. Да
ли су ови ви ру си пре шли са
сле пих ми ше ва на чо ве ка или

су се мо жда људ ски пр сти
уме ша ли у њи хо ву син те зу,
од го вор ће мо оста ви ти на у -
ци и бу дућ но сти.

ЗА БЛУ ДА: Де ца не мо гу до -
би ти COVID-19.

ИСТИ НА: Ка да је у пи та њу
ин фек ци ја де це ко ро на ви ру -
сом, ве ли ка сту ди ја из ки не -
ске про вин ци је Ху беи ка зу је
нам да је од 40.000 па ци је на -
та ко ји има ју COVID-19 све -
га 2,2% би ло у ка те го ри ји мла -
ђих од де вет на ест го ди на. Чи -
ни се ипак да је мо гућ ност
за ра зе, па са мим тим и пре -
но ше ња ви ру са јед на ка код
де це као и код од ра слих, али
је кли нич ка сли ка код де це
мно го бла жа.

ЗА БЛУ ДА: Ин фек ци ја ко -
ро на ви ру сом зна чи да нам
не ма спа са.

ИСТИ НА: Нај ва жни ја за -
блу да је да је ин фек ци ја ко -
ро на ви ру сом смрт на пре су -
да за за ра же ног. То јед но -
став но ни је тач но, јер 81%
ин фи ци ра них има бла ге
симп то ме, 4,7% су кри тич -
ни, а 2,3% ин фи ци ра них
уми ре. Нај тач ни ји по да ци
би ће до ступ ни тек по сле те -
сти ра ња по пу ла ци је у по гле -
ду раз ви је ног иму ни те та на
овај ви рус.

ЗА БЛУ ДА: По сто је ћи ле ко -
ви ни су де ло твор ни про тив
ко ро на ви ру са.

ИСТИ НА: Иа ко су на по ри
у про на ла же њу вак ци не и но -
вих ле ко ва ве о ма ин тен зив -
ни, чи ни се да је стра те ги ја
при ме не већ по сто је ћих ле -
ко ва мно го ре ал ни ја. У том
сми слу за по че та је ве ли ка

сту ди ја на не ко ли ко хи ља да
па ци је на та при ме ном че ти -
ри ле ка ко ји су се по ка за ли
ефи ка сним на не ким дру гим
ви ру сним бо ле сти ма и ко ји
обе ћа ва ју за до во ља ва ју ћи
трет ман па ци је на та ко ји има -
ју COVID-19. Те сти ра ће се
ефи ка сност ле ко ва „хло ро -
кин” и „хи дрок си хло ро кин”,
при ме њи ва них код ма ла ри -
је и не ких дру гих бо ле сти,
за тим екс пе ри мен тал ног ан -
ти ви ро ти ка „рем де си вир”,
ком би на ци ја ХИВ ле ко ва „ло -
пи на вир” и „ри то на вир”, као
и ком би на ци ја тих два ју ле -
ко ва с „бе та-ин тер фе ро ном”.
На да мо се успе шно сти ове
сту ди је.

Исти не и за блу де 
о ко ро на ви ру су

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Чини се да је
могућност заразе, 
па самим тим и
преношења вируса
једнака код деце као
и код одраслих, али
је клиничка слика
код деце много
блажа.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПЕ ДИ КИР У ЛА ВО РУ

Ко зме ти чар ка Бој ка Ћор лу -

ка ка же и да ни шта не мо же

да за ме ни са вр шен пе ди кир

из са ло на ле по те, али да би

ва ша сто па ла оста ла не го ва -

на и то ком ван ред ног ста -

ња, пре по ру чу је да ура ди те

сле де ће.

– Бар јед ном ме сеч но по -

то пи те но ге у ла вор с то -

плом во дом у ко ју сте до да -

ли не ку ми ри шља ву со или

пак не ко ли ко зр на ца хи пер -

ман га на ка ко би сте дез ин -

фи ко ва ли сто па ла. На кон

пет на ест ми ну та ис тур пи јај -

те пе те аде кват ном тур пи јом

ма ње гра ну ла ци је, та ко што

ће те пр во обри са ти но ге, а

тур пи ју де ли мич но по ква си -

ти и по том тр ља ти док не

поч ну да от па да ју за де бља -

ња. По том сре ди те за нок ти -

це и нок те исе ци те рав но.

Не за о бља вај те ивице, јер

то мо же ка сни је про у зро ко -

ва ти ура ста ње нок та. Ако не

ма же те нок те ла ком, ста ви -

те на њих не ко ли ко ка пи

ма сли но вог уља и утр љај те

пр сти ма ка ко би но кат на

пло ча до би ла сјај. На ма жи -

те и пе те не ком ма сни јом

кре мом са што ве ћим про -

цен том урее – пред ла же

Бој ка Ћор лу ка.

За ис пу ца лу ко жу на пе -

та ма или у слу ча ју зно је ња

но гу пре по ру чу је се куп ка

од не ве на. Јед ну ка ши ку

цве та пре лиј те ли тром вре -

ле во де. Но ге др жи те у куп -

ци 15–20 ми ну та.
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Наредних десет дана је за нас кључно, до 20. априла решава се
судбина нашег односа према коронавирусу – рекао је председ-
ник Србије Александар Вучић приликом посете Нишу 10.
априла.

– Надам се да ћемо до краја месеца укинути ванредно стање.
Ово није прогноза, него моја нада – рекао је председник Србије,
додајући да то не значи да нећемо имати додатних обавеза и да
нећемо морати дисциплиновано да се понашамо и убудуће.

Сличне поруке стижу и из осталих држава у нашем окружењу.
Светло се указало на крају тунела, али како се на најбољи мо-

гући начин после пандемије коронавируса вратити нормалном
животу? Р. П.

КАКО ЋЕМО МОРАТИ ДА ЖИВИМО ДО КРАЈА 2020.

ВИДИ СЕ СВЕТЛО НА КРАЈУ ТУНЕЛА!

ИМА НАДЕ

Повратак нормалном животу у свету
Развој епидемије отворио је питање да

ли је дошао тренутак да се и у Европи

говори о изласку из карантина и како

би тај излазак могао да изгледа.

Већински став је да је за тако нешто

још рано, али нема сумње да ће многе

земље у наредним недељама разматра-

ти сценарије изласка из садашње ситу-

ације, тражећи компромис између ризи-

ка за људске животе и разорне цене за

економију коју носи садашња ситуација.

Ево прегледа земаља које ублажава-

ју рестрикције уведене због коронави-

руса.

ДАНСКА: Данска премијерка Мете

Фредериксен каже да „опрезно улазе у

прву фазу”. Први корак – отварање ја-

слица, вртића и школа за децу до

једанаест година од 15. априла.

Влада тако жели да растерети ро-

дитеље који сада морају да раде од

куће и да се брину о деци.

Мете Фредериксен је истовреме-

но саопштила да се примена свих

осталих мера продужава за четири

недеље. Данске границе остаће за-

творене до 10. маја. Остају на сна-

зи забране за ресторане, кафиће,

барове, позоришта и друге јавне

просторе. Окупљања више од десе-

торо људи и даље су забрањена, а ве-

лики скупови су забрањени до краја

августа.

АУСТРИЈА: Као и Данска, Аустрија је

посебно брзо реаговала на пандемију и

рано увела строге мере. Први кораци

према повратку у нормалу почели су

14. априла, када су отворене продавни-

це алата и опреме за кућу и окућницу.

Све остале радње, тржни центри и

фризерски салони отварају се 1. маја.

До краја априла припремиће се рас-

поред отварања хотела, ресторана и ба-

рова, а верује се да ће ови објекти по-

чети да раде од средине маја. Ограни-

чење кретања односно забрана изла-

ска из домова, осим из оправданих

разлога, остаје на снази до краја апри-

ла. Школе ће остати затворене до сре-

дине маја, а јавни догађаји су забрање-

ни до краја јуна. Од 14. априла уведе-

на је обавеза ношења маски у свим

радњама и јавном превозу.

ШПАНИЈА: Влада најављује да ће

нека ограничења бити укинута после

26. априла, када истиче законско

трајање ванредног стања. Министри

саопштавају да ће постепено почети

нормализација свакодневног живота

грађана, али да ће бити донети јасни

прописи за понашање на јавном месту.

ЧЕШКА: Чеси од 7. априла смеју да

играју тенис и голф. Продавнице, укљу-

чујући и оне за хобије, кућу, радионицу

и врт, гвожђаре и трговине с деловима

за бицикле, отворене су уочи католич-

ког Ускрса.

Истовремено су уведене строже хи-

гијенске мере у малопродајним објекти-

ма. Купци морају да одржавају размак

од два метра, а на улазу у продавнице

морају бити постављена средства за

дезинфекцију руку и рукавице за јед-

нократну употребу.

Чешка влада дозволила је од 14.

априла путовања у иностранство ради

лечења, због посла и сличних разлога.

Туристичка путовања преко границе

остају строго забрањена.

НОРВЕШКА: Норвежани ће, као и

Данци, прво отворити вртиће (20.

априла) и школе за децу до десет годи-

на (седам дана касније). Од 20. апри-

ла, такође, дозвољен је одлазак у ви-

кендице, а од тог датума моћи ће поно-

во да раде физиотерапеути и психоло-

зи. Фризерски салони и козметичари

почеће да раде од 27. априла. Норве-

шка се нада да ће се сви ученици вра-

тити у школске клупе пре лета.

Норвешке границе остају затворене,

а Норвежани који се враћају у земљу

морају да проведу четрнаест дана у ка-

рантину.

БУГАРСКА: Влада је дозволила да од

7. априла поново раде пијаце, продав-

нице „уради сам” и продавнице алата и

бицикала. У тој земљи су ублажене ме-

ре које се односе на бављење спорт-

ским активностима напољу, као што су

трчање и вожња бицикла, док ће

рестрикције у погледу путовања бити

ублажене након Ускрса.

ФИНСКА: Разматра се ублажавање

рестрикције за саобраћај у подручју око

Хелсинкија, али је трајање других за-

брана продужено до 13. маја.

НЕМАЧКА: За ову седмицу је наја-

вљено ублажавање правила о социјал-

ној дистанци, као и разматрање постепе-

ног повратка на нормалан живот, уколи-

ко се настави позитиван тренд у погледу

епидемиолошке ситуације у земљи.

ШВАЈЦАРСКА: Одлука о карантину

важи до 26. априла, а после тог датума

очекује се ублажавање рестриктивних

мера.

УКРАЈИНА: За крај месеца су наја-

вљени почетак поновног рада јав-

ног превоза и укидање забране од-

ласка на посао.

ИРАН: Ирански председник Ха-

сан Рохани најавио је ублажава-

ње рестрикција „уз посебно стро-

ге хигијенске услове”. Од 11.

априла почели су да раде ниско-

ризични сектори у покрајинама, а

очекује се да ће се ускоро то деси-

ти и у Техерану. До даљег, међу-

тим, остају затворени спортски

објекти, концертне дворане, фри-

зерски салони и верски објекти. И да-

ље на снази остаје забрана молитви

петком у џамијама.

КИНА: У епицентру пандемије, гра-

ду Вухану, последња ограничења су

укинута 8. априла, више од два и по

месеца након увођења карантина.

Градски саобраћај се нормализује, а

авиони поново полећу са аеродрома.

Из града сада смеју да изађу приват-

ни аутомобили, као и возови, ако су

путници здрави, што доказују зеленим

кодом на апликацији за коронавирус

на мобилним телефонима, која је уве-

дена у целој земљи. Сви који су били

у контакту са зараженима добили су

црвени код и не смеју да путују. На

снази остају превентивне мере: грађа-

нима се и даље мери температура,

обавезни су да носе маске, а вртићи и

школе су затворени.

ИТАЛИЈА: Влада је уочи католичког

Ускрса донела уредбу да рестриктивне

мере у време епидемије коронавируса

остају на снази до краја априла, а 3. мај

се помиње као први могући датум убла-

жавања мера социјалног ограничења.

ВРЕЛО ЛЕТО

Купање у мору могуће, али...
Још није могуће предвидети

да ли ће и када бити убла-

жене или сасвим укинуте

забране путовања између

држава, али купање у мору

ове године није потпуно

искључено. Наравно, ако то

и финансијске могућности

дозволе.

–  Купање ће, начелно,

бити могуће, наравно ако

епидемија буде и даље под

контролом и уз поштовање

свих превентивних мера,

првенствено држања дис-

танце. Важније је оно што

се догађа на обали од оног

што се догађа у мору – став

је епидемиолога.

Али није све у вирусу.

Епидемиолог Предраг

Кон, говорећи о могућности

путовања на летовање,

изјавио је да мисли да ове

године то треба прескочити.

– Увек размишљам шта

бих посаветовао своје нај-

ближе. Лично не очекујем

да ће преко лета бити обо-

левања и нека посебна си-

тауција. Не знам која је то

пресија баш да некога нате-

ра после овакве епидемије

да по сваку цену иде негде.

Боље је бити свој на своме у

оваквој ситуацији, то је моје

лично мишљење, није за-

сновано на епидемиологији.

Једноставно, када имате си-

туацију где постоји једна

претња, а нађете се у стра-

ној земљи, боље је да буде-

те код куће, ако се већ де-

шава то у целом свету. То је

моје лично мишљење –

истакао је Кон.

НАУЧНИЦИ О ОВОЈ И СЛЕДЕЋОЈ ГОДИНИ

Треба издржати до вакцине
Планове за 2020. ставите на чекање –

чак и кад број новозаражених случаје-

ва почне да се смањује, није све готово

и не можемо знати кад ће бити, кажу

двојица научника: Иван Ђикић, редов-

ни професор на Гетеовом универзитету

у Франкфурту, и Игор Штагљар, моле-

куларни биолог на Универзитету у То-

ронту, у интервјуу за хрватске медије.

– Баш зато је важна порука свим гра-

ђанима да не мисле да ће топло време

победити вирус, да ће га победити било

какав спољни фкатор. Победићемо тек

кад пронађемо вакцину, а то ће се нај-

раније десити крајем ове или почетком

идуће године. До тада једино што нам

треба је да функционише добар здрав-

ствени систем који може да помогне

оболелима и да се стриктно придржа-

вамо свих мера – казао је Иван Ђикић.

Реално је да ће у недељама које до-

лазе, са опадањем броја заражених,

доћи до ублажавања неких мера, али –

кажу ова двојица научника – до потпу-

не отворености граница међу држава-

ма чекаћемо месецима.

– Мислим да ће се после три месеца

изолације број заражених смањити до

тог нивоа да ће бити могуће релаксира-

ти неке мере. На пример, један део

радно способног становништва моћи ће

да се врати на посао како би се смањио

утицај пандемије на економију. Али то

не значи да ће се ствари одмах врати-

ти у нормалу – каже Игор Штагљар.

Иван Ђикић додаје:

– Заиста је потребна велика дисци-

плина и вероватно ћемо морати да носи-

мо маске. Треба променити начин кому-

никације међу људима. Овог лета неће-

мо у групи да седимо на плажи. Такође,

нећемо моћи у групи да седимо у бару.

Да ли је то превелика жртва за једно ле-

то? Ја верујем да није! Јер ако се овог ле-

та и јесени будемо понашали разумно и

доприносили борби против пандемије,

наредна година биће много боља. Ако се

не будемо придржавали мера, онда ће-

мо имати проблем. Ово се десило Кини

и Хонгконгу, где се појавио други талас

новооболелих.

– Морам да нагласим да повратак у

нормалу неће бити могућ док се не про-

нађе неки лек или док се не развије

вакцина. Мораћемо да научимо да жи-

вимо следећих дванаест месеци овако

како живимо сада, ако не пронађемо

неки лек – каже Штагљар.

Ђикић такође наглашава да остатак

2020. неће бити обичан:

– Ова 2020. неће бити онаква како

смо је планирали. Моја породица и ја

смо, као и сви остали, имали планове

за лето. Сада морамо да одустанемо од

њих, јер схватамо да само с овим мера-

ма забрана и ограничења можемо да

савладамо пандемију. Али верујем да

ће, после проналаска вакцине, 2021.

година бити много нормалнија.

ДОБРА ВЕСТ СА ОКСФОРДА

Вакцина против вируса Ковид-19
могућа до септембра

Вакцина против вируса Ко-

вид-19 могла би да буде

спремна већ у септембру –

изјавила је професорка која

предводи истраживачки

тим за вакцину против но-

вог коронавируса на Уни-

верзитету Оксфорд.

Професорка вакциноло-

гије Сара Гилберт изјавила

је да је „80 одсто сигурна”

да ће вакцина против виру-

са Ковид-19 коју развија

њен тим бити успешна, пи-

ше британски „Тајмс”.

Њен тим на Оксфорду

део је глобалног напора да

се пронађе вакцина против

коронавируса, од којег је до

сада умрло више од

100.000 људи широм света,

саопштио је Универзитет

„Џон Хопкинс”.

Гилбертова је рекла да ће

тестирања на људима поче-

ти за петнаест дана и да она

ради седам дана у недељи

како би пронашли ефикасну

вакцину.

– Мислим да постоји ве-

лика шанса да вакцина бу-

де ефикасна. Не ради се

само о предосећању, на

основу досадашњих пода-

така из истраживања ми-

слим да је вероватноћа да

ће вакцина бити успешна

око 80 одсто – рекла је она

за „Тајмс”.

Она је изразила очекива-

ње да ће – ако све буде

ишло по плану – вакцина

бити спремна до јесени, али

је упозорила да нико не мо-

же са сигурношћу да обећа

да ће се то и десити.
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Пре сто и нешто дана, 31. децембра,
власти НР Кине саопштиле су да је
„откривена нова болест непознатог
узрока која се манифестује упалом
плућа”. А пре тридесет дана у Србији
је проглашено ванредно стање. Онда
су почеле забране кретања, па смо
имали полицијски час који је трајао
више дана... 

Уочи сваке најаве нове забране
тискали смо се у редовима испред
продавница да купимо оно што смо
мислили да ће нам требати током тих
дана изолације. Полице у маркетима
су се празниле, иако, руку на срце,
тешко да је било несташица каквих се
наши старији суграђани добро, и с
мучнином, сећају. Како год било, још
ћемо дуго пошто све ово прође месити
колаче од брашна купљеног марта 2020.
године.

Међутим, има још до „пошто ово
прође”. Како ствари стоје, сви који
обележавају Ускрс, без обзира на то
како рачунају његов датум, славили
су га или ће га славити у условима
изолације.

Постало је јасно да је ситуација са
овом пандемијом озбиљна и да је
потребно учешће свих нас у њеном
сузбијању. На првом месту је одржавање
социјалне дистанце, то јест размака
међу појединцима на јавном месту.
Само на тај начин ћемо спречити
преношење вируса и сачувати здравље,
и сопствено и оних који су нам блиски.

Али разум каже једно, а навике,
жеља за неспутаношћу, инат... говоре
друго.

Проверили смо има ли међу нама
грађана који су сада већ изгубили
стрпљење за ове мере...

АРИ ЈАН РАХ-ДАН, пред у зет ник:
– Кад је на сту пи ло ван ред но ста ње,

а за тим и ка ран тин, од лу чио сам да
на не ко вре ме за мр знем сво ју фир му
и по све тим се се би и ства ри ма ко је
ни сам мо гао да ра дим у прет ход не
две го ди не. По чео сам да учим но ви
је зик, вра тио се цр та њу, про чи тао сам
шта сам же лео, а и од гле дао по не -
што. Што се ви ру са ти че, ап сурд на
ми је ко лек тив на хи сте ри ја ко ја је ве -
штач ки на пра вље на. Не ма ни чег до -
брог у то ме. Ко му ни ка ци ју са сво јим
дру штвом оства ру јем он лајн, та ко да
со ци јал ни жи вот не тр пи пре те ра но у
том сми слу. Тре нут но ми не до ста ју
кра так еспре со без мле ка и га зи ра на
во да у оми ље ном ка фи ћу. Пра вим по -
слов не и при ват не пла но ве за пе ри од
ка да се све ово за вр ши. Кам по ва ње,
на при мер, зву чи сјај но.

МАР КО МИ ЛЕ ТИЋ, за ва ри вач:
– От ка ко нас је за де си ла пан де ми -

ја, вре ме сам про во дио у са мо и зо ла -
ци ји. Вра тио сам се из Сло ве ни је и,
ра ди сво је и ту ђе без бед но сти, изо ло -
вао сам се, ка ко од при ја те ља, та ко и
од сво јих уку ћа на. У по чет ку ми је
би ло до сад но и ја ко те шко да се на -
вик нем. На кра ју сам не ка ко „из гу -
рао” ове ду ге да не. Сад смо ма ло одах -
ну ли, ма да нам је сви ма те шко пао
по ли циј ски час у тра ја њу од три да -
на. Вла ди не ме ре су ја ко стро ге, али
ми слим да је бо ље да их по шту је мо.
Овај ви рус мо же би ти опа сан за на ше
ста ри је су гра ђа не.

НИ КО ЛА ПЕ ТРО ВИЋ, 
рад ник у про из вод њи:

– Си ту а ци ја у ко јој смо се на шли
је не у о би ча је на. Бар ја ни сам на ви -

као да се не кре ћем у овој ме ри. Ме -
ђу тим, нео п ход но је по што ва ти све
што се од нас тра жи, баш за то да би
све ово што пре про шло. Хро нич ни
бо ле сни ци и нај ста ри ја ли ца овај ви -
рус мо жда не мо гу да по бе де и ва -
жно је да им не пре не се мо ин фек ци -
ју. Због то га се тру дим да из ла зим
са мо ка да мо рам. Вре ме у изо ла ци ји
про во дим са сво јом де вој ком, гле да -
ју ћи фил мо ве и се ри је. Пре гу ра ли
смо до ста вре ме на у ка ран ти ну, ми -
слим да ван ред но ста ње не ће још ду -
го тра ја ти.

АНА МИ ЛЕ ТИЋ, шеф про из вод ње:
– Вре ме про во дим рад но. Ра ди мо

као и до са да, је ди на раз ли ка је што
сви но си мо ма ске и пе ре мо ру ке че -
шће не го ина че. При др жа ва мо се
упут ста ва ко ја је од ре ди ла Вла да Ср -
би је. Ве ру јем да је сви ма овог ван -
ред ног ста ња већ пре ко гла ве, али
због нас са мих, као и због дру гих,
бит но је да се ових пра ви ла стро го
др жи мо. Про ћи ће и ово, из др жа ће -
мо, са мо је ва жно да оста не мо ди -
сци пли но ва ни.

ЈЕ ЛЕ НА РА ДО ВИЋ, фи зи чар:
– Љу ди су дру штве на би ћа. Ло гич -

но је да нам но во на ста ла си ту а ци ја
ни је при јат на и да нам је стра на. На -
ви кли смо на дру же ње. Ме ђу тим, са -
да је вре ме за стро гу са мо ди сци пли -
ну и пре све га ем па ти ју. У ова квој
кри зи нај бит ни је је до бро се ин фор -
ми са ти и он да не ће би ти ме ста за
страх. Ва жно је зна ти упот пу ни ти сво -
је вре ме. По ред то га што ра дим на
свом ма стер-ра ду, тру дим се да на у -
чим не што но во. Мо дер не тех но ло -
ги је су нам пру жи ле ве ли ке мо гућ но -
сти. На ин тер не ту се мо гу про на ћи
ра зни кур се ви из на у ке, умет но сти,
кул ту ре... ра зни за бав ни ма те ри ја ли.
Мо рам при зна ти да ми чак не до ста је
вре ме на за све што пла ни рам да про -
чи там и по гле дам. Ту су и ги та ра, не -
ки до бар филм и на рав но – књи га.
Дру же ње с при ја те љи ма се на ста вља
пре ко дру штве них мре жа још не ко
вре ме.

ИВА НА ЗДРАВ КО ВИЋ, фри зер ка:
– Вре ме у кућ ном ка ран ти ну про -

во дим ве о ма бур но! Ја сам мај ка
дво је де це и по цео дан сам за у зе та.
Ни кад ми ни је до сад но, шта ви ше не -
ка да ми је дан и пре кра так. По ма -
жем де ци око до ма ћих за да та ка, пра -
вим спе ци ја ли те те, сре ђу је мо дво -
ри ште – по сла увек има. Нај ви ше
во ли мо да се игра мо с на шим пси ма
у ба шти – ужи ва ју и они, ужи ва мо и
ми. Сва ко днев но се чу јем те ле фо -
ном с мо јим дра гим осо ба ма. Овај
ко ро на ви рус је ја ко опа сан, пла шим
се за се бе и сво ју по ро ди цу. Све ме -
ре пре до стро жно сти ис пу ња вам. Ни -
куд не идем и ни ко ми не до ла зи.

Мо ра мо се са чу ва ти од не ви дљи вог
и злог не при ја те ља. Чу вај те се сви и
бу ди те здра ви!

ТА МА РА ПО ТИЋ, 
тех ни чар ме ха тро ни ке:

– Вре ме у изо ла ци ји про во дим
кре а тив но: мај ка и ја ши је мо ма ске
за на ше ме ди цин ске рад ни ке. Имам
вре ме на и за све оно што во лим, а
ни сам до са да по сти за ла. Чи там,
сла жем сла га ли це, са дим цве ће и
ужи вам у свом дво ри шту. Баш за -
хва љу ју ћи то ме што имам дво ри -
ште, оста нак код ку ће ми не па да
те шко. До сад но је са мо чо ве ку ко ји
не уме да ис ко ри сти вре ме. Да ли се
пла шим ви ру са? Па страх од не -
позна тог је при су тан, али што ма ње
слу шам и чи там о то ме, лак ше 
ми па да. Оста ни те код ку ће,
искористи те па мет но ово вре ме и
ужи вај те.

ВЛА ДАН МИ ЈАЈ ЛО ВИЋ, 
ма ги стар еко ном ских на у ка:

– Део вре ме на у овим „ван ред ним”
да ни ма про во дим на по слу, а дру ги
део у изо ла ци ји, све вре ме по шту ју -
ћи пре по ру ке Вла де. При ли ке ко је
су нас за де си ле ни су бе за зле не, сто -
га мо ра мо по ка за ти и во љу и ди сци -
пли ну. Ко вид-19 ути че на све нас, па
из тог раз ло га мо ра мо би ти од го вор -
ни и со ли дар ни. Са мо за јед но мо же -
мо по бе ди ти.

ЕМИ ЛИ ЈА МР ЂАН, 
еко ном ски тех ни чар и по сла сти чар:

– Вре ме про во дим са си ном Фи -
ли пом. Учи мо. Исто та ко, тре ни рам
у дво ри шту. Окол но сти ко је су нас
сна шле је су те шке. Нај те же ми па -
да то што не ви ђам при ја те ље. Иа ко
сам због по сла ко ји ра дим на ви кла
да бу дем че сто код ку ће, са ма по -
ми сао да не смеш ни куд да идеш
ло ше ути че на пси ху. Не пла шим се
ви ру са, јер се чу ва мо. По шту је мо
све за кон ске ме ре, ра ди лич не
безбед но сти.

АН ДРИ ЈА НА КР ЊА ЈИЋ, 
стру ков ни еко но ми ста:

– Не пла шим се ви ру са, искре но.
Не тре ба ши ри ти па ни ку ме ђу љу -
ди ма. Пре жи ве ли смо сва шта, па
ће мо и ово. Сло бод но вре ме нај ви -
ше про во дим с ро ди те љи ма. Тру -
дим се да дан ис ко ри стим мак си -
мал но, про ше там, во зим би цикл,
играм дру штве не игре, чи там. Нај -
ра ди је од све га тре ни рам и то ме и
одр жа ва. Ве жбам сва ко днев но и гле -
дам оми ље не се ри је до ка сно у ноћ.
По ми сли ла сам да не ћу ово ре ћи,
али... не до ста је ми по сао. Је два че -
кам да све ово про ђе, па да опет
поч нем да ра дим, пу ту јем и дру -
жим се.

Је ле на Ка та на

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

ФИ ЗИЧ КА АК ТИВ НОСТ ЈЕ ВЕ О МА
ВА ЖНА У КА РАН ТИ НУ

Н. ПЕ ТРО ВИЋ А. МИЛЕТИЋ

Ј. РА ДО ВИЋ И. ЗДРАВ КО ВИЋ

Т. ПО ТИЋ В. МИ ЈАЈ ЛО ВИЋ

А. РАХ-ДАН М. МИЛЕТИЋ

Е. МРЂАН А. КРЊАЈИЋ

НАША АНКЕТАМИ ПИТАМО ЗА ВАС

С об зи ром на то да је на сна зи уред -
ба о за бра ни ра да свих пи ја ца, Град -
ска упра ва Пан че ва је, да би по мо -
гла снаб де ва ње су гра ђа на све жим
во ћем и по вр ћем то ком ван ред ног
ста ња, у до го во ру с по љо при вред -
ним про из во ђа чи ма, об ја ви ла њи -
хо ву кон такт-ли сту.

За ин те ре со ва ни гра ђа ни мо гу кон -
так ти ра ти ди рект но с по љо при вред -
ни ци ма и до го во ри ти се с њи ма о
свим де та љи ма око на ру чи ва ња и
ис по ру ке. Пре но си мо тај спи сак у
це ло сти.

Ба нат ски Бре сто вац
l Ол ги ца Си мо вић, ЈНА 2-б,
013/625-214 (па при ка, па ра дајз, па -
суљ)
l Алек сан дар Јан ко вић, Мо ше Пи -
ја де 27, 063/88-61-576, (па при ка, лу -
бе ни ца, ди ња)
l Ђу ри ца Ми рић, Бо ри са Kидрича
19, 064/90-81-954 (ди ња, лу бе ни ца,
па при ка)
l Ђу ри ца Kашикић, Мо ше Пи ја де
82, 064/23-91-976 (лу бе ни ца)
l Ср ђан Љу би са вљев, Мар ша ла Ти -
та 41, 064/90-53-000  (мла ди кром -
пир, ди ња, па при ка, лу бе ни ца, ра -
сад па ра дај за и па при ке)
l Ја сна Ман да ли нић, Змај Јо ви на
18-а, 064/27-15-409 (кра ста вац, па -
ра дајз, ди ња, лу бе ни ца, па при ка)
l Зо ран Ми лу ти нов, Змај Јо ви на 18,
064/42-95-326 (кра ста вац, па при ка)
l Де јан Осто јин, Змај Јо ви на 28,
064/15-95-068 (кра ста вац, лу бе ни -
ца, ди ња)
l Ђу ри ца Ста ни ми ров, Жар ка Зре -
ња ни на 24, 064/51-40-520 (кра ста -
вац, па при ка, ди ња, лу бе ни ца)
l Ђу ри ца Kоларов, Со ње Ма рин ко -
вић 66, 064/15-37-225 (мла ди кром -
пир, лу бе ни ца, ди ња)
l Јо хан Са бо, Ву ка Kараџића 14,
013/626-712 (па при ка, па ра дајз, ра -
сад па при ке и па ра дај за)
l Да ни је ла Јо ко вић, Ол ге Пе тров
22, 065/69-64-214 (ке ле ра ба, ку пус)
l Бо јан Жи ва но вић, Мар ша ла Ти та
6, 065/63-81-188 (ти кви це, кра ста -
вац, па ра дајз, па при ка, ди ња, лу бе -
ни ца)
l Са не ла Kучевић, Пр во мај ска 45,
065/26-25-273 (па при ка, кра ста вац,
бо ра ни ја)
l Вла дан Спа сић, Бран ка Ра ди че -
ви ћа 1, 065/47-37-633 (ти кви це, па -
при ка, лу бе ни ца, ди ња)
l Дра ган Осто јин, Змај Јо ви на 28,
065/44-95-313 (лу бе ни ца, ди ња)
l Ми лош Сто ја ди но вић, Змај Јо ви -
на 24, 064/01-80-016 (кра ста вац, лу -
бе ни ца, па при ка, ди ња)
l Бо јан Бо жић, Са ве Kовачевића 57,
063/71-58-823 (ди ња, лу бе ни ца,
папри ка)
l Ра до ван Ми ло шев, Бран ка Ра ди -
че ви ћа 7, 063/75-40-662 (па при ка,
ди ња, лу бе ни ца)
l Дра ган Kоко шко в, Змај Јо ви на 1,
065/26-25-347 (тре шња, ви шња,
крушка)
l Зо ран Ми лу ти нов, 064/42-95-326
l Дра ган Мир чић, 064/90-81-954
l Де јан Зу бо вић, 063/77-47-986
l Бо јан Бо жић, 063/71-58-823

l Ђу ри ца Kашикић, 064/23-91-976
l Ђу ри ца Ста ни ми ров, 064/51-40-520
l Не ма ња Јо вић, 064/55-25-959
l Не ма ња Ан ђел ко вић, 064/16-95-652
l Вла да Цвет ко вић, 064/02-69-074
l Ра до ван Ми ло шев, 063/75-40-662
l Ва са Пе тро вић, 062/319-536
l Љу би ша Об ра до вић, 063/13-65-604
l Жив ко Kоларов, 065/26-26-029
l Ђу ра Kоларов, 064/15-37-225
l Дра ган Пе рић, 063/77-69-374
l Аца Жив ко вић, 063/80-74-682
l Вла дан Спа сић, 065/47-37-633
l Иван Сто шић, 062/15-57-206
l Пре драг Kузмановић, 064/14-94-003

l Алек сан дар Пе тро вић, 064/17-
14-007
l Са ва Сто ја ди нов, 064/01-81-502
l Ва са Ба ра је вац, 064/42-49-071
l На да Ти ми ли јић, 064/55-84-386

Ја бу ка
l Ср ђан Бу ба ло, Охрид ска 2,
063/624-554 (ја бу ке, шљи ве,
крушке)
l Ми ле на Шкр бић, 063/70-37-341
(мла до по вр ће)

Ба нат ско Но во Се ло
(ста кле нич ка и пла сте нич ка про из -
вод ња)
l Мла де но Илић, Си ме Шо ла је 81,
063/76-44-866
l Пре драг Ву че но вић, Ва шар ска 47,
064/23-85-912
l Слав ко Љу бо вић, Ва ле ри ја Док не
1, 063/81-95-506
l Ста ној ко Ди ми чић, Омла дин ска,
060/43-15-142
l До рин Ста ме на, Про ле тер ска 38,
069/18-45-318

Гло гоњ
l Де јан Спа сић, Осло бо ђе ња, 060/66-
58-090 (рот кви це)
l Го ран Ве ља но вић, Про ле тер ска,
060/33-77-366 (лук)
l Зо ран Ар сић, Школ ска, 063/82-
53-768 (лук)
l Бра ни слав Трај ков ски, Млин ска,
060/62-70-740 (рот кви це, бли тва)
l Пре драг Ми ло са вље вић, Млин ска
135, 063/337-866 (до ма ћи пи ли ћи)
l Стој на До дев ски, Осмог мар та 2,
063/75-03-722 (спа наћ)
l Ни ко ла Бо жич ко вић, Осло бо ђе ња
134, 063/11-12-827 (лук, спа наћ)
l Си ни ша Kрстић, Осло бо ђе ња 3,
062/776-460 (лук)
l Ве ли бор Пет ков ски, 1. ма ја,
066/627-002 (лук)
l Сне жа на Бог да но вић, Та ми шка
73, 063/19-16-274 (рот кви це, лук,
бли тва)
l Да на ил Вуч ков ски, 069/725-272
l Kоста Тре бје ша нин, 062/224-184
l Дра ган Ла за ре вић, 063/17-96-615
l Дра гу тин Ја ћи мов ски, 062/459-116
l Да ли бор Ве лич ко вић, 062/470-477
l Сло бо дан Ђор ђе вић, 063/84-23-543
l Зо ран Та на ско вић, 063/82-40-663
l Ми ло рад Ан ге лов, 063/77-58-301
l Ве ли бор Пет ков ски, 066/62-70-202
l Да ки Дим ко вић, 063/74-30-394
l До рел Ба лон жан, 063/70-86-513
l Мар тин Ла за рев ски, 060/28-80-306
l Лу ка За го рац, 063/75-13-839
l Ми лан Ја ћи мов ски, 062/663-660
l Ми лан Мла де но вић, 069/781-891
l Са ша Ми ло са вље вић, 063/337-889

Пан че во
l Ми ло рад Ву ко је вић, 064/61-26-080
l Kоста Жур жуљ, 065/87-98-765
l Жељ ко, 064/520-444

Kонтакт-ли ста по вр та ра 
и во ћа ра

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Са увођењем ванредног стања
многима је и посао доведен у
питање. Затварање у изолацију
и отежано кретање грађана по-
годили су и пољопривреднике.
Можда највише штете због то-
га имају повртари чији су про-
изводи у овом периоду спрем-
ни за даљи пласман.

Проблеми су умножени на-
рочито откад је једна од доне-
тих мера Владе била затвара-
ње пијаца. Произвођачима је
преостало само да се довијају
и да у том смислу искористе
све могућности комуникације,
рачунајући и интернет и дру-
штвене мреже.

Повртари најугроженији

Први међу једнакимa у удру-
жењу глогоњских повртара Да-
наил Вучковски истиче да су
се мали и средњи произвођачи
нашли у веома тешкој ситуа-

цији по затварању пијаца, јер
су управо тамо пласирали ве-
ћину својих производа.

– Морам да приметим да су
повртари солидарни у овом те-
шком периоду и да се помажу
више него раније. На иниција-
тиву Удружења повртара „Гло-
гоњ”, а у сарадњи с колегама
из готово целог јужног Баната,
покренули смо онлајн продају
наших производа и доставу на
кућне адресе заинтересованих.
То је наишло на добар пријем
код купаца, нарочито код осе-
тљивих група којима је крета-
ње забрањено или се не препо-
ручује. Похвалио бих млађе су-
грађане који, поред тога што
наручују поврће за себе, то чи-
не и за своје старије комшије –
каже Вучковски.

Он додаје да би повртари
морали слободније да се кре-
ћу, нарочито они који развозе

производе до крајњих купаца,
као и да постоји бојазан да би,
уколико би забрана кретања
потрајала, много робе пропа-
ло, а питање је и шта ће се до-
годити када она почне да сти-
же у већим количинама. 

Сналажљиви Доловци

Један од довитљивијих је Ми-
лан Живојновић, млади пољо-
привредник из Долова. Он је
на „Фејсбуку” осмислио групу
„Доловачки пијац”, која је по-
чела да ради 29. марта и у крат-
ком року привукла преко осам-
сто чланова.

На поменутој платформи ме-
штани панчевачког села огла-
шавају своје производе, а спек-
тар понуде је широк као и на
правој пијаци. Има много тога,
од расада цвећа, воћа, поврћа
и домаћих јаја, преко разних
теста и предјела, до млечних
прерађевина, ракије, вина, меда,

прополиса, балиране сламе и
свињске масти.

У групи се оглашава и по-
тражња, па се тако људи зани-
мају, рецимо, за детелину, се-
менски кромпир, јагањце, пра-
сиће и козе, за које постоји и
добра понуда.

Милан Живојновић, оснивач
групе, у једном посту се обра-
тио члановима.

– Почетком 2018. године до-
нет је пропис по којем мали
произвођачи више не морају да
продају своју робу на црно, већ
легално могу да пласирају про-
изводе с кућног прага. Значај је
у томе да се мали произвођачи
пробију на тржиште поред ве-
ликих трговинских ланаца и да
се тиме изборе за егзистенцију.
Уз директан контакт с робом и
произвођачем потрошачи стичу
поверење, јер су домаћи произ-
води наших комшија здравији
и квалитетнији од индустриј-

ских. Зато вас позивам да зајед-
но покренемо такав тренд ку-
повине, јер само тако можемо
заједно изаћи из предстојеће
кризе након завршетка панде-
мије – навео је Живојновић.

Ту идеју је подржао, поред
осталих, и Бојан Војнов, ма-
стер инжењер пољопривреде,
који нуди помоћ око савета у
вези с производњом, пласма-
ном, упознавањем са органском
пољопривредом, с циљем да
пружи подршку локалним ста-
новницима како би остали на
селу и могли да преобрате кри-
зу у своју корист тако што ће
вредним и иновативним радом
пронаћи нове купце.

– За све оне који планирају
да своју производњу унапреде,
прошире или почну да произ-
воде храну по принципима ор-
ганске производње, у прилогу
на „Фејсбук” групи „Доловач-
ки пијац” налази се илустро-
вана књига „Органске фарме у
Војводини” из 2018. године. У
њој се могу пронаћи занимљи-
ве приче и примери како су
други почели, што је добра по-
лазна основа за неке нове иде-
је – навео је Војнов.

На кућну адресу

Веома је активна и „Фејсбук”
група „Пијаца Панчево”, а не-
давно се појавила још једна, под
називом „Достава воћа и повр-
ћа Панчево”, настала у сарад-
њи с неким пољопривредним
произвођачима, многима по-
знатим са овдашњих тржница.

Њихови производи су бесплат-
но довожени на кућне адресе за-
интересованих и већина је за-
довољна услугом, премда има и
оних који мисле да је роба мало
скупља. Треба истаћи да у ко-
ментарима није било примедби
на квалитет робе, а битно је да
су цене јавно истакнуте. Тако се,
рецимо, јабуке крећу од 80 до
110 динара; млади кромпир је
200, купус 80, јаја величине икс-
ел су 13 динара по комаду; мла-
ди црни лук је 25 динара по ве-
зи (четири комада у вези), а мла-
ди бели 50, док су зелена салата
и ротквице по 40 динара.

За више информација о до-
стави заинтересовани се свако-
дневно могу обратити слањем
поруке у инбокс или путем те-
лефона 065/27-27-284 и 063/879-
52-59 преко СМС-а и „Вајбера”.

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

У то време су и све месне за-
једнице основале кризне шта-
бове. Поред осталог, тамо при-
мају позиве и организују тимо-
ве волонтера, који су на услузи
првенствено старијим особама.

С тим у вези „Панчевац” на-
ставља да прати ситуацију у
свим тим местима, у којима су,
по одлуци менаџмента, пензио-
нерима бесплатно подељене
стотине примерака нашег листа.

Тешкоће повртара
приликом продаје

Банатски Брестовац: Први чо-
век села Драган Миричић ис-
тиче да кризни штаб дежура
свакодневно, док волонтери ре-
довно подмирују потребе ста-
ријих особа.

– Дезинфекција улица је оба-
вљена у среду, 15. априла,  ка-
да су помоћу тракторских пр-
скалица третирани путеви, а
атомизерима површине испред
Поште, амбуланте, гробља, Ме-
сне заједнице, продавница...
Град нам је обезбедио сред-
ства, а помоћ су пружили и
чланови новоформираног Удру-
жења повртара „Брестовачки
род”. Када смо код ових про-
извођача, став већине је да иде-
ја онлајн продаје није лоша,
али није баш ефикасна због
малих наруџбина, недостатка
времена и великих трошкова
превоза – наводи Миричић.

Број кризног штаба је 626-
101 и он је доступан радним да-
нима од 8 до 15 сати, а суботом
и недељом дежурају волонтери.

Изложба ускршњих
јаја од кућа

Банатско Ново Село: Кризни
штаб нормално обавља своје
дужности, а све информације
се могу добити на број телефо-
на 615-051 од 8 до 15 сати.

Интересантнo је споменути
да је, упркос забрани окупљања,
Удружење жена „Новосељанке

/Bo bo a ce le” одржало традици-
оналну манифестацију.

– Kао и до сада, на Лазареву
суботу, наше удружење је орга-
низовало изложбу ускршњих руч-
но декорисаних јаја. Иако нисмо
у прилици да се дружимо на на-
чин на који смо навикле, биле
смо вредне и домишљате, па смо
то урадиле из својих домова.

Тиме се придружујемо хиљада-
ма уметника који на креативан
начин дају подршку људима ши-
ром света у време пандемије –
наводи Снежана Баба, председ-
ница тог удружења.

Могуће посете
болесницима

Долово: Лидија Анкуцић Бо-
жић из кризног штаба Месне
заједнице „Мита Вукосављев”
напомиње да се наставља дезин-

фекција свих улица у Долову,
а за викенд је то урађено у та-
козваном ромском крају.

– Новина је да сви мештани
који желе да посећују болесни-
ке за време полицијског часа
предају захтев код секретара
Месне заједнице. Пољопривред-
ници се такође крећу уз дого-
вор, а на терену су и даље во-
лонтери који помажу у набавци
хране и лекова. Према нашој
процени, мештани су били мак-
симално дисциплиновани за вре-
ме полицијског часа протеклог
викенда – наводи ова Доловка.

Кризни штаб је активан рад-
ним данима од 8 до 15 сати, а
контакт-телефони су 26-34-703
и 26-34-266.

Подела маски
и „Панчевца”

Глогоњ: Први човек села и ло-
калног кризног штаба Славко
Јовановски истакао је да рад-
ници комуналног предузећа
сваког другог дана дезинфику-
ју површине испред улаза јав-
них установа, продавница, од-
носно места где је највећа цир-
кулација људи.

– То се обавља натријум хи-
похлоритом,  који је обезбедио

Град Панчево, а Добровољно
ватрогасно друштво врши ре-
довну дезинфекцију платоа и
најпрометнијих улица у селу.
Поред тога, прошле недеље смо
бесплатно делили актуелни
„Панчевац” и заштитне маске.
Пољопривредници несметано
обављају активности на њива-
ма, а комунално предузеће не
одступа од планираних редов-
них делатности, попут кошења
траве на јавним површинама.
Од прошлог петка, у време ка-
да могу да пазаре суграђани
старији од 65 година, а то је од
4 до 7 ујутро, раде и ТУР
„Гранд” и апотека „Бену” – каже
Јовановски.

Важно је рећи и да је један
од првооболелих и успешно
опорављених у Србији – Гло-
гоњац Предраг Ђелевски – не-
давно донирао плазму, од које
би требало да буде прављен се-
рум за лечење опаке болести.

Кризни штаб и даље прима
позиве на бројеве телефона 627-
831, 627-011 и 627-002, рад-
ним данима од 8 до 15 сати.

Стање редовно

Иваново: Кризни штаб и даље,
уз помоћ петнаестак младих

волонтера, свакодневно обила-
зи старије суграђане и доста-
вља им храну, лекове и друге
потрепштине.

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

Кризни штаб Месне заједни-
це дежура радним данима од 8
до 15 сати, а контакт-телефон
је 629-108.

Пакети за самохране
мајке

Јабука: Слободан Илић, први
човек села, каже да кризни
штаб којим руководи прима од
40 до 60 позива дневно.

– Од тог броја 70 одсто отпа-
да на потребе пензионера, које
решавамо у што краћем року,
а преостали се информишу о
пакетима и кретању за време
полицијског часа. Обезбедили
смо и двадесет седам пакета за
самохране мајке и оне с више
од троје деце, па овим путем
захваљујем нашим хуманим
пријатељима који помажу ова-
кве акције – рекао је Илић.

Кризни штаб прима позиве
24 сата путем мобилног теле-
фона 063/170-74-45, а пријаве
на телефон 26-24-046, од 8 до
15 сати.

Вредни волонтери

Качарево: Чланица кризног
штаба и председница Удруже-
ња жена „Етно-кутак” Зора Чу-
брић каже да она и колегини-
це, поред тога што шију маске,
и даље спремају доручак во-
лонтерима, а да намирнице до-
нирају и пекара „Динамо” и тр-
говинске радње „Млечна при-
ча” и „Мирко”.

– Волонтери су свакоднев-
но на терену и снабдевају су-
грађане намирницама и леко-
вима, подижу им пензије и со-
цијална примања. Број пози-
ва у кол-центру се смањио, јер
грађани зову директно наше
активисте. Они су стекли њи-
хово поверење, па је ред и да
их споменемо. То су: Снежана
Златановић, Ана Свилар, Не-
ла Савић, Немања Мишљанов,
Сара Kрстић, Данка Ајрулај,

Николина Спасић, Сандра и
Марија Стојановски – набраја
ова Качаревка.

Кризни штаб прима позиве
до 16 сати, а контакт-телефон
је 601-030.

Изградња атарског пута

Омољица: Први човек кризног
штаба Душан Лукић каже да
волонтери и даље свакодневно
испомажу пензионере, док по-
љопривредници несметано оба-
вљају своје послове.

– Дезинфиковали смо у два
наврата центар и прилазне ули-
це, и то недељом кад је по-
лицијски час, а очекујемо
ускоро и поделу пакета сугра-
ђанима с пензијама испод
30.000 динара. Упоредо с тим
започели смо и изградњу до-
ловачког атарског пута у ду-
жини од пет километара, као
и радове на паркингу код гро-
бља – каже Лукић.

Кризни штаб прима позиве
сваког радног дана од 8 до 15
сати на контакт-телефоне
617-036 и 617-008.

Телефоном до
кризног штаба

Старчево: Командант кризног
штаба Петар Андрејић наводи
да се, поред редовних актив-
ности, обилази терен и у току
полицијског часа, па се евен-
туални случајеви кршења про-
слеђују полицији.

– Волонтери свакодневно оба-
вљају свој посао, док се штаб
организационо припрема и за
поделу пакета пензионерима
с примањима испод 30.000
динара. Поред тога, уз помоћ
ЈKП-а „Старчевац” и ДВД-а
спроводе се дневне и недељне
акције дезинфекције, а обуста-
вили смо улаз у Месну зајед-
ницу, у којој је штаб, већ се сва
комуникација одвија путем те-
лефона – истиче Андрејић.

Сви који имају било какве по-
требе могу да се јаве кризном
штабу од 8 до 15 сати на број те-
лефона 631-144, док им је ви-
кендом у истом интервалу на
располагању број 064/408-77-17.

Петак, 17. април 2020.

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

СИТУАЦИЈА И ДАЉЕ ПОД КОНТРОЛОМ

ОД САДНИЦА ДО ШЕПУРИНА

На групи „Доловачки пијац”

прилично је живо. Тако се,

рецимо, много потенцијал-

них купаца распитивало о

садницима воћа (шљива, ви-

шња, јабука, мушмула...) ко-

је је Драган Првуљ продавао

по акцијским ценама од 150

динара.

Снежана Трбенчин је ну-

дила овчији сир за 500 ди-

нара, као и кисело млеко за

150. Потражња је била при-

лично велика, па су се многи

Панчевци распитивали да

ли се роба превози до града,

а одговор је да је и то могу-

ће уколико је поруџбина ве-

ћа од десет килограма.

Купци су се распитивали и

за семе бораније, прасиће

или гушчију маст, док је један

продавац нудио шепурине, па

је пала и понека пошалица,

будући да је зима прошла, а

самим тим и време огрева.

Качaревке припремају доручак за волонтере

„Лако” је произвести,
а шта после?!

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

КАКО ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ПЛАСИРАЈУ РОБУ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Делимично решење у продаји путем „Фејсбука”

Онлајн понуда купцима уз бесплатну доставу

Активиране групе „Доловачки пијац”, „Пијаца
Панчево”, „Достава воћа и поврћа Панчево”



Мир и ти ши на су не ким љу ди -
ма дра го це ни. Ства ра ла штво у
ве ли кој ме ри зах те ва оса му и
по све ће ност ра ду, ка жу мно ги
на ши умет ни ци ко ји већ ви ше
од ме сец да на има ју при ли ку
да се мак си мал но по све те кре -
а тив ном из ра жа ва њу.

Са ша Ра ке зић али јас Александар
Зо граф, стрип-ау тор:

– Тру дим се да на ста вим све
сво је ре дов не ак тив но сти – рад
на стри пу и спи са тељ ски рад.
Та ко ђе, за ни ма ме са ма при -
ро да гло бал ног де ша ва ња у ве -
зи с ко ро на ви ру сом. Ми слим
да је то по ве за но с пси хо ло ги -
јом ма се и ово је при ли ка да се
јед на та ква по ја ва по сма тра из
бли зи не.

При пре мам и но во, ита ли -
јан ско из да ње ко лек ци је стри -
по ва на те му Дру гог свет ског
ра та, ко ју је на не мач ком об -
ја вио је дан из да вач из Бе ча.
По ред то га, ра дио сам на омо -
ту и ди зај ну но вог ком пакт-
-ди ска ита ли јан ског
бен да „Jet Set Ro-
ger”. То из да ње је
опре мље но књи жи -
цом у ко јој је мој
стрип, ко ји пра ти
текст пе са ма гру пе.
Већ су се по ја ви ле
вр ло до бре кри ти -
ке у та мо шњој
штам пи, али жа лим
што ни сам био у
при ли ци да от пу ту -
јем на пр во пред -
ста вља ње у То ри ну,
ко је је от ка за но због
ко ро на ви ру са. Ова
кри за, ко ја се вр ло
сна жно осе ти ла у
Ита ли ји, ути ца ла је
на укуп ну кул тур ну сце ну у
тој зе мљи. Али ак тив но сти се
ни су пре ки ну ле, већ су се
углав ном пре се ли ле на ин тер -
нет. У на шој сре ди ни, за хва -
љу ју ћи пре све га елек трон ској
ко му ни ка ци ји, пре не ки дан
је на ста вљен рад на „Укр ште -
ним ре зи ден ци ја ма”, про јек -
ту ор га ни за ци је „Ко му ни кАрт”,
Гра да Пан че ва и фран цу ског
гра да Ан гу ле ма. Озва ни че на
је од лу ка струч ног ти ма да
Но во са ђан ка Дра га на Ра да -
новић на кон за вр шет ка
пандеми је два ме се ца про ве -
де у „Цен тру за стрип” у
Ангуле му.

Ја и ина че ра дим у са мо ћи
свог ста на, по треб ни су ми са -
мо сто и при бор за цр та ње, па
се у мом слу ча ју уо би ча је ни
про цес ра да ни је из ме нио. Зву -
чи би зар но, али при ку пио сам
и не што ли те ра ту ре о ин ди јан -
ском пле ме ну Ја но ма ме, ко је
оби та ва у не при сту пач ним
обла сти ма Ве не цу е ле и Бра зи -
ла. Због оба ве за ни сам сти гао
да се то ме по све тим на пра ви
на чин, а са да по ку ша вам да у
ми ру са мо и зо ла ци је схва тим
јед ну уда ље ну кул ту ру.

Нада Оњин Жужић, сли кар ка:
– Кад раз ми слим и упо ре -

дим ове да не изо ла ци је с да -
ни ма ко ји се сва ко днев но од -
ви ја ју, не ви дим ве ли ке раз ли -
ке. Је се њи и зим ски пе ри од је

пе ри од ка да вр ло рет ко из ла -
зим из ста на, углав ном кад су
у пи та њу отва ра ња из ло жби мо -
јих ко ле га. Су пруг (Ми ро слав
Жу жић, глу мац – прим. нов.)
увек је тај спољ ни мо мак ко ји
нас снаб де ва по треп шти на ма.
На ла зим за до вољ ство у ства -
ра њу но вих сли ка или чи та њу
књи га. Та ко је и са да. По што
се при бли жа ва ве ли ки цр кве -
ни пра зник, Ус крс, по че ла сам
да исли ка вам ја ја од др ве та,
ко ја оста ју као ма ле ми ни ја ту -
ре. То го ди на ма ра дим да бих
их по кло ни ла сво јим ку мо ви -
ма и при ја те љи ма. У ча со ви ма
без сли ка ња чи там и књи ге ко -
је сам дав но про чи та ла, у не -
до стат ку но вих. Тре нут но је у
мо јим ру ка ма ро ман Ла јо ша
Зи ла хи ја „Осве та оруж ја”. На -
дам се да ће убр зо до ћи крај
овој изо ла ци ји и да ћу се по но -
во на ћи у мо јим пе шчар ским
ди на ма.

Са ња Мом чи ло вић, 
ви зу ел на умет ни ца:

– На жа лост, ово је дру го про -
ле ће за ре дом ко је про во дим у
ка ран ти ну. Мо гу да ка жем да
се ни пр ви ни дру ги пут ни сам
баш нај бо ље сна шла у та квим
окол но сти ма. Раз ли ка из ме ђу
про шло го ди шње и ове изо ла -
ци је је сте у то ме што схва ти те
да је мно го лак ше ка да сте са -
мо ви у про бле му не го ка да се
тај исти про блем умно жа ва с
не ко ли ко ми ли јар ди. Ал бер Ка -
ми је у „Ку ги” на пи сао: „За ра -
зе и ра то ви нас увек за тек ну
не спрем не”. Пре не го што је
по че ло ван ред но ста ње, би ла
сам при кра ју про јек та на ко -
ме ра дим већ две го ди не, а ко -
ји се зо ве „Ку ћа са бе лим
кровом” и пред ста вља се ри ју

слика, тач ни је дво ди мен зи о -
нал них обје ка та, ко ји се ба ве
по е ти ком про сто ра и са свим
слу чај но – изо ла ци јом. Рад на
се ри ји сам сто пи ра ла јер се ате -
ље на ла зи у ку ћи мо јих ро ди -
те ља, ко ји су део угро же не по -
пу ла ци је, па смо ре ши ли да се
не ви ђа мо док се све ово не
при ве де кра ју. Вре ме ко је смо
овим гу бит ком сло бо де до би ли
мо же мо да ис ко ри сти мо за раз -
ми шља ње о то ме где смо и ка -
да по гре ши ли у про це ни ка ко
тре ба да жи ви мо сво је жи во те.

Мно ге мо је ко ле ге де ле ате -
љее, па су на ви кли да ра де у
гру пи. Ме ни пак ви ше од го ва -
ра да се изо лу јем, јер сам та ко
про дук тив ни ја, али ма на та -
квог на чи на ра да је да пре ви -
ше вре ме на про во ди те са ми.
Јед но је изо ла ци ја ко ја је део
ва шег ра да и са ми сте је иза -
бра ли, а дру го ван ред но ста ње

узро ко ва но
гло бал ном
кри зом ко ја
се де ша ва
јед ном у ве -
ку.

Ових да на
пред спа ва -
ње чи там
„Ку гу” Ал бе -
ра Ка ми ја ,
пред ве че од -
гле дам гло -
бал ни ап дејт
о Ко ви ду-19
ен гле ског ле ка ра Џо на Кем бла
на „Ју тју бу”, по ку ша вам да
учим „Blender” – open source
про грам за 3Д гра фи ку и ани -
ма ци ју, га јим ква сац, сре ђу јем
те ра су, шпи ју ни рам ком ши је
ко је има ју дво ри шта и псе и
раз ми шљам о то ме ка ко ће из -
гле да ти др жав ни бу џет за кул -
ту ру на кон што се пан де ми ја
за вр ши.

Гра ди мир Стој ко вић, 
деч ји пи сац:

– Ово што се да нас до га ђа,
ова при нуд на изо ла ци ја, код

ме не ло ше ути че на оно што се
на зи ва кре а тив но шћу. На ме -
не сва ка при ну да ло ше ути че.
Он да сед нем, пи шем и баш ме
бри га за изо ла ци ју. Ни је ли то
кре а тив ност на де лу? Умет ни -
ци ма и при ја и не при ја да се
изо лу ју ка да ства ра ју. Већ го -
то во де сет го ди на жи вим у Бре -
сто ви ку. По бе гао сам из Бе о -
гра да – до ста ми је би ло та квог
жи во та. Та кве око ли не. И та -
квог окру же ња. Огра ни чио сам
и она број на го сто ва ња, оне
књи жев не су сре те сa чи та о ци -
ма, а са из да ва чи ма углав ном
кон так ти рам пре ко елек трон -
ске по ште. При ја оса ма. И ле -
по ми је, и до бро ми је. Ово са -
да је при ну да. Мо ра ње. Ни ка -
да ни сам при хва тао оно што
се мо ра. Ни сам чак ни пи сао
по на руџ би ни. То и
је сте основ на, бит на
раз ли ка. Оса ма је по
соп стве ном на хо ђе -
њу, а изо ла ци ја под
прет њом хап ше ња,
ка жња ва ња. И то је
основ на раз ли ка ове
ко вид-изо ла ци је од
оне до бре, не гда -
шње, по сло бод ном
опре де ље њу.

Пи шем увек. И
са да. То не ма ве зе с
тре нут ним ста њем.
Уско ро ће би ти за -
вр шен и но ви ро ман,
под рад ним на сло -
вом „Не бри ни те за
су тра”. Ро ман за ти неј џе ре, ко -
ји не ма ве зе са овом пан де ми -
јом.

Ни сам у ка ран ти ну, па ни -
шта и не ра дим у ње му. Ме ни
је власт за бра ни ла да бу дем

ван ку ће. Хва -
ла јој на бри -
зи – ја ио на ко
ни сам био чи -
та ву де це ни ју
мо би лан. Ни -
сам ни са да.
Не мам ни ма -
ску. Не мам ни
ру ка ви це. Ка -
ко да имам
кад не смем да
се кре ћем
около? Сва
сре ћа што

има мо на пла цу уз ку ћу ма ли
ви но град и воћ њак. Мо же мо ту
да бу де мо сло бод ни. И да ужи -
ва мо. Про блем је на бав ка, но
ту ми по ма жу пр ви ком ши ја
ви кен даш Ми лош и во лон тер
из се ла Ми лан.

Зо ран Т. По по вић, 
афо ри сти чар:

– По бе дио сам изо ла ци ју.
Пи шем и чи там као да се ни -
шта не де ша ва и об на вљам сво -
је зна ње из ку ва ња. Жао ми је
што не мо гу да про мо ви шем
сво ју но ву књи гу „До ђох, ви -

дех, пре бе -
гох”, ко ја је
иза шла пре
пар ме се ци.
Чи там Ки шо -
на, јер ме ње -
го ва ду хо ви -
тост про сто
ле чи. Афо ри -
зме и да ље об -
ја вљу јем на
д р у  ш т в е  н о ј
мре жи „Феј -
сбук”. Та ко ђе,
бри нем о бо -
ле сној мај ци.

И та ко про ђе дан.
И на кра ју је дан афо ри зам:

„Ми смо јед ног не ви дљи вог обо -
ри ли. И овог ће мо”.

Иван ка Рад ма но вић, 
пе сни ки ња:

– Ни је сва ки дан исти, то је
си гур но. Кад осе тим да не мо -
гу да се кон цен три шем на не -
ки про је кат, усме рим ми сли и
па жњу на не ку дру гу ак тив ност.
Тру дим се да сва ки тре ну так
има соп стве ни зна чај и раз лог.
Већ до ста ду го ра дим на ру ко -
пи су „Бар жа укле тих га ле бо -
ва”. Не што ми ша пу ће да ће
ова си ту а ци ја на ћи сво је ме сто
у ње му. Мој дан је ис пу њен и у
нор мал ним при ли ка ма слич -
ним ак тив но сти ма као и са да,
ако из у зме мо ча со ве јо ге и из -

ла ске. Вре ме ми бр зо про ђе.
Пра тим пре да ва ња ве за на за
јо гу, упи са ла сам на Уни вер зи -
те ту Јејл бес пла тан он лајн курс
из пси хо ло ги је „Бла го ста ње ду -
ха”, чи там тек сто ве из обла сти
умет но сти, пси хо ло ги је, књи -
жев но сти. У кон так ту сам с
при ја те љи ма ши ром све та. Тру -
ди мо се да јед ни дру ги ма бу -
де мо по др шка. Тре ба са чу ва ти
оп ти ми зам, ем па ти ју, љу бав,
стр пље ње, сна гу ду ха. При ла -
го дљи вост и ис трај ност су кључ -
ни. У књи зи „Ита ка и ко мен та -
ри” Ми лош Цр њан ски по ми ње
из ре ку се ге дин ских пи ља ри ца:
„Не ка ко ће већ би ти, јер још
ни кад ни је би ло та ко, да не ка -
ко ни је би ло”.
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Култура од куће
Вир ту ел но пу то ва ње „Ма дле ни ја ну ма”
Опе ра и те а тар „Ма дле -
ни ја нум” љу би те љи ма
му зич ког и драм ског
те а тра пру жи ће увид у
пред ста ве из сво је бо га -
те исто ри је. Пред ста ве
ће се еми то ва ти пре ко „Ју тјуб” ка на ла сре дом, пет ком и не -
де љом у тер ми ну од 19.30, а пред ста ве из про гра ма за мла -
де у тер ми ну од 18 са ти. Сва ко пре ми јер но из во ђе ње има ће
и две ре при зе. При ка зи ва ње пред ста ва ни је ко мер ци јал ног
ка рак те ра и је ди ни циљ је пру жа ње по др шке гра ђа ни ма у
усло ви ма ван ред не си ту а ци је и ме ра ко је се пред у зи ма ју под
сло га ном „Оста ни код ку ће”. При ка за ни сним ци не ма ју ка -
рак тер јав ног из во ђе ња пред ста ве. Ре пер то ар се об ја вљу је на
сај ту „Ма дле ни ја ну ма”.

За јед но код ку ће

Пе ва чи ца Леј ди Га га и ор га ни за ци ја „Global Citizen” ор га ни -
зо ва ће спе ци јал ну ТВ еми си ју под на зи вом „One World: To-
gether At Home” („Је дан свет: За јед но код ку ће”), чи ји је циљ
да се ода при зна ње здрав стве ним рад ни ци ма у бор би про тив
ко ро на ви ру са. Еми си ја ће би ти еми то ва на 18. апри ла у 20
са ти по вре ме ну на Ис точ ној оба ли САД. До ма ћи ни ТВ спе -
ци ја ла би ће аме рич ки во ди те љи Сти вен Кол бер, Џи ми Фа -
лон и Џи ми Ки мел. То ком ви ше сат ног те ле ви зиј ског
спек та кла ко ји ће пре но си ти стри минг „Ју тју ба”, „Епла”,
„Феј сбу ка”, „Ин ста гра ма”, „Тви те ра” и дру гих плат фор ми на -
сту пи ће Пол Ма карт ни, Сти ви Вон дер, Би ли Ај лиш, Ел тон
Џон, Деј вид Бе кам, Џон Ле џенд, Еди Ве дер, Ке ри Во шинг -
тон, Крис Мар тин из „Кол дпле ја”, Ли зо, Џеј Бал вин, Ан дреа
Бо че ли и Ма лу ма.

Бе о град ска фил хар мо ни ја за де цу
На сај ту Бе о град ске фил хар -
мо ни је мо гу се про на ћи лин -
ко ви на ко ји ма се на ла зе
му зич ка ау дио-бај ка „Ве -
шти ца и ме а стро”, као и
ком по зи ци је у из да њу и из -
во ђе њу Бе о град ске фил хар -
мо ни је за „Мој пр ви ЦД
кла сич не му зи ке” – „Кар не -
вал жи во ти ња” и „Пе ћа и
вук”. Ау тор при че „Ве шти ца
и ма е стро” је ди ри гент Ха у -
ард Гри фитс, ду го го ди шњи
са рад ник и чест гост Бе о -

град ске фил хар мо ни је, а му зи ку је ком по но вао Фа би јан Кун -
цли. Фил хар мо ни чар ке Сла ви ца Пе рић и Та ма ра
Ма рин ко вић То мић су на ра тор ке у овој му зич кој бај ци. Ком -
по зи ци ју је ор ке стар из во дио то ком про шло го ди шњих дру -
же ња с де цом, ка да су на по клон до би ја ла и књи гу са
илу стро ва ном бај ком и кју-ар ко дом пре ко ко га се мо гла чу -
ти ова при ча, са да до ступ на сви ма.

Ле о ва цр та о ни ца

Ва јар ка Све тла на Ка ро вић Де ра нић и ње на бив ша уче ни ца
ко ја је за вр ши ла при ме ње ну умет ност Је ле на Жи гић по кре -
ну ле су стра ни цу на „Феј сбу ку” под на зи вом „Ле о ва цр та о -
ни ца” ка ко би при ву кле па жњу де це у вре ме изо ла ци је у
су срет пе тој го ди шњи ци по ста вља ња спо ме ни ка хра бром псу
Леу у На род ној ба шти. Основ на иде ја је да се ство ри кул тур -

ни про стор у ди ги тал ном
све ту и да Лео као не што
пле ме ни то про мо ви ше
Пан че во. Тре ба ло би да де -
ца на цр та ју Леа, али мо гу
по сла ти и цр те же не чег
дру гог што их ин спи ри ше.

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

РАД НА НО ВИМ ПРО ЈЕК ТИ МА

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Саша Ракезић

Сања Момчиловић

Иванка Радмановић

Зоран Т. Поповић

Градимир Стојковић

Нада Оњин Жужић
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Е
во нас, бра ћо и се стре и
дра га де цо ду хов на, у тор -
же ству и ра до сти ве ли -

ког пра зни ка, Вас кр са. Да нас
је пра зник Вас кр се ња Го спо да
на ше га Ису са Хри ста – ра дуј -
мо се и ве се ли мо се! Вас крс је
наш нај ве ћи пра зник – пра -
зник по бе де Жи во та над смр -
ћу, Бо га над са та ном, Чо ве ка у
Хри сту Ису су над гре хом. Хри -
стос вас кр се из мр твих! Ре ци -
мо то сви ма и об ра дуј мо све и
сва ко га, чак и оне ко ји мр зе
Ње га, Вас кр слог Бо го чо ве ка, и
нас, Ње го во на сле ђе ов де на
зе мљи, и оне ко ји не ве ру ју и
још сум ња ју да је Он Ис ку пи -
тељ и Спа си тељ све та.

Б
ра ћо и се стре и дра га де -
цо ду хов на, су шти на тај -
не Хри сто ва Вас кр се ња је

у то ме да је ‘’Онај Ко ји је сте’’,
исто вре ме но Син Бож ји и Син
чо веч ји, већ на Ве ли ки Пе так,
а ко нач но на дан Вас кр се ња,
по бе дио са та ну и са тро ње го ву
власт и си лу. Смрт и ад су по -
ра же ни. Све ти апо стол Па вле,
у по бе до но сном за но су, пи та:
‘’Смр ти, где ти је жа лац? Аде,
где ти је по бе да?’’, а све ти Ва -
си ли је Ве ли ки, ар хи е пи скоп
ка па до киј ски, над не сен над тај -
ном Вас кр са, по ја шња ва ре чи
све тог апо сто ла Па вла, па ка -
же да је Го спод Исус Хри стос
Се бе дао у за ме ну смр ти, ‘’ко ја
је нас, про да не гре ху, др жа ла
у роп ству и, си шав ши кр стом
у ад, по ки да око ве смр ти; и
вас кр се у тре ћи дан, и сва ко ме
отво ри пут у вас кр се ње из мр -
твих. Он, Хри стос Го спод, ве -
ли све ти Ва си ли је, по ста де Пр -
ви на умр лих, Пр во ро ђе ни из
мр твих, да би Он био све и сва,
пр вен ству ју ћи у све му’’.

Д
и ве ћи се чу де сном Вас -
кр се њу из гро ба, цр кве ни
пе сник пе ва: „Го спо де, ка -

ко си се ро дио од Пре све те Дје -
ве и ка ко си вас кр сао из гро ба,
не зна мо, али Те сла ви мо као
Спа си те ља и Ис ку пи те ља.” Сла -
ве ћи са њим Вас кр се ње Хри сто -
во, и ми се ди ви мо пред овом
ве ли ком тај ном и пе ва мо: „Хри -
стос вас кр се из мр твих! Смр ћу
смрт по бе ди и они ма ко ји бе ја -
ху у гро бо ви ма жи вот да ро ва!”
По пут си но ва Изра и ље вих, ко -
ји пре шав ши Цр ве но мо ре уз -
не со ше бла го да ре ња и хва ле Бо -
гу и ми, бра ћо и се стре и дра га
де цо ду хов на, про шав ши кроз
ту гу и жа лост Ве ли ког Пет ка и
Ве ли ке Су бо те и на шав ши се у
ра до сти Вас кр се ња, при не си мо
хва лу Бо гу и уз вик ни мо: сла ва
Ти, Го спо де, Спа си те љу и Из ба -
ви те љу наш, што нас из ба ви из
вла сти гре ха, смр ти и ђа во ла!

Н
а исти ни Вас кр сло га
Хри ста, Ко ји се ја вио
же на ма ми ро но си ца ма,

апо сто ли ма и дру ги ма, ми сто -
ји мо и је смо! Вас кр сли Го спод
Исус Хри стос је не по ко ле би ви

Те мељ не са мо на ше ве ре и на -
ше Цр кве већ и све у куп ног на -
шег по сто ја ња и све га што је -
сте. „Ако Хри стос не вас кр се,
он да је уза луд на ве ра на ша,
уза луд но је на да ње на ше, још
смо под гре хом!”,  ка же све ти
апо стол Па вле. У Вас кр се њу је
сми сао све га што по сто ји, а без
Вас кр се ња све, па и сâм жи -
вот, је сте бе сми слен. У Вас кр -
се њу Го спо да Ису са Хри ста от -
кри ва се тај на Ова пло ће ња Бо -
га Ло го са, од но сно Ње го вог ро -
ђе ња у Ви тле је му и Ње го вог
стра да ња као Јаг ње та Бож јег у
Је ру са ли му, као и све га оно га
што се де си ло не са мо у Је ру -
са ли му и Ју де ји већ и у це ло -
куп ној исто ри ји све та.

У
све тло сти Хри сто вог Вас -
кр се ња, бра ћо и се стре, и
ми, хри сто но сни срп ски

на род, са гле да ва мо се бе и сво ју
исто ри ју. Ми смо кр сно ва скр -
ни на род. Са Хри стом стра да -
мо и са Њим са ва скр са ва мо.
Сва на ша исто ри ја је кр сто но -
сна и хри сто ва скр сна, сме ште -
на из ме ђу Гол го те и Вас кр се -
ња. Про шле го ди не смо сла ви -
ли ве ли ки ју би леј, Осам стого -
ди шњи цу ау то ке фал но сти на -
ше Цр кве. У том ју би ле ју смо
са гле да ли сву ши ри ну, ду би ну
и ви си ну на шег по сто ја ња у про -
те клих осам сто ти на го ди на.
Ове, пак, го ди не Бла го сти Го -
спод ње сла ви мо 100-го ди шњи -
цу об но вље ња ста ту са Па три -
јар ши је на ше Цр кве. По сле гол -
гот ског стра да ња на шег на ро да
и на ше Цр кве у 19. ве ку и у пр -
вим де це ни ја ма 20. ве ка, ми -
тро по ли је и епар хи је на ше Цр -
кве, рас цеп ка не по те ри то ри ја -
ма прет ход них цар ста ва и др -
жа ва, сје ди ни ле су се у је дин -

стве ну Срп ску Пра во слав ну Цр -
кву, чи ме је об но вље на на ша
древ на Пећ ка Па три јар ши ја.
Био је то бла го слов Бож ји на -
шем на ро ду и на шој Цр кви за
на ше – до та да не ви ђе но – стра -
да ње и по ка за но тр пље ње. Мо -
жда га је нај бо ље ис ка зао све ти
му че ник ђа кон Ава кум, ка да је,
од би ја ју ћи да се од рек не пра -
во слав не ве ре под прет њом му -
че ња и ужа сне смр ти, ус клик -
нуо: „Срб је Хри стов, ра ду је се
смр ти!” Бла го сло вио је Бог на -
ше је дин ство у бор би за по бе ду
исти не и прав де. Бла го да ћу Ду -
ха Све то га и сна гом не по ко ле -
би ве ве ре, на де и љу ба ви об но -
ви ли смо Пећ ку Па три јар ши ју
на чи та вом про сто ру на ко јем
жи ве пра во слав ни Ср би, на ра -
дост на ших пре да ка, а на по -
нос свих нас.

П
рет ход но смо, дра га де -
цо ду хов на, по пут древ -
ног Изра и ља, про шли

пре ко гол готâ и стра хотâ, пре ко
си њих мо ра и мор ских ду би на,
а по том до жи ве ли сло бо ду и је -
дин ство. На ша гол гот ско-пас -
хал на исто ри ја нам говори да

СРП СКА ПРА ВО СЛАВ НА ЦР КВА СВО ЈОЈ ДУ ХОВ НОЈ ДЕ ЦИ О ВАС КР СУ 2020. ГО ДИ НЕ

ВАС КР ШЊА ПО СЛА НИ ЦА СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ

ни кад, па ни на Ве ли ки Пе так,
не сме мо гу би ти ве ру и на ду у
Бо га. Зар 1915. го ди на ни је би -
ла Ве ли ки Пе так у на шој но ви -
јој исто ри ји? Зар 1916. го ди на
ни је би ла го ди на на ше Ал бан -
ске Гол го те? А зар 1917. го ди на
ни је из гле да ла као на ше по гре -
бе ње и по ла га ње у ‘’пла ве гроб -
ни це’’? И гле чу да! Већ сле де -
ћа, 1918. го ди на, би ла је го ди на
на ше по бе де, на ше сло бо де и
на шег вас кр се ња, а 1920. го ди -
на – го ди на на ше цр кве не и ду -
хов не об но ве.

С
а гле да ва ју ћи ово чу де сно
де ло Бож је у на шој исто -
ри ји, мо же мо са Псал -

мо пој цем уз вик ну ти: ве ли ки
си, Го спо де, и чу де сна су де ла
Тво ја, и не ма те ре чи ко ја је
ка дра да опе ва сва чу де са Тво -
ја! Уи сти ну су чу де сни до га ђа -
ји осло бо ђе ња и ује ди ње ња на -
шег на ро да, ко ји прет хо ди ше
об но вље њу на шег цр кве ног је -
дин ства и на ше Па три јар ши је.
Све нас не у мит но под се ћа на
чу де сно из ба вље ње си но ва
Изра и ље вих из Ми си ра, ње го -
во лу та ње по Си на ју и ула зак у
Зе мљу Обе ћа ну. На жа лост, по -
сле све га то га, опет смо се, сво -
јом и ту ђом кри ви цом, на шли
на исто риј ском рас пе ћу, па ми -
ло шћу Бож јом опет вас кр сли...
И та ко, ето, до на ших да на!

Д
ок сла ви мо Вас кр се ње
Хри сто во, се ти мо се, дра -
га де цо ду хов на, на ше бра -

ће и на ших се ста ра на на шем
му че нич ком Ко со ву и Ме то хи -
ји! По мо ли мо се за њих да им
Го спод по да ри сна ге да сво јим
тр пље њем свих бе за ко ња и не -
во ља гра де сво је и на ше спа се -

ње, да ни кад не из гу бе ве ру у
крај њу по бе ду До бра и да ве ру -
ју да је Го спод, Бог ми ло сти и
до бро те, увек са њи ма и са сви -
ма ко ји иду Бож јим пу те ви ма!

И
сто та ко, бра ћо и се стре,
се ти мо се на ше бра ће и
на ших се ста ра у Цр ној

Го ри ко ји тр пе ве ли ко бе за ко -
ње и не прав ду. Бе за ко ни ‘’за ко -
ни’’ уки ну ше исти ну и прав ду у
Цр ној Го ри. Не ка да по но сна и
дич на Цр на Го ра, по зна та по
чој ству и ју на штву, да нас по ку -
ша ва да на шој Цр кви от ме оно
што је ве ко ви ма би ло ње но, оно
што је чи тав срп ски на род са
сво јим вла ди ка ма, све штен -
ством и мо на штвом гра дио и
ства рао. Све ти ње Цр не Го ре,
мно ге од њих ста ри је од са ме
Цр не Го ре, је су све ти ње на ро да
и у њи ма се по је и по ја ће се
кроз ве ко ве све та Ли тур ги ја, мо -
ли тва ма све тог Ва си ли ја Остро -
шког, све тог Пе тра Це тињ ског,
све тих но во му че ни ка по стра -
да лих од не брат ске ру ке до ма -
ћих бо го бо ра ца и мо ли тва ма
свих све тих угод ни ка Бож јих.

С
е ти мо се да нас на ше му -
че нич ке бра ће у Си ри ји,
Ира ку и ши ром све та, свих

ко ји стра да ју због људ ске неправ -
де и по хле пе! Јед ну од нај леп -
ших и нај зна ме ни ти јих зема ља
све та – Си ри ју – зло и на си ље
су ско ро уни шти ли. По мо ли мо
се да нас за све њих и за све
стра дал ни ке да их Го спод из ба -
ви из ру ку не пра вед них људи!

Д
а нас се по себ но се ћа мо
и по здра вом Христос
воскресе ср дач но по здра -

вља мо на шу бра ћу и се стре у
Укра ји ни, на че лу са њи хо вим

ИРИ НЕЈ

по ми ло сти Бож јој

пра во слав ни Ар хи е пи скоп пећ ки, Ми тро по лит бе о град ско-кар ло вач ки и Па три јарх срп ски, са свим ар хи је ре ји ма Срп ске Пра во слав не Цр кве – све штен ству, мо на штву и свим
синови ма и кће ри ма на ше све те Цр кве: бла го дат, ми лост и мир од Бо га Оца, и Го спо да на ше га Ису са Хри ста, и Ду ха Све то га, уз ра до сни васкр шњи по здрав:

Хри стос вас кр се!

Дан је Васкрсења! Слављем се просветлимо, једни друге
загрлимо и рецимо бра ћо свима, па и онима који нас
ненавиде! Васкрсењем опростимо све и тако велегласно
запевајмо: Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт
поразивши и онима у гробовима живот даровавши!

(Пе сма са вас кр шњег ју тре ња)

Архиепископ пећки,
Митрополит београдско-
карловачки и Патријарх
српски ИРИНЕЈ
Митрополит црногорско-
приморски АМФИЛОХИЈЕ
Митрополит загребачко-
љубљански ПОРФИРИЈЕ
Митрополит дабробосански
ХРИЗОСТОМ
Епископ шабачки
ЛАВРЕНТИЈЕ
Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ
Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ
Епископ будимски ЛУКИЈАН
Епископ банатски НИКАНОР
Епископ новограчаничко-
средњезападноамерички
ЛОНГИН
Епископ канадски
МИТРОФАН
Епископ бачки ИРИНЕЈ
Епископ британско-
скандинавски ДОСИТЕЈ
Епископ западноевропски
ЛУКА
Епископ жички ЈУСТИН
Епископ врањски ПАХОМИЈЕ
Епископ шумадијски ЈОВАН
Епископ браничевски
ИГЊАТИЈЕ
Епископ зворничко-тузлански
ФОТИЈЕ
Епископ милешевски
АТАНАСИЈЕ
Епископ будимљанско-
никшићки ЈОАНИКИЈЕ
Епископ диселдорфски и
немачки ГРИГОРИЈЕ
Епископ рашко-призренски
ТЕОДОСИЈЕ
Епископ западноамерички
МАКСИМ

Епископ горњокарловачки
ГЕРАСИМ
Епископ источноамерички
ИРИНЕЈ
Епископ крушевачки ДАВИД
Епископ славонски ЈОВАН
Епископ аустријско-
швајцарски АНДРЕЈ
Епископ бихаћко-петровачки
СЕРГИЈЕ
Епископ тимочки ИЛАРИОН
Епископ нишки АРСЕНИЈЕ
Епископ Митрополије
аустралијско-новозеландске
СИЛУАН
Епископ буеносаирески и
јужноцентралноамерички
КИРИЛО
Епископ далматински
НИКОДИМ
Епископ осечкопољски и
барањски ХЕРУВИМ
Епископ захумско-
херцеговачки ДИМИТРИЈЕ
Викарни Епископ моравички
АНТОНИЈЕ
Викарни Епископ
ремезијански СТЕФАН
Викарни Епископ мохачки
ИСИХИЈЕ
Викарни Епископ диоклијски
МЕТОДИЈЕ

ОХРИДСКА
АРХИЕПИСКОПИЈА:
Архиепископ охридски и
Митрополит скопски ЈОВАН
Епископ полошко-кумановски
ЈОАКИМ
Епископ брегалнички МАРКО
Викарни Епископ стобијски
ДАВИД

Ваши молитвеници пред Васкрслим Господом:

ми тро по ли том Ону фри јем,
свим ми тро по ли ти ма, ар хи е -
пи ско пи ма и епи ско пи ма, мо -
на штвом и све штен ством, ко -
ји су жр тве не цр кве ног, не са -
бор ског и са мо вла сног де ло ва -
ња на шег вре ме на! По мо ли мо
се за њих ко ји стра да ју и по ве -
ри мо их Са мом Вас кр слом Хри -
сту Го спо ду да их спа си и из -
ба ви из ру ку бе за ко никâ!

Д
ра га бра ћо и се стре и дра -
га де цо ду хов на,

О
во го ди шњи Вас крс до че -
ку је мо и сла ви мо у те -
шким усло ви ма, у не во -

ља ма у ка кви ма смо га рет ко
кад у про шло сти до че ки ва ли и
сла ви ли. Жи ви мо у да ни ма пан -
де ми је ко ја је из не на да за де си -
ла чо ве чан ство. Чи тав свет је
за хва ћен и угро жен јед ним ви -
ру сом. Да ли ће гор ди и се бич -
ни чо век да на шњи це из ву ћи
ика кав за кљу чак из те чи ње ни -
це? Или ће и да ље, без по ка ја -
ња и без љу ба ви, ис тра ја ва ти на
са мо у би лач ком про јек ту ства -
ра ња свог ла жног ово зе маљ ског
ра ја у ко јем не ма ме ста ни за
Бо га ни за чо ве ка као бо го ли ко,
ду хов но би ће? На шав ши се у

ова квим не во ља ма, мо ра мо учи -
ни ти све да се би и дру ги ма по -
мог не мо, да раз у ме мо и по др -
жи мо на по ре и про гра ме над -

ле жних здрав стве них, са ни тар -
них и др жав них ин сти ту ци ја ко -
је ула жу на по ре ка ко би нас за -
шти ти ле од за ра зе. Мо жда нам
то тре нут но те шко па да, али све
што је на оп шту ко рист мо ра мо
при хва ти ти и по др жа ти, а се бе
и сво је по на ша ње то ме под ре -
ди ти. Из над све га, мо ли мо се
Го спо ду Бо гу да нас из ба ви од
ове епи де ми је и слич них опа -
сно сти! Мо ли мо се Бо гу, уче -
ствуј мо ре дов но и ак тив но у све -
тој Ли тур ги ји, кај мо се за сво је
гре хе и во ди мо ра чу на о сво ме
здра вљу и здра вљу дру гих! Ово
је при ли ка да до бро раз ми сли -
мо са ми о се би и о чи та вом све -
ту. Гле, је дан ви рус је уз др мао и
ба цио на ко ле на чи тав свет и
до вео у опа сност здра вље и жи -
во те ми ли онâ љу ди! „Сми ри се,
гор ди чо ве че!” – по ру чио је сво -
је вре ме но До сто јев ски. Ње го ва
по ру ка је, ре кли би смо, ак ту ел -
ни ја да нас не го што је би ла та -
да ка да је из ре че на.

У
ра до сти Хри сто вог Вас -
кр се ња има мо све вас,
дра га де цо ду хов на, вас

у отаџ би ни и вас ра се ја не ши -
ром све та, у сво јим мо ли тва ма
и очин ски све вас по здра вља -

мо све ра до сним по здра вом:

Х
ри стос вас кр се!

Да но у Па три јар ши ји срп ској у Бе о гра ду, о Вас кр су 2020. год.
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Ани ка не
во ли мно го
да се дру -
жи. Увек се
пла ши да
ће ре ћи
или ура ди -
ти не што
по гре шно
и за пра во
не уме да
’чи та’ љу де:
за њу, би ти
у дру штву
исто је што и на ћи се у стра ној зе -
мљи чи ји је зик не го во ри. Ви ше јој
се до па да ти ха са мо ћа књи га, ко је
мо гу да је од ве ду у не ки пот пу но
дру га чи ји свет. Или шах, ко ји се
са сво јим пра ви ли ма и ди сци пли -
ном, ја сном по де лом на цр но и бе -
ло, са вр ше но по кла па с ње ном ви -
зи јом жи во та. И упра во на пар ти ји
ша ха упо зна је Џо на та на.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли ко
вам је остао исти. Књи ге из „Вул ка -
на” до би ће ау то ри сле де ћих по рука:

„Сви се ме ња ју, са мо нам је пред -
сед ник већ го ди на ма је дан те исти!”
064/1520...

„На жа лост, иста ми је та шта це -
лог жи во та – зла и пр га ва.”
063/1117...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ка да сте по след њи
пут ура ди ли не што сим бо лич но:

„Узео сам же ни сим бо лич них
100 евра за осми март!” 060/2881...

„Због ван ред ног ста ња ни сам до -
био сво ју сим бо лич ну ме сеч ну за -
ра ду, па сад жи вим још сим бо лич -
ни је не го ина че.” 069/7817...

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

Два чи та о ца ко ји до сре де, 22. апри -
ла, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Шта је за вас за бра ње на
љу бав?”, на гра ди ће мо јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

Ана Не ди -
ће ва, са мо -
све сна и
еман ци по -
ва на де вој -
ка, ин те -
лек ту ал ка
и пи ја нист -
ки ња, опи -
ре се зах те -
ви ма ма ло -
гра ђан ске
сре ди не и
бра ку по
сва ку це ну.
Све док јој се не до го ди љу бав. И
та љу бав ни је обич на, већ пр ва,
пра ва, ве ли ка и за бра ње на – љу бав
пре ма мла дом и ле пом пра во слав -
ном мо на ху – из ко је из ра ста не
са мо за плет ро ма на већ и ин тим -
на дра ма ју на ки ње.

Ђа кон
Богородичи не

цр кве

„Оста ла је увек
иста” Треј си

Гар вис Грејвс

Два чи та о ца ко ји до сре де, 22. апри -
ла, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ко вам је остао исти?”, на -
гра ди ће мо јед ном књи гом. Од го во -
ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ИГРА ЈУ ДРУ ШТВЕ НЕ ИГРЕ

КАР ТЕ, ТА БЛЕ И КОЦ КИ ЦЕ
Не ма осо бе ко ја још у нај ра ни јем де -
тињ ству ни је игра ла „Не љу ти се, чо -
ве че”, „ми це” или не ку игру кар та ма.
Дру штве не игре има ју уло гу да нас за -
ба ве и на те ра ју да раз ми шља мо, али и
да под стак ну дру же ње с по ро ди цом
или при ја те љи ма. У ово вре ме изо ла -
ци је упу ће ни сте на уку ћа не, ма да мно -
ге игре већ по сто је и на ин тер не ту.
Не ки од на ших су гра ђа на су ве ли ки
обо жа ва о ци ига ра, па се чак и такмиче.

Хо би и за ба ва

Ду шан Ко цо ље вац (29) се кре тар је у
мар ке тин шкој аген ци ји и ка же да од
ма лих но гу игра дру штве не игре. А пр -
ва ко ја је пре осам го ди на игра ње пре -
тво ри ла у озби љан хо би је сте „Катан”.

– У мо јој по ро ди ци су се ре ла тив но
че сто игра ле игре, али углав ном ре -
ми или та блић. Од дру штве них ига ра
то су би ли „Клу е до” и „Мо но пол”, а ја
сам с мла ђим бра том играо „Ри зи ко”.
Игра ње дру штве них ига ра је пре све -
га од ли чан хо би и за ба ван на чин да
се про ве де сло бод но вре ме. Са вре ме -
ни свет дру штве них ига ра ме је то ли -
ко за ин три ги рао да сам с не ко ли ко
при ја те ља отво рио и Клуб дру штве -
них ига ра у Пан че ву – ка же Ду шан.

До са да се опро бао у пре ко две ста
раз ли чи тих ига ра, а нај дра же су му
оне у ко ји ма сре ћа не ути че на ис ход
игре и у ко ји ма не ма ели ми на ци ја
игра ча. Њих игра ју сви од по чет ка до
кра ја пар ти је.

– Нај че шће играм „Ка тан”. Ни је ус -
пео да ми до са ди упр кос чи ње ни ци
да сам од и грао пре ко хи ља ду и по
пар ти ја. Циљ игре је да се ску пи де -
сет бо до ва та ко што се гра ди мре жа
пу те ва, на се ља и гра до ва на остр ву
Ка тан. Игра чи раз ви ја ју свој ре ги он
по мо ћу си ро ви на ко је до би ја ју уз по -
во љан ис ход ба ца ња коц ки ца, гра де
пу те ве, се ла и гра до ве, раз ви ја ју сво ју
ци ви ли за ци ју, и све то на ма ле ном
остр ву Ка тан, на ко ме има ме ста за
са мо че ти ри игра ча, а по бед ник је са -
мо је дан – при ча он.

Нај че шће игра са сво јим при ја те -
љи ма и го сти ма клу ба.

– Не мам од ре ђе не тер ми не, тру -
дим се да играм кад год имам сло -
бод ног вре ме на – ка же.

Ма гич ни свет

Алек сан дар Сто ја ди нов (28) ди пло -
ми ра ни је ин же њер елек тро тех ни ке
и ба ви се про гра ми ра њем. Пр ве дру -
штве не игре ко је је играо би ле су, као
код ве ћи не ње го вих вр шња ка, „Не љу -
ти се, чо ве че”, „Мо но пол”, „Ри зи ко”,
„Клу е до”, „Стра те го” и слич не.

– Ни смо прак ти ко ва ли игра ње дру -
штве них ига ра у по ро ди ци. Ро ди те -
љи су игра ли јамб и кар те, а се стра
и ја „Мо но пол” и „Ко нект 4”, углав -
ном бр зе и крат ке игре – при ча
Алексан дар.

Ужи ва у игра њу ига ра и ка же да их
је то ли ко пу но од и грао да не мо же
све ни да их на бро ји.

– Две ко је сам си гур но нај ви ше играо
је су „D & D” („Dungeons & Dragons”), у
пре во ду „Ла гу ми и зма је ви”, ко ју по -
вре ме но играм већ ско ро осам на ест го -
ди на, и „Star Wars X-Wing”, ко ју ин тен -
зив но играм по след ње че ти ри го ди не.
„D & D” је игра уло га и пред ста вља бег
у ма гич ни свет где је ма шта гра ни ца, а
пре све га од ли чан из го вор да се оку пи
дру штво. „X-Wing” се та ко ђе игра на
та бли и има ви ше так ми чар ски ка рак -
тер. То је рат на игра с фи гу ри ца ма сме -
ште на у свет „Ра то ва зве зда”. Ова кве

игре под ра зу ме ва ју саста вља ње ар ми -
ја, ко је се по том об ра чу на ва ју с про -
тив нич ким. У слу ча ју игре „X-Wing”
ар ми ју пред ста вља тим од два до осам
бро до ва, сва ки с по себ ним ка пе та ном,
опре мом, на о ру жа њем и ка рак те ри сти -
ка ма бро да. До бар део стра те ги је, за -
пра во, пред ста вља па жљи во би ра ње ар -
ми је, а дру ги до бро пи ло ти ра ње њо ме.
По бед ник је онај ко ји на кра ју се дам -
де сет пет ми ну та игра ња уни шти нај -
ви ше про тив нич ке вој ске – об ја шња ва.

Ова игра зах те ва да сва ко има сво -
је бро до ве, па су ме че ви углав ном
уну тар за јед ни це љу ди ко ји је игра ју.

– У по чет ку је круг љу ди био до ста
ма ли и сви смо с вре ме ном по ста ли
при ја те љи. Ка ко се за јед ни ца игра ча
ши ри ла, та ко су се ши ри ла и при ја -
тељ ства. Што се дру гих ига ра ти че,
играм их у до бро по зна том дру штву,
а не ка да су ми са и гра чи пот пу но но -
ви љу ди ко ји се за де се у Клу бу дру -
штве них ига ра – при ча Алек сан дар.

За ње га су игре у ово вре ме изо ла -
ци је спас. По што је спре чен да игра
ужи во, си му ла то ри на ком пју те ру и
ви део кон фе рен циј ски по зи ви су му
од не про це њи ве вред но сти.

Ин тер ак ци ја са игра чи ма

Ми лу тин Ни ко лић (20) сту дент је Фа -
кул те та за ди пло ма ти ју и без бед ност
и 2015. го ди не је пр ви пут од и грао

„Carcassonne”. Од та да ак тив но игра
дру штве не игре.

– До са да сам од и грао си гур но пре -
ко пе де сет ига ра, а нај дра же су ми
„Ка тан” и „Game of Thrones Board Ga-
me”. До бар сам у њи ма и во лим их јер
има до ста ин тер ак ци је с дру -
гим игра чи ма то ком пар тије.

Он игра „Ка тан” и на про фе -
си о нал ном ни воу, па је у но -
вем бру 2017. био фи на ли ста на
Европ ском пр вен ству.

– Игра је спе ци фич на јер се
ла ко на у чи, не тра је пре ду го и
ве о ма је за ни мљи ва. Уче ству ју
три или че ти ри игра ча, а ја
углав ном играм с гру пом бли -
ских при ја те ља, за љу бље ни ка
као и ја – при ча Ми лу тин.

Од ка да тра је ван ред но ста -
ње, не игра дру штве не игре,
по на ша се од го вор но и че ка
тре ну так да се по но во оку пи с
при ја те љи ма.

Опу шта ње кроз над ме та ње

Алек са Ми ћић (21) за вр шио је
Гим на зи ју „Урош Пре дић” у
Пан че ву, а из ра ног де тињ ства
пам ти шах са сво јим де дом.

– Као ма ли, ни сам имао ве -
ли ки из бор, до ста сам играо „Не
љу ти се, чо ве че”, али ме је де да
на у чио до ста ига ра кар та ма: ре -
ми, та блић..., али и оне јед но став не,
као што су „ри би це” и „рат”. У кру гу
мо јих ро ђа ка до ста се играо и јамб.

За ње га су игре опу шта ње кроз над -
ме та ње, али све по ста је озбиљ ни је ка -
да су у пи та њу тур ни ри.

– Ка да ми кре не по тез у игри „Yu-
Gi-Oh!”, осе ћај је не за ме њив – при ча
Алек са.

Игра по себ ном вр стом ка ра та „Yu-
Gi-Oh!” му је оми ље на, а нај ве ћи успех
у њој му је би ло сед мо ме сто на срп -
ском на ци о нал ном так ми че њу 2019.

– Сва ки играч по чи ње са шпи лом
ко ји мо же има ти од че тр де сет до ше -
зде сет ка ра та, ко је на се би са др же чу -
до ви шта, ма ги је и зам ке, а ту је и екс -
тра шпил, ко ји има до пет на ест ка ра -
та. Игра се раз ли ку је од оста лих с кар -
та ма и по то ме што је знат но бр жа од
свих тре нут но по пу лар них. Ове кар те
до пу шта ју до ста ви ше ак ци ја. Ка да се
од ра ди од ли чан по тез, до бар осе ћај
мо же да упот пу ни је ди но из раз на про -
тив ни ко вој фа ци – об ја шња ва он.

По ред ове, во ли и игре на та бли
„Betrayal at House on the Hill”, „Pan-
demic Find the Cure” и „Avalon”. Углав -
ном је то са игра чи ма из Пан че ва и
Бе о гра да, а че сто и про тив на су мич -
них љу ди на ин тер не ту.

– Тур ни ри се су бо том одр жа ва ју у
Бе о гра ду, а не де љом код нас у Пан -
че ву. Има и до ста зва нич них ре ги о -
нал них и је дан на ци о нал ни тур нир,
на ко ји до ла зе и љу ди из окру же ња –
ка же Алек са.

У по след њих не ко ли ко не де ља дру -
же ња су пре ба че на у ви р ту ел ни свет.

– По сто је он лајн си му ла то ри пре -
ко ко јих се че сто оку пља мо по чи та -
вој др жа ви и све ту да игра мо, ка ко
би смо одр жа ли так ми чар ски дух и у
овим вре ме ни ма – за кљу чу је он.

Стра те шко раз ми шља ње

Катарина Вршка (24) са вет ни ца је у
про да ји у тр жном цен тру у Пан че ву,
а сво је сло бод но вре ме ис пу ња ва
друштве ним игра ма и гра фич ким
дизај ном.

– Пре че ти ри го ди не дру га ри ца ме
је по зва ла на дру же ње у Клуб друштве -
них ига ра Д20 . Пр во сам про бала
лага ну кар та шку игру „Love Letter” и
пре ко ње сам ушла у свет ша ре них
коц ки ца, ма лих и ве ли ких ка ра та, фи -
гу ри ца и фан та стич них све то ва чи ја
вра та отва ра ју број не игре. Нај че шће
играм „Ка тан”, а чак и кад до ђем са -
ма, у Клу бу увек мо гу да на ђем не ког
рас по ло же ног за игру – об ја шња ва
она.

Ка да је би ла ма ла, та та је се стру и
њу учио да игра ју шах, али игра ле су
и кар те: та блић, „мау-мау” и „рат”.

– Дру штве не игре су ми не што по -
пут хо би ја, ужи ва ње уз ко је вре ме бр -
зо про ла зи, по го то во то ком изо ла ци -
је. За по је ди не игре је по треб но одво -
ји ти чак и ви ше од три са та и, ка да си
у дру штву, кон цен три са на на свој сле -
де ћи по тез, и пра тиш при че ко је дик -
ти ра ју са став уче сни ка и пра ви ла игре,
и не осе тиш ка ко то вре ме про ђе –
ка же она.

До са да је игра ла пу но ига ра, ме ђу
ко ји ма су „Ми сте ри јум”, „Кинг до ми -
но”, „Ел дрич хо рор” и „Га лак ти ка”.

– Ако бих мо ра ла да из дво јим не ку
оми ље ну, то би би ла игра на та бли
„Те ра фор минг Марс”. То ли ко је ди -
на мич на да се сва ки пут игра на дру -
га чи ји на чин. Ти као играч на сто јиш
да Марс учи ниш пла не том по год ном
за жи вот: по ди жеш тем пе ра ту ру, ства -
раш ки се о ник и пра виш оке а не. Сви
уче сни ци игре за јед но ства ра ју жи -
вот на Мар су, а исто вре ме но се ме ђу -
соб но так ми че у то ме ко је ви ше до -
при нео – об ја шња ва.

Ка та ри на ка же да ни су са мо за ба ва
и до бро дру же ње спе ци фич но сти дру -
штве них ига ра.

– Кроз дру штве не игре се раз ви ја ју
и раз ми шља ње и стра те шко ми шље -
ње. Са сва ком игром упо зна је се но ви
сет пра ви ла и то на во ди мо зак да учи
ка ко да се бр зо при ла го ди но вим си -
ту а ци ја ма. Та ко ђе, по је ди не дру штве -
не игре мо гу би ти еду ка тив не, а ме ђу
број ним и ра зно ли ким игра ма сва ко
мо же да про на ђе упра во ону ко ја му
нај ви ше од го ва ра и ко ја га ис пу ња ва
– за кљу чу је она.

Мир ја на Ма рић

Душан Коцољевац

Катарина Вршка

Алекса Мићић

Александар Стојадинов

Милутин Николић
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис

DOK TRAJE VANREDNO STANJE, SREDNJA STRUČNA ŠKOLA NEĆE RADITI



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

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

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

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

7–16

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински

• Огревно дрво

Бесплатан превоз
на адресу купца

061/176‐34‐08

(1
/2

9
0

2
8

8
)

ОТКУПЉУЈЕМ аутомоби-
ле од 70 до 1600 евра,
стање небитно. 062/193-
36-05. (290279)

ПРОДАЈЕМ прасиће, мо-
гућност клања, кућна до-
става, меснати. 065/614-
74-40. 

НА ПРОДАЈУ камена коц-
кас, стајскок ђубриво,.
062/977-08-90. (290367)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер, веш-машина, кофер
шиваћа, судопера с висе-
ћим, телевизор, наме-
штај. 063/861-82-66.
(290329)

ЦРЕП нови бибер тондах,
продајем повољно.
061/267-72-30. (290319)

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

ПЛАЦЕВЕ за градњу на
новој Миси продајем по-
вољно., 061/671-10-08.
(290319)

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

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
061/635-24-49. (290323)

ПОТРЕБНА кућа са дво-
риштем на дужи период.
065/221-13-54. (290351)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 1,
ЦГ, на дуже. 064/137-63-
19, 066/494-900.
(290307)

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

ИЗДАЈЕМ собу станарки,
80 евра. 063/246-509.
(290310)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, ненамештен, Котеж
2. 064/672-11-74.
(290384)

ИЗДАЈЕМ нову полунаме-
штену гарсоњеру 33 квм,
у Ослобођења 13-а.
064/414-24-73. (290382)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, без грејања.
062/612-220. (290374)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске ста-
нице. 063/278-421.
(290297)

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

ПОТРЕБНА шнајдерка за
рад у шивари. Шивење
дечје гардеробе. Иску-
ство на ибердек, оверлок
и штеповање. Плата или
плаћање по комаду.
060/099-44-84. (290316)

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

WE I FERT дистрибуција
пића потребан возач Ц
категорије. 062/446-285.
(290372)

ХИТНО потребна снажна
особа због надзора над
узнемиреним дететом.
064/224-51-48. (290322)

ПОТРЕБАН радник за по-
слове уређења и одржа-
вања зелених површина.
064/196-17-32. (290344)

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

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(290115)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(290115)

АДАПТАЦИЈЕ, молерај,
гипс, керамика, вода,
струја, материјал квали-
тет. 060/131-81-70.
(290303)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирање, повољно.
063/865-80-49. (290304)

ТВ и сателитске антене,
монтажа. Дигитализација,
гледајте најновије вести.
064/866-20-70. (290381)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, кера-
мика, повољно. Провери-
те. 061/141.-38-02. (290315)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пе-
ћи, поправљамо квалитет-
но са гаранцијом. „Фри-
готехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (290343)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(290389)

ДЕЗИНФЕКЦИЈА стамбе-
ног и пословног простора
ЕКО-ГРУПА Панчево.
065/533-30-33. Управни-
цима зграда попуст. (ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правка старе, уградња нове

инсталације. 064/265-77-

29, 064/125-42-93. (290361)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панче-
ву, насеље Топола. Тел.
064/510-67-81. (290313)

КУЋА, Омољица, 80 квм,
7 ари, легализована, по-
моћни објекти. 064/961-
00-70. (290376)

ЗА све информације око
понуде и потражње не-
кретнина Агенција „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(290387)

ИЗДАЈЕМ мањи једносо-
бан намештен стан, 80
евра, депозит. Максима
Горког 96. 060/517-82-53.
(290312)

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

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
уторак од 8 до 15, а среда, четвртак 

и петак од 8 до 13 сати

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, поставка ламина-

та. 061/283-66-41,

064/317-10-05. (290359)

ТВ сервис „Тесла елек-
троник”, све на једном
месту. Тел. 063/778-47-89,
060/078-47-89. (290328)

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија, санитари-

је, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (290296)

МОБИЛНО пескарење,

наутика, грађевинарство,

ауто индустрија. 064/125-

42-93. (290301)

ОГЛАШАВАМ неважећом

личну карту издату од

стране МУП Ковин на име

Димић Момчило, Широки

сокак 31, Плочица. (СМС)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

„ПАНЧЕВАЦ” МОЖЕТЕ КУПИТИ ONLINE НА

WWW.PANCEVAC-ONLINE.RS

МИЛУТИН

МИЛИВОЈЕВИЋ

Никада нећемо забо-

равити заједничке

тренутке проведене

са тобом.

Свастика МИРА и па-

ша ЗОРАН са децом
(17/290308)

МИЛУТИН

МИЛИВОЈЕВИЋ

Никада нећемо забо-

равити твоју милост

и доброту, нека те

анђели чувају.

Свастика БИЉА и

паша САВА са децом(
18/90308

)

Последњи поздрав

МИЛУТИНУ

од комшије ЗОРАНА

са породицом

(21/290309)

МАРИНКА

ЂУРИШИЋ

Последњи поздрав

вољеној мајци од

ћерке ДЕСАНКЕ

(56/290350)

Драгој комшиници

МАРИНИКИ

ЂУРИШИЋ

Последњи поздрав од

станара у Савској 12

(40/290334)

МАРИНКА

ЂУРИШИЋ

Последњи поздрав

вољеној баки од уну-

ке БРАНКЕ и ЗОРА-

НА

(57/290350)

МАРИНКА

ЂУРИШИЋ

Последњи поздрав

вољеној прабаби од

праунука МАРЈАНА

и МАРИЈЕ

(55/290350)

Последњи поздрав

другу

МИЛАНУ

од породице

ЗУБИЋ

(99/И)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Услед новонастале ситуације

обавештавамо наше клијенте,

који нису у могућности да лично

дођу до наших просторија, 

да сав огласни материјал 

(огласи, читуље, рекламе) 

могу да доставе на 

VIBER 069/210-11-69 или 

EMAIL: evica58zeng@gmail.com

Последњи поздрав

МАРИ

Збогом драга наша

другарице,. Чуваће-

мо те од заборава.

БРАНКО и ЉИЉА

(30/290325)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

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

„FINNET-PROMET” DOO
Spoljnostarčevačka br. 101

Pančevo

Traži:

– 2 PRODAVCA

Vozačka dozvola B kategorije

Osnovno poznavanje rada na računaru

Poželjno je iskustvo u radu u maloprodajnom objektu,

rad sa fiskalnom kasom

Poželjno je poznavanje građevinskog materijala

(naročito vodovodnog i kanalizacionog)

III/IV stepen stručne spreme

Kontakt osoba: Zoran Staletović, 064-828-3605

finnetprom@ptt.rs
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МИЛУТИН

МИЛИВОЈЕВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима и се-

ћањима, ту ћемо те

чувати од заборава.

Супруга ЉИЉА, 

син ПЕЦА, 

снаја МИЛЕНА и

унуци НИКОЛА

и АЛЕКСА

(16/190308)

МИЛУТИН

МИЛИВОЈЕВИЋ

Последњи поздрав

зету од таште МАРЕ

(19/290308)

МИЛУТИН

МИЛИВОЈЕВИЋ

Последњи поздрав

зету од кума и шура-

ка ЂУРЕ са породи-

цом

(20/290308)

МИЛУТИН МИЛИВОЈЕВИЋ

МИКИ

Последњи поздрав драгом колеги

Колеге из „Азотаре”

(22/290134)

Последњи поздрав брату

МИЛУТИНУ МИЛИВОЈЕВИЋУ

МИКИЈУ
од ВИДОМИРА са породицом

(34/ф-412)

МИЛУТИН МИКИ
1958–2020.

Последњи поздрав с љубављу од породице

КОЗЛОВАЧКИ

(27/290320)

Последњи поздрав

другу и пријатељу

МИРОСЛАВУ

ПОПОВУ

МИЋИ

од породице

МОМИРОВ

(77/2990368)

После кратке болести преминуо је наш

МИРОСЛАВ ПОПОВ
1961–2020.

Ожалошћени: супруга БРАНКА, синови БРАНИСЛАВ

и МИЛОШ са породицом, родбина и пријатељи

(78/290369)

Последњи поздрав колеги

МИЋИ ПОПОВУ
1961–2020.

од колега из ваздушних водова

„Електровојводине”

(80/290371)

МИРОСЛАВ ПОПОВ МИЋА

Звали смо те Ботошанин, Тмуја, Мићкалоза,

Шокила...

За нас ћеш увек бити један из Цара Лазара улице.

ЂОКА, АТАНА, ПЕРА, 

ЦАЛЕ, КИЋА и КУБУРА

(89/290385)

МИРОСЛАВ ПОПОВ МИЋА
1961–2020.

Последњи поздрав,

ЗОРАН БУКУР са породицом

(91/290385)

Последњи поздрав колеги

МИРОСЛАВУ ПОПОВУ МИЋИ

од колега дежурне службе

„Електродистрибуције” Панчево

(84/290379)

МИРОСЛАВ ПОПОВ МИЋА
1961–2020.

Вечно сећање на једно дивно пријатељство.

СЕЈА са децом, породица МАРИН, 

ЊАЊУШ, АЛЕКСА, ДРАГАНА и ЦАЛЕ

(90/290388)

Последњи поздрав вољеном деди, оцу и свекру

МИРОСЛАВУ ПОПОВУ МИЋИ

Његови унуци ПЕТРА и НИКША, син МИЛОШ и снајка ИВАНА

(87/290386)

Драгом пријатељу

МИРОСЛАВУ ПОПОВУ МИЋИ

последњи поздрав од пријатеља МИШКОВИЋА:

ЗДРАВКА, СЊЕЖАНЕ и НЕМАЊЕ
(88/1290386)

Последњи поздрав комшији

МИЋИ

од МИЛА ЈОВАНОВИЋА са породицом

(97/290392)

Последњи поздрав

МИЋИ

ШОКИЛИ

од ТРЛЕТА, 

ЧОМБЕТА

и ЗОКИЈА

(94/290390)

Последњи поздрав

комшији

МИЋИ

од ЉУБЕ ГАГИЋА

са породицом

(98/290392)

300-820, 300-830
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

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

Хвала што си била са нама

КАТИЦА СЛАВКОВИЋ
рођ. Мојса

1946–2020.

виша медицинска сестра

Цео радни век провела је у панчевачкој болници

Супруг ЂОРЂЕ, син НЕНАД, снаја ДРАГАНА, 

унука АТИНА и унук ЂОРЂЕ

(5/290295)

Последњи поздрав

драгој куми

КАТИЦИ

СЛАВКОВИЋ

од породице ГАРИЋ

Увек ћеш бити у на-

шим мислима

(32/190327)

Последњи поздрав

нашој драгој колеги-

ници и другарици

КАТИЦИ

СЛАВКОВИЋ

од МИРЕ, ДРАГИЦЕ,

АНЕ, КСЕНИЈЕ, 

АРСИНКЕ и др ГОЦЕ
(33/290327)

Поштованом

ДУШАНУ

РАШИЋУ

дивном пријатељу,

последњи поздрав.

БРАНКИЦА

са породицом

(69/290362)

Ханчићу мој мили

Све док је мене живеће и најлепше сећање на тебе.

Твоја ЈАСНА

(73/1902366)

Драгом

ДУЛЕТУ

Увек ћемо те памтити по топлом осмеху и доброј души.

Твоји БАНЂУРИ

(74/290366)

Драгом

ДУЛЕТУ

Нека твоја племенита душа нађе вечни мир.

Твоји МАТАСАРЕВИЋИ

(75/290366)

Последњи поздрав

ХАНУ

од ЈУГОСЛАВА ЛАБОВИЋА ПАНТЕРА

(76/290366)

11. априла 2020. године после краће болести преминуо је наш

драги

РАДОСЛАВ КРСТЕВСКИ
1950–2020.

Ожалошћени: супруга ЕЛИСАВЕТА, синови ПРЕДРАГ и НЕНАД,

унучад УРОШ и САРА и остала родбина и пријатељи

(60/1290354)

Последњи поздрав нашем

ХАНУ
од колега из одељења аналитичке опреме

и електронике из „Петрохемије”

(79/290370)

Последњи поздрав

драгој прији

КАТИЦИ

СЛАВКОВИЋ

Породица ДЕНИЋ

(85/290380)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ

РАШИЋУ

од породице

НИКОЛИЋ

и ПЛАТИША

(35/290320)

Драги наш

ДУЛЕ ХАН
Људи великог срца не умиру. Волимо те куме.

Кумови: НЕША, БИЉА, ЈОВАНА

(61/290355) и НЕМАЊА са породицом

Последњи поздрав

ХАНУ

„ТЕРАСОТО”

(63/290357)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ ПОШТИЋ

Хвала ти за твоје разумевање и савете.

Миро, док постојимо бићеш у нашој причи и сећању.

ТРАВИЦА МАРА и МИЛОШ

(14/ф)

Последњи поздрав

драгој пријатељици

МИРИ

ПОШТИЋ

Остају успомене на

дивно пријатељство

Њена МИЛКА са по-

родицом
(24/290318)

3
0
0
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2
0
, 
3
0
0
-8

3
0
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ДУШАН РАШИЋ

Драги тата,

чуваћу те као највеће благо,

скривено у срцу.

Тамо заборав не залази.

До тамо ћу само ја знати пут.

Тамо ћу отићи кад год те се зажелим.

Воле те твоја ћерка ВАЊА

и унука НИКОЛИНА

(65/290358)

ДУШАН

РАШИЋ

Чика Дуле, поносан

сам што сам Вас упо-

знао и што сте веро-

вали у мене.

Испунићу обећање

које сам вам дао за

ваше девојке Вању и

Николину.

Зет МАРКО и

ЕЛИ и МИЛАН

(66/290358/377)

ДУШАН

РАШИЋ

Последњи поздрав

зету Дулету од поро-

дице ФРАНЦ

(82/290375)

Последњи поздрав нашем куму и великом прија-

тељу

ДУШАНУ РАШИЋУ ХАНУ

Тешко је прихвати истину да нас је неко, ко је

толико лепог оставио иза себе, напустио и оти-

шао у вечност.

Чуваћемо успомену на њега од заборава.

Кумови ПАВИЋИ и КОВАЧЕВИЋИ
(4/190294)

Вољеном пријатељу

ДУШАНУ РАШИЋУ
Тужни смо, сретни смо, што смо те имали за при-

јатеља.

(15/190306)
                       Воле те НАСКЕ, ДУДА и СТЕФАН

ДУШАН РАШИЋ ХАН
1965–2020.

Остаћеш вечно у нашем сећању.

Ветерани ФК „Динамо” Панчево

(25/290320)

ДУШАН РАШИЋ ХАН
1965–2020.

Хвала ти што си нам подарио део свог

живота.

БУРЕ и ДАНГА

(26/290320)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ

од комшија у Кикиндској 17

(44/190338)

Последњи поздрав

нашем

ДУЛЕТУ

од ПЕЂЕ, САЊЕ,

МИЕ и СТАШЕ

(45/2990339)

Последњи поздрав сину

ДУШАНУ РАШИЋУ

Драги Буцо, анђели те рано одведоше јер

и њима требају добри људи.

Почивај у миру драги сине наш.

Твоји родитељи

(53/290349)

Последњи поздрав

ДУШАНУ РАШИЋУ

Воле те: твоја сестра БЕБА, зет БУЗА, 

МАКИЦА, СТЕФАН и БАРБАРА

(54/290349)

ДУШАН РАШИЋ

Вољени мој,

огромну тугу и бол за тобом време неће моћи да избрише

јер си био део мог живота и вечно ћеш остати у мом срцу

и мислима.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не

лечи.

Твоја ДРАГАНА

(64/290358)

ЈОВИЦА РАДОИЧИЋ
2. II 1944 – 8. IV 2020.

Постоје људска срца која доносе светлост свету

и кад престану куцати

Светлост коју си са собом доносио и даље ће си-

јати.

Твој син МИЛЕ, ћерка ЈАСМИНА, унук МАРКО,

снаја ДРАГАНА и зет СТЕВАН
(9/290302)

ЈОВИЦА

РАДОИЧИЋ

Увек си био део на-

ших живота и вечно

ћеш остати у нашим

мислима.

Породице ГАЈИН

и МИЛЕТИЋ

(10/290302)

ЈОВИЦА

РАДОИЧИЋ
1944–2020.

Драгом пријатељу Јо-

вици последњи по-

здрав од породице

МАЈСТОРОВИЋ

(12/1290302)

ЗАХВАЛНИЦА

Захваљујемо се меди-

цинском особљу

Здравствене станице

„Доњи град”, посеб-

но др Покрајац и

мед. сестри Љиљани

на неизмерној пажњи

и нези нашег оца Јо-

вице Радоичића.

Породице

РАДОИЧИЋ

и ПАВЛОВ

(11/290302)

Последњи поздрав

нашем

ШУКИЈУ

СТАНКО

и ЕВИЦА ЗЕНГ

(50/290347)

Последњи поздрав

ШУКИЈУ
од пријатеља из „Панчевца”

Синовац ЖУЛЕ, ЛЕПЕДАТ, НЕНА и ЕВАНГЕЛА
(51/290348)

Последњи поздрав

ЈОВИЦИ

РАДОИЧИЋУ
Хвала ти за сваку шаљи-
ву реч и за сваки осмех.

Заувек у срцу
Правне службе

ШГ „Банат” Панчево
и АЛЕКСАНДРЕ

(92/и)

Драги наш

БУДИМИР

МАТИЋ
У твојој јединствености
лежи твоја највећа сна-
га.
Хвала на свему.

ДРАГИЦА, САША
и НАТАША

(86/290383)

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га 

да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма

осим сре дом.
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Нашем драгом

ХАРЈУНГ

АНТАЛУ
Прошло је тужних четр-
десет дана, а бол за то-
бом је све већа и никада
неће престати.

Твоји: КАЋА, 
ЗОКА и ДЕЈА

(42/290336)

Са великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље дас нас је 8. априла

2020. напустила наша вољена

ВЕРА ЂУРИЋ
20. I 1962 – 8. IV 2020.

Последњи поздрав вољеној супрузи, брижној мајци и најбољој баки на

свету! Отишла си прерано, сувише брзо, оставила нас неутешне.

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

Остају најлепша сећања. Почивај у миру са анђелима. Волимо те.

Супруг СЛОБОДАН, син НЕНАД, снаја ИВАНА, унуци ЛАЗАР и УРОШ,

ћерка ЈЕЛЕНА и зет АЛЕКСАНДАР

(31/290326)

ВЕРА ЂУРИЋ

Верка, оставила си неизбрисив траг у нашим

срцима. 

Памтићемо те са пуно љубави и поштовања.

Твоје: ЈАСМИНА, ДРАГИЊА, АНКА

и ВЕСНА са породицама

(52/и)

Последњи поздрав

ВЕРИ ЂУРИЋ

Била си јединствена. Много ћеш нам недостајати.

Колегинице и колеге из Привредне банке Панчево

и Банке Поштанске штедионице
(68/290361)

Последњи поздрав нашој драгој

ЈЕЛЕНИ
20. IV 1972 – 7. IV 2020.

Сећаћемо је се по чистој и предивној ду-

ши чији ће дух заувек бити међу нама.

Нека је анђели чувају.

Ожалошћена родбина

(70/290364)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље

да је 7. априла 2020. године преминуо

ЈОВАН СТЕФАНОВИЋ
из Долова

Сахрана је обављена 8. априла у Долову.

Успомену на њега заувек ће чувати у срцима син

СТЕФАН и супруга ЗОРАНА

(39/290333)

С тугом и неизмерним болом обавештавамо род-

бину и пријатеље да је 7. априла 2020. године

преминуо наш драги брат и ујак

ЈОВАН СТЕФАНОВИЋ
1951–2020.

Заувек ће га волети и чувати од заборава: 

ГОРИЦА, ДАВОР и ДАНИЈЕЛА са породицом

(38/290333)

Последњи поздрав драгом брату

ЈОВИЦИ СТЕФАНОВИЋУ

БУДА са породицом

Почивај у миру
(37/290332)

8. априла 2020. преминула је наша

ГЕОЛИНА МЕНГЕР СИЛВИЈА
рођ. Босиок

1941–2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћена породица

(58/290352)

Преминула је поштована

госпођа ГЕОЛИНА МЕНГЕР

Последњи тужни поздрав од породица ЗГЕРЂА и

СУБИЋ
(59/290353)

С тугом обавештавамо да је 6. априла 2020. пре-

минула

ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВ
1937–2020.

Мајко, почивај у миру.

Ожалошћени: ћерке МИРА и ИВАНА, унуке

КРИСТИНА и АЊА, сестра НЕНА, зет НЕБОЈША

и остала родбина
(6/190198)

11. априла 2020, у 83. години преминула је наша

вољена бака

БРАНИСЛАВА МЕШЕГ
1938–2020.

Твоји најмилији: МЛАДЕН, ИВАНА

и ВЛАДИСЛАВА са породицама

(7/290299)

Тужна срца јављамо свим пријатељима и родби-

ни да је, 8. априла 2020, преминула наша драга

МИЛКА МАРЕЉ
1927–2020.

Сахрана је обављена у Панчеву, на Новом гро-

бљу, 10. априла 2020, у 16 сати.

Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА

и остала многобројна родбина и пријатељи
(8/290300)

Последњи поздрав брату и ујаку

ЈОВАНУ СТЕФАНОВИЋУ

од сестре СМИЉКЕ, ВЕСНЕ, ВУКА

и МИЛАНА са породицом

(95/и)

23. априла 2020. године навршава се четрдесет дана
откада нас је напустила наша драга

ИЛОНА ДАУТОВИЋ ЛИЛИ
1930–2020.

Увек ћу вас памтити.

(93/29’0388)                                                                          Ваша ДАНИЈЕЛА
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20. априла 2020. навршава се година откако ни-

је са нама наша вољена

РУЖИЦА СТАНИМИРОВИЋ
1954-2019.

Увек у нашим срцима и мислима. 

Супруг САВА, ћерке САЊА, ИВАНА

и БРАНКА са породицама
(1/290291)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИЛЕТА НЕШКОВИЋ НЕЛЕ
20. IV 2019 – 20. IV 2020.

Све подсећа на тебе. По добром ћу те памтити, с поносом помињати и чува-

ти од заборава – све је то љубав. Недостајеш.

Твоја МАРИЈА
(2/290292)

СЕЋАЊЕ

ЗЛАТА

ПАВЛОВСКИ
22. IV 2011 – 22. IV 2020.

Твоји најмилији

(3/290293)

ЉУБИЦА БЈЕЛАНОВИЋ
2012–2020.

Чувамо је од заборава у срцу, мислима и сећањима.

Супруг МИЛАН, син РАДОШ са породицом и ћерка

РАДА са породицом
(13/290305)

Четрнаест година је откад ниси с нама, ал’ си

вечно у нашим срцима и мислима

ЂОРЂЕ ВАСИЉЕВИЋ

Твоји најмилији

(23/903167)

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ

ПОПОВИЋ

20. априла навршава се четрдесет дана, тешких

као црна земља, без тебе.

Почивај у миру међу анђелима.

Неутешни: мајка МАРИЦА, супруг БРАНКО,

ћерка АНЂЕЛА са породицом

и сестра ЈАСМИНА са породицом
(28/290321)

МАРА ЈЕЛИЋ

17. априла 2020. навршава се година како си

нас напустила. Нећемо те никада заборавити.

ДРАГАНА, ЕМИЛИЈА, МИЛОШ и МАРИО

(29/290324)

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ
21. VI 1945 – 18. IV 2017.

Прође ево 1096 дана, крај твоје хумке стојимо сами де-

ца и ја, због ванредних околности.

(36/290331)
                                       Твоји: ГОЦА, ДЕЈАН и ДИЈАНА

Четрдесетодневни

помен најбољој дру-

гарици

СВЕТЛАНИ

од ВЕРИЦЕ БЕЛКЕ

Нека те анђели чувају

(43/190337)

21. априла навршава се тринаест година од смрти
нашег

БОГОЉУБА БАТЕ ЈОВАНОВА
2007–2020.

Породица ЈОВАНОВ

(46/290340)

Прошло је шест месеци откако нас је напустила

наша драга

САВА ПАНЧЕВАЧКИ

мајка и бака коју никада нећемо заборавити, јер

нам је подарила најбоље од себе.

Син СЛАВОЉУБ и унуци МЛАДЕН, 

ВЛАДИСЛАВ и АНЂЕЛА
(48/290345)

ПОМЕН

ЈОВАНОВ

БОГОЉУБ НАДА

21. IV 2007 – 2020. 23. IV 1996 – 2020.

Син РАСТКО и ћерка ЈЕЛЕНА

(49/290346)

22. априла 2020. одржа-
ће се четрдесетодневни
помен нашој супрузи и
мајци

КАТАРИНИ

РАДУСИНОВИЋ
1974–2020.

Породица

РАДУСИНОВИЋ
(47/290342)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

НЕНАДОВ

ЛАЛА
2000–2020.

Његови најмилији

(62/2990356)

МИРОСЛАВ

МИЛИЋ
1938–2018.

Две дуге године пуне
бола су прошле.
Заувек си у нашим ср-
цима.

Супруга НАСТАСИЈА
са породицом

(67/190360)

17. априла навршава се пет тужних година от-

како није са нама наша драга

МИРА РАЈЧЕВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја породица

(72/290365)

23. априла 2020. навршава се седам година откако нас
је напустио наш

МИЛАН ЈОЈКИЋ
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Ашхен Атаљанц (49) ро ђе на је
у Бе о гра ду, али је де тињ ство и
мла дост про ве ла у Пан че ву.
Аш хе нин отац, Га бри јел Ата -
љанц, по за ни ма њу је био ле -
кар, а мај ка на став ни ца. За вр -
ши ла је ба лет ску гим на зи ју „Лу -
јо Да ви чо” у Бе о гра ду и још
као уче ни ца ба лет ске шко ле
има ла је со ли стич ке уло ге на
сце ни На род ног по зо ри шта. На -
кон што је ди пло ми ра ла, по -
че ла је да ра ди у том по зо ри -
шту као со ли ста и од са мог по -
чет ка игра ла глав не уло ге кла -
сич ног ре пер то а ра Ба ле та На -
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду.

У сво јој два де се тој го ди ни на -
сту пи ла је на ба лет ском так ми -
че њу у Ја па ну, где је за јед но с
Кон ста ти ном Ко стју ко вом у ка -
те го ри ји па ро ва осво ји ла пр ву
на гра ду. Исте го ди не по ста је
нај мла ђа пр ва ки ња срп ског на -
ци о нал ног ба ле та. Као пр ва ки -
ња на ци о нал ног те а тра го сто -
ва ла је у Тел Ави ву 1993. и Мин -
хе ну 1994. го ди не. На не ко вре -
ме од ла зи у Ба вар ску др жав ну
опе ру у Мин хе ну, а 1997. го ди -
не од ла зи из На род ног по зо ри -
шта. Од 1997. до 2000. би ла је
со ли ста Др жав не опе ре у Бер -
ли ну. У том де лу ка ри је ре игра -
ла је углав ном уло ге из кла сич -
ног ре пер то а ра, али по чи ње да
се ин те ре су је и за мо де ран из -
раз. Пре крет ни цу у ње ној ка -
ри је ри чи ни пре ла зак у ита ли -
јан ску ба лет ску ку ћу „Атер ба -
ле то” 2000. го ди не, ка да се окре -
ће у пот пу но сти мо дер ној игри.
Го ди не 2006. вра ћа се у Ср би ју
са ста ту сом сло бод ног умет ни -
ка, а два де сет го ди на ка ри је ре
обе ле жа ва у апри лу 2007. на
сце ни По зо ри шта на Те ра зи ја -
ма пред ста вом „La Capinera”.

Као при ма ба ле ри на у На род -
ном по зо ри шту у Бе о гра ду игра -
ла је глав не уло ге у ба ле ти ма
„Ла бу до во је зе ро”, „Ба ја де ра”,
„Жи зе ла”, „Дон Ки хот”, „Успа -
ва на ле по ти ца”, „Кар мен”, „Вас -
кр се ње”, „Сам сон и Да ли ла”,
„Да ма с ка ме ли ја ма”, „Сли ке”,
„Зим ски сно ви”... Као со ли ста
ба ле та „Штат со пе ре” у Бер ли -
ну у пе ри о ду од 1996. до 1999.
го ди не игра ла је у ко ре о гра фи -
ја ма Ру дол фа Ну ре је ва, Па три -
са Бар та, Пи те ра Мар тин са и
Пје ра Ла ко та. Од 1999. до 2006.
ра ди ла је за ита ли јан ску ба лет -
ску ку ћу „Атер ба ле то”. На сту -
па ла је у ко ре о гра фи ја ма Ма у -
ра Би гон це ти ја: „Сан лет ње

ноћи”, „Бо жан стве на ко ме ди -
ја”, „Пе тру шка”, „Кан та та 1 и
2”, „Кан цо ни”, „Les noces”, „Ка -
зи ми ро ве бо је”, „Џи ми Џи ми”,
„Furia Corporis”, „Vespro”, „Sa-
rada”, „Who Get’s This One”,
„Rossini Cards”, „Ро мео и Ју ли -
ја”, „Pression”, WAM, „Ка ме ле -
он”. У сво јој ка ри је ри уче ство -
ва ла је као играч на мно го број -
ним ме ђу на род ним све ча но сти -
ма и фе сти ва ли ма. Има ис ку -
ства и као члан жи ри ја мно гих
ме ђу на род них так ми че ња у Ка -
на ди, Ита ли ји, Ср би ји и Грчкој.

То ком бо га те ка ри је ре до би -
ла је број не на гра де: Ју би лар ну
на гра ду по во дом сто два де се те
го ди шњи це по сто ја ња На род -
ног по зо ри шта у Бе о гра ду, за
уло ге Оди ли је и Оде те у ба ле ту
„Ла бу до во је зе ро” (1990): Го ди -
шњу на гра ду На род ног по зо ри -
шта у Бе о гра ду за уло гу Ки три
у ба ле ту „Дон Ки хот” (1991/92);
Ок то бар ску на гра ду Гра да Бе о -
гра да за вр хун ско до стиг ну ће у
обла сти му зич ке и по зо ри шне
умет но сти, за уло гу Ки три у ба -
ле ту „Дон Ки хот” (1992); спе -
ци јал ну го ди шњу на гра ду „Же -
на змај” за нај зна чај ни ја до -
стиг ну ћа у Бе о гра ду (1992), на -
гра ду Фон да ци је „Бра ћа Ка рић”
за жи вот но де ло (2006); на гра -
ду за оства ре ну глав ну уло гу у
ба ле ту „La Capinera” (2007) на
дру гом Ме ђу на род ном фе сти -
ва лу ме ди те ран ског те а тра „Пур -
га то ри је”; на гра ду „Злат ни бе о -
чуг” за 2018. го ди ну и  на гра ду

за жи вот но де ло Удру же ња ба -
лет ских умет ни ка Ср би је (2018).

Осни вач је Шко ле игре „Аш -
хен Ата љанц”, у ко јој ра ди као
пе да гог од 2011. го ди не.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ро ђе ни сте у
Бе о гра ду, али сте је дан део жи -
во та про ве ли у Пан че ву. Да ли
сте у ње му жи ве ли или са мо
по се ћи ва ли по ро ди цу? Ако је -
сте жи ве ли, ко ји је то пе ри од?

АШ ХЕН АТА ЉАНЦ: Пан че -
во је град ко јем сам се че сто
вра ћа ла. Ви ше го ди шње пре би -
ва ли ште, ин тим не по се те ба ки...
оста ла су нео бич на се ћа ња на
деч је не ста шлу ке, ђач ке клу пе,
при ја тељ ства за цео жи вот... Али
и те жак жут дим ра сут по це лом
гра ду од ко јег смо те шко дисали...

l Ка ко пам ти те Пан че во? Ко -
је успо ме не вас ве жу за овај град?

– Пам тим сво је пр ве го ди не,
ра дост и ус хи ће ње ко је сам баш
у Пан че ву до би ла од сво јих првих
учи те љи ца Дри не, Теодоре... Оне
су у ме ни про бу ди ле по че так
овог пу та, као нај ве ћег лич ног
ра да на се би и сво јој све сти...
То ми је мно го зна чи ло ка сни -
је, кад је игра по ста ла и мо ја
про фе си ја, у тре ну ци ма ко ји су
би ли те шки и кад сам же ле ла
да од у ста нем од све га...

l Пра де да је био ле кар, де да
адво кат, отац ле кар и мај ка
про фе сор ка. Ка ко сте ви за -
пло ви ли у свет умет но сти?

– У до го во ру с на шим ви -
шим ја, не ки на ши пу те ви у
овој тро ди мен зи о нал ној ствар -

но сти су пред о дре ђе ни, па та -
ко и овај по сао ко ји је ин те -
гри сан у сва ку по ру мог би ћа.
По крет као на чин да се бе об ја -
сни мо у тре ну ци ма кад ре чи
за та је. Оста ло је наш из бор.
Све сна од лу ка ка кве пу те ве би -
ра мо. Од лу ка да се су прот ста -
ви мо овом ма трик су, про гра -
ми ма им пле мен ти ра ним у на -
ше би ће. То ни је чак ни су -
прот ста вља ње, већ све сност да
се, кад жи ви мо у ср цу, из ср ца
жи вот од ви ја са мо у на шу ко -
рист и с ве ли ком ми ло шћу. Та
све сна од лу ка под ра зу ме ва са -
мо пре пу шта ње и от пу шта ње.

l Већ као уче ни ца сте има ли
со ли стич ке уло ге у На род ном
по зо ри шту у Бе о гра ду. Ко ли ко
вам је то та да зна чи ло и да ли
пам ти те свој пр ви на ступ на тој
сце ни? Ка кав је био осе ћај?

– На род но по зо ри ште је ве -
ли ко ме сто са зре ва ња. Ве зу јем
га за пре див ну пу бли ку, див не
ко ле ге, не за бо рав на ис ку ства,
пр ве уло ге, раз не... Те шко ми  је
да их одво јим, јер је сва ка би ла
су срет с де лом ме не ко ји је мо -
рао и у овом вре ме ну-про сто ру
да има та кво ис ку ство, а овај
зе маљ ски жи вот би био пре кра -
так, па сам на тај на чин, жи ве -
ћи и све те уло ге, мо гла да жи -
вим не ко ли ко жи во та, имам ра -
зна ис ку ства, а са мим тим ко -
ри стим их као ис це ље ње на пу -
ту ка Бо гу! За то је та ку ћа ме сто
ко јем сам се ра до вра ћа ла... као
под сет ник... И то је до бро!

l Из Бе о гра да сте оти шли у
Мин хен, за тим у Бер лин, па у
Ита ли ју, где сте се и у пот пу -
но сти окре ну ли мо дер ном из -
ра зу. Шта сте из сва ког овог
ме ста по је ди нач но по не ли дра -
го це но за ва шу ка ри је ру?

– Бер лин је као сле де ћа ста -
ни ца у мом жи во ту до шао као
још јед но ме сто пре пу но иза -
зо ва. Би ло је те шко, ле по...
Енер гет ски, град је ве о ма мо -
ћан и у љу ди ма мо же да про -
бу ди ве ли ке по тен ци јал не, али
има и сво је ли ми те... Би ло је
вре ме да се кре не да ље... Усле -
ди ла је Ита ли ја – зе мља сун ца,
бај ко ви тих пре де ла, не ствар но
ле пе ар хи тек ту ре, то плих људи,
на сме ја них ли ца и до бре хра -
не... И ту је по че ла ре не сан са
мог жи во та. Пу то ва ња у да ле -
ке зе мље, ро ман тич не љуба ви,
не за бо рав на при ја тељ ства...
Про фе си о нал но су се отво рила
но ва ис тра жи ва ња. Игра ла сам
на нај ве ћим свет ским сце нама,

у гра ди ћи ма, на пу ште ним цр -
ква ма, пар ко ви ма, па чак и у
крип ти ка те дра ле... Шта још
до да ти!?

l Во ди те Шко лу игре и уз то
сте и мај ка дво је де це. Ко ли ки
је иза зов уз успе шну и бо га ту
играч ку ка ри је ру од га ја ти децу?

– Мо ја де ца Ани и Ноа ушла
су у мој жи вот ка ко би ме стал -
но под се ћа ла на без у слов ну бо -
жан ску љу бав. То је њи хо ва уло -
га! По глед на њих, за гр љај, тре -
нут но бри ше сва ку сум њу у ту
љу бав из ко је смо сви ство ре ни.
Учи нас да смо без вре ме ни, је -
дин стве ни, во ље ни, учи нас да
бу де мо хра бри, да се пре пу сти -
мо и ужи ва мо у овом да ру жи -
во та. Учи нас да увек бу де мо у
скла ду с ви бра ци јом на ше

истине и от пу сти мо све оно што
нас у то ме спре ча ва. Учи нас
веч но сти на шег по сто ја ња, јер
је на ше по сто ја ње фунда мен -
тална исти на! И ми ни кад не

пре стаје мо да по сто ји мо! Мо -
же мо да се ме ња мо и ме ња мо и
ме ња мо, али увек ће мо по сто ја -
ти. Ова чи ње ни ца нас осло ба ђа
од на шег нај ве ћег не при ја те ља.
А то је страх! Јер по де фи ни ци -
ји не по сто ја ње не по сто ји!

l Ко ли ко вас ис пу ња ва рад с
де цом у Шко ли игре?

– Рад с де цом је не што што је
до шло са мо по ме не. Ни кад ни -
сам ми сли ла да ћу то ра ди ти и
ду го сам има ла от пор да при -
ста нем, јер сам се бе ис кљу чи во
до жи вља ва ла као ба лет-мај сто -
ра ко ји ра ди с про фе си о нал ци -
ма, али ка ко то већ иде, по треб -
но је при хва ти ти но ве пу те ве,
јер ум че сто мо же да нас оме те
у истин ским же ља ма на шег ср -
ца... То су ти про гра ми!

Ова кав рад је исто пре пун лич -
них лек ци ја и ис кре них деч јих
ср ца пре пу них љу ба ви. За и ста
сам за хвал на тим ис ку ствима.

Мир ја на Ма рић

Или ја Ми ло са вље вић је ро ђен
на са мом по чет ку 19. ве ка, 1800.
го ди не, у се лу Ко ла ри по ред
Сме де ре ва. Као де чак, ше гр ту -
је у ви ше тр го вин ских рад њи,
али нај ду же оста је код Ми лу -
ти на Ра до ва но ви ћа, та да нај -
по зна ти јег бе о град ског тр гов -
ца. По што се 1827. оже нио ње -
го вом ћер ком Син ђе ли јом,
отво рио је на Дор ћо лу сво ју
рад њу. Вред но ра ди и уско ро
ку пу је ку ћу на да на шњем Сту -
дент ском тр гу.

Због су ко ба с кне зом Ми ло -
шем, ко ји му је за пле нио ку ћу с
ду ћа ном, пре ла зи у Пан че во и
по чи ње из по чет ка. Тр гу је сви -
ња ма и жи том, и уско ро по ста -
је чу вен дуж Ду на ва и Са ве, ко -
ји ма пло ве бро до ви с ње го вим
те ре том. У Пан че ву ку пу је ку ћу
на Жит ном тр гу број 11 (да нас
је то Трг сло бо де 1), а за хва љу -
ју ћи бо гат ству Или ја и Син ђе -
ли ја 1842. по ста ју и зва нич но
гра ђа ни Пан че ва, од но сно сти -
чу ау стриј ско др жа вљан ство.

Иа ко ни је имао де це, бр зо је
по стао све стан ва жно сти обра -
зо ва ња мла дих на ра шта ја. За -
то Ко ла рац по чи ње да пот по -
ма же из да ва ње књи га. За хва -
љу ју ћи ње му пр ви пут је на

срп ски је зик пре ве ден ро ман
„Гроф Мон те Кри сто”.

Кад му 1855. го ди не же на
умре, вра ћа се из Пан че ва у
Бе о град, где је на ста вио да се
ба ви тр го ви ном. Тр го вао је со -
љу, на ба вљао др жа ви ша ли тру,
ко ја је би ла нео п хо дан са сто -
јак за пра вље ње ба ру та, а ула -
гао је и у не ке руд ни ке. И да ље
по ма же књи жев ни ке: од 1861.
сва ке го ди не је да вао по 100
ду ка та за штам па ње књи га ко -
је је би рао од бор са ста вљен од
нај у глед ни јих ин те лек ту а ла ца.

Го ди не 1877. са чи нио је те -
ста мент, у ко ме, из ме ђу оста -
лог, сто ји: „Све сво је има ње за -
ве шта вам на ко рист мо га на -
ро да”, али је те го ди не оп ту -
жен за ве ле и зда ју и упу ћен на
пре ки вој ни суд!

Имао је 78 го ди на кад је
спро ве ден у по жа ре вач ку ка -
зни о ни цу. По ми ло ван је не ко -
ли ко ме се ци ка сни је, али је из
за тво ра иза шао сло мљен. Умро
је у ок то бру 1878. го ди не у сво -
јој ку ћи на По зо ри шном тр гу у
Бе о гра ду.

Те ста мен том је оста вио
10.000 ду ка та по сто је ћем фон -
ду за из да ва ње књи га, али не
са мо Ср ба „из да на шње кне -
же ви не не го до бра књи жев на
де ла Ср ба из сви ју пре де ла срп -
ских, но и то са мо де ла пи са на
ћи ри ли цом”.

Оста так имо ви не је на ме нио
по ди за њу срп ског уни вер зи те -
та. За ми слио га је као уста но ву
„ко ја би др жа ла сре ди ну из ме -
ђу др жав них и на род них уни -
вер зи те та”. С пр ви ма би имао
слич но сти и уре ђе ња, си сте мат -
ска пре да ва ња, на ро чи те кур -
се ве за ве жба ња, по ла га ње ис -
пи та и из да ва ње ди пло ма и уве -
ре ња, а с оним дру ги ма – што
би му пре да ва ња и кур се ви би -
ли по де ше ни за ши ру пу бли ку.

То ком вре ме на и ра то ва на
про сто ру Ср би је и За ду жби на
Или је Ко лар ца и ње ни фон до -
ви тр пе ли су раз не ути ца је, ру -
ше ња, екс про при ја ци ју. Ипак,
1. апри ла 1992. го ди не вра ћен
јој је по ло жај за ду жби не.

Де ло ва ње За ду жби не Или је
М. Ко лар ца, од но сно Ко лар че -
вог на род ног уни вер зи те та у
Ва си ној ули ци у Бе о гра ду тра -
је већ пре ко 125 го ди на.

Р. П.

НАШ ГОСТ: АШ ХЕН АТА ЉАНЦ, ПРИ МА БА ЛЕ РИ НА, БА ЛЕТ-МАЈ СТОР И ПЕ ДА ГОГ

ПО КРЕТ КАО НА ЧИН ПРЕД СТА ВЉА ЊА
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ИЗ ЖИ ВО ТА ИЛИ ЈЕ КО ЛАР ЦА

Нај бо га ти ји Ср бин је жи вео у Пан че ву

Трг слободе 1

Ашхен Атаљанц

Јовица Радоичић Шуки
(1944–2020)

Нај бли жи раз у ме ва њу и исти ни је чо век у се ћа њу, ле ген ди
оних с ко ји ма је дру го вао.

Као мој ви ше де це ниј ски са пут ник Јо ви ца Ра до и чић. По -
зна ти ји као – Шу ки.

Ма ло је брд ских бес пу ћа ко ји ма
ни је хо дио, шу ма и сад ни ца ко је ни -
је за лио, рад них ак ци ја ша ко је ни је
фо то гра фи сао и обо дрио, по ду хва -
та ко ји ма ни је при су ство вао. Од До -
ли не јор го ва на, пре ко Вла си не и Де -
ли бла та, до та ми шке ре га те и ду -
нав ских ада. Од кра ље вач ког бур -
ног де тињ ства, ја ја за би о скоп ску
ула зни цу, шко ло ва ња, зва ња шу мар -
ског тех ни ча ра, ко је је по да рио и
ћер ки и си ну, слу жбо ва ња нај ви ше
по пе шчар ским и но во по шу мље ним ба нат ским пре де ли ма.
Уз о ран ро ди тељ, при ме ран су пруг, то се под ра зу ме ва.

Фра зер ски зву чи, ма да ви ше не го тач но, да је био нај бо љи
шу мар ме ђу фо то гра фи ма и обр ну то. Је дан од пр вих свад -
бар ских сни ма те ља, ода тле не из о став ни при ја тељ и са рад ник
но ви на и но ви на ра. Од ње го вих, ве ћи ном не хо но ра ри са них
фо то гра фи ја у „Пан чев цу”, „ Екс пре су” „Франк фурт ским нови -
на ма”, ре ви ји „Шу ме” мо гла би се са чи ни ти ре пре зен та тив на
по став ка пре де ла, до га ђа ја, ли ко ва, про ху ја лих вре мена.

„Ка пи раш рад њу?”, оби ча вао је да упи та. По след ње ре чи
при ја те ља ко је сам чуо би ле су: „При ча ње ме та ко за ма ра,
из ви ни!”

Ка пи рам! Пам тим ре че но у за трен про ху ја лим де це ниј -
ским дру го ва њи ма. Ле ген де не уми ру, са мо се пре се ле у се -
ћа ње и мир.

Жи вот те че. Као Та миш, ко ји смо обо ји ца обо жа ва ли. До
ушћа. С. Зенг

IN ME MO RI AM
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Тре ни ра ње у кућ ним
усло ви ма

Стр пље ње у 
ка ран ти ну

Пан де ми ја ко ро на ви ру са је за -
у ста ви ла пла не ту. Ста ла је и
лоп та... Ако је су ди ти по на ја -
ва ма струч ња ка, епи де ми ји се
бли жи крај, али тре ба има ти
још ма ло стр пље ња. Изо ла ци -
ја у ко јој се на шла ве ћи на
наших др жа вља на мо жда нај -
теже па да спор ти сти ма. На -
викну ти на сва ко днев не ве жбе
и тре ни ра ње, мо ра ју да се
снала зе у но во на ста лим
околно сти ма.

Овог пу та су нам се ја ви ле
де вој чи це ко је тре ни ра ју ру ко -
мет у ЖРК-у Пан че во. И оне је -
два че ка ју по вра так у ко ло сек.

Ка та ри на Кеп чи ја

Ро ђе на сам 19. ју ла 2006. го -
ди не, а уче ни ца сам ОШ „Жар -
ко Зре ња нин”.

Ру ко мет сам ода бра ла за то
што ми се тај спорт ве о ма до -
па да, али и због чи ње ни це да
су и мо је до бре дру га ри це тре -
ни ра ле. Ат мос фе ра у клу бу је
од лич на, дру штво је сјај но. Вре -
ме у ка ран ти ну про во дим спа -

ва ју ћи и гле да ју ћи фил мо ве и
се ри је.

Ана Ђе рић

По ха ђам Основ ну шко лу „Јо -
ван Јо ва но вић Змај”, имам је -
да на ест го ди на, а ро ђен дан ми
је 9. ју ла.

Ру ко мет сам за во ле ла због
ма ме. Увек ме је во ди ла на тре -
нин ге и утак ми це, та ко да ми
ни је би ло те шко да од лу чим
ко јим спор том ћу се ба ви ти. У
на шем ти му има мно го де вој -
чи ца, све се ле по дру жи мо и

је два че ка мо да по но во игра -
мо утак ми це.

Вре ме без тре нин га про во -
дим та ко што пра тим он лајн
на ста ву и учим, али има вре -
ме на и за игру. Та ко ђе, во зим
би цикл за јед но с мо јим та том.

Са ра Са бо

Уче ни ца сам ОШ „Бран ко Ра -
ди че вић”, а ро ђе на сам 27. сеп -
тем бра 2007. го ди не.

Ру ко мет је спорт ко ји ми се
од у век до па дао, а ка да сам по -
че ла да тре ни рам, де фи ни тив -
но сам се про на шла у ње му. У
клу бу нам је фан та стич но.
Имам нај бо ље тре не ре на све -
ту и сјај не дру га ри це.

Због не до стат ка тре нин га у са -
ли, услед ко ро на ви ру са, на прави -

ла сам раз не по ли го не за ве жба -
ње у свом дво ри шту. Са се стром
сам тре ни ра ла фин те, до да ва ле
смо се лоп том... Надам се да ће
ово што пре про ћи, јер је два че -
кам по вра так на тре нин ге.

Ана ста си ја Ра да но вић

Ро ђе на сам 30. ав гу ста 2009.
го ди не, а по ха ђам ОШ „Сте ви -
ца Јо ва но вић”.

Ру ко мет је наш по ро дич ни
спорт. Још као ма ла гле да ла сам
та ти не утак ми це, а кад ма ло

раз ми слим – то је би ла и пре -
крет ни ца у од лу ци ко ји ћу спорт
иза бра ти. Су пер ми је у клу бу, а

тре не ри су нам за и ста од лич ни,
јер пре но се сво је бо га то ру ко -
мет но зна ње на нас. Тре нин зи
су ра зно ли ки, а сва ки за се бе
има свој сми сао и циљ.

Иа ко вла да изо ла ци ја због
епи де ми је ко ро на ви ру са, то ме
не спре ча ва да тре ни рам и ко -
ли ко-то ли ко оста нем у кон ди -
ци ји.

Ми ха е ла Гро зда нић

По ха ђам шко лу „Ми ро слав Ан -
тић Ми ка”, уче ни ца сам че твр -
тог три.

Ру ко мет сам по че ла да тре -
ни рам са осам го ди на. На став -
ник је на ча су фи зич ког при ме -
тио да ла ко др жим лоп ту и да

имам до бар шут, а ро ди те љи су
ме од мах упи са ли на ру ко мет.
Тре ни ра ти у ЖРК-у Пан че во је
су пер. Има нас мно го и ле по се
дру жи мо. Тре нинг уме да бу де
те жак, али све се за бо ра ви ка да
до ђу утак ми це, тур ни ри и такми -
че ња. Та бор ба на те ре ну ме је
учи ни ла хра бри јом и у жи во ту.

Вре ме у ка ран ти ну про во -
дим као и ве ћи на. Већ сам се
при ви кла на „е-шко лу”, а с дру -
га ри ма се чу јем пре ко дру штве -
них мре жа и ви део-по зи ва. Је -
два че кам да све ово про ђе, јер
ми не до ста ју при ја те љи и мо је
ре дов не ак тив но сти.
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Feast

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сцд3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

МЛА ДЕ РУ КО МЕ ТА ШИ ЦЕ У ИЗО ЛА ЦИ ЈИ

НЕ ДО СТА ЈЕ ИМ „ЛЕ ПЉИ ВА ЛОП ТА”
ОН ЛАЈН ТУР НИР У ГА ЂА ЊУ 

ИЗ ВА ЗДУ ШНЕ ПУ ШКЕ

АЛЕК СА АК ТИ ВАН И КАД СВЕ СТО ЈИ

УСПЕХ ША ХИ СТА „АЉЕ ХИ НА”

МА ТЕ ЈА НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ

Не сва ки да шње
надме та ње стре ла ца

Кон ку рен ци ја из
дваде сет пет зе ма ља

У не де љу 5. апри ла одр жа но
је дру го ко ло он лајн свет ског
тур ни ра у га ђа њу из ва зду шне
пу шке, ко ји се од ви ја под ге -
слом „тре ни ра ти код ку ће”. У
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји је -
ди ни пред став ник на ше зе мље
је ка дет Алек са Ра ко њац, члан
Стре љач ке дру жи не „Пан че во
1813”.

Он тре ни ра у ку ћи, на елек -
трон ској ме ти ко ја об ра чу на ва
по гот ке у де ци ма ле. Та ко су
ре зул та ти упо ре ди ви са оста -
лим так ми ча ри ма из це лог све -
та, а при ја ви ло се 115 стре ла -
ца раз ли чи тих ка те го ри ја из 25
зе ма ља. Из Евро пе има чак ше -
сна ест уче сни ка.

Алек са је по го дио 618,3 кру -
га, за са мо 0,5 ни же од свог
нај ви шег ре зул та та ко ји је
прија вио, а с ко јим је по бе -
дио на Пр вен ству Ср би је за
ју ни о ре.

Наш су гра ђа нин та ко на
укуп ној ли сти свих уче сни ка
тре нут но за у зи ма 24. ме сто,
пе ти је у ка те го ри ји ју ни о ра
до два де сет го ди на, док је у
над ме та њу стре ла ца од ше сна -
ест го ди на (ка де ти) на тре ћем
ме сту.

Си стем так ми че ња још увек
ни је у пот пу но сти раз ра ђен, па
ор га ни за тор тур ни ра Хајнц
Рајн ке ма јер за сад до де љу је цер -
ти фи ка те за пр ва три ме ста по
сва ком одр жа ном ко лу.

На ред на рун да овог ин те ре -
сант ног и не сва ки да шњег над -
ме та ња мо же се оче ки ва ти за
де се так да на, али се мо ра ра -
ни је при ја ви ти уче шће. По што
у пан че вач кој „дру жи ни” по -
сто ји са мо јед на елек трон ска
ме та, Алек са ће на ста ви ти над -
ме та ње, а тре ба оче ки ва ти да
ће се при ја ви ти и стрел ци из
дру гих клу бо ва Ср би је и та ко
учи ни ти ово так ми че ње још
зани мљи ви јим.

До та да, де сет пан че вач ких
мла дих так ми ча ра на ста вља
тре нин ге код ку ће, иа ко су сва
зва нич на так ми че ња од ло же -
на за сеп тем бар и ок то бар.

Про шлог ви кен да је одр жан он -
лајн ка дет ски ме ђу на род ни тур -
нир у ша ху, ко ји је ор га ни зо -
вао ШК Хо ри зонт из Срем ске
Ми тро ви це.

Уче ство ва ло је 90 мла дих
ша хи ста из Ки не, Тур ске, с Тај -
ва на, из Хр ват ске и Ср би је, ме -
ђу ко ји ма су би ли и чла но ви
ШК-а „Аље хин” из на шег гра -
да. Већ по тра ди ци ји, на ши ма -
ли су гра ђа ни по сти гли су од -
лич не ре зул та те.

Пр во ме сто, без по ра за, са 6,5
по е на из се дам пар ти ја, осво јио
је Ма те ја Ми ју шко вић. Од ли -
чан је био и Вук Ка нач ки, ко ји
је за у зео че твр то ме сто, као и
Аљо ша Ка нач ки, ко ји се као је -
дан од нај мла ђих уче сни ка пла -
си рао на осмо ме сто. За па жен
успех су по сти гле де вој чи це Ања
Рад ма но вић и Ми ли ца Ами џић.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ТА ЛЕН ТИ: ЈА НА КОЈ ЧИЋ, КА РА ТИСТ КИ ЊА

ПРЕ ДАН РАД ДО НО СИ РЕ ЗУЛ ТАТ
Стан дард на
репрезен та тив ка
Срби је

При пре ме за упис 
на фа кул тет

Ја на Кој чић је јед на од нај у -
спе шни јих мла дих так ми чар -
ки Ка ра те клу ба Ди на мо. Она
је ду го го ди шња ре пре зен та тив -
ка Ср би је у ка дет ској и ју ни ор -
ској кон ку рен ци ји, али и у кон -
ку рен ци ји мла ђих се ни ор ки.

Ја на је ве о ма та лен то ва на
за овај древ ни спорт. Иа ко је
врло мла да, ка ра -
те ом се ба ви ду ги
низ го ди на, а сво -
је пр ве ме да ље
осва ја ла је у кон -
ку рен ци ја ма на да
и пи о ни ра.

У свом раз во ју
она је кон стант но
на пре до ва ла, а из
се зо не у се зо ну те -
жи ла је ви шим
спорт ским ци ље -
ви ма. Сво је нај бо -
ље ра зул та те оства -
ри ла је упра во про -
шле го ди не, ка да је
по ста ла ви це шам -
пи он ка Бал ка на и
Ср би је у ка те го ри -
ји до 55 кг за мла -
ђе се ни ор ке. За па -
жен успех Ја на је
по сти гла и 2018. го -
ди не, ка да је осво -
ји ла сре бр не ме да -
ље на Пр вен ству и
Ку пу Ср би је, док је
на бал кан ском
шам пи о на ту би ла
че твр та.

За свој пре дан и на по ран рад
Ја на је на гра ђе на и по зи вом у
се ни ор ску ре пре зен та ци ју на -
ше зе мље, па је та ко 9. мар та
пр ви пут на сту пи ла и на Бал -
кан ском пр вен ству за се ни о ре,
ко је је пре не што ви ше од ме -
сец да на одр жа но у на шем глав -
ном гра ду.

Ја на је од лич на уче ни ца че -
твр тог раз ре да Гим на зи је „Урош
Пре дић”, а тре нут но сло бод но
вре ме без тре нин га мак си мал -
но ко ри сти ка ко би се што бо -
ље при пре ми ла за упис на Сао -
бра ћај ни фа кул тет.

Срећ но!

Страну припремио

Александар
Живковић

Ана Ђерић

Ана ста сија Радано вић

Михаела Грозданић

Сара Сабо

Катарина Кеп чи ја

Душан Рашић Хан
(1965–2020)

Тужна вест одјекнула је спортским
Панчевом. Умро је Душан Рашић
Хан. Изгубио је битку с тешком бо-
лешћу.

Ко год да је познавао бившег фуд-
балера ФК-а „Динамо” или макар
једном седео с њим у друштву, зна
да је Хан био човек ведрог духа,
увек насмејан и дружељубив...

Рашић је дуго играо за популаран
„брзи воз” и оставио је дубок траг у
њему. Било је то време када је све
било боље, другачије. Играло се срчаније, с више љубави и
пажње која се поклањала и клубу и навијачима на Градском
стадиону. Хан је припадао том времену.

Фудбал је за њега био још један живот, а када је престао
да игра активно, онда је с друштвом, углавном његовим „ди-
намовцима”, макар једном недељно, ишао на мали фудбал.
Ту је стално доказивао – кад једном нешто заволите, то онда
траје до краја.

Радио је у панчевачкој „Петрохемији”, све до одласка у
инвалидску пензију. Хан је уживао у својој породици. Њего-
ва супруга Драгана, ћерка Вања и унука Николина до краја
су му пружале највећу љубав и подршку. Другачије и није
могло, јер је он увек давао и више.

Одлазак Душана Рашића са животне сцене потресао је
све његове пријатеље, који га, сасвим сигурно, никада неће
заборавити.

IN ME MO RI AM

Ни у ван ред ним окол но сти -
ма ша хи сти „Аље хи на” се не
пре да ју. Сва ко днев но се одр -
жа ва ју ин ди ви ду ал ни и груп -
ни „вир ту ел ни” тре нин зи, а
уско ро им пред сто ји и он лајн
меч с ка де ти ма из Ру си је.
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Никола Радовић,
студент:
     – Између предавања
могућа је дремка.
Домаћа кафа је боља
од оне са аутомата.
При видео-позиву
можете бити елегантни
у кошуљи, а безбрижно
седети у шортсу. 
Али, нема дружења 
с колегама.

Милош
Здравковић,
ученик:
    – Радим домаћи
задатак преко
апликације „Google
Classroom”. Није ми
тешко. Све постижем,
помаже ми мама. Али
недостају ми другари и
моја учитељица.

ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ ОНЛАЈН НАСТАВОМ?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Текст и фотографије: С. Трајковић

Природе
Свакојако смо настројени ми што ходамо земљом.

    Неки би лево, а неки десно.

    Има и стационарних живуљки што не таласају.

    Јасна је њихова „слика”: никуда.

    Или, куд год. Јавиће ми одгоре где је боље. Залиће ме.

    А у центру је туга: ту су они који не знају куд би.

    Тешко је када ниси у стању да одлучиш.

    Али све су то делићи људске природе.

Шеф
Где год да се окрене, слушају га.

    Их, певац, па и буде се после његовог кукурикања.

    У свом дворишту је свој на своме.

    Може да кукуриче и командује кад и колико хоће.

    Остали, било ко у гомили, супротставе се понекад.

    Ако су глупи, јер знају да ће да их кљуцне по тамбури.

    Зато, више воле да ћуте.

    Зна се и ко је шеф и ко је он био када се, неминовно, промени.

Различитости
Тврдим.

    Имам своје боје и не мењам их.

    Знам шта волим, али ако ме убедиш...

    Немам сигурност око укуса, а знам да га ти имаш.

    Твоје је закон, пратим.

    Да ли су отворена врата, да ли је све црно-бело?

    Кажи ми, што гласно ћутиш!

    Доврага: имам своје боје и не мењам их.

Исидора Дадић,
ученица:
     – Не свиђа ми се овај
тип наставе, сматрам да
одузима много времена
и енергије без
очекиваног резултата. Не
долазимо до
задовољавајућег нивоа
знања. На овај начин
ћемо се отуђити, што ми
се нимало не допада.

Све је по че ло 1. апри ла
1990. го ди не

Ста би лан ко лек тив, са свим
мла ђим ка те го ри ја ма

Жен ски ру ко мет ни клуб ко ји но си име
на шег гра да одав но је скре нуо па жњу
на се бе. Од са мог осни ва ња, још пре
три де сет го ди на... ЖРК Пан че во је из
се зо не у се зо ну осва јао сим па ти је сво -
јих су гра ђан ки и су гра ђа на. Оку пљао је
успе шне љу де око се бе, та лен то ва не де -
вој чи це ко је су с по но сом про но си ле
име свог гра да... По сти зао је и сјај не
ре зул та те.

О три де це ни је успе шног ра да овог
клу ба раз го ва ра ли смо са Све тла ном
Ни чев ски, не ка да сјај ном игра чи цом, а
са да глав ним опе ра тив цем овог спорт -
ског ко лек ти ва.

– Жен ски ру ко мет ни клуб Пан че -
во је осно вао Зо ран Ми ло ва но -
вић, 1. апри ла 1990. го ди не,
за јед но са сво јим та да шњим
са рад ни ци ма Сло бо да ном
Ми ло ва но ви ћем, Сту па ром
и Бје ли ћем. Они су го то во
две де це ни је успе шно ру -
ко во ди ли клу бом, ко ји је та -
да по сти зао и од лич не ре зул -
та те. Се ни ор ска еки па је та да
до шла и до Пр ве ли ге, што је био
из у зе тан успех. Јед не се зо не је ЖРК
Пан че во чак био у гру пи с Ди на мом,

Будућ но шћу, Аран ђе лов цем... Ипак, пра -
ви „бум” клуб је на пра вио сре ди ном де -
ве де се тих го ди на, ка да је ЖРК Пан че во
био пр вак Ју го сла ви је у пи о нир ској и ју -
ни ор ској кон ку рен ци ји, са еки па ма ко је
су пред во ди ли Ра де Сто ја но вић и Бран -
ка Ма рић. Са се ни ор ка ма су ра ди ли број -
ни тре не ри, као што су Ра па јић, Же ра -
јић, Ше шли ја... – го во ри Це ца о вре ме -
ни ма ка да је ЖРК Пан че во по ста вљао
те мељ успе шног по сто ја ња.

Од 2000. го ди не струк ту ре у клу бу
по че ле су да се ме ња ју. Про ме ни ли су
се чла но ви Управ ног од бо ра, али до -
шли су љу ди ко ји су та ко ђе же ле ли да
по мог ну овом ко лек ти ву.

– Не ко ли ко се зо на тре нер је био Ми -
ло ван Ћур чи ја, ко ји се свим си ла ма тру -
дио да клуб одр жи у жи во ту. Ве ро ват но
да ЖРК Пан че во са да не би ни по сто јао
да ни је би ло ње га. Не сме мо да за бо ра -
ви мо ни Ни ку Мар ти но ви ћа, ко ји је, уз
Ћу ре та, пру жао све срд ну по др шку – до -
да је на ша са го вор ни ца.

Се зо на 2010/2011. би ла је но ва пре -
крет ни ца у раз во ју ЖРК-а Пан че во.

– Уз по моћ та да шњег пред сед ни ка
Спорт ског са ве за Пан че ва Дар ка Јо ви -
чи ћа клуб је по ла ко али си гур но по но во

по чео да иде уз ла зном пу та њом, а пред -
сед ни ца клу ба по ста ла је на ша про -

сла вље на ру ко ме та ши ца Да ни -
ца Па влов. Ни смо има ли ве -

ли ка ду го ва ња, па је пр во на -
пра вљен до го вор око ис пла -
та. План је био да се ста би -
ли зу је се ни ор ска еки па, ко -
ја је та да, по ред тре не ра
Ћур чи је, има ла све га се дам

игра чи ца. Вра ће ни су нам не -
ки тер ми ни у са ла ма, јер су

де вој ке до та да тре ни ра ле у ход -
ни ци ма и ис под три би на. Пр ви ци ље ви
су оства ре ни и клуб је по стао ста би лан

ли гаш. По сле Ми ло ва на Ћур чи је тре -
не ри су би ли Иван Пет ко вић и Игор
Шу ло вић, а у по след њих пет се зо на ЖРК
Пан че во пред во ди Мар ко Кр стић. Са
ова три тре не ра по сти гли смо за па же не
ре зул та те – с по но сом при ча де вој ка
ко ја се сма тра и „за штит ним ли цем”
овог клу ба.

ЖРК Пан че во је стан дард ни члан Су -
пер Б ли ге, 2016. го ди не је осво јио Куп
Вој во ди не ка да је у фи на лу над и грао
фа во ри зо ва ну Ки кин ду, а ве ли ка па жња
у клу бу по кла ња се и мла ђим ка те го ри -
ја ма.

– По сле пет на е стак го ди на, стр пљи во
и с пу но енер ги је, по че ла је да ра ди и
на ша шко ла ру ко ме та. Иа ко је би ло из -
у зет но те шко, ус пе ли смо. Нај пре смо
стар то ва ли у са ли ОШ „Брат ство –је дин -
ство” и због то га ве ли ко хва ла упу ћу је -
мо ди рек тор ки Ксе ни ји, јер нам је до -
зво ли ла да ра ди мо и ани ми ра мо де вој -
чи це из те шко ле, ко је смо по том при -
ја ви ли да игра ју у Ли ги мла ђих ка те го -
ри ја Вој во ди не. На по чет ку смо има ли
са мо је дан тим, а са да, већ че ти ри по -
след ње се зо не, при ја вљу је мо еки пе у
све три уз ра сне ка те го ри је. Де вој чи це
ле по на пре ду ју, а пре две го ди не ус пе -
ли смо да се пла си ра мо и на др жав но
так ми че ње. По ла зни це шко ле ру ко ме -
та има ју тре нин ге у Ме ди цин ској шко -
ли „Сте ви ца Јо ва но вић”, па овим пу тем
за хва љу јем и ди рек тор ки Све тла ни Ка -
ла пиш, с ко јом има мо од лич ну са рад -
њу. С де вој чи ца ма ра де бив ше ру ко ме -
та ши це ко је су оста ви ле ве ли ки траг у
овом спор ту, и то не са мо у на шем клу -
бу, Ла на Жи га и Ма ри ја Ми ли ће вић.
На кра ју, мо рам да на по ме нем да свих
ових го ди на има мо од лич ну са рад њу с
на шим Спорт ским са ве зом, као и с Гра -
дом Пан че вом, ко ји нам омо гу ћа ва ју
нор мал но функ ци о ни са ње – за вр ша ва
Све тла на при чу о пр вих три де сет го ди -
на по пу лар ног клу ба.

ЖРК Пан че во три де це ни је ка сни је –
као и сва ки клуб на и ла зи на раз не по -
те шко ће, во ди се не пре ста на бор ба, али
са да је ста би лан ли гаш, са сјај ном „хе -
ми јом” у еки пи. Оном ко ја вра ћа ве ру у
ру ко мет. Али и пу бли ку на три би ну Ха -
ле спор то ва на Стре ли шту.

ЖРК Пан че во, сре ћан ро ђен дан!
Алек сан дар Жив ко вић

ЈУ БИ ЛЕЈ ЖЕН СКОГ РУ КО МЕТ НОГ КЛУ БА ПАН ЧЕ ВО

ТРИ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ ЗА ПО НОС

Светлана Ничевски

Враћају наду…

Састав који је освојио Куп Војводине


