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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ „ПАНЧЕВЦА”
По не дељ ком и утор ком благајна
ради уо би ча је но, од 8 до 18 са -
ти, а сре дом од 8 до 13, што је
и крај њи рок за пре да ју читуља,

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

АУ ТО-ЦЕН ТАР „ЗО КИ” РА ДИ ОД 7 ДО 19, СУБОТОМ ОД 7 ДО 14 САТИ
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Број 4857, година CLI

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Бројеви телефона за
помоћ старијима

» страна 2

Ред вожње АТП-а у
ванредним условима

» страна 3

НА ЛИЦУ МЕСТА стр. 11

Зараза у
Глогоњу

НОВО!

НАШИ ПАНЧЕВЦИ

Љубитељи књига
страна 9

ПРОЛЕЋЕПРОЛЕЋЕ

СРБИЈА И ПАНДЕМИЈА

ПРЕЖИВЕТИ КОРОНАВИРУС

страна 7

Најдетаљније упутство за заштиту од вируса: које мере помажу, ко је угрожен, а ко 
није, како да препознате симптоме и шта да радите ако ових дана добијете температуру

20. МАРТ, 4.49 САТИ20. МАРТ, 4.49 САТИ
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pancevac@pancevac-online.rs

Со ци јал на
дис тан ца

Це ла пла не та се су о ча ва с јед -
ном од нај ве ћих здрав стве -
них кри за у са вре ме ном до бу.
Ко ро на ви рус ко ји се по ја вио
кра јем про шле го ди не ра ши -
рио се по це лој пла не ти, а по -
ред Ки не, нај ве ће људ ске гу -
бит ке бе ле же зе мље у Евро пи:
Ита ли ја и Шпа ни ја. Са свих
стра на до пи ру оба ве ште ња да
се огра ни чи кре та ње и љу ди
изо лу ју, јер се на тај на чин
сма њу је број обо ле лих у крат -
ком пе ри о ду. То ујед но шти ти
и здрав стве ни си стем, ко ји
ка ко код нас, та ко у сва кој
дру гој зе мљи има огра ни че не
ка па ци те те.

При мет но је ко ли ко је си -
ту а ци ја у ко јој смо се на шли
иза зва ла страх и па ни ку код
љу ди. С јед не стра не је ра зу -
мљи во, јер су у пи та њу здра -
вље и без бед ност. С дру ге
стра не, баш због те па ни ке,
љу ди се не при др жа ва ју са ве -
та струч ња ка ко ји ма они
упра во су ге ри шу ка ко да не
до ђе до тра гич них по сле ди ца.
Ра зум, на пр вом ме сту, нај -
бит ни ји је у овом тре нут ку.
Слу шај те струч ња ке!

Од „ма, дај, шта ти је, па
ни је то ни шта стра шно” и
„ни је ваљ да да си па ни чар”
не ма мо ни шта. Ја сно је ре че -
но: ста ри ји од ше зде сет пет
го ди на и они осе тљи вог здра -
вља мо ра ју да се де код ку ће.
Мла ђи ко ји мо гу или мо ра ју
да се кре ћу да не од ла зе код
ста рих, јер на тај на чин мо гу
да им угро зе здра вље. И за
њих је са вет да се изо лу ју ко -
ли ко је то мо гу ће. Вре ме је за
при нуд ну со ци јал ну дис тан -
цу, а ако је циљ оздра вље ње
љу ди, он да је то нај ма ње што
мо же мо да ура ди мо. Про чи -
тај те део ху ма ни тар не пе сме
„Ми смо свет” ко ја је об ја вље -
на 1985. го ди не.

Ка да сте пот пу но по ти ште -
ни и ми сли те да не ма на де,

Мо ра те да ве ру је те да не
по сто ји раз лог да не успе мо.

Са мо мо ра мо да схва ти мо,
Да до про ме не мо же до ћи,
Са мо ако бу де мо сви као

један.
Дез ин фи куј те се, пе ри те

ру ке, во ди те ра чу на о свом
иму ни те ту, чи тај те, ку вај те,
цр тај те, пле ти те, играј те
игри це, шта год... И ово јед -
ног да на мо ра да про ђе, а ми
мо ра мо да оста не мо на бро ју.

У пот пу но сти об у ста вљен
рад пред школ ских,
школских и
високошколских уста но ва

Град Пан че во донео
наредбе и препоруке

У не де љу уве че пред сед ник Ре пу бли ке
Ср би је Алек сан дар Ву чић, пре ми јер ка
Ана Бр на бић и пред сед ни ца На род не
скуп шти не Ма ја Гој ко вић до не ли су, у
скла ду са Уста вом, Од лу ку о уво ђе њу
ван ред ног ста ња због пан де ми је ко ро -
на ви ру сом. Ву чић је у обра ћа њу јав но -
сти по сле са ста на ка кри зних шта бо ва
гра ђа ни ма ка зао да та ме ра ни је до не -
та ла ко и да на сна гу сту па од мах, те
да је „Ср би ја од са да у ра ту про тив не -
ви дљи вог про тив ни ка, опа сног и опа -
ког, ко јег мо ра да по беди”.

Мно го то га ће у сва ко днев ном жи -
во ту са да из гле да ти и функ ци о ни са -
ти дру га чи је.

На ста ва пу тем РТС-а

Од по не дељ ка, 16. мар та, у пот пу но -
сти је об у ста вљен рад пред школ ских,
школ ских и ви со ко школ ских уста но -
ва. До да љег не ће ра ди ти вр ти ћи,
основ не и сред ње шко ле и уни вер зи -
те ти у Ре пу бли ци Ср би ји. Упис де це
се од ви ја по сред ством еУ пра ве: еВр -
тић је до сту пан за це лу Ср би ју; еУ пис
за упис у шко ле би ће ак ти ван од 1.
апри ла; проб ни тест за ма лу ма ту ру
би ће ура ђен пу тем но ве тех но ло ги је;
на ста ва пре ла зи на да љи ну пу тем
РТС-а 3, плат фор ме РТС „Пла не та”,
као и ин тер нет плат фор ми за уче ње.

Гра ни це на ше др жа ве су за тво ре не
за све стра не др жа вља не, са из у зет -
ком ди пло ма та акре ди то ва них у Ср -
би ји и стра на ца с бо ра ви шном до зво -
лом. Ипак, и сви они су при ли ком
ула ска у Ср би ју у оба ве зи да бу ду у

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Panta rei…

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

са мо и зо ла ци ји од нај ма ње 14 да на,
под кри вич ном од го вор но шћу. Ова
ме ра ће би ти стрикт но кон тро ли са на
и ње но кр ше ње би ће нај стро же санк -
ци о ни са но. Гра ђа ни ма ће при ула ску
у зе мљу би ти уру че но за кон ски оба -
ве зу ју ће ре ше ње. За пре ће на ка зна за
кр ше ње ове од ред бе је до три го ди не
за тво ра. Ово је ва жно ка ко би се сма -
њи ло кре та ње гра ђа на, што је је дан
од глав них раз ло га за уво ђе ње ван -
ред ног ста ња с ци љем спре ча ва ња
ши ре ња ви ру са Ко вид-19.

Ка да се ра ди о гра ђа ни ма Ср би је и
стра ним др жа вља ни ма ко ји има ју бо -
ра ви ште у Ре пу бли ци Ср би ји, а до ла зе
из Ита ли је, Швај цар ске, Ира на, Ру му -
ни је, Шпа ни је, Не мач ке, Фран цу ске,
Ау стри је, Сло ве ни је и Грч ке – од ре ђу -
је се изо ла ци ја у тра ја њу од 28 дана.

Уво ђе ње ван ред ног ста ња не зна чи
да пре ста је рад у при вре ди, при ват -
ном и јав ном сек то ру. Пре по ру чу је се
по сло дав ци ма да про цес ра да ор га -
ни зу ју та ко да сви ко ји то мо гу ра де
од ку ће. Ако то ни је мо гу ће, про цес
ра да тре ба ор га ни зо ва ти та ко да се
стро го по шту ју све хи ги јен ско-тех -
нич ке ме ре за спре ча ва ње ши ре ња
за ра зе, као што су огра ни чен број љу -
ди у про сто ри ји, ко ри шће ње за штит -
них ма ски... Вла да сма тра да је ве о ма
бит но да у овом тре нут ку по ка же мо
со ли дар ност и због то га апе лу је на
по сло дав це да се по на ша ју од го вор но
и има ју нео п ход но раз у ме ва ње за
сво је за по сле не, што се по себ но од -
но си на гра ђа не чи ја де ца пре ста ју да
иду у вр ти ће и шко ле.

Гра ђа ни ма је пре по ру че на са мо и -
зо ла ци ја – без оку пља ња, без по се та,
без из ла за ка из ку ће осим ако је то
пре ко по треб но. Из у зе ци мо гу би ти
ка да се иде у про дав ни це и апо те ке,
ше та ју кућ ни љу бим ци и ба ца сме ће.
Пре по ру ка за ли ца ста ри ја од 65 го -
ди на је да уоп ште не из ла зе (од сре де,
18. мар та, за бра њен им је из ла зак), а
да за њих све што је нео п ход но оба -
вља ју мла ђи чла но ви по ро ди це.

Још не ке од нај ва жни јих ме ра су да
се уки да ноћ ни и ре ду ку је днев ни јав -
ни пре воз и огра ни ча ва по ве ћа ње це -
на основ них жи вот них на мир ни ца и
за штит не опре ме – ин спек ци је већ
про ве ра ва ју по што ва ње то га, а сви ко -
ји кр ше од лу ку би ће стро го ка жње ни.

Че ти ри на ред бе Град ског шта ба

По во дом про гла ше ња ван ред ног ста -
ња у Ре пу бли ци Ср би ји, у Град ској
упра ви је 16. мар та одр жа на сед ни ца
Град ског шта ба за ван ред не си ту а ци -
је. Сед ни ци је пред се да вао ко ман -
дант шта ба и гра до на чел ник Са ша
Па влов. Ра ди спре ча ва ња епи де ми је
ко ро на ви ру са на те ри то ри ји гра да
Пан че ва, Град ски штаб за ван ред не

си ту а ци је је на том са стан ку до нео
на ред бу ко ја са др жи че ти ри тач ке.

1. Рад но вре ме уго сти тељ ских обје -
ка та на те ри то ри ји гра да Пан че ва –
ре сто ра ни, ка фи ћи, ба ро ви, ноћ ни
ба ро ви, ди ско те ке и др. – огра ни ча ва
се на пе ри од од 8 до 18 са ти. Та ко ђе,
у свим објек ти ма за тво ре ног ти па
огра ни ча ва се оку пља ње ви ше од пе -
де се то ро љу ди.

2. ЈКП-у АТП је на ре ђе но да за вре -
ме тра ја ња ван ред ног ста ња сма њи
обим јав ног град ског пре во за на те -
ри то ри ји Пан че ва и да га ор га ни зу је
по не дељ ном ре жи му во жње, уз уки -
да ње свих ноћ них ли ни ја. Оба ве зна
је дез ин фек ци ја во зи ла нај ма ње јед -
ном днев но, као и ре дов но про ве тра -
ва ње во зи ла.

3. Спорт ски са вез мо ра да пре ки не
рад свих спорт ских клу бо ва, а от ка -
зу ју се све спорт ске ма ни фе ста ци је и
за тва ра ју се сви спорт ски објек ти на
те ри то ри ји гра да.

4. Уста но ве кул ту ре од мах мо ра ју
да пре ки ну одр жа ва ње свих кул тур -
них и дру гих ма ни фе ста ци ја и про -
гра ма.

Уз че ти ри на ред бе, Град ски штаб за
ван ред не си ту а ци је гра да Пан че ва до -
нео је не ко ли ко пре по ру ка. Пр во, тр -
го вин ски цен три не пре храм бе ног ка -
рак те ра тре ба да ор га ни зу ју свој рад
нај ка сни је до 18 са ти. Дру го, ор га ни -
ма гра да Пан че ва, јав ним и јав ним
ко му нал ним пред у зе ћи ма, те уста но -
ва ма и ор га ни за ци ја ма чи ји је осни -
вач Град Пан че во пре по ру че но је да
за вре ме тра ја ња ван ред ног ста ња ор -
га ни зу ју рад и рад но вре ме та ко што
ће да се: пре ра спо де ли рад но вре ме за
рад са стран ка ма и рад по сме на ма;
омо гу ћи рад од ку ће за по сле ни ма с
хро нич ним бо ле сти ма, оним ста ри -
јим од 60 го ди на, као и јед ном од ро -
ди те ља уко ли ко су оба за по сле на, а
има ју де цу уз ра ста до 12 го ди на.

Гра до на чел ник Са ша Па влов апе -
ло вао је на ста ри је гра ђа не да не из -
ла зе из сво јих ку ћа, да сма ње кон так -
те на ми ни мум и на ја вио да ће во -
лон те ри за њих на ба вља ти хра ну, ле -
ко ве и све дру го што им је по треб но.

– Ва жан циљ до но ше ња од лу ке о
уво ђе њу ван ред ног ста ња је и за шти -
та здрав стве ног си сте ма и нај ста ри -

јих су гра ђа на. Уко ли ко не ма ни ког
мла ђег да их оби ђе, да им ку пи не ке
нео п ход не на мир ни це, од са да ће на
услу зи би ти три бро ја те ле фо на Град -
ског шта ба за ван ред не си ту а ци је ко -
је ће гра ђа ни мо ћи да зо ву 24 са та
днев но и ре ћи шта тре ба да им се на -
ба ви од ле ко ва, хра не, да им се
проше та ју кућ ни љу бим ци – ре као је
Па влов и до дао да је до го во рен рад
На род не ку хи ње.

Он ис ти че да је и да ље је ди на уста -
но ва ко ја је над ле жна за ин фор ма ци -
је у ве зи с ко ро на ви ру сом За вод за
јав но здра вље у Пан че ву. За мо лио је
да се па ни ка све де на ми ни мум и да
се не слу ша ју не про ве ре не ин фор ма -
ци је с дру штве них мре жа.

Гра до на чел ник је апе ло вао да се не
ства ра ју „ла жне за ли хе, све га има и
што се ти че опре ме, дез ин фек ци о них
сред ста ва, хра не, а би ће све га и да ље”.
Па влов је под ву као да не ће би ти ни
нео сно ва ног ра ста це на и по звао је
оне ко ји та ко не што при ме те да од мах
при ја ве над ле жним ор га ни ма.

Ина че, шал те ри Упра ве за управ не
по сло ве ви ше не ра де. Ми ни стар
уну тра шњих по сло ва Не бој ша Сте -
фа но вић са оп штио је да Упра ва не ће

при ма ти зах те ве за про ду же ње лич -
них до ку ме на та, а у то ку тра ја ња ове
од лу ке до ку мен та ко ја су ис те кла би -
ће ва же ћа. Сте фа но вић је за мо лио
оне гра ђа не ко ји има ју по тре бу за из -
да ва ње но вог до ку мен та да се МУП-у
обра те на мејл upravazaupravneposlo-
ve@mup.gov.rs.

С. Трај ко вић

Редови се формирају испред банака и пошта

ТЕ ЛЕ ФО НИ ЗА ПО МОЋ

СТА РИ ЈИ МА

Град ски штаб за ван ред не си ту а -
ци је отво рио је три те ле фон ске
ли ни је за по моћ нај ста ри јим су -
гра ђа ни ма на ко је се мо гу ја ви ти
уко ли ко им је по треб на по моћ у
ви ду на бав ке на мир ни ца, ле ко ва
и слич но.

Те ле фо ни су од 17. мар та до -
ступ ни 24 са та днев но. Те ле фон -
ске ли ни је за по моћ нај ста ри јим
гра ђа ни ма су 013/308-950,
013/308-960 и 013/308-736.

ОБ У СТА ВЉА СЕ РАД 

У РФ ЗО-у

На кон сту па ња на сна гу од лу ке о

про гла ше њу ван ред ног ста ња об -

у ста вљен је рад са стран ка ма на

шал те ри ма и ле кар ским ко ми си -

ја ма РФ ЗО-а. Сва пра ва из оба -

ве зног здрав стве ног оси гу ра ња

оси гу ра на ли ца мо гу оства ри ти

обра ћа њем те ле фон ским пу тем

на бро је ве: 013/355-933 (об ра -

чун бо ло ва ња) и 013/351-776

(ис пла та бо ло ва ња).

Гра ђа ни ко ји има ју
недоуми це око свог
здравља мо гу по зва ти
Завод за јав но здра вље
Панчево на бро је ве
062/88-69-721 и 
066/86-66-836.

Сви ко ји же ле да им се
доста ви по моћ или да их
оби ђу во лон те ри и
активисти Цр ве ног кр ста
мо гу по зва ти ове бро је ве
те ле фо на: 013/308-950,
013/308-960 и 
013/308-736.

УВЕ ДЕ НО ВАН РЕД НО СТА ЊЕ У ДР ЖА ВИ

БИ РО ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ НЕ РА ДИ

По чев од 17. мар та у свим ор га ни -

за ци о ним је ди ни ца ма На ци о нал -

не слу жбе за за по шља ва ње об у -

ста вљен је не по сре дан рад са

стран ка ма. Не ће се вр ши ти при ја -

вљи ва ње на еви ден ци ју не за по -

сле них ли ца, ни ти ће се еви ден ти -

ра ти оба ве зно лич но ја вља ње тра -

жи о ца за по сле ња. Мо ле се сви

по сло дав ци ко ји под но се зах тев

за из да ва ње/про ду же ње рад не

до зво ле да га упу те елек трон ским

пу тем на мејл адре се фи ли ја ла, у

скла ду са оба ве ште њем ко је се

на ла зи на веб-сај ту НСЗ-а –

www.nsz.gov.rs – у одељ ку „до ку -

мен ти/до зво ле за рад”. Сви кли -

јен ти су за мо ље ни да ко ри сте ал -

тер на тив не об ли ке ко му ни ка ци је

– те ле фон, мејл...

ПРЕ КИ НУ ТЕ СВЕ ИЗ БОР НЕ РАД ЊЕ

Све из бор не рад ње у Ср би ји пре ки -

да ју се док је на сна зи од лу ка о ван -

ред ном ста њу – од лу чи ла је на сед -

ни ци Ре пу блич ка из бор на ко ми си -

ја. По пре ки ду ван ред ног ста ња би -

ће утвр ђе ни но ви ро ко ви за спро во -

ђе ње из бо ра, а све до са да пред у -

зе те из бор не рад ње има ће прав ну

сна гу у на став ку из бор ног про це са.

Ова од лу ка ва жи за пар ла мен -

тар не, по кра јин ске и ло кал не

избо ре.

ЖИ ВОТ СТА ЈЕ ДА БИ СЕ ЖИ ВОТ ПРО ДУ ЖИО
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Шта тре ба да ура ди те да на -
ред на три ме се ца не би сте мо -
ра ли да пла ћа те ра те кре ди те?
Од го вор је: ап со лут но ни шта!
За стој у от пла ти ра та би ће вам
ау то мат ски одо брен, осим уко -
ли ко то из ри чи то не од би је те.

Од лу ка ко јом је На род на бан -
ка Ср би је омо гу ћи ла гра ђа ни -
ма, по љо при вред ни ци ма, пред -
у зет ни ци ма и фир ма ма за стој
у от пла ти кре дит них ра та на
сна зи је од сре де, 18. мар та,
по што је прет ход ног да на об ја -
вље на у „Слу жбе ном гла сни ку”.

Бан ке су по сле то га до би ле
три да на да по ну ду о мо ра то -
ри ју му у от пла ти оба ве за по -
ну де свим сво јим ду жни ци ма,
за све кре ди те.

„Бан ка је ду жна да оба ве -
ште ње о по ну ди об ја ви на својој

ин тер нет пре зен та ци ји, чи ме
се сма тра да је по ну да до ста -
вље на свим ду жни ци ма. Ако
ду жник у ро ку од 10 да на од
да на об ја вљи ва ња оба ве -
ште ња не од би је ту по -
ну ду, сма тра ће се да ју
је – при хва тио”, на -
во ди се у од лу ци НБС.

У од лу ци се, та ко -
ђе, ис ти -
че да бан -
ка не мо же
од ду жни ка
зах те ва ти на кна ду би ло ко јих
тро шко ва у ве зи с пред у зи ма -
њем ме ра и ак тив но сти у ве зи
са овом од лу ком.

При ли ком усва ја ња овог ак -
та ми сли ло се и на ду жни ке ко -
ји већ ка сне са от пла том ра те и
пре не го што но ве ме ре сту пе
на сна гу. Уко ли ко ду жници

до 18. мар та ни су „про би ли”
гра ни цу од 90 да на ка шње ња
по ра ти, не ће има ти ни ка квих
про бле ма, то јест – бан ка не ће

њи хов кре дит сма тра ти про -
бле ма тич ним.

„По тра жи ва ња пре ма
ду жни ци ма ко ји ма су
одо бре не олак ши це, а
по ко ји ма у мо мен ту

сту па ња на
сна гу ове
од лу ке ти
д у  ж н и  ц и

ни су би ли у доц њи ду жој од
90 да на – не ће се сма тра ти
ре струк ту ри ра ним, ни ти про -
бле ма тич ним по тра жи ва њи -
ма, као ни про бле ма тич ним
кре ди том у сми слу про пи са
На род не бан ке Ср би је, од но -
сно не ће се сма тра ти да је
насту пио ста тус не из ми ре ња

оба ве зе”, по ја шња ва НБС у
сво јој од лу ци.

Мо ра то ри јум не мо же би ти
кра ћи од 90 да на, од но сно од
тра ја ња ван ред ног ста ња ко је
је уве де но због пан де ми је ко -
ро на ви ру са.

Тро ме сеч ни за стој у от пла ти
ра та ни ка ко не зна чи да ће ду -
жни ци по ис те ку ван ред ног ста -
ња и мо ра то ри ју ма мо ра ти од -
јед ном да на ми ре ове ра те бан -
ци, већ ће им рок от пла те кре -
ди та за то ли ко би ти ду жи.

На род на бан ка Ср би је је усво -
ји ла још јед ну од лу ку, ко ја се
од но си на ко ри сни ке фи нан -
сиј ског ли зин га. И за њих, баш
као и за кре дит не ду жни ке, ва -
жи ће тро ме сеч ни мо ра то ри јум
на от пла ту ра та, под истим
усло ви ма као и код бан кар ских
зај мо ва.

ВАЖНА ОД ЛУ КА НБС

ОБ У СТА ВЉЕ НО ПЛА ЋА ЊЕ СВИХ КРЕ ДИ ТА

ШКО ЛЕ ЗА ТВО РЕ НЕ ДО ДА ЉЕГ

Нема распуста, на ста ва на да љи ну
Са да ђа ци уче 
од ку ће

Вла да Ре пу бли ке Ср би је до -
не ла је од лу ку да за тво ри шко -
ле, али то не зна чи и об у ста -
вља ње на ста ве. На и ме, Ми ни -
стар ство про све те ак ти ви ра ло
је у уто рак, 17. мар та, план за
на ста вак ра да шко ла у оте жа -
ним усло ви ма – пре ко плат -
фор ми, ко му ни ка ци о них мре -
жа и ТВ лин ком. А шко ле су
ду жне да осми сле са др жа је ко -
ји ће ђа ци ма та ко би ти пре -
зен то ва ни.

Уко ли ко ђак не ма ин тер нет,
шко ле су у оба ве зи да на ђу ал -
тер на тив не на чи не у пру жа њу
по др шке у уче њу. Де та љи, ме -
ђу тим, ни су са оп ште ни...

Спе ци ја ли зо ва ни ТВ про грам
за основ це по чео је да се еми -
ту је у уто рак,17. мар та, на ка -
налу РТС 3, а сле де ће не де ље
по че ће и про грам еду ка ције за

уче ни ке гим на зи ја и сред њих
струч них шко ла. Ове еми си је
би ће по ста вље не на плат фор -
му РТС Пла не та, у одељ ку „Мо -
ја шко ла”, што ђа ци ма омо гу -
ћа ва да би ра ју вре ме и по на -
вља ју гле да ње. Ово исто ва жи
и за основ це.

Сви мо бил ни опе ра те ри ће
про ток ин тер не та ка РТС Пла -
не ти учи ни ти бес плат ним. Рас -
по ред еми то ва ња на ста ве на -
ла зи се на сај ту https://raspo-
rednastave.gov.rs/, а уче ни ци,
на став ни ци и ро ди те љи му мо -
гу при сту пи ти и пре ко сај та

Ми ни стар ства про све те и сво -
јих шко ла (сву да су по ста вље -
ни ба не ри ко ји во де на тај сајт).

По ред то га, обез бе ђен је и
кон такт-цен тар Ми ни стар ства
про све те на бро ју 011/73-50-
557, ко ји ће би ти до сту пан у
пе ри о ду 8 до 18 са ти, за сва
пи та ња у ве зи са уче њем на
да љи ну. Обез бе ђе на је и „Ви -
бер” за јед ни ца „Мо ја шко ла”,
ко јој ро ди те љи и уче ни ци мо -
гу при сту пи ти пре ко адре се:
https://vb.me/MojaSkola. У свр -
ху до дат не по др шке на став -
ни ци ма и уче ни ци ма ус по ста -
вље на је и на ци о нал на плат -
фор ма mojaskola.gov.rs, на ко -
јој ће се на ла зи ти за да ци и
ма те ри ја ли за сва ку на став ну
је ди ни цу.

На став ни ци мо ра ју да осми -
сле ре ше ња за он лајн и вир ту -
ел не мо де ле ко му ни ка ци је и
из во ђе ња на ста ве са уче ни ци -
ма, али и да охра бре ђа ке да

те мо де ле на ста ве ко ри сте. Раз -
ред не ста ре ши не су у оба ве зи
да са сво јим оде ље њи ма бу ду у
ко му ни ка ци ји ра ди под сти ца -
ња де це да пра те еми то ва ње
на ста ве, за да ва ња до ма ћих за -
да та ка, про ве ре зна ња, до дат -
них об ја шње ња итд. Ро ди те љи
та ко ђе мо ра ју да охра бру ју и
под сти чу сво ју де цу у пра ће њу
на ста ве ко ја се еми тује.

Про блем пред ста вља то што
је ка нал РТС Пла не та оп те ре -
ћен због ве ли ког ин те ре со ва -
ња ђа ка и ро ди те ља.

Ми ни стар про све те Мла ден
Шар че вић на ја вио је да се за
сле де ћу не де љу пла ни ра да у
на ста ву на да љи ну, по ред про -
гра ма РТС 3 и РТС Пла не та,
бу де укљу чен и РТС 2, чи ме би
се по ди гао ква ли тет на ста ве за
по је дан час, та ко да би ђа ци
од пр вог до сед мог раз ре да има -
ли по три ча са, а осми раз ред
че ти ри ча са днев но. З. С.

ЗБОГ ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

Измењен си стем ра да јав них слу жби
По ре ска администраци ја:
увере ња и жал бе меј лом

Сви зах те ви за из да ва ње уве -
ре ња, од ла га ње пла ћа ња ду -
го ва ног по ре за на ра те, жал бе
и дру го мо гу се по сла ти меј -
лом или по штом. Нео п ход ни
обра сци се мо гу пре у зе ти са
сај та Гра да Пан че ва
http://www.pancevo.rs/doku-
menta/porez-dokumenta.

До би ја ње ин фор ма ци ја и
од го во ра на пи та ња мо гу ће је
елек трон ском по штом на
следе ће адре се: milica.marja-
novic@pancevo.rs, ljubica.va-
lasko@pancevo.rs, marijana.
ninic@pancevo.rs. До ступ ни
су и бро је ви те ле фо на:
064/866-23-44; 064/866-22-
29; 013/351-023; 013/308-917;
013/308-758.

По ште: ме ђу соб но
одстојање од нај ма ње 
јед ног ме тра

У по шта ма ко је су до са да ра -
ди ле то ком це лог да на са да је
рад но вре ме у пе ри о ду од 10
до 17 са ти рад ним да ни ма, а
су бо том од 10 до 14 са ти. У
по шта ма ко је ра де и не де љом
рад но вре ме ће би ти од 10 до
14 са ти.

У ма њим по шта ма у ко ји ма
је рад био ор га ни зо ван у јед -
ној сме ни рад но вре ме се не -
ће ме ња ти (од но си се на по -
ште у ко ји ма је ор га ни зо ван
рад са мо шал тер ске слу жбе),
а у по је ди ним ма њим по шта -
ма (по ште у ко ји ма је ор га ни -
зо ван рад шал тер ске и до став -
не слу жбе) по че так рад ног вре -
ме на би ће од 10 са ти.

У шал тер-са ла ма је огра ни -
чен број ко ри сни ка и гра ђа ни
су у оба ве зи да др же ме ђу соб -

но од сто ја ње од нај ма ње јед -
ног ме тра, а да се у слу ча ју
гу жве са че ка на отво ре ном,
та ко ђе уз пре по ру че не ме ре
ме ђу соб не уда ље но сти.

Ве ли ке град ске по ште (у Све -
тог Са ве, по шта на Ко те жу 1,
Стре ли шту, Те сли и Штро сма -
је ро вој) рад ним да ни ма ра де
од 10 до 17, а су бо том од 10
до 14 са ти, а по шта „Та миш
ка пи ја” у Ули ци До си те ја Об -

ра до ви ћа рад ним да ни ма од 9
до 17, а су бо том од 9 до 13 са -
ти. По шта на Ко те жу 2 у Ва -
љев ској ра ди ће са мо од по не -
дељ ка до пет ка, и то од 8 до
15 са ти. По шта Ае ро дром 2,
код бу вља ка, би ће отво ре на
рад ним да ни ма од 8 до 14 са -
ти, а су бо том од 8 до 12. Све
оста ле по ште на те ри то ри ји
гра да Пан че ва и у на се ље ним
ме сти ма ре ди ће са мо рад ним
да ни ма од 8 до 14 са ти.

Су до ви: са мо кри вич ни –
хит ни пред ме ти

По сту па ју ћи по пре по ру ка ма
Ми ни стар ства прав де, Ви ши

суд у Пан че ву за вре ме ван -
ред ног ста ња по сту па ће са мо
у кри вич ним – хит ним пред -
ме ти ма, и то: они ма у ко ји ма
је од ре ђен при твор, или се тра -
жи од ре ђи ва ње при тво ра, ко ји
се во де по жал би за кри вич но
де ло не до зво ље на тр го ви на, те
кри вич ним де ли ма не по сту па -
ње по здрав стве ним про пи си -
ма за вре ме епи де ми је и пре -
но ше ње за ра зне бо ле сти.

Све пи сме не от прав ке Суд
от пра вља ис кљу чи во пре ко по -
ште, а стран ке на шал те ри ма
Су да пи сма мо гу пре да ва ти ис -
кљу чи во од 10 до 13 са ти.
Стран ке ће увид у спи се мо ћи
да из вр ше са мо за пред ме те
по ко ји ма се по сту па у ван -
ред ном ста њу.

Пре кр шај ни суд у Пан че ву
од ло жио је сва да ља су ђе ња
до да љег. Из да ва ње по твр да и
уве ре ња у Пре кр шај ном су ду
у Пан че ву спро во ди ће се са -
мо у слу ча је ви ма у ко ји ма под -
но си лац ука же на хит ност по -
ступ ка. Огра ни чен је и увид у
пред ме те. З. С. и С. Т.

РЕД ВО ЖЊЕ АТП-а

Нема касних полазака
Ли ни ја 2 – пр ви по ла зак у
06.30 из До ло ва и са Ко те жа
1, по след њи по ла зак у 17.30
са Ко те жа 2 а у 17.30 из До -
лова.
Ли ни ја 3 – пр ви у 06.00 из Ста -
рог Та ми ша и Ја бу ке, по след -
њи у 17.00 ча со ва из Ста рог
Та ми ша и Ја бу ке.
Ли ни ја 4 – пр ви у 05.40 из цен -
тра гра да, по след њи у 17.00 са
Ми не ла и 17.30 из цен тра 
Ли ни ја 6 - пр ви у 05.25 из цен -
тра, по след њи у 18.00  са РНП-
а и 17.30 из цен тра гра да.
Ли ни ја 14 – пр ви у 06.20 из
Омо љи це и Ко те жа 2, по след -
њи у 17.20 са Ко те жа 2 и 17.20
из Омо љи це
Пан че во-Б.Н.Се ло – пр ви у
05.30 из Пан че ва а у 06.00 из
БНС-а, по след њи у 18.30 из
Пан че ва.
Пан че во-Ка ча ре во - пр ви у
05.30 из Пан че ва а у 06.00 из
Ка ча ре ва, по след њи у 18.30 из
Пан че ва.
Пан че во-Ба нат ски Бре сто вац
– пр ви по ла зак из Бре стов ца
у 05.00 па у 07.00 ча со ва.
Послед њи за Бре сто вац у 
18.40.
Пан че во-Ива но во - пр ви из
Ива но ва у 05.00 па у 07.00 ча -
со ва. По след њи у 18.40 за Ива -
но во.
Пан че во-Бе о град – пр ви у 05.30
до БАС-а, по след њи из Пан че -
ва у 17.30 а са Ду нав ста ни це у
18.00 .
Пан че во-Опо во – пр ви у 05.00,
по след њи у 18.30 из Пан че ва.
Пан че во-Мра мо рак - пр ви у
05.00, по след њи у 18.40 из Пан -
че ва.
Пан че во-Са мош – пр ви у 06.15
из Са мо ша, по след њи из Пан -
че ва у 18.30 ча со ва.

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

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

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

ка Ко ва че вић из Кли нич ког
цен тра Ср би је.

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

Су бо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де ра ди др Го -
ран Ми тев ски из пан че вач -
ке Оп ште бол ни це, ен до кри -
но ло шке др Гор да на Ве љо -
вић, та ко ђе из Оп ште бол -
ни це, а уро ло шке њи хов ко -
ле га из исте
уста но ве др Не -
бој ша Та сић. 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 са та.

И овог ме се ца су у За во -
ду за кли јен те осми шље ни и
но ви па ке ти услу га по 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.zavodpancevac.rs, као
и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Прегледе можете
заказати и на
013/21-90-900 и
013/21-90-903.

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

Ђаци могу да бирају
када ће да гледају
лекције на интернету.

ВАЖНО: Моле се грађани старији од 65
година да не долазе у За вод за здрав -
стве ну зашти ту рад ни ка „Пан че вац”, јер
нећемо моћи да их примимо док траје
забрана њиховог кретања.
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СЕ ЋА ЊЕ НА 17. МАРТ 2004.

Ко сов ски по гром – зло чин без ка зне
Пре ше сна ест го ди на, 17. мар -
та 2004, из вр шен је по гром
над срп ским ци ви ли ма од стра -
не ал бан ских екс тре ми ста и
ОВК.

По че ло је та ко што су ко -
сов ски ме ди ји оп ту жи ли Ср бе
за не сре ћу у ко јој су стра да ла
три ал бан ска де ча ка, ко ји су
се уто пи ли у Ибру, у се лу Ча -
бра у Ибар ском Ко ла ши ну,
што је и по слу жи ло као по вод
за ово на си ље.

То ком Мар тов ског по гро ма
стра да ло је осам Ср ба, док је
ви ше сто ти на њих по вре ђе но.

Ка ко је про це ње но, око 4.000
Ср ба и дру гог не ал бан ског ста -
нов ни штва про те ра но је са сво -
јих ог њи шта од 17. до 19. мар -
та 2004. го ди не.

Пре ма про це на ма УН МИК-
а, на 33 ло ка ци је у по гро му је
уче ство ва ло око 60.000
Албана ца.

Чак 800 ку ћа је уни ште но,
а 35 срп ских цр ка ва и ма на -
сти ра је оскр на вље но. То ком

тих 48 са ти го ре ли су Бо го -
ро ди ца Ље ви шка, При зрен -
ска бо го сло ви ја и Храм

Светог Ђор ђа, Храм Хри ста
Спа са и ко нак ма на сти ра Све -
тих архан ге ла код При зре на,

мини ра ни су ма на сти ри Све -
тих Ко зме и Да мја на у Зо чи -
шту и ма на стир Де вич.

За про те клих ше сна ест го -
ди на ма ли број љу ди је од го -
ва рао за ове зло чи не, уз не -
при ме ре но ма ле ка зне. Иа ко
се ова ак ци ја уни шта ва ња де -
си ла пред очи ма 38.000 вој -
ни ка КФОР-а из 39 зе ма ља и
осам хи ља да по ли ца ја ца УН -
МИК-а, за ду же них за очу ва -
ње без бед но сти свих ко ји жи -
ве на Ко со ву, ор га ни за то ри
ни су ка жње ни, а они ко ји су
ди рект но уче ство ва ли осу ђе -
ни су на ми ни мал не за твор -
ске ка зне.

Ко ор ди на ци ја срп ских
удру же ња по ро ди ца не ста лих,
уби је них и по ги ну лих ли ца с
про сто ра бив ше Ју го сла ви је
упо зо ри ла је у уто рак 17.
марта 2020. да ни ше сна ест
го ди на на кон Мар тов ског

погро ма на Ко со ву и Ме то -
хи ји ни ко ни је осу ђен за те
зло чи не.

„Још јед ном ука зу је мо на
од го вор ност УН МИК-а и
КФОР-а, про ис те клу из не чи -
ње ња и не вр ше ња ман да та
од ре ђе ног Ре зо лу ци јом Са ве -
та без бед но сти УН 1244, као
и на од го вор ност Европ ске
уни је (ЕУ ЛЕКС-а) и вла сти у
При шти ни због не ка жња ва -
ња зло чи на над Ср би ма, уни -
шта ва ња срп ске кул тур не
башти не и имо ви не Ср ба на
Ко со ву и Ме то хи ји”, сто ји у
са оп ште њу.

НО ВЕ МЕ РЕ ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ

ПО ЛИ ЦИЈ СКИ ЧАС ОД 20 ДО 5 СА ТИ, СТА РИ ЈИ 
ОД 65 ГО ДИ НА ДА НЕ ИЗ ЛА ЗЕ ИЗ КУ ЋА

Ова кве ме ре ни су до са да уве -
ли ни они ко ји су су о че ни с
те жом си ту а ци јом, али Ср би ја
то чи ни зна ју ћи да је то је ди -
ни на чин да се су прот ста ви мо
ви ру су, по ру чио пред сед ник
Ср би је

Од 17. мар та уве де на је за бра -
на кре та ња од 20 са ти до 5 ча -
со ва ују тро свим ли ци ма, би ло
ко јег ста ро сног до ба. Ова ме ра
се ти че свих гра ђа на и зна чи
да ни ко не мо же да бу де у том
пе ри о ду на ули ци, сем над ле -
жних ор га на, и то са мо оних
ко ји су на за дат ку или оних
ко ји има ју рад ну оба ве зу у тре -
ћој сме ни. Та ко ђе, од да нас пре
под не, у 10 са ти, у свим ур ба -
ним сре ди на ма ап со лут но је
за бра њен из ла зак на ули цу свим
ли ци ма ста ри јим од 65 го ди -
на, док је у се о ским сре ди на ма
и ме сти ма с ма ње од 5.000 ста -
нов ни ка за бра њен из ла зак ли -
ци ма ста ри јим од 70 го ди на.

Ово је си ноћ, по сле сед ни це
Вла де Ср би је, са оп штио пред -
сед ник Алек сан дар Ву чић, као
но ве ме ре с ци љем бор бе про -
тив ши ре ња ко ро на ви ру са у зе -
мљи, ис ти чу ћи да су нај ве ћа
жа ри шта у Ср би ји три гра да
ко ји су зна чај но по го ђе ни: Бе -
о град, Ки кин да и Ниш, а не -
што ма ње Ча чак.

Пред сед ник је ис та као да се
Ср би ја су о ча ва с не ве ро ват ним
иза зо ви ма, као и мно ге дру ге
зе мље у Евро пи, и ме ре се до -
но се у скла ду с тим, али и због
чи ње ни це да ни смо ус пе ли да
обез бе ди мо пу ну ди сци пли ну
нео п ход ну да се сма њи сте пен
угро же но сти и ри зик за ста -
нов ни штво.

До дао је да је Вла да до не ла
ту од лу ку, а да су се он и пре -
ми јер ка Ана Бр на бић кон сул -
то ва ли пре то га.

– До не ли смо не по пу лар не
од лу ке, али оне ће зна чи ти за -
шти ту жи во та љу ди и зна чи ће
да ми ја сно по ка зу је мо да нам
је је ди но ста ло да са чу ва мо
људ ске жи во те у зе мљи, пра во
на бу дућ ност, на ше ро ди те ље,

пен зи о не ре – ре као је Ву чић,
до да ју ћи да се ове ме ре уво де
да би се спре чи ло да ље ши ре -
ње ви ру са.

Он је ука зао да та кве, нај те -
же ме ре до да нас ни су уве ли
ни они ко ји су су о че ни с те -
жом си ту а ци јом, али то чи ни -
мо зна ју ћи да је то је ди ни на -
чин да се то ме су прот ста ви мо.

Вој ска Ср би је ће под кон тро -
лу ста ви ти све гра нич не пре ла -
зе, свих 17 ми грант ских цен та -
ра у зе мљи, као и све бол ни це.

– Вој ска мо ра да бу де на о ру -
жа на, а не не на о ру жа на, као
што би не ки же ле ли, јер мо ра
да за шти ти ле ка ре – ре као је
Ву чић.

Он је до дао да је би ло ин ци -
де на та, ка да су љу ди ко ји су
до ла зи ли из ино стран ства хте -
ли да на па да ју ле ка ре.

Обра зла жу ћи за бра ну из ла -
ска за ста ри је од 65 од но сно
70 го ди на, Ву чић је ис та као
да је дан део по љо при вред ног
ста нов ни штва из ме ђу 65 и 70
го ди на мо ра да оба ви се тву ку -
ку ру за, со је и ре пе, али да је
не у по ре ди во ма ње из ло жен
ризи ку.

– Та ко да сва ли ца ста ри ја од
65 го ди на мо ра ју да оста ну у
сво јим ку ћа ма, мо лим на ше ста -

ре да то раз у ме ју. Мо лим да
раз ми сли те за што би смо ми ово
ра ди ли осим ако ни је у крај њој
ну жди – ре као је Ву чић.

Он је ис та као да се то ра ди
да би се за шти ти ли жи во ти ста -
рих и да ће за то би ти ор га ни -
зо ва на по моћ ло кал них са мо -
у пра ва сву да где је мо гу ће.

– На пра ви ће мо из у зе так, по -
ку ша ће мо да до свих до мо ва
до ђе мо пре ко мла дих љу ди до
25 и 26 го ди на, а та мо где не
успе мо, отво ри ће мо про дав -
ни це за те пен зи о не ре ко ји не
бу ду мо гли да до би ју по моћ.
Отво ри ће мо су пер мар ке те са -
мо за њих из ме ђу 4 и 7 не де -
љом ују тру, обез бе ди ће мо им
ма ску и раз мак из ме ђу њих
да мо гу да ку пе по треп шти не
за на ред них се дам да на, да
ни ко не оста не гла дан и без
ства ри.

Хра не има за из воз

Пред сед ник Ву чић по ру чио је
да Ср би ја има хра не на пре тек и
да пла ни ра да је из ве зе су се ди -
ма ко ји је не мају.

– Што се пре храм бе них про -
из во да ти че, ми слим да је Ср -
би ја у бо љем ста њу не го ЕУ што
се ти че ве ле про да је и ма ло -
про да је. Не ма ни јед на зе мља у
ЕУ бо ље снаб де ва ње про дав ни -
ца. Што се хра не ти че, има мо
је на пре тек, те ће мо у скла ду с
од лу ком, ако је Вла да бу де до -
не ла, по сле про це не не што хра -
не и да из ве зе мо на шим ком -
ши ја ма у ре ги о ну. Ми је има -
мо пре ви ше, а они је не ма ју. И
гле да ће мо да по мог не мо ком -
ши ја ма у ре ги о ну, пре све га
ми слим на БиХ, од но сно РС,
по себ но ка да го во ри мо о из во -
зу бра шна. Има мо та кав зах -
тев и из Се вер не Ма ке до ни је,
а ве ру јем да ће мо то мо ћи и са
Цр ном Го ром – об ја снио је он.

Он је на ја вио да се не ће сма -
њи ва ти пла те у др жав ном сек -
то ру, а да ће од 1. апри ла, као
што је обе ћао, свим здрав стве -

ним рад ни ци ма пла те би ти
пове ћа не за 10 од сто. Ни ко, на -
гла сио је, не ће из гу би ти по сао
у јав ном сек то ру.

Ука зао је да је НБС ре а го ва -
ла и ста ви ла мо ра то ри јум на

ис пла те ка ма та, ука зу ју ћи да
не ће те ћи ни за те зне ка ма те.
Вла да је до не ла не ко ли ко ва -
жних и до брих ме ра ве за но за
не пла ћа ње ра чу на за фе бру ар,
март и април, а до го ди ће се
исто ако тре ба и за мај ске ра -
чу не, на ја вио је Ву чић.

Без но вог да ту ма

Пред сед ник Алек сан дар Ву чић
ре као је да се из бо ри за по сла -
ни ке, ко ји су рас пи са ни 4. мар -
та, пре ки да ју и да ви ше не те -

ку ни ка кве из бор не рад ње, као
и да ви ше не ма ни ка квих из -
бор них бло ко ва.

– То је до го вор да нас и ја
сам за хва лан свим љу ди ма ко -
ји су по ка за ли же љу да
учеству ју на из бо ри ма. Има -
мо је дин ствен став по том пи -
та њу. Из бо ри за нас не по сто -
је док се бо ри мо с ко ро ном.
Ка да се то за вр ши, се шће мо
за јед но и до го во ри ти да тум
из бо ра – ре као је Ву чић на
осно ву раз го во ра с пред став -

ни ци ма из бор них ли ста да нас
по под не.

– Ни о ка квим да ту ми ма ни -
смо хте ли да го во ри мо, то је
јед но гла сан став свих уче сни -
ка да на шњег са стан ка – пре -
нео је но ви на ри ма.

Ка да се за вр ши бор ба с овом
нај ве ћом по ша сти са вре ме ног
све та од Дру гог свет ског ра та
до са да, да се он да, ка ко ка же,
по све ти мо по ли ти ци и све му
дру гом, а до та да та ко не што
не по сто ји.

– Ово ра ди мо за то што је то
на ша оба ве за, јер смо иза бра -
ни да за шти ти мо жи во те љу ди
– ре као је Ву чић.

Пред сед ник Ср би је из ја вио
је да на дру штве ним мре жа ма
не ће би ти ни ка квих огра ни че -
ња, као што их ни је би ло ни до
са да. Под се тио је да су не ки
по сто ви, по пут оних ко ји ма се
ши ри па ни ка, на при мер, санк -
ци о ни са ни као кри вич но де ло.

Али власт не пред ви ђа
ограни че ња.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ОШТРЕ КА ЗНЕ ЗА КР ШЕ ЊЕ ИЗО ЛА ЦИ ЈЕ

Пред сед ник Ву чић из ја -

вио је да су ну жне оштре ка -

зне за не по што ва ње ме ра

ко је др жа ва до но си, укљу -

чу ју ћи кр ше ње про пи са не

са мо и зо ла ци је.

Он је на вео да је у по -

след њих дан и по до два у

Ср би ју, и по ред свих мол би

на шим гра ђа ни ма из ино -

стран ства да не до ла зе,

ушло 35.836 љу ди, од но сно

око 45.000 у два да на. Ка ко

је ре као, од око 7.600 љу ди

ко ји су кон тро ли са ни и ко ји -

ма је про пи са на са мо и зо ла -

ци ја – њих 5.954 је про на -

ђе но код ку ће, али 1.653

ни је.

– Ја вас пи там: да ли је

мо гу ће да је не ко то ли ко

нео д го во ран, да се та ко нео -

збиљ но по на ша – ре као је

Александар Ву чић.

БЕЗ ГРАД СКОГ И МЕ ЂУ ГРАД СКОГ ПРЕ ВО ЗА

Пред сед ник Алек сан дар Ву -

чић из ја вио је да је ва жно да

се и у окол но сти ма ван ред -

ног ста ња очу ва про из вод -

ња, па ће рад ни ци ма би ти

обез бе ђен пре воз до по сла.

– Али наш циљ је да не ма

град ског и ме ђу град ског

пре во за, због бор бе про тив

ши ре ња ви ру са ко ро на – ре -

као је Ву чић, до да ју ћи да ће

ова ме ра би ти уве де на за

два или три да на.

– Рад ни ци ће ићи на по -

сао, то нам је нај ва жни је,

јер да би љу ди мо гли да

има ју у про дав ни ца ма све

што је по треб но, не ко мо ра

да ра ди, а над ле жни ће се

по ста ра ти за по себ не ау то -

бу ске ли ни је. Наш циљ је

да не ма мо град ски и ме ђу -

град ски пре воз – ре као је

Ву чић.Вој ска Ср би је је под
кон тро лу ста вила све
гра нич не пре ла зе,
свих 17 ми грант ских
цен та ра у зе мљи, као
и све бол ни це.
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

О но вом ко ро на ви ру су још увек се не -
до вољ но зна. Док га не упо зна мо, ва -
ља се при др жа ва ти нај ва жни јих пра -
ви ла ко ја су про пи са ли струч ња ци. За -
сад је ка ран тин је ди ни на чин да се
спре чи ши ре ње за ра зе, па је сто га од
нај ве ћег зна ча ја да по слу шно и дослед -
но спро во ди мо ме ре пре вен ци је, ка ко
си ту а ци ја не би из ма кла кон троли.

На ши гра ђа ни се углав ном при др -
жа ва ју свих упут ста ва.

ЉИ ЉА НА ЈА НИЋ, пред у зет ник:
– Дез ин фи ку је мо ра зним сред стви -

ма и ал ко хо лом, пе ре мо ру ке... Дру -
га чи је не мо же мо. Тре нут но не ра ди -
мо, бу ду ћи да је про гла ше но ван ред -
но ста ње. Ми смо при ват ни ци, па че -
ка мо да чу је мо чи ме ће мо ра чу не да
пла ти мо. У па ни ци смо.

МА РИ ЈА НА БУ ГА РИН, ку ва ри ца:
– Чу ва мо се, на рав но. Ко ри сти мо

ру ка ви це, из бе га ва мо до дир с дру гим
љу ди ма. Слу ша мо све што нам пре по -
ру чу је Вла да Ср би је. Ни је нам те шко
да ура ди мо све што је у на шој мо ћи.

МИ ЛИ ЦА КО СА НО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Не из ла зи мо из ку ће, осим ако не
мо ра мо. Са да смо пла ти ли по рез. Та -
ко ђе нам ни ко не до ла зи. Још не ко -
ри сти мо ал ко хол и ма ске, јер ни смо
ус пе ли то да ку пи мо. Све оста ло смо
обез бе ди ли.

РАН КО КО СА НО ВИЋ, пен зи о нер:
– Иа ко смо из не на ђе ни овом си -

ту а ци јом, ни смо у стра ху. Кључ на је
хи ги је на и да из бе га ва мо кон так те 

с људи ма. Ако бу де би ло по треб но,
ку пи ће мо ма ске. Ни је ла год но они -
ма ко ји мо ра ју да ра де.

ЖИ ВО РАД МИТ КО ВИЋ, во зач:
– Не чу вам се по себ но. Функ ци о -

ни шем као и до са да. По мом ми -
шље њу, не би тре ба ло да бу де ван ред -
не си ту а ци је. Ме не са да за ни ма ка ко
да се вра тим у Ау стри ју.

НЕ БОЈ ША СТАН КО ВИЋ, ко но бар:
– Чу ва мо се за штит ним хи ги јен -

ским сред стви ма и во ди мо ра чу на о
ис хра ни ја ча ју ћи иму ни тет. Из ла зи -
мо на по ље, али не иде мо на ску по ве с
ве ли ким бро јем љу ди. Не иде мо на
по сао са да. Ни смо у ве ли кој па ни ци,
али ни је нам ни све јед но.

Је ле на Ка та на

Р. КОСАНОВИЋМ. КОСАНОВИЋ Ж. МИТКОВИЋ Н. СТАНКОВИЋ

ДА ЛИ СЕ И КА КО ЧУ ВА ТЕ ОД КО РО НА ВИ РУ СА?

Не ма раз ло га за па ни ку, али тре ба би ти

М. БУГАРИНЉ. ЈАНИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ако сте овај при ме рак
„Пан чев ца” ку пи ли од
кол пор те ра у че твр так,
19. мар та, у пре по днев -
ним са ти ма, он да ће вам
мо жда би ти од ко ри сти
ин фор ма ци ја о ис кљу че -
њи ма стру је ко ја су над -
ле жни из „Елек тро вој во -
ди не” на ја ви ли за тај дан.

У че твр так ће нај пре,
од 9 до 13 са ти, без стру -
је оста ти Сун ча на ули ца
и део Ја буч ког пу та у
Пан че ву.

Истог да на, у два на -
вра та, пла ни ра на су ис -
кљу че ња у Омо љи ци: од 10 до 11 са ти

у де лу Ули це Ми ло ша
Цр њан ског од Ули це др
Све то за ра Или ћа до Тр -
га Све тог Са ве, а од
11.30 до 12.30 у де лу
Ули це Сте фа на Не ма -
ње од Би хаћ ке ули це до
Ули це ка пе та на Јеф те
Ба ра ји ћа.

У пе так, 20. мар та,
од 9 до 13 са ти, по но во
ће без стру је би ти Сун -
ча на ули ца и део Ја буч -
ког пу та, а од 9.30 до
10.30 елек трич ном енер -
ги јом не ће би ти снаб де -
вен део ули це Ца ра Ла -

за ра од Ули це Вла ди ми ра Же сти ћа
до Ули це Kраљевића Мар ка.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у слу -
ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва на па -
ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но пре
пла ни ра ног вре ме на.

Без стру је де ло ви Пан че ва 
и Омо љи це

На ше огле да ло

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ове фо то гра фи је сни мље не су у јед -
ном ве ли ком тр го вач ком лан цу у
Пан че ву ма ло на кон про гла ше ња
ван ред ног ста ња. Ре чи су по не кад
су ви шне...

У јед ној ме са ри, дан ка сни је, де си -
ло се да же на по ку ша да одр жи од -
сто ја ње од (бар) јед ног ме тра од гру -
пе пен зи о не ра на чич ка не пред ка сом.
При шао је сре до ве чан чо век, одмерио
же ну, од ме рио раз мак и – стао у ред
ис пред ње.

Истог да на се јед на ста ри ца, из ла зе -
ћи из пи ља ре, на љу ти ла на мла ду да -
му ко ја на ула зним вра тим ни је хте ла
да се гу ра, већ је са че ка ла да ста ра го -
спо ђа иза ђе, ка ко би ис по што ва ла све

про пи са не ме ре. Увре ђе на ста ри ца ју
је по ча сти ла соч ном псов ком.

На ста ви ће се...

Са уво ђе њем ван ред ног ста ња на те -
ри то ри ји Ср би је јед но од нај че шће
по ста вља них пи та ња по ста ло је шта
ван ред но ста ње за пра во под ра зу ме -
ва, ко ја пра ва гра ђа на се мо гу огра -
ни чи ти и ко ли ко ова си ту а ци ја мо же
да тра је. На пор та лу otvorenavrata-
pravosudja.rs на то пи та ње је од го во -
ри ла Ми ле на Ва сић, адво ка ти ца
Kомите та прав ни ка за људ ска пра ва
YUCOM.

Она на во ди да је ван ред но ста ње
ре гу ли са но Уста вом као по себ на окол -
ност у ко јој „јав на опа сност угро жа ва
оп ста нак др жа ве и гра ђа на”. Ва си ће -
ва под се ћа да Устав Ср би је до зво ља ва
да, при ли ком про гла ше ња ван ред ног
ста ња бу ду до не те ме ре од сту па ња од
од ре ђе них људ ских и ма њин ских права.

„Kоја ће то пра ва би ти, не зна мо
уна пред, јер све за ви си од окол но сти
са ме си ту а ци је ко ја је про у зро ко ва ла
ван ред но ста ње. Оно што зна мо је сте
да по сто је пра ва за ко ја огра ни че ње
ни је мо гу ће у вре ме ван ред ног ста ња.
То су пра ва на до сто јан ство и сло бо -
дан раз вој лич но сти, на жи вот, на фи -
зич ки и пси хич ки ин те гри тет лич но -
сти, пра ва ве за на за по сту па ње с ли -

цем ли ше ним сло бо де (ува жа ва ње до -
сто јан ства лич но сти, за бра на на си ља
и из ну ђи ва ња ис ка за), пра во на пра -
вич но су ђе ње, на др жа вљан ство, сло -
бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти,
на за кљу че ње бра ка и рав но прав ност
су пру жни ка, на сло бо ду од лу чи ва ња
о ра ђа њу, пра ва де те та итд.

„Не ка дру га пра ва мо гу ће је огра -
ни чи ти у ван ред ном ста њу. Ово укљу -
чу је: пра во на сло бо ду и без бед ност,
до пун ска пра ва у слу ча ју ли ше ња сло -
бо де без од лу ке су да, пра ва ко ја су
ве за на за при твор, тра ја ње при тво ра,
јед на ку за шти ту пра ва и прав но сред -
ство, сло бо ду кре та ња, не по вре ди вост
ста на, тај ност пи са ма и дру гих сред -
ста ва оп ште ња, за шти ту по да та ка о
лич но сти, сло бо ду ми шље ња и из ра -
жа ва ња, сло бо ду ме ди ја, пра во на оба -
ве ште ност, сло бо ду оку пља ња, сло -
бо ду удру жи ва ња и дру га пра ва га -
ран то ва на Уста вом Ср би је ко ја ни су
из ри чи то ис кљу че на од мо гућ но сти
огра ни че ња.”

Ван ред но ста ње мо же тра ја ти до 90
да на, с тим што мо же би ти про ду же -
но за још 90 да на од лу ком ве ћи не од
укуп ног бро ја на род них по сла ни ка.

Шта је ван ред но ста ње?

На у ка ка же да се сва ко жи во би ће ра -
ђа као са мо жи во, али да се бр зо со ци -
ја ли зу је: пра си ћи, ре ци мо, већ по сле
не ко ли ко да на на у че да се рас по ре де
на си са ма кр ма че, ву чи ћи се ни кад
не би ју око хра не... Је ди но не ки љу ди
оста ну се бич ни и ста ра ју се са мо за
сво је до бро, га зе и гри зу све око се бе
са мо да њи ма бу де по та ман.

Јед ног та квог смо сли ка ли у пр вој
по ло ви ни мар та пре ко пу та „Бро до -
ре мон та”, у Ма лом Лон до ну.

Вла сник ки пе ра je усред да на скре -
нуо с пу та у ши ка ру и ту ис то ва рио
при ко ли цу пу ну гра ђе вин ског от па да
и шу та! 

За што? За то што му се ис пла ти!
Ис то вар на ста рој де по ни ји, сме ште -
ној на пу ту пре ма Ја бу ци, пла ћа се,
јер да ља об ра да тог от па да, од но сно
ста ра ње о ње му, ко шта – око пет сто
ди на ра по ку би ку од но сно де сет хи -
ља да по ве ли кој при ко ли ци.

Исти на, ни ка зне за не са ве сно од ла -
га ње сме ћа (од но ше ње у парк или шу -
му, или ба ца ње у ре ку) ни су ма ле. Пре -
ма ва же ћој град ској од лу ци о одр жа -
ва њу чи сто ће, фи зич ко ли це ко је не -
са ве сно из не се сме ће пла ти ће ка зну
од 8.000 ди на ра. За прав на ли ца гло ба
из но си од 50.000 до ми ли он ди на ра.

Али на ула зу у де по ни ју по сто ји
слу жбе ник ко јег је не мо гу ће за о би -
ћи. И пут до де по ни је је са мо је дан.

А ши ка ра, по ља на, про сто ра из ме -
ђу згра да... згод них и при сту пач них
ме ста да се из ру чи при ко ли ца има
без број. Це на: „пет ми ну та стра ха”,
ка ко ка жу ло по ви!

Јер, да би не са ве сни во зач ка ми о на
био ка жњен, тре ба да бу де за те чен на

ли цу ме ста у тре нут ку кад из ру чу је
от пад. Све оста ло под ле же ком пли -
ко ва ној про це ду ри до ка зи ва ња у ко -
јој онај ко ји ту жи гу би вре ме и жив -
це, а ис ход је не из ве стан.

Пи та ли смо Ко му нал ну ми ли ци ју
шта ра ди ти у ова квим слу ча је ви ма.

„По во дом Ва шег имеј ла у ве зи са
од ла га њем сме ћа на ло ка ци ји ко ју
смо ло ци ра ли оба ве шта ва мо Вас о
сле дећем:

– Ко му нал на ми ли ци ја ни је при -
ма ла при ја ву у ве зи са од ла га њем сме -
ћа на ло ка ци ји пре ма при ло же ним
фо то гра фи ја ма;

– ка да до би је та кву при ја ву, Ко му -
нал на ми ли ци ја из ла зи на те рен, лице
ме ста фо то гра фи ше и фо то гра фи је

про сле ђу је ко му нал ној ин спек ци ји,
ко ја да је на лог ЈКП-у ’Хи ги је на’ за
укла ња ње сме ћа;

– уко ли ко се на ли цу ме ста за тек -
не учи ни лац пре кр ша ја, исти се и
ка жња ва у сми слу да му се из да је
пре кр шај ни на лог и оба ве шта ва мо
ко му нал ну ин спек ци ју ра ди да љег
по сту па ња.”

Вла сник зе ле ног ка ми о на, за тим
во зач и онај ко је на ло жио ис то вар

сме ћа на по ља ни овог пу та су се
изву кли.

Али ако их сле де ћи пут за тек не мо
на де лу, оба ве сти ће мо над ле жне.

А ви, ако сте пре по зна ли ка ми он,
зна ће те ко ни је на вре ме на у чио оно
што зна ју ву ко ви и сви ње. Р. П.

НЕ СА ВЕ СНИ СУ ГРА ЂА НИ КР ШЕ ЗА КОН

БРУ КА У ШИ БЉУ

Преступник на делу

Трагови безобразлука
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6 ЗДРАВЉЕ

При чу о ко ро на ви ру су не мо -
гу ће је за о би ћи у вре ме ну ка -
да це ло куп на свет ска за јед -
ни ца тре ти ра овај ви рус као
ре ал ну опа сност по здра вље
ста нов ни штва. На чин на ко -
ји обич ни љу ди до жи вља ва ју
опа сност од за ра зе још ви ше
нас учвр шћу је у на ме ри да
ра све тли мо ак ту ел ну епи де -
ми ју, основ не симп то ме и зна -
ке ин фек ци је, као и основ не
ме ре ко је тре ба пред у зе ти.

Ра ци о на лан при ступ ин -
фек ци ји ко ро на ви ру сом CO-
VID-19 тре ба да бу де на ше
нај ја че оруж је. У овом пе ри -
о ду, ка да по сто је још увек рет -
ки цен три за -
ра зе на те ри -
то ри ји Ре пу -
бли ке Ср би је,
па жњу тре ба
усме ри ти на
кон так те с љу -
ди ма ко ји су
до пу то ва ли из
зе ма ља у ко -
ји ма је број
ин фи ци ра них
ве о ма ве лик.
То су пре све -
га Ки на, Ита -
ли ја, Не мач ка
и Иран. Од
здрав стве не
све сти ових
ли ца и при ме -
не епи де миј -
ских ме ра, ко -
је под ра зу ме -
ва ју пра ће ње соп стве ног здра -
вља, че сто пра ње ру ку, но ше -
ње за штит не ма ске и кућ ни
ка ран тин, умно го ме ће за ви -
си ти бр зи на и обим пре но са

ви ру са на осо бе из не по сред -
не око ли не. Не ма сум ње да
ће мо ре ла тив но бр зо до ћи у
си ту а ци ју ка да ће опа сност
од за ра зе пре ти ти и од ли ца
ко ја ни су уоп ште пу то ва ла у
ино стран ство. Та да је ве о ма
ва жно да раз ли ку је мо не ке
дру ге ин фек ци је ре спи ра тор -
них ор га на ко је не ма ју ве зу с
ко ро на ви ру сом.

Ако има те цу ре ње из но са
и ки ја ње без тем пе ра ту ре, ма -
ла је ве ро ват но ћа да сте за -
ра же ни ко ро на ви ру сом, а
мно го ве ћа да има те оби чан
на зеб или алер ги ју. Ако по -
ред ви со ке тем пе ра ту ре има -
те из ра же не симп то ме ис цр -
пље но сти, бо ло ве у згло бо ви -
ма, ми ши ћи ма и гу шо бо љу,
мно го је ве ћа ве ро ват но ћа да
је у пи та њу грип не го ин фек -
ци ја ко ро на ви ру сом.

На рав но, ту до ла зи мо до
но вог про бле ма, а то је да су
опа сност од озбиљ не пне у мо -
ни је и смрт ност од гри па го -
то во иден тич ни они ма од ко -
ро на ви ру са: два-три про цен -
та. Ни је ли ово мо ме нат да се

за пи та мо за што он да у слу -
ча ју ак ту ел не епи де ми је ства -
ра мо за ли хе као да ће мо го -
ди ну да на бо ра ви ти у зе му -
ни ци, ус кра ћу ју ћи дру ги ма

мо гућ ност да
ку пе сред ства за
лич ну хи ги је ну,
за штит не ма ске
или основ не
жи вот не на -
мир ни це? Да
ли ре зул тат оп -
ште хи сте ри је и
епи де ми је се -
бич лу ка тре ба
да бу де не ста -
ши ца за штит -
них ма ски и
дез ин фек ци о -
них сред ста ва у
здрав стве ним
уста  но  ва  ма?
Не мој те за бо ра -
ви ти да здрав -
стве ни рад ни ци
ко ји не ма ју мо -
гућ ност аде -

кват не за шти те мо гу би ти пре -
но си о ци ви ру са, по го то во на
ка те го ри ју ста нов ни штва ко -
ја је нај у гро же ни ја: ста ри је,
ди ја бе ти ча ре, кар ди о ва ску -

лар не па ци јен те…
Ле ка ри ко ји су ле -

чи ли па ци јен те од ин -
фек ци је ви ру сом CO-
VID-19 сла жу се с
кон ста та ци јом да су
нај ва жни ји и нај о па -
сни ји зна ци ове ин -
фек ци је ви со ка тем -
пе ра ту ра из над 39
сте пе ни, сув ка шаљ и
смет ње при ди са њу,
то јест осе ћај не до -
стат ка ва зду ха. Ако се
при то ме ја вља там -
на бо ја мо кра ће, пра -
ће на оти ца њем но гу,
ве ли ка је ве ро ват но -
ћа да је до шло до
оште ће ња бу бре га.
Све ово зах те ва бол -
нич ко ле че ње. За то
обра ти те па жњу на

ове зна ке ка ко би сте се ја ви -
ли ле ка ри ма на вре ме и ка ко
би сте, с дру ге стра не, ма ње
оп те ре ћи ва ли здрав стве ни си -
стем у слу ча ју бе за зле них ре -
спи ра тор них ин фек ци ја.

Епи де ми ја се бич лу ка

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Сна жан иму ни тет је на ша пр -
ва ли ни ја од бра не од сва ког
не при ја те ља. У овом тре нут ку
о то ме по себ но мо ра мо да по -
ве де мо ра чу на. Да би смо би ли
пу ни сна ге и от пор ни на ви ру -
се, не тре ба да по хр ли мо у апо -
те ку и ба ци мо но вац на раз ли -
чи те су пле мен те и пре па ра те
ко ји обе ћа ва ју чу да. Све што
нам је по треб но на ла зи се у на -
шој ку хи њи или про дав ни ци
здра ве хра не.

Раз ли чи ти еле мен ти иму но ло -
шког си сте ма су на лик вој ни -
ци ма ко ји шти те ваш ор га ни -
зам. Kада се не хра ни мо ка ко
тре ба или ка да не спа ва мо до -
вољ но, ни смо фи зич ки ак тив ни
или смо под стре сом, на ша вој -
ска сла би и бак те ри је, ви ру си и
па ра зи ти успе ва ју да се про ву ку
кроз од брам бе не ре дове.

Сто га је у овом тре нут ку од
пре суд ног зна ча ја да се „вак -
ци ни ше те” кроз сво ју ис хра ну.
То ни је те шко по сти ћи – до -
вољ но је да на пу ни те та њир ра -
зно бој ном биљ ном хра ном, за -
чи ни те обро ке с ви ше бе лог лу -
ка и сма њи те унос ма сне и слат -
ке хра не, ко ја ра ди про тив вас.
Ево спи ска на мир ни ца с бла -
го твор ним деј ством.

Про те и ни

Kрто ме со, пи ле ти на, ри ба, ма -
ху нар ке, ја ја, јо гурт и дру га хра -
на бо га та про те и ни ма не ка бу -
ду че сто на ва шој тр пе зи ако
же ли те да оја ча те иму ни тет.
Про те и ни ула зе у са став ан ти -
те ла и бе лих крв них зр на ца ко -

ја про на ла зе и уни шта ва ју ми -
кро бе и ће ли је кан це ра. Осим
то га, про те ин ска хра на са др жи
и мно го цин ка, гво жђа и ви та -
ми на ком плек са Б, ко ји су тако -
ђе ва жни за ја ча ње иму ни те та.

Се ме бун де ве

Са да има те до бар раз лог да са -
чу ва те ове се мен ке ка да се че те
бун де ву – 125 г се мен ки са др -
жи око шест ми ли гра ма цинка,
јед ног од нај ва жни јих ну три је -
на та за рад иму но си сте ма.

Бра зил ски орах

Ово је згра сто во ће је нај бо љи
при род ни из вор ан ти ок си да -
тив ног ми не ра ла се ле на, ко ји
ја ча иму ни тет. Kада не ма мо
до вољ но се ле на, на ша бе ла

10–15 ми ну та ка ко би у пот пу -
но сти пу стио сво ја ле ко ви та је -
ди ње ња. Ако вам пре сан бе ли
лук не при ја, су пле мен ти су
до бро ре ше ње, на ро чи то у се -
зо ни пре хла де и гри па. Ипак,
уко ли ко узи ма те ан ти ко а гу лан -
те, пр во се по са ве туј те с ле ка -
ром, по што бе ли лук

мо же да по ја ча деј ство ових
ле ко ва.

Ра зно бој но во ће и по вр ће

Во ће и по вр ће жи вих бо ја бо -
гат је из вор ан ти ок си дан са, суп -
стан ци ко је су на шем ор га ни -
зму по треб не у ве ли ким ко ли -
чи на ма ка да смо бо ле сни или
под стре сом.

Не за бо ра ви те ни на бо би ча -
сто во ће. Бо ров ни це са др же
нај ви ше ан ти ок си дан са од свег
во ћа. Kупине, ја го де и ма ли не
их та ко ђе са др же у ве ли ким
ко ли чи на ма.

Там на чо ко ла да

Там на чо ко ла да са др жи ан ти -
ок си дант зван те о бро мин, ко ји
мо же по мо ћи у ја ча њу иму но -
ло шког си сте ма шти те ћи ће -
ли је од сло бод них ра ди ка ла.

Имај те у ви ду да је там на
чо ко ла да бо га та ка ло ри ја ма и
за си ће ним ма сти ма, па бу ди те
уме ре ни.

Мед

Мед са др жи ве ли ки број ви та -
ми на, ми не ра ла, ами но ки се -
ли на и би о фла во но и да, а има
и ан ти бак те риј ски учи нак.

Јед на ка ши ка днев но је све
што вам тре ба за за шти ту од
ви ру са, гљи ви ца и бак те ри ја.

Kуркума

До ка за но је да кон зу ми ра ње
кур ку ме мо же по бољ ша ти иму -
ни од го вор. То је због кур ку -
ми на, ко ји има ан ти ок си да тив -
но и ан ти ин фла ма тор но деј -
ство. Kуркума са др жи и ви та -
мин Б6, као и ва жне ми не ра -
ле: ка ли јум, ман ган и гво жђе.

Ђум бир

Ђум бир има ан ти ин фла ма тор -
на, ан ти сеп тич ка, ан ти би о тичка

и ан ти ок си да тив на свој ства,
сти му ли ше ор га ни зам, иза зи -
ва зно је ње, де лу је про тив га со -
ва и уми ру је бо ло ве.

Са вет плус: пиј те ли мун, мед,
ђум бир и кур ку му с то плом во -
дом. Мно ги љу ди се ку ну у овај
то ник као у ис про бан лек за
пре хла ду.

Цр ве на па при ка

За љу де ко ји по ку ша ва ју да из -
бег ну ше ћер у во ћу, цр ве не

папри ке су од ли чан ал тер на -
тив ни из вор ви та ми на Ц. Још
бо ље је ако су па при ке љу те,
јер је до ка за но да оне сни жа -
ва ју хо ле сте рол и при ти сак и
уби ја ју бак те ри је и ви ру се у ди -
сај ним пу те ви ма.

крвна зрн ца спо ри је уби ја ју ми -
кро бе и ће ли је ра ка. Сва ки бра -
зил ски орах са др жи 75–100 мг
се ле на, па је до вољ но да по је -
де те је дан до два днев но да би -
сте уне ли пре по ру че ну до зу.

Јо гурт с ак тив ним културама

Око 70% иму но ло шког си сте -
ма на ла зи се у ва шим цре ви ма,
па је ло гич но да сна жан иму -
ни тет за ви си од здра вља га стро -
ин те сти нал ног трак та. Жи ве
кул ту ре ко је се на ла зе у не ким
јо гур ти ма шти те цре ва од штет -
них бак те ри ја. Шо ља днев но
овог јо гур та је све што вам треба.

Зе ле ни чај

Ве ру је се да Ја пан ци рет ко
обо ле ва ју од мно гих бо ле сти,
укљу чу ју ћи и рак, јер пи ју

много зе ле ног ча ја. Овај здра -
ви на пи так бо гат је је ди ње њи -
ма ко ја ја ча ју иму ни тет, укљу -
чу ју ћи моћ не ан ти ок си дан се
као што је ЕГЦГ (епи га ло ка -
те хин га лат).
Ако сте здра ви, пиј те јед ну до
две шо ље днев но, а у слу ча ју
бо ле сти по ја чај те до зу на три-
че ти ри шо ље.

Бе ли лук

Бе ли лук је је сти ви ан ти би о -
тик с ја ким ан ти бак те риј ским
и ан ти ви ру сним деј ством. Ње -
го ва сум пор на је ди ње ња са др -
же из не на ђу ју ће мно го ан ти -
ок си дан са.

Је ди те нај ма ње је дан че шањ
днев но. Исец кај те га или из -
гње чи те и оста ви те да од сто ји
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За што у слу ча ју
актуел не епи де ми је
ства ра мо за ли хе као
да ће мо го ди ну да на
бо ра ви ти у
земуници,
ускраћујући дру ги ма
мо гућ ност да ку пе
сред ства за лич ну
хи ги је ну, за штит не
ма ске или основ не
жи вот не на мир ни це?

КА МИ ЛИ ЦА ЈЕ БРОЈ ЈЕ ДАН
ВИ ТА МИН СКА

БОМ БА

Ис це ди те у со ков ни ку по

ки ло грам цве кле, зе ле них

ја бу ка и ли му на и у до би је -

ном со ку рас то пи те ки ло -

грам ме да. Си пај те у фла -

ше и чу вај те у фри жи де ру.

По пиј те це лу ко ли чи ну у

на ред них не ко ли ко да на,

та ко што ће те три пу та

днев но пи ти по јед ну ча -

ши цу (0,3 дл). Kада све

по пи је те, на пра ви те па у зу

шест ме се ци, па по но ви те.

У за шти ти од на па да ви ру са

и бак те ри ја не за о би ла зна је

по моћ биљ них ча је ва.

Kамилица је нај ва жни ја

биљ ка у кућ ној апо те ци. Де -

лу је про ти ву пал но, уми ру ју -

ће и има ан ти бак те риј ска

свој ства. Сни жа ва тем пе ра -

ту ру и ле чи пре хла де. Ако

ве ру је те да ће ка ми ли ца би ти ле ко ви ти ја ако се ду же ку ва,

гре ши те: глав ни ле ко ви ти са сто јак ка ми ли це је етар ско

уље, ко је ду гим ку ва њем из ве три за јед но с во де ном па ром.

Две пу не ка ши ке ка ми ли це пре лиј те са два де ци ли тра

кљу ча ле во де. Од мах по кло пи те, ма ло про ме шај те и оста -

ви те по ла са та – сат да сто ји на ти хој ва три (али не да ври).

ТИ МИ ЈАН ЗА ДИ САЈ НЕ ПУ ТЕ ВЕ

Ти ми јан је при род ни ан ти сеп тик за ди сај не и уро ге ни тал не

ор га не. Оби лу је ле ко ви тим са стој ци ма, гво жђем и кал ци ју -

мом и не за ме њив је чу вар на ших плу ћа.

Чај и си руп од цве то ва ове биљ ке по ка за ли су се од лич -

ним код аст ме, брон хи ти са и ту бер ку ло зе. Ти ми јан је од ли -

чан у пре вен ци ји, али и ле че њу ви ро за и гри па.

Тинк ту ра од ти ми ја на: 20 г ли ста ти ми ја на пре лиј те сме -

шом од 10 г гли це ро ла, ал ко хо ла и 58 г де сти ло ва не во де.

Оста ви те да од сто ји осам да на, уз уче ста ло ме ша ње, а за -

тим про це ди те. Узи ма се 20–30 ка пи на коц ки ше ће ра три

пу та днев но.

АН ТИ ГРИП ЧАЈ

Ђум бир, ја бу ка, ли мун и

мед су че тве рац ко ји ће

вас раз бу ди ти, раз ве дри ти

и са чу ва ти од пре хла де.

Ста ви те око шест де ци -

ли та ра во де да се гре је.

На сец кај те не ко ли ко ли -

сти ћа све жег ђум би ра и

уба ци те их у во ду. Kад про -

ври, до дај те јед ну ма њу на -

рен да ну ја бу ку, па пу сти те

да још јед ном про ври. Ски -

ни те с ва тре и оста ви те да

од сто ји од пет до де сет ми -

ну та. Про це ди те и кад се

про хла ди, до дај те сок од

по ла ли му на и по же љи за -

сла ди те ме дом. Овај чај не -

мој те пи ти уве че, јер вас

мо же раз бу ди ти.
НА ПРА ВИ ТЕ СА МИ ГЕЛ 

ЗА ДЕЗ ИН ФЕК ЦИ ЈУ РУ КУ

Ку пи ти сред ство за дез ин фек ци ју у апо те ци или про дав ни -

ци у по след њих де се так да на је ми са о на име ни ца. Гел за

дез ин фек ци ју ру ку за пра во мо же те на пра ви ти и са ми код

ку ће. Ево ре цеп та.

По ме шај те до бро 2/3 шо ље ме ди цин ског ал ко хо ла, 1/3

шо ље ге ла алое ве ре и од осам до де сет ка пи ете рич ног уља

по из бо ру. Пре по ру чу ју се уља са ан ти бак те риј ским свој -

стви ма, као што су: чем прес, еу ка лип тус, ла ван да, ли мун,

ча је вац, на на, не мач ка ка ми ли ца, ру зма рин, слат ка по мо -

ран џа, ци ме тов лист и дру га.

До бро из ме шај те сме су и по мо ћу лев ка си пај те у пла -

стич не бо це с пум пи цом. По сле упо тре бе овог сред ства на -

хра ни те ру ке хи дра тант ном кре мом.

ЛЕ КО ВИ ИЗ ПРИ РОД НЕ АПО ТЕ КЕ

ОЈА ЧАЈ ТЕ ВОЈ СКУ КО ЈА ВАС 
ШТИ ТИ ОД СВА КЕ БО ЛЕ СТИ
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От кад је у Ки ни за бе ле жен пр -
ви слу чај обо ле ва ња од ко ро на -
ви ру са, па све до да нас, чи ни се
да нај ви ше стра ха у љу ди ма ни -
је то ли ко иза зва ла са ма бо лест,
ко ли ко ла ви на не про ве ре них и
не тач них ин фор ма ци ја на ту
те му ко је су пре пла ви ле ин тер -
нет. По ка за ло се да је медиј ска
пи сме ност, од но сно ве шти на
раз лу чи ва ња исти ни тих ин фор -
ма ци ја од ла жних не што о че -
му ће мно ги од нас са да мо ра -
ти да уче ус пут ка ко не би, ве -
ру ју ћи у све што про чи та ју или
чу ју, из гу би ли здрав ра зум.

Сто га би рај те шта и где чи -
та те, про ве ри те ко је извор ин -
фор ма ци је и имај те у ви ду да
су о здрав стве ним те ма ма над -
ле жни да го во ре они ко ји су се
за то шко ло ва ли. Чак и та да
са чу вај те до зу сум ње. По го то -
во не на се дај те на ве сти у ко -
ји ма из вор ни је име но ван, јер
текст ко ји по чи ње са „ре кла је

при ја те љи чи не при ја те љи це
при ја те љи ца Ни на из Ми ла на”,
или „ево са ве та јед ног док то ра
из Ки не ко ји ле чи Ита ли ја не”,
мо же да на пи ше би ло ко. Оби -
ље глу по сти ко је по том оба ве -
зно усле ди мо же вам до не ти
мно го стре са, али и не во ља,
ако у на ве де но пове ру је те.

У на шој зе мљи су сај то ви
Ми ни стар ства здра вља и Ин -
сти ту та за јав но здра вље Ср би -
је „Др Ми лан Јовaновић Ба тут”
адре се на ко ји ма би пр вен стве -
но тре ба ло по тра жи ти све ва -
лид не ак ту ел не ин фор ма ци је.
О дез ин фор ма ци ја ма у ве зи с
ко ро на ви ру сом мо же те се сва -
ко днев но ин фор ми са ти на бло -
гу www.raskrikavanje.rs, ко ји је
по кре нуо пор тал „Крик”.

Стручњaци с „Ба ту та” по тру -
ди ли су се да да ју од го во ре на
нај че шћа пи та ња на те му ко ро -
на ви ру са, а ми пре но си мо оне
нај ва жни је. Д. Кожан

Где осо ба ко ја има симп то ме и сум ња на ин фек ци ју 
но вим ко ро на ви ру сом мо же да се те сти ра?

Ако има те симп то ме ин фек ци је ор га на за

ди са ње (по ви ше на тем пе ра ту ра, ки ја ви ца,

ка шаљ, цу ре ње из но са, оте жа но ди са ње

или дру го), од мах ста ви те ма ску пре ко уста

и но са, по ја чај те хи ги је ну ру ку (пра ње то -

плом во дом и са пу ном у тра ја њу од нај ма ње

два де сет се кун ди), из бе га вај те кон так те с

дру гим осо ба ма, ко ри сти те ма ра ми цу кад

ки ја те или ка шље те и по зо ви те те ле фо ном

епи де ми о ло га ин сти ту та или за во да за јав но

здра вље над ле жног за под руч је у ко ме бо -

ра ви те. Те ле фо ни Цен тра за пре вен ци ју За -

во да за јав но здра вље Пан че во на ме ње ни

гра ђан ству су 062/88-69-721 и 066/86-66-

836. Од епи де ми о ло га ће те до би ти упут ства

о да љем по ступ ку.

Да ли је без бед но да при мим по штан ску по шиљ ку из
под руч ја за хва ће них ин фек ци јом но вим ко ро на ви ру сом?
На осно ву рас по ло жи вих по да та ка, сма тра

се да је ри зик од пре но са но вог ко ро -

на ви ру са на љу де пу тем по штан -

ских по шиљ ки за не мар љив.

Сви до да нас по зна ти ко ро на -

ви ру си, укљу чу ју ћи ви рус ко ји је

пре осам на ест го ди на узро ко вао SARS

и ви рус ко ји у по след њих се дам го ди на

узро ку је MERS, пре но се се не по сред ним

бли ским кон так том (ка пљич ним пу -

тем) и вр ло су осе тљи ви на ат -

мос фер ске усло ве (вр ло крат ко

за др жа ва ју ин фек тив ност из ван

људ ског те ла), те ни за је дан од

њих ни је утвр ђен пре нос пу тем

по штан ских по шиљ ки.

Kако из бе ћи за ра зу?
Ако бо ра ви те у под руч ји ма

у ко ји ма по сто ји ин тен зив на

тран сми си ја ви ру са:

• из бе га вај те кон такт с

бо ле сним љу ди ма, по го то во

с љу ди ма ко ји ка шљу;

• из бе га вај те тр жне цен -

тре и ме ста где се др же жи -

ве или мр тве жи во ти ње;

• при др жа вај те се оп -

штих пра ви ла о хи ги је ни ру -

ку и хра не;

• пре је ла, на кон упо тре -

бе то а ле та или ди ра ња жи -

во ти ња пе ри те ру ке са пу -

ном и во дом или ко ри сти те

дез ин фи ци јенс на ба зи ал -

ко хо ла;

• из бе га вај те кон такт са

жи во ти ња ма и њи хо вим из -

лу че ви на ма.

Куд год пу ту је те, при др -

жа вај те се оп штих пра ви ла

о хи ги је ни ру ку и хра не.

Мо же ли пр ска ње ал ко хо лом или
хло ром по те лу уби ти ко ро на ви рус?

Не. Рас пр ши ва ње ал ко -

хо ла или хло ра по те лу не ће

уби ти ви ру се ко ји су већ

ушли у ва ше те ло. Пр ска ње

та квих ма те ри ја мо же би ти

штет но за слу зо ко жу уста и

ока. Пре па ра ти на ба зи ал -

ко хо ла и хло ра мо гу би ти

ко ри сни за дез ин фек ци ју

по вр ши на, али их тре ба ко -

ри сти ти у скла ду са упут -

ством за упо тре бу.

Да ли су ефи ка сни су ша чи за ру ке?
Не. Су ша чи за ру ке ни су ефи -

ка сни у уни шта ва њу SARS-

-CoV-2. Да би сте се за шти ти -

ли од но вог ко ро на ви ру са,

потреб но је да што че шће пе -

ре те ру ке са пу ном и во дом

или да их чи сти те дез ин фи -

ци јен си ма на ба зи ал ко хо ла.

Колико је сигурна уве зе на хра на? 
Ни је за бе ле жен пре нос SARS–CoV-2 пу тем

хра не, те сто га не ма до ка за да пре храм бе ни

про из во ди уве зе ни из под руч ја у ко ји ма по -

сто ји ин тен зив на тран сми си ја ви ру са пред ста -

вља ју здрав стве ни ри зик за гра ђа не. Ви рус се

пр вен стве но пре но си с јед не осо бе на дру гу.

Да ли је без бе дан кон такт с кућ ним
љу бим ци ма и до ма ћим жи во ти ња ма?
По сто је ћа ис тра жи ва ња по -

ве зу ју ко ро на ви рус с не ким

вр ста ма сле пих ми ше ва у

Kини, али ни је ис кљу че но

при су ство и код дру гих жи -

во ти ња. Не ко ли ко вр ста ко -

ро на ви ру са се ја вља код жи -

во ти ња и мо гу се пре но си ти

на дру ге жи во ти ње и љу де.

Али, не ма до ка за да кућ -

ни љу бим ци (нпр. пси и

мач ке) има ју ве ћи ри зик од

за ра зе не го љу ди. Kао ме ра

оп ште пре вен ци је у кон так -

ту са жи во ти ња ма при др -

жа вај те се на че ла хи ги је не.

Је су ли хи рур шке ма ске ефи ка сна
за шти та про тив SARS–CoV-2?

Уз при ме ну дру гих ме ра за -

шти те, хи рур шка ма ска, ако

се пра вил но ко ри сти, пру жа

од ре ђе ни сте пен за шти те,

од но сно спре ча ва за ра жа -

ва ње ка пљич ним пу тем.

За уо би ча је ни со ци јал ни

кон такт са обо ле лим до -

вољ ни су хи рур шка ма ска

и одр жа ва ње уда ље но сти

нај ма ње је дан ме тар од

болесни ка.

Помаже ли ис пи ра ње но са 
фи зи о ло шким рас тво ром?

Не. Не ма до ка за да ре дов -

но ис пи ра ње но са фи зи о ло -

шким рас тво ром шти ти

људе од ре спи ра тор них ин -

фек ци ја, па ни од ин фек ци -

је но вим ко ро на ви ру сом.

Ако сте би ли у бли ском кон так ту
са осо бом обо ле лом од COVID-19?

Осо ба ко ја је то ком по -

след њих че тр на ест да на

би ла у бли ском кон так ту са

обо ле лим од COVID-19 би -

ће ста вље на под ак тив ни

над зор у са мо и зо ла ци ји.

То зна чи да ће осо ба би ти 

у кућ ној изо ла ци ји под

здрав стве ним над зо ром,

ме ри ти те ле сну тем пе ра ту -

ру јед ном днев но и би ти у

сва ко днев ном кон так ту с

над ле жним епи де ми о ло -

гом. Свако својевољно на -

пу штање самоизолације

кажњиво је.

Је су ли не ки под ве ћим ризи ком?
Ста ри је осо бе и осо бе с хро -

нич ним бо ле сти ма (по пут

по ви ше ног при ти ска, ср ча -

них бо ле сти, ди ја бе те са, по -

ре ме ћа ја је тре и бо ле сти ди -

сај них пу те ва) има ју ве ћи

ри зик од раз во ја те жих об -

ли ка ове бо ле сти.

Шта је но ви COVID-19? Шта је SARS-CoV-2?
Но ви ко ро на ви рус, ко ји се по ја вио 2019. го -

ди не, на зван је SARS-CoV-2. От кри вен је у

Kини кра јем 2019. Ра ди се о но вом со ју

коро на ви ру са ко ји пре ни је био от кри вен

код љу ди. Бо лест узро ко ва на тим ви ру сом

на зи ва се COVID-19.

Kоји су симп то ми за ра зе 2019-nCoV?
Kолико је по зна то, ви рус мо же узро ко ва ти

бла ге симп то ме слич не гри пу, по пут по ви ше -

не те ле сне тем пе ра ту ре, ка шља, оте жа ног ди -

са ња, бо ло ва у ми ши ћи ма и умо ра.

У те жим слу ча је ви ма ја вља ју се те шка

упа ла плу ћа, син дром акут ног оте жа ног ди -

са ња, сеп са и сеп тич ки шок, ко ји мо гу узро -

ко ва ти смрт па ци јен та. Осо бе ко је бо лу ју од

хро нич них бо ле сти под ло жни је су те жим об -

ли ци ма бо ле сти.

Иа ко ви рус по ти че од жи во -

ти ња, он се са да ши ри са

осо бе на осо бу. Тре нут но до -

ступ ни епи де ми о ло шки по -

да ци ни су до вољ ни за утвр -

ђи ва ње ла ко ће и успе шно -

сти ши ре ња ви ру са ме ђу љу -

ди ма. Ви рус се углав ном

пре но си ка пљич ним пу тем

при ки ја њу и ка шља њу.

Пре ли ми нар на ис тра жи -

ва ња ука зу ју на то да је про -

се чан пе ри од ин ку ба ци је

пет-шест да на, с мак си мал -

ним пе ри о дом до че тр на ест

да на. Иа ко су љу ди нај за ра -

зни ји ка да има ју симп то ме

(на лик на симп то ме се зон -

ског гри па – по ви ше на тем -

пе ра ту ра, ки ја ње, ка шља -

ње), по сто је на зна ке да не ки

љу ди мо гу пре не ти ви рус

иа ко не ма ју симп то ме или

пре не го што се симп то ми

по ја ве, што ни је не у о би ча је -

но и код дру гих ви ру сних

ин фек ци ја.

Kако се ви рус пре но си? Kолико ла ко се он ши ри?

СТРУЧ ЊА ЦИ С „БА ТУ ТА” ОД ГО ВА РА ЈУ НА АК ТУ ЕЛ НА ПИ ТА ЊА

СВЕ ШТО ТРЕ БА ДА ЗНА ТЕ О КО РО НА ВИ РУ СУ НА ЈЕД НОМ МЕ СТУ

Kоја су пра ви ла за пра ње ру ку?
Пра ње и дез ин фек ци ја ру ку

су кључ ни за спре ча ва ње

ин фек ци је. Ру ке тре ба пра -

ти че сто и те мељ но са пу ном

и во дом нај ма ње два де сет

се кун ди. Kада са пун и во да

ни су до ступ ни, мо же те

кори сти ти дез ин фи ци јенс

ко ји са др жи нај ма ње 60%

ал ко хо ла.

Ви рус ула зи у те ло кроз

очи, нос и уста, сто га их

немој те ди ра ти нео пра ним

ру ка ма.

По сто ји ли спе ци фич но ле че ње
бо ле сти COVID-19?

Не по сто ји спе ци фич на те ра пи ја ове бо ле сти. При ступ ле -

че њу па ци је на та са ин фек ци ја ма по ве за ним с ко ро на ви ру -

сом је симп то мат ско.
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Ми лен ко Пр вач ки (69) ро ђен
је у Фер ди ну, да на шњем Но -
вом Ко зја ку, у али бу нар ској оп -
шти ни, а на кон за вр ше не основ -
не шко ле се ли се у Пан че во. У
на шем гра ду је за вр шио Гим -
на зи ју „Урош Пре дић”, а за тим
по стао члан чу ве ног „Ате љеа
мла дих”. Ди пло ми рао је и ма -
ги стри рао у Бу ку ре шту, па се
вра тио у Пан че во и за по слио
Кул тур ном цен тру. Од 1991.
жи ви у Син га пу ру. Ту је пре да -
вао и био де кан на Фа кул те ту
умет но сти „Ла сал”, а са да има
зва ње ви шег са рад ни ка. Уче -
ство вао је на број ним сим по -
зи ју ми ма и умет нич ким ра ди -
о ни ца ма ши ром све та, а био је
и го сту ју ћи про фе сор у Ја па ну
и у Тур ској. По чет ком овог ме -
се ца до де ље на му је на гра да
„Са ва Шу ма но вић” за ли ков ну
умет ност за 2020. го ди ну.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да сте се пр -
ви пут су сре ли са сли кар ством?

МИ ЛЕН КО ПР ВАЧ КИ: По -
сле Дру гог свет ског ра та ве ћи -
на Не ма ца је би ла про те ра на.
У Фер ди ну је жи вео Не мац
Емил Лак са ра ди, цр тао је сли -
ке и ше ме за мо ју шко лу. Јед -
ном сам с дру гом по се тио ње -
гов ате ље и та да сам ре као да
хо ћу да бу дем сли кар. Он нас
је при хва тио и по че ли смо да
до ла зи мо сва ко днев но. Сли ка -
ли смо Мо неа, Пи ка са и оста -
ле иа ко ни сам ни знао ко су.
Ка да сам за вр шио основ ну шко -
лу, пре се лио сам се у Пан че во
и ту сам упо знао но ви круг љу -
ди. Имао сам сре ћу да сам с
Ми ро сла вом Жу жи ћем жи вео
у истом дво ри шту. Он ме је
увео у „Ате ље мла дих” и он да
је све кре ну ло сво јим током.

l Ко ли ко вам је „Ате ље”
значио?

– Мо ја пр ва из ло жба је би ла
у „Ате љеу мла дих”. Био сам
кли нац од се дам на ест го ди на
и у „Ате љеу” су сви би ли ста -
ри ји од ме не: Жу ле, Ми ша Ни -
ко лић, Ми ро слав Ан тић, Ба та
Бир та... Уме ли су да пре по зна -
ју та ле нат и да бри ну о мла -
дим љу ди ма. Још као гим на -
зи ја лац сам при су ство вао свим
тим ле ген дар ним пред ста ва ма
„Ате љеа”. Још увек се се ћам
„Ха мле та ба нат ског”. Би ли су
то умет нич ки екс пе ри мен ти...

l Он да су усле ди ле сту ди је?
– По ла гао сам при јем ни ов -

де, али ни сам био при мљен. На -
кон не ког вре ме на се део сам у
пан че вач кој би бли о те ци, у оном
де лу где су се на ла зи ле књи ге
ко је не мо жеш да из не сеш, ко је
су се ко ри сти ле за на уч не ра до -
ве. Чи тао сам, кад се по ја вио
мла дић ко ји је тра жио не ке књи -

ге о умет но сти. То је био До ру
Бо си ок, илу стра тор и гра фи чар
ко ји са да жи ви у Но вом Са ду.
По че ли смо да при ча мо и са -
знао сам да сту ди ра у Бу ку ре -
шту. Он је био Ру мун из Ба на -
та, али ми је ре као да при ма ју
и од ре ђе ни број стра на ца. Услов
је био да по ло жим ис пит, а он -
да шест ме се ци да по ха ђам на -
ста ву без оце њи ва ња и учим је -
зик. По ло жио сам и по сле три
ме се ца оти шао та мо.

l Ка ко пам ти те сту ди ра ње у
Ру му ни ји?

– За ме не је би ло не ве ро -
ват но. Би ло нас је два на е сто -
ро у кла си. Ни је би ло гу жве,

мо гао си да са знаш мно го, ура -
диш и на у чиш. Има ли смо сав
ма те ри јал: бо је, чет ке, плат -
на... Би ли смо при ви ле го ва ни
као сту ден ти умет но сти. При -
су ство ва ли смо ра зним ак тив -
но сти ма и све ча но сти ма.

l Ка ко је би ло ка да сте се
вра ти ли у Пан че во?

– Мо ра ло је све из по чет ка.
Сви при ја те љи су би ли ту, али
је тре ба ло гра ди ти ка ри је ру од
ну ле. Пре не го што сам оти -
шао на сту ди је, из ла гао сам
са мо у Пан че ву. Из Ру му ни је
сам до шао с Де ли јом, мо јом
су пру гом, ко ја је та ко ђе умет -
ни ца. Кон ку ри сао сам за Ок -
то бар ски са лон, јед не го ди не
ти не при ме, дру ге при ме рад...
И он да је кре ну ло. Имао сам
сре ћу да сам се за по слио у Кул -
тур ном цен тру, па сам са ра ђи -
вао с љу ди ма не са мо из Пан -
че ва већ из це ле Ју го сла ви је.
Јед но вре ме сам во дио и Га ле -
ри ју. Дру жи ли смо се са умет -
ни ци ма из Бе о гра да, Са ра је ва,
За гре ба... ко ји су до ла зи ли. У
Пан че ву је, по себ но осам де се -
тих, цве та ла кул ту ра, на ро чи -
то су ак тив ни би ли по зо ри ште
и га ле ри ја.

l Ви сте је дан од идеј них
тво ра ца „Пан че вач ке из ло жбе

ју го сло вен ске скулп ту ре”, са -
да шњег Би је на ла умет но сти?

– По мо гао нам је Ђор ђе Јо -
вић, та да шњи но во сад ски
крити чар и ку стос, али то је
био про је кат пан че вач ке умет -
нич ке сце не, сви смо уче ство -
ва ли. Та ко ђе, ак тив но сам уче -
ство вао у Ли ков ној ко ло ни ји
„Де ли блат ски пе сак”.

l Ка ко се де си ло да оде те у
Син га пур?

– Де ли ја и ја смо 1991. го -
ди не би ли у Па ри зу ско ро два
ме се ца. Кад год сам звао ро -
ди те ље, они су ми го во ри ли да
ме је звао не ко из Син га пу ра,
а ја ни ко га та мо ни сам по зна -
вао. По по врат ку, те ле фо ни ра -
ла ми је ко ле ги ни ца с ко јом
сам сту ди рао у Ру му ни ји. Би -
ла је ди зај нер и жи ве ла у
Франк фур ту. До би ла је ве ли -
ки по сао, уре ђе ње му зе ја, и
тра жи ли су не ко га са ака дем -
ским обра зо ва њем, али да зна
да ра ди ре а ли стич ке цр те же и
скулп ту ре. Пред ло жи ла ми је
да до ђем на два ме се ца, док
не на ђу не ко га дру гог. Ре кла
је: „По не си са мо крат ке пан -
та ло не и пар ма ји ца”. Пла ти -
ли су ми кар ту, хо тел... По сле
два ме се ца су схва ти ли да не
мо гу да на ђу ни ко га ко би ра -
дио као ја, па су тра жи ли да
оста нем две и по го ди не и по -
ну ди ли да ми обез бе де ку ћу и
ате ље, да до ве дем по ро ди цу.

Мо ја су пру га је ре кла да јој се
чи ни да си ту а ци ја у Ср би ји ни -
је до бра и да тре ба при хва ти -
ти ту по ну ду. То је би ло кра -
јем ок то бра, а ћер ка Ана и она
су до шле већ у ја ну а ру. По сле
го ди ну да на смо Де ли ја и ја
на пра ви ли за јед нич ку из ло жбу
у га ле ри ји ака де ми је „Ла сал”,
на кон че га су ме осни вач и
пред сед ник ака де ми је по зва -
ли да пре да јем. Ка да сам за -
вр шио про је кат у му зе ју, за по -
чео сам ака дем ски рад.

l Ко ли ко је би ло те шко
прилагодити се дру га чи јој сре -
ди ни, као што је Син га пур?

– Већ сам имао не ко ис ку -
ство жи во та у дру гој зе мљи. Ру -
му ни ја је би ла ком шиј ска, али
опет дру га чи ја. Ако има те са -
мо по у зда ње, сву да мо же те би -
ти при хва ће ни. Син га пур је јед -
но ме ри то крат ско дру штво, до -
би јаш оно ли ко ко ли ко мо жеш
да до при не сеш дру штву. Они
су пре по зна ли да ја мо гу да им
по мог нем...

Ме ни је та мо би ло фан та -
стич но. Пр во, то је био но ви,
нео сво јен про стор. Ка да сам
ја сти гао, по сто јао је са мо На -
ци о нал ни му зеј, а са да има ју
два де сет му зе ја, око три де сет
по зо ри шта и сто ти не га ле ри -

ја. Уле тео сам у про стор у ком
се мо гло ства ра ти. Ов де је све
било отво ре но. Ра дио сам као
про фе сор, за тим де кан, и ства -
рао не што што ни сам мо гао
ни да прет по ста вим да ћу
моћи. Ве ли ка је сре ћа и за -
довољ ство ка да су ти на по ри
ви дљи ви.

l Шта сте све ура ди ли та мо?
– Као умет ник сам до нео је -

дан но ви са вре ме ни дух, а као
пе да гог сам ишко ло вао ско ро
хи ља де сту де на та. Отво рио сам
им очи и охра брио их да ра де
шта же ле, да мо гу да екс пе ри -
мен ти шу и гре ше. Ов де кад по -
гре шиш, не ма жр та ва и то тре -
ба ис ко ри сти ти. Ипак је то дру -
га чи ја кул ту ра, ни су баш аван -
ту ри стич ки рас по ло же ни. Вр -
ло су праг ма тич ни и био је иза -
зов да их окре неш, на чи ниш
дру га чи јим. А он да ка да за вр -
ше, они ши ре те иде је и до -
при но се ли бе ра ли за ци ји, ко ја
ни је по сто ја ла.

l Ка ко се ва ше сли кар ство
ме ња ло од ка да сте за вр ши ли
сту ди је до да нас?

– У по чет ку сам се ба вио фи -
гу ра ци јом и не ком вр стом на -
ра ци је. Ба вио сам се дру штве -
ним те ма ма, ко мен та ри сао на -
ше вре ме: не мо гућ ност ме ђу -
соб не ко му ни ка ци је, за тим ло -
вач ке тро фе је на ших пред сед -
ни ка... Он да сам схва тио да то
ни че му не во ди, да та ко ви ше

оште ћу јем умет ност не го што
не ко ме отва рам очи. За то сам
по чео да ис тра жу јем са му сли -
ку, а на ра ци ју сам пре пу стио
не ко ме ко мо же да при ча бр -
же и бо ље од ме не. Ни ка да ни -
сам пре ста јао да ра дим, чак ни
ка да сам био де кан.

l Чи ме се са да ба ви те?
– Углав ном сам у ате љеу. Не

мо рам сва ки дан да идем на
по сао. У Син га пу ру је за вр ше -
на Де ли ји на и мо ја за јед нич ка
из ло жба, у то ку је из ло жба у
Но вом Са ду, а уско ро ћу има -
ти ве ли ку из ло жбу у Пе кин гу.

l Ва ша су пру га је скулп тор.
Ко ли ко че сто са ра ђу је те?

– Пр во смо по че ли да из ла -
же мо за јед но, а он да да пра ви -
мо ко ла бо ра ци је. На овој по -
след њој из ло жби пред ста вље -
не су мо је сли ке, цр те жи и
прин то ви, она је има ла не ку
ке ра ми ку, али смо има ли и не -
ке скулп ту ре ко је смо за јед но
ра ди ли. Ра дио сам скулп ту ре
ко ри сте ћи ње ну ке ра ми ку.

l Ко ли ко вас је об ра до ва ла
на гра да „Са ва Шу ма но вић”?

– Био сам из не на ђен. Зна -
чи ми пу но да и на кон три де -
сет го ди на не ко и да ље ми сли
о ва ма и сма тра да оно што
сам ра дио пре, уз ово што сам

ра дио по след ње три де це ни је,
мо же би ти зна чај но за исто -
ри ју срп ске умет но сти. С дру -
ге стра не, за ни мљи во је да сам
ја пр ви не ро ђе ни Син га пу рац
ко ји је до био На ци о нал ну на -
гра ду за умет ност, а са да сам
пр ви до бит ник на гра де „Са ва
Шу ма но вић” а да ни сам гра -
ђа нин ове зе мље. За до вољ ство
је да иза ме не ни је оста ла пра -
зни на, а да су ме та мо на -
гради ли због оно га што сам
учи нио. Као да сам жи вео два
жи во та.

l Ка да сте до би ли на гра ду у
Син га пу ру и шта је она кон -
крет но под ра зу ме ва ла?

– То је би ло пре шест го ди -
на. У пи та њу је нај ве ћа на гра -
да у Син га пу ру. До де љу је се за
жи вот но де ло у обла сти ви зу -
ел них умет но сти. Ње на вред -
ност је осам де сет хи ља да до -
ла ра. За тај но вац сам мо рао
да пред ло жим про је кат ко ји ћу
ре а ли зо ва ти. Штам па ли су ми
ве ли ку мо но гра фи ју с ре тро -
спек ти вом мо јих ра до ва у по -
след њих че тр де сет го ди на.

l На шта сте да нас нај ви ше
по но сни?

– Пр вен стве но на то што сам
ус пео да одр жим по ро ди цу и
на то што се сви ба ви мо умет -
но шћу. Дра го ми је да сам и
да ље остао зна ти же љан, јер ме
то гу ра на пред.

Мир ја на Ма рић

От куд у Пан че ву „Тур ска
глава”?

Ако не ра чу на мо сар ме ко -
је су нам из Ма ле Ази је до не -
ле Осман ли је, за тим инат, и
ту и та мо не ки ген од за во је -
ва ча ко ји су че ти ри ве ка др -
жа ли Бал кан ско по лу о стр во
и не што кра ће, али под јед на -
ко чвр сто, и део Ма ђар ске, те
у два на вра та оп се да ли Беч,
ни је нам оста ло ни шта осим
„Тур ске гла ве”. Има ау то ра
ко ји сма тра ју да је ту у сво је
вре ме по се чен не ки Тур чин,
али пре ће би ти – с об зи ром
на прак су на овим про сто ри -
ма – да се на углу да на шњих
ули ца Жар ка Зре ња ни на и Ба -
те Ми ха и ло ви ћа на ла зи ла ка -
фа на чи ји је га зда, ју на че ћи
се и бу са ју ћи у пр са, дао да
му на ли ме ној фир ми ис пи -
шу „Код тур ске гла ве”...

От ка ко је Су леј ман Ве ли -
чан стве ни по сле Мо хач ке бит -
ке 1526. по ко рио обла сти
север но од Бе о гра да, па до
1706. го ди не, Пан че во је би -
ло део Тур ске ца ре ви не, ка -
са ба под име ном Бан сиф, као
хи ља де других.

А он да је 1716. бук нуо ше -
сти рат из ме ђу ца ре ва ко ји су
сто ло ва ли у Стам бо лу и Бе чу.

Ве ли ки ве зир Си лах дар Да -
мат Али-па ша с про ле ћа 1716.
са ку пио је вој ску и кре нуо ка
Бе о гра ду. У по чет ку му је
ишло до бро – Тур ци су пре -
шли у Срем и Бач ку и по па -
ли ли мно га на се ља; стра да ли
су, из ме ђу оста лих, Срем ски
Кар лов ци и ма на стир Кру ше -
дол. По чет ком ав гу ста су оп -
ко ли ли Пе тро ва ра дин ску твр -
ђа ву и за по че ли бом бар до ва -
ње, али је по са ди твр ђа ве у
по моћ сти гао Еу ген Са вој ски,
вр хов ни за по вед ник ау стриј -
ских тру па у том ра ту. Он је
ус пео да раз би је тур ску оп са -
ду 5. ав гу ста 1716. на кон са -
мо че ти ри са та бор бе. У би ци
код Пе тро ва ра ди на стра да ло
је 2.212 ау стриј ских и пре ко
6.000 тур ских вој ни ка, ме ђу
ко ји ма и сам ве ли ки ве зир
Да мат Али-па ша.

По сле по бе де код Пе тро ва -
ра ди на ау стриј ска вој ска је
за по че ла осло ба ђа ње Ба на та.

Пу ко ви вој ске Еу ге на Са -
вој ског, ко је је пред во дио гроф
Кла у ди је Фло ри мунд Мер си,

при спе ли су 8. но вем бра 1716.
го ди не пред Пан че во. Тур ци
у Пан че ву ис та кли су пр во
цр ве не за ста ве, што је био
знак да ће се бо ри ти, иа ко су
би ли знат но сла би ји у људ -
ству и на о ру жа њу. Али та да
је пре ко Ду на ва до гра да до -
про од јек три ју пло ту на с бе -
о град ске твр ђа ве, ко ји су зна -
чи ли да пан че вач ки Тур ци не
мо гу да ра чу на ју на по моћ с
те стра не. За то су про ме ни ли
за ста ве – ис та кли су бе ле. Од -
лу чи ли су да се не бо ре и 9.
но вем бра, без ис па ље ног мет -
ка, Фло ри мунд Мер си је ушао
у Пан че во.

Има не ких пи са них тра го -
ва да су Ау стри јан ци у на шем
гра ду хте ли да зи да ју твр ђа ву
из ко је би се др жа ла под кон -
тро лом пло вид ба на Ду на ву,
али ни ка кво утвр ђе ње ни је
зи да но. По во љан по ло жај Пан -
че ва, ме ђу тим, ис ко ри шћен
је за осва ја ње Бе о гра да сле -
де ће, 1717. го ди не.

Еу ген Са вој ски је те го ди не
на ре дио да се ка на лом спо је
Ти са и Та миш, ко јим је рат не
шај ке пре ба цио у за ле ђе Пан -

че ва. За тим је на пра вио пон -
тон ски мост пре ко Ду на ва ју -
жно од Бе о гра да, из ме ђу Пан -
че ва и Ви шњи це, и пре ко ње -
га пре ба цио 140.000 вој ни ка
ко ји су Бе о град од се кли с ју -
га и спре чи ли глав ни ну тур -
ске вој ске да бе о град ским Тур -
ци ма при тек не у по моћ.

Ова кав по тез је био пот пу -
но из не на ђе ње за Осман ли је,
јер су оче ки ва ли ди рек тан на -
пад из Сре ма пре ко Са ве, али
су пру жи ли же сток от пор. Уза -
луд! У ве ли кој би ци ау стриј -
ска вој ска је у ма гли и ме те жу
ис по љи ла ве ћу ди сци пли ну и
уве жба ност, па су Тур ци из гу -
би ли Бе о град и рат је за вршен.

Али са мо две де це ни је ка -
сни је, од 1735. до 1739, ра то -
ва ло се опет, сед ми пут. Ау -
стри ја је из гу би ла Бе о град,
са мо што је гра ни ца из ме ђу
два цар ства по ву че на Са вом
и Ду на вом, па се Пан че во на -
шло у са ста ву Ау стри је и ту
оста ло све до 1918.

Исти на, наш град је пре тр -
пео ра за ра ње и у по след њем
ау стриј ско-тур ском ра ту од
1777. до 1791. го ди не, али тур -
ско је већ одав но би ло прошло...

Био сам кли нац од
седам на ест го ди на и 
у „Ате љеу” су сви 
би ли ста ри ји од ме не:
Жуле, Ми ша Николић,
Ми ро слав Ан тић, Ба та
Бир та... Уме ли су да
пре по зна ју та ле нат.

НАШ ГОСТ: МИ ЛЕН КО ПР ВАЧ КИ, СЛИ КАР

КА КО САМ УС ПЕО У СИН ГА ПУ РУ

НЕ ВИ ДЉИ ВА ИСТО РИ ЈА ТУ РА КА У ПАН ЧЕ ВУ

Наш град је био
готово два ве ка 

под вла шћу сул та на

Миленко Првачки
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Сва на ша хте ња за по чи њу реч ју.
Јед ном за че та, реч по ста је нео д ло -
жна – от ки да се од чо ве ка и гра ди
мост из ме ђу ње га и све та ко ји га
окру жу је. Та ко да љи не по ста ју бли -
зи не и та ко сва ко од нас оста вља
траг на дру гој стра ни оба ле – у љу -
ди ма и у вре ме ну ко је нам је да то.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта је ва ма ме лем за ду шу. Књи ге
из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле де -
ћих по ру ка:

„Ме лем за ду шу ће ми би ти да
чу јем да је ово лу ди ло про шло.”
063/8881...

„Ме ни је ме лем за ду шу ових
да на чи та ње књи га уме сто ве сти и
об ја ва на дру штве ним мре жа ма.”
064/4342...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ме би сте нај ра -
ди је ре кли збо гом:

„Овом ви ру су ко ме ни име не
же лим да из го во рим.” 064/2312...

„Са че ка ћу из бо ре да се из ја сним
о то ме.” 064/3343... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 25. мар та, 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: „Да ли сте и ви скроз океј?”,
на гра ди ће мо по јед ном књи гом.
Од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју.

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

У књи зи „Ја сам скроз океј! По -
ма гај те!” Ана бел Рив кин и Еми ли
Мак ми кан да ју свеж по глед на
моћ и по тен ци јал же на: ду хо ви -
тих, ди ги тал но пи сме них и из у -
зет но не спо кој них.

„Ја сам скроз
океј! По ма гајте!”

„Мост од ри је чи”
Ме ше Се ли мовића

Два чи та о ца ко ји до 25. мар та, 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 је ре чи су би ле мост до
вас?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СА КУ ПЉА ЈУ КЊИ ГЕ

И У ДО БРУ И У ЗЛУ
У ово вре ме епи де ми је и огра ни че ног
кре та ња, кад смо при ну ђе ни да оста -
не мо у сво јим до мо ви ма, не ки од нас
вра ти ће се за бо ра вље ним при ја те љи -
ма – књи га ма. Брз тем по жи во та, оба -
ве зе, бри ге... не ке од нас су уда љи ли
од чи та ња. Али не ки су им вер ни це -
лог жи во та 

Оми ље ни по клон

Дра га на Јо ва но вић (43) ма стер про -
фе сор је не мач ког је зи ка и књи жев -
но сти и ра ди у ОШ „Мо ша Пи ја де” у
Ива но ву и у ОШ „Ми ро слав Ан тић
Ми ка” у Пан че ву.

– Би ла сам фа сци ни ра на књи га ма
од ра ног де тињ ства. Тач но се се ћам и
сли ка и ре че ни ца из пр вих књи га ко је
ми је чи та ла мај ка: „А он да су се за о -
ри ле фан фа ре са зи ди на...” То је из
сли ков ни це „Успа ва на ле по ти ца”. Књи -
ге са ку пљам од кад знам за се бе, ни ка -
да ми ни је би ло до вољ но да их по зајм -
љу јем из би бли о те ке. Не ка ко ми се ни -
је ра ста ја ло од њих и би ло ми је ту жно
што мо рам да их вра тим. Во лим јав не
би бли о те ке, али ми је дра же да књи га
бу де са мо мо ја – ка же нам Дра га на.

Ба рем јед ном ме сеч но ку пи се би или
ћер ки јед ну књи гу. Вр ло ра до их и по -
кла ња, а нај ви ше во ли и кад књи гу са -
ма до би је на дар, ре ци мо за ро ђен дан.

– То је не ка ко тра ди ци ја, ко ју по -
шту ју мо је дру га ри це. Ја им дам спи -
сак, а оне иза бе ру шта ће ко ја да ми
по кло ни – ка же она.

У сво јој кућ ној би бли о те ци има нај -
ви ше исто риј ских ро ма на и ко мич не
фан та сти ке; све књи ге Те ри ја Пра че -
та ко је су из да те на срп ском и не ко -
ли ко на не мач ком.

– Као млад про фе сор би ла сам оп -
те ре ће на ску пља њем уџ бе ни ка и уоп -
ште књи га на не мач ком. А то је би ло
пре два де сет го ди на, па и ни је би ло
та ко ла ко до ћи до стра них из да ња.
Са да ма ње ску пљам књи ге ве за не за
про фе си ју, јер има до ста мо гућ но сти
и за ди ги тал не вер зи је. Што се ти че
бе ле три сти ке, то мо рам да имам у
па пи ру. Ту ме страст за ску пља њем
не по пу шта – об ја шња ва Дра га на. 

Од сто ти не књи га ко је има, сва ка је
би ла пр во про чи та на, па на шла сво је
ме сто на по ли ци.  

– Све га не ко ли ко књи га сам про -
чи та ла ви ше од јед ном. Из ме ђу оста -
лих, „Дер виш и смрт”, „Рат и мир” и
„Бу ден бро ко ве”. Углав ном ме ву ку но -
ве књи ге. То је као с гра до ви ма. Рет -
ки су гра до ви у ко је се вра ћам. Има
то ли ко то га но вог што тре ба про чи -
та ти и то ли ко то га но вог што тре ба
ви де ти – ка же она. 

Ра ни је ни је во ди ла еви ден ци ју о
то ме ко ме по зајм љу је књи ге, али од
пре де се так го ди на за пи су је. То, ка -
же, ни је га ран ци ја да ће јој књи га би -
ти вра ће на, али бар зна код ко га је. 

– Са мо онај ко је пре се ља вао књи ге
зна шта су пра ве му ке. Још се вр ло до -
бро се ћам ре че ни це чо ве ка из фир ме
за се лид бе ко ји ми је пре две го ди не
ре као: „Ни ка да ви ше не ће мо се ли ти
про фе со ре!” – при ча са осме хом.

Де да као узор

Ти ја на Бје ло пе тро вић (26) по стру ци
је еко лог, али са да ра ди ад ми ни стратив -
ни по сао. Че сто пу ту је и пла ни нари.

– По че ла сам да са ку пљам књи ге
као де те за хва љу ју ћи де ди, ко ји је
мно го чи тао. Сва ка ње го ва ре че ни ца
о чи та њу и књи га ма има ла је те жи ну
ко ја је у ме ни бу ди ла ди вље ње и жељу

да јед ног да на бу дем као он. Ку пу јем
их че сто, по ру чу јем пре ко ин тер не та,
али до би јам их и на по клон – ка же
Ти ја на.

У ње ној кућ ној би бли о те ци су нај -
за сту пље ни ји ро ма ни до ма ћих ау то -
ра, исто риј ске књи ге и ен ци кло пе ди -
је о ана то ми ји, жи во тињ ском и биљ -
ном све ту, сна ла же њу у при ро ди, оби -
ча ји ма и кул ту ра ма ра зних на ро да.
Има ви ше од сто на сло ва, а број не -
пре ста но ра сте.

– Имам до ста књи га ко је су у ве зи с
мо јом про фе си јом, али се не др жим
стро го са мо тог по ља. Во лим да сти -
чем зна ња из свих мо гу ћих обла сти,
па по ру чим и књи гу о мо ре плов ству
или дре су ри па са – ка же уз осмех.

У сво јој би бли о те ци има до ста стра -
них ау то ра, али и књи га на сле ђе них

од де де. То су углав ном ста ра из -
да ња до ма ћих ро ма на и књи ге о
фи зи ци и ар хи тек ту ри.

Рет ко иде у би бли о те ке, чи та
углав ном књи ге са сво јих по ли ца,
у сво јој со би. Ту се, у свом кут ку,
ка же, осе ћа нај бо ље.

Би бли о те ка вред на ди вље ња

Је ле на Ка ту ца (37) про фе сор ка је
срп ског је зи ка и књи жев но сти. За -
во ле ла је књи ге ка да је на у чи ла да
чи та. Ре дов но је из би бли о те ке по -
зајм љи ва ла књи ге ко је су би ле за
њен уз раст. То су би ле де ве де се те,
ни је би ло ве ли ког из бо ра, али се
сна ла зи ла на све на чи не.

– Књи ге сам по че ла да ску пљам
ре ла тив но ка сно, тек на фа кул те -
ту. Пр во су то би ли уџ бе ни ци, при -
руч ни ци, реч ни ци и кла си ци ко ји
су би ли лек ти ра за ис пи те. Тек кад
сам по че ла да ра дим, мо гла сам
се би да при у штим ве ће ку по ви не –

ка же Је ле на.
Са да ку пу је књи ге ве о ма че сто, нека -

да и сто ти ну го ди шње. Али мо ра да их
кри јум ча ри у ку ћу, јер већ има озбиљан
про блем с про сто ром за сме шта ње.

– Стал но пра тим шта из ла зи, шта
се пре во ди и пра вим ли сту књи га ко је
же лим. Љу ди ко ји ме по зна ју нај че -
шће ми по кла ња ју књи ге – ка же она.

Књи ге су јој на по ли ца ма раз вр ста не
по жан ро ви ма. Има мно го струч них
књи га ко је се ти чу је зи ка, гра ма ти ке, а
ту су и при руч ни ци, књи жев не кри ти -
ке, реч ни ци... Има ен ци кло пе ди је, кла -
си ке, али и до ста са вре ме не књи жев -
но сти; у по след ње вре ме и деч је књи ге,
због си на, ко ји та ко ђе во ли књи ге.

– Углав ном про чи там све што
ку пим. Струч не књи ге су ми
увек при ру ци, ако је по требно

да не што про ве рим, али по сто је књи ге
ко је че сто из но ва чи там. Нај че шће се
вра ћам Ан дри ћу и по е зи ји Ми ло ша
Цр њан ског – при ча нам Је ле на.

У сво јој би бли о те ци има око хи ља -
ду књи га. По ред сво јих, чу ва и књи ге
дру га ри це ко ја је у ино стран ству. Бри -
са ње пра ши не с књи га тра је пре ду го
ко ли ко год да их има.

– Про на шла сам до бар си стем да то
не мо рам да ра дим че сто. Из ме ђу књи -
га не ма про сто ра ни за иглу, па са -
мим тим не ма пра ши не – об ја шња ва.

Књи ге је се ли ла не ко ли ко пу та. Ту
су му ке с про на ла же њем ку ти ја, па
па ко ва ње, мо ра да се па зи да се не
оште те… А на кра ју не ко тре ба да их
пре не се, што је нај те жи део. Ње ни
при ја те љи су се че сто жа ли ли на бол
у ле ђи ма по сле ње не се лид бе.

Љу бав и по тре ба

Си мо на Стан ко вић (25) ап сол вент ки -
ња је Фа кул те та по ли тич ких на у ка.
Осно ва ла је пу ту ју ће
по зо ри ште за де цу, у
окви ру ко јег по сто ји ра -
ди о ни ца глу ме за ма -
ли ша не – „Глу ми о ни -
ца”. Књи ге је за во ле ла
у де тињ ству. Сли ков -
ни ца „Али са у зе мљи
чу да” слу жи ла јој је као
играч ка. У ти неј џер -
ском до бу та љу бав је
оја ча ла и пре тво ри ла
се у по тре бу, за тим и у
на вику.

– У гим на зи ји сам
са ку пља ла но вац од џе -
пар ца за ве ли ки до га -
ђај го ди не – Са јам
књи га. Кроз оба ве зну

школ ску ли те ра ту ру упо зна ла сам
се с де ли ма Тол сто ја, До сто -

јев ског, Сер ван те са, Хе мин -
ге ве ја, Шек спи ра, Цр њан -
ског...  Та да сам се за љу би -
ла у ру ску књи жев ност, па
су пр во на по ли це ста ле Че -

хо вље ве дра ме и при по вет ке
– ка же Си мо на.
Ку пу је их кад год има при ли -

ке, не ка да је то јед ном не дељ но,
не ка да оне ко је се про да ју за ди -
нар уз не дељ ни ке.

– Сва ки део мо је би бли о те ке
озна ча ва не ку жи вот ну фа зу. По -
че ла сам с клaсицима, а тре нут но
сам „ин фи ци ра на гро зни цом Фе -
ран те”, та ко да су на по ли це сти -
гле но ве књи ге: „Мо ја ге ни јал на
при ја те љи ца”, „При ча о но вом пре -
зи ме ну”, „При ча о они ма ко ји од -
ла зе и они ма ко ји оста ју”, „Да ни
на пу ште но сти”. Ка да ми се до пад -
не не ки пи сац, поч нем да чи там
ње го ва де ла и до но сим их ку ћи.
Пре Еле не Фе ран те то је био Ир -
вин Ја лом као об лик пси хо те ра пи -

је – ка же она.
Због по сла ко јим се ба ви, са да је

опет на не ком по чет ку. По че ла је да
са ку пља књи ге за би бли о те ку „Глу -
ми о ни це” у „Ма рекс цен тру” у Ја бу -
ци.

– Тај про је кат деч је би бли о те ке на -
зва ла сам по књи зи Ја смин ке Пе тро -
вић „Од чи та ња се ра сте” и уве ла пра -
ви ло „јед на књи га не дељ но”. То зна -
чи да де те по зај ми књи гу од „Глу ми -
о ни це”, а јед ну до не се ме ни да про -
чи там. Пред ви ђе ни рок да се про чи -
та је не де љу да на. Ка да се раз ду жи -
мо, по раз го ва ра мо о ути сци ма, а де -
ца до би ја ју ме да љу. Јед на књи га, јед -
на ме да ља – при ча по но сно Си мо на.

По сто је књи ге ко ји ма се вра ћа, то
су по е зи ја Ми ле не Мар ко вић или
крат ке при че Ми хај ла Пан ти ћа. Оба -
ве зно јед ном го ди шње про чи та Хе се -
ов ро ман „Са мо во ља пред ста вља за -
до вољ ство” или јед ном у две го ди не
„Ње точ ку Ње зва но ву” До сто јев ског.

– Кад ми не ко за тра жи књи гу, ја
га, обич но, по зо вем код се бе. Мо же
да чи та ко ли ко год же ли и кад год
же ли, ја ћу ску ва ти ка фу или чај,
али књи гу не мо же да из но си – за -
кљу чу је Си мона.

Фи ло зоф ски при ступ

Фи лип Ми лен ко вић (30) ак ти ви ста
је, ис тра жи вач и кон сул тант.

– У Гим на зи ји сам
у по след њој клу пи по -
чео из до са де да пи -
шем по е зи ју. Та ко ђе,
да гу там фи ло зо фи ју
и ку пу јем те књи ге.
Ма тур ски рад ми је
био о Ни чеу. Сву „ис -
тра жи вач ку гра ђу”
сам ку пио. Ту је и „Ха -
ри По тер”, сва ка ко!
Ве ро ват но пр ви ком -
пле тан се ри јал књи га
код нас. Се ћам се ку -
по ви не че твр тог де ла,
у Па ри зу, ко ји је био
на ен гле ском, пар не -
де ља по из ла ску, пре

не го што је био пре ве ден на срп ски.
То ми је мо жда нај срећ ни ја ку по ви на
књи ге – ка же Фи лип.

У кућ ну би бли о те ку уно си по пар
књи га ме сеч но, али не ка да и де се так
у цу гу. Ипак, све че шће их на ла зи и
чи та у ди ги тал ној фор ми.

– Во лим ка да пу ту јем да ку пим ма -
кар јед ну књи гу. Од ла зим у књи жа ре,
али во лим и оне им про ви зо ва не на
ули ца ма – ка же нам Фи лип.

Ње го ву ко лек ци ју чи не углав ном
де ла из обла сти фи ло зо фи је и по ли -
тич ке те о ри је. 

– Имам све што су ика да на пи са ли
Ни че и Вит ген штајн, и до ста књи га о
овом дру гом. Та ко ђе и Шо пен ха у е ра,
из ра них чи та лач ких да на, и це лу ко -
лек ци ју Фрој да. По след њих го ди на
чи там и ку пу јем углав ном књи ге ко је
има ју ве зе с тех но ло ги јом. Све ви ше
је и на уч не фан та сти ке – ка же.

На ба вља и књи ге на ен гле ском, не -
ка да за то што пре вод на срп ском не
по сто ји, а углав ном да би уса вр ша вао
је зик.

– Имам и пар књи га на фран цу -
ском, ко је не умем да про чи там, ку -
пио сам их Па ри зу на ули ци јер су
има ле су пер ди зајн и ко шта ле 50 цен -
ти. Не ка да ћу, на дам се, мо ћи и њих
да чи там – ка же он.

Без ди ги тал не би бли о те ке, има не -
где око пет сто књи га. Нај ста ри ју књи -
гу ко ју по се ду је штам па на је 1887.
го ди не, а ту су и оне из ра ног два де -
се тог ве ка.

Мир ја на Ма рић

Драгана Јовановић

Филип Миленковић

Симона Станковић

Јелена Катуца

Тијана Бјелопетровић
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Ка ко се тре ба по на ша ти у вре -
ме пан де ми је, на де лу су по -
ка за ли при пад ни ци две ју раз -
ли чи тих ге не ра ци ја из До ло -
ва. С об зи ром на то да љу ди
пре ко ше зде сет пет го ди на
пре свих не би тре ба ло да на -
пу шта ју изо ла ци ју, Са ра Сто -
јиљ ко вић из До ло ва, уче ни ца
пе тог раз ре да, учи ни ла је пле -
ме ни то де ло и од не ла по треп -
шти не свом ста ри јем су гра -
ђа ни ну – Жив ку Нов ко ви ћу.

За хвал ност за учи ње но до -
бро де ло овај умет ник ама -
тер ис ка зао је кроз бес пла тан
курс тех но ло шке при пре ме и
сли ка ња на цре пу. На рав но,
при ме ње не су све ме ре пре -
до стро жно сти у скла ду с ван -
ред ним ста њем, уз ко ри шће -
ње ма ски, дез ин фек ци ју рад -
них по вр ши на, пра ње ру ку,
без бед ну уда ље ност...

О Са ри Сто јиљ ко вић је пи -
са но у про шлом бро ју „Пан -
чев ца”, ка да се у окви ру ли -
те рар не ве че ри у клу бу пен -
зи о не ра у До му кул ту ре пред -
ста ви ла као ау тор три ју пе -
са ма: „До ло вач ко ви но во -
лем”, „Сла ни ни цу ма сну во -
лем” и „Ба нат ски вез”. Она је
и у овом слу ча ју при хва ти ла
но ви ства ра лач ки иза зов, баш
као и Жив ко, ко ји већ го -
дина ма оду ше вља ва сво јим

ру ским пеј за жним сли кар -
ством и уљи ма на плат ну.

На њи ма, по ред Нов ко ви -
ће вог за ви ча ја – се ла По -
љанице из око ли не Вра ња,
доми ни ра ју мо ти ви До ло ва,
ко ји се на ла зе и на осли каним
цре по ви ма. Он је ак ти ван члан
ло кал них удру же ња ви на ра и
пен зи о не ра, а мо то му гла си:
оно што ни је на пи са но и на -
цр та но ни је се до го ди ло.

СЕЛО

Ме сне за јед ни це
осно ва ле кри зне
штабо ве за бор бу
про тив ко ро на ви ру са

При о ри тет – 
ис пу ња ва ње по тре ба
ста ри јих гра ђа на

От ка ко је по че ла ве ли ка епи -
де ми ја ко ро на ви ру са и пре ра -
сла у пан де ми ју, што је, по ред
оста лог, усло ви ло и уво ђе ње
ван ред ног ста ња, жи вот у пан -
че вач ким на се ље ним ме сти ма
по ла ко по чи ње да се при ла го -
ђа ва но во на ста лим окол но сти -
ма. Мо жда не оче ки ва ном ди -
на ми ком, јер је про те клих да -
на у мно гим ме сти ма би ло гу -
жве на ули ца ма, па и при пад -
ни ка нај о се тљи ви је гру пе – ста -
ри јих љу ди.

С дру ге стра не, до бро је што
су све ин сти ту ци је стрикт но
по сту пи ле по на ло зи ма др жа -
ве. Та ко шко ле од по не дељ ка
не ра де, као ни до мо ви кул ту -
ре, не ра чу на ју ћи де жур ства,
док су вра та ме сних за јед ни ца
отво ре на за све су гра ђа не и њи -
хо ве ре дов не и ван ред не по -
тре бе. Оне су ис та кле и нео п -
ход на упут ства, а у ме ђу вре -
ме ну је град ски кри зни штаб
увео и но ве бро је ве за по моћ,
пре све га, нај ста ри јим су гра -
ђа ни ма ко ји ма не ма ко да по -
мог не у снаб де ва њу и за дру ге
по тре бе – (013) 308-950, 308-
960 и 308-736.

По треб ни мла ди во лон те ри

Упо ре до с тим, чла но ви са ве та
ме сних за јед ни ца ра де на фор -
ми ра њу сво јих во лон тер ских
ти мо ва, ко је  би тре ба ло да чи -
не мла ђи љу ди, јер су, пре ма
свим ин фор ма ци ја ма, от пор -
ни ји на ко ро на ви рус. Ва жно је
на по ме ну ти да ове услу ге ни -
ка ко не би сме ле да се на пла -
ћу ју и да њи хо ви ко ри сни ци,
уз ро бу, тре ба да до би ју и уре -
дан фи скал ни ра чун.

По ред то га, пред став ни ци
ме сних вла сти и пре ко дру -
штве них мре жа по зи ва ју на по -
што ва ње уве де них ван ред них

ме ра, на све оп шту то ле ран ци -
ју и стр пље ње. Мно ги ука зу ју
на то да сва ко ко је ових да на
до шао из ино стран ства мо ра
да се ја ви кри зном шта бу или
по ли ци ји.

Иа ко се ових да на сву где
осе ћа тен зи ја, а пан де ми ја је
го то во је ди на те ма, ипак је нај -
на пе ти је би ло у Гло го њу, бу -
ду ћи да је та мо 10. мар та јед -
ном ме шта ни ну уста но вљен
ко ро на ви рус. Он је, на сре ћу,
бла го вре ме но хо спи та ли зо ван
на бе о град ској ин фек то ло шкој
кли ни ци, али то мно ги ма у
по ме ну том се лу (и ши ре) ни је
да ло ми ра, па је до шло и по је -
ди них бес по треб них па нич них
ре ак ци ја. Би ло је сум њи и у то
да су још не ки од гра ђа на за -
ра же ни, али убр зо је та кве ин -
си ну а ци је раз ве јао је дан од
„осум њи че них” – Оли вер Пет -
ко вић, про фе сор ма те ма ти ке
у та мо шњој Основ ној шко ли
„4. ок то бар”, огла сив ши се
умиру ју ћим отво ре ним пи смом
из са мо и зо ла ци је у ко ју је из
пре до стро жно сти ушао иа ко
ни је имао ни ка кав ди рек тан
кон такт са обо ле лим (оп шир -
ни је о то ме на стра ни „Фо то-
ре пор та жа”).

С дру ге стра не, на де лу су и
ху ма не ак тив но сти, па су се,

ре ци мо, у Стар че ву две пе ка -
ре („Пе јић” и „Сто иљ ко вић”)
укљу чи ле у ак ци ју до ста ве хле -
ба и пе кар ских про из во да на
кућ ну адре су, и то у вре ме ну
од 8 до 12 са ти (кон такт-те ле -
фо ни 069/330-55-58 и 069/442-
35-00), док ће про дав ни ца „Ју -
ни ор ко мерц” пре во зи ти ро бу
у вре ме ну од 12 до 14 са ти
(062/667-871). Слич но је и у
Омо љи ци, где ће пе ка ра „Ве -
ро на” су гра ђа не снаб де ва ти
сва ког да на у пе ри о ду од 8 до
12 са ти, а за ин те ре со ва ни  мо -
гу да се ја ве на те ле фон
062/194-12-28. Оче ку је се да
ће и мно ги дру ги кре ну ти тим
при ме ром.

Шко ле на да љи ну

И док ђа ци по чи њу са он лајн
на ста вом и уче њем пу тем те -
ле ви зи је, по сто је и дру ги на -
чи ни ко му ни ка ци је, па та ко
ре ци мо оде љењ ске ста ре ши -
не има ју „Ви бер” гру пе с ро -
ди те љи ма и уче ни ци ма ко је
се ко ри сте за бр зи про ток
инфор ма ци ја.

Та ко је, на при мер, и у омо -
љич кој Основ ној шко ли „До -
си теј Об ра до вић”, у чи јој згра -
ди је ор га ни зо ва но де жур ство,
а за по сле ни за то вре ме ор га -
ни зу ју дез ин фек ци ју про сто -

ри ја ал ко хо лом. Ди рек тор Вла -
ди мир Ри стић ка же да је по ја -
чан хи ги јен ски ре жим, у скла -
ду с по што ва њем здрав стве -
них пре по ру ка, али до да је да
ни су ус пе ли да ку пе ма ске, бу -
ду ћи да их не ма у про да ји у
апо те ка ма.

Слич но ра ди и ње го ва ко ле -
ги ни ца Да ли бор ка Бој ко вић
Бре ти, ди рек тор ка бре сто вач -
ке Основ не шко ле „Ол га Пе -
тров”, ко ја по во дом ак ту ел не
ван ред не си ту а ци је пра во вре -
ме но из ве шта ва уче ни ке и ро -
ди те ље о свим пред сто је ћим
ак тив но сти ма.

– По ред на ста ве ко ју
спроводи Ми ни стар ство про -
све те, на став ни ци ре а ли зу ју
до пу ну тих ча со ва, та ко што
ша љу за дат ке за ве жба ње, пре -
зен тације и дру го, а ча со ви
ко је не пре но си те ле ви зи ја ре -
а ли зу ју се на днев ном ни воу
на да љи ну у окви ру рас по ре -
да. Сва ки на став ник је осми -
слио за ову не де љу ка ко ће то
ускла ди ти с пла ном и про гра -
мом, а ја сам по но сна на то
ка ко су то умре жа ва ње из ве -
ли. На рав но, у ин те ре су де це
– ка же ди рек тор ка.

Ван ред но ста ње је тек по че -
ло, а „Пан че вац” ће пом но пра -
ти ти и ста ње у се ли ма.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ВАН РЕД НО СТА ЊЕ У СЕ ЛИ МА

ВРЕ МЕ ОД ГО ВОР НО СТИ И СО ЛИ ДАР НО СТИ
Ба нат ски Бре сто вац: Ста ри -
ји су гра ђа ни, ко ји ма је огра -
ни че но кре та ње, а ко ји ма не -
ма ко од бли жњих да ку пи и
до не се на мир ни це и ле ко ве,
мо гу се обра ти ти Ме сној за -
јед ни ци на бро је ве те ле фо на
626-101 и 626-188 рад ним
да ни ма од 8 до 15 са ти. За -
ла га њем Ме сне за јед ни це от -
по че ла је ре кон струк ци ја дру -
гог де ла огра де на фуд бал -
ском игра ли шту. Дом кул ту -
ре је од ло жио отва ра ње из -
ло жбе фо то гра фи ја на те му
„Се ло”, које је би ло за ка за но
за пе так, 20. март. Во лон те -
ри и чла но ви Са ве та МЗ Јор -
дан Ко ко шков и Дра ган Ми -
ри чић за са ди ли су мла ди це

па ту ља стих ду до ва ис пред цр -
кве не пор те, а ЈКП „Ком -
брест” ли пе и вр бе у се о ским
пар ко вима.

Ба нат ско Но во Се ло: Ме сна
за јед ни ца је фор ми ра ла кри -
зни штаб по во дом ван ред ног
ста ња због пан де ми је ко ро -
на ви ру са, а све ин фор ма ци је
у ве зи с тим мо гу се до би ти
на број те ле фо на 615-051 у
пе ри о ду од 8 до 17 са ти.

До ло во: Ста ри ји су гра ђа ни
ко ји ма је нео п ход на до ста ва
по треп шти на мо гу се обра ти -
ти Ме сној за јед ни ци на бро -
је ве те ле фо на 26-34-703 и 26-
34-266, рад ним да ни ма од 8
до 13 са ти, а она мо ли мла ђе
су гра ђа не да се ја ве и при -
кљу че пру жа њу по мо ћи.

Гло гоњ: Ста ри ји су гра ђа ни ко -
ји ма је нео п ход на до ста ва по -
треп шти на мо гу се обра ти ти
Ме сној за јед ни ци на бро је ве
те ле фо на 627-831, 627-011 и
627-002, рад ним да ни ма од 8
до 13 са ти, а она мо ли мла ђе

су гра ђа не да се ја ве и при -
кљу че пру жа њу по мо ћи.

Ива но во: Ме сна за јед ни ца по -
ру чу је су гра ђа ни ма ко ји ма је
огра ни че но кре та ње, а по треб -
на им је би ло ка ква по моћ, да
се ја ве на те ле фон 629-108,
рад ним да ни ма од 7 до 14 са -
ти. Због ван ред ног ста ња од -
ло же но је обе ле жа ва ње да на
шко ле. По је ди ни не са ве сни
гра ђа ни на ста вља ју не кон тро -
ли са но ба ца ње сме ћа, као на
при мер у ули ца ма 29. но вем -
бра и Ма ти је Гуп ца, ко је су
од мах по ку пи ли ме шта ни
Жан ка Тер зић и Ја нош Чернак.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је
фор ми ра ла кри зни штаб, ко -
ји ће при ма ти  по зи ве ста ри -
јих су гра ђа на на број те ле фо -
на 26-24-046. На ста вље ни су
ра до ви на уре ђе њу Вар дар ске
ули це, од Мар ша ла Ти та до
Ри бар ске, а уско ро ће би ти
за вр ше но и уре ђе ње пар кинг-
про сто ра и ки шног ка на ла ис -
пред вр ти ћа.

Ка ча ре во: Ме сна за јед ни ца је
фор ми ра ла кри зни штаб по -
во дом ван ред ног ста ња, ко ји
ће би ти ак ти ван сва ког да на
од 8 до 18 са ти, а све ин фор -
ма ци је се мо гу до би ти на број
те ле фо на 601-030; по жељ но је
да се ја ве мла ђи во лон те ри.
По ме ну та ин сти ту ци ја је, уз
по моћ гра ђа на до бре во ље, у
пе так, 13. мар та, ор га ни зо ва -
ла сад њу око две ста мла ди ца
др ве ћа у ве тро за штит ном по -
ја су на кра ју Ули це 4. ок тобра.

Омо љи ца: Ста ри ји су гра ђа -
ни, ко ји ма је огра ни че но кре -
та ње, а ко ји ма не ма ко од
бли жњих или ком ши ја да ку -
пи и до не се на мир ни це и ле -
ко ве, тре ба да се ја ве на те ле -
фо не 617-036 и 617-008, рад -
ним да ни ма од 8 до 15 са ти.

Стар че во: Ме сна за јед ни ца је
осно ва ла кри зни штаб, ко ји
ће би ти ак ти ван од 8 до 15
са ти (број те ле фо на 631-144),
а тре ба да се ја ве мла ђи во -
лон те ри за по моћ при снаб -
де ва њу ста ри јих су гра ђа на.
По шта ће то ком ван ред ног
ста ња би ти отво ре на рад ним
да ни ма од 8 до 14 са ти.

Месне актуелности

КРИ ЗНЕ МЕ РЕ ПО ГО ДИ ЛЕ И БУ ДУ ЋЕ СУ ПРУ ЖНИ КЕ

Вен ча ња са мо у слу жбе ним про сто ри ја ма
Ма ти ча ри до да љег
не из ла зе на те рен,
то јест у ре сто ран ске
са ле

На кон јед не од по след њих сед -
ни ца Вла де Ср би је, на осно ву
прет ход них за кљу ча ка Ми ни -
стар ства здра вља, уве де не су
број не ме ре у по гле ду за шти те
од ши ре ња ко ро на ви ру са.

По ред оста лих, и ма тич не
слу жбе су до би ле пре по ру ку да
от ка жу сва за ка за на вен ча ња
ван слу жбе них про сто ри ја и да
их оба ве у про сто ри ма ко ји су
за то пред ви ђе ни у Град ској
упра ви и се о ским ме сним кан -
це ла ри ја ма.

Ка да је реч о вен ча њи ма у
на се ље ним ме сти ма, њих је на -
жа лост све ма ње. То је, пре све -
га, по сле ди ца „бе ле ку ге”, то
јест ду го го ди шњег па да на та -
ли те та, али и све упа дљи ви јег
од ла ска мла дих, због че га су
нам се ла опу сте ла и на њи хо -
вим шо ро ви ма ни из бли за не -
ма оне деч је гра је као, ре ци мо,
пре три де се так и ви ше го ди на.

И док су не кад, с по чет ком
то пли јих го ди шњих до ба и на -
ро чи то с је се ни, на се о ским
ули ца ма би ле че сте сли ке сва -
то ва и ша то ра, жи те љи на се -
ље них ме ста не пам те ка да је
по след њи пут не ко због свад бе
за тва рао са о бра ћај, као што се
то он да ра ди ло. На су прот то -
ме, већ ду же вре ме је нор мал -
но да се та ква ве се ља оба вља ју

у ре сто ра ни ма или дру гим аде -
кват но опре мље ним са ла ма, па
је не рет ко та мо при ре ђи ван и
све ча ни чин из го ва ра ња суд -
бо но сног „да”, та ко што би, по
же љи мла де на ца, ма ти чар из -
ла зио на ли це ме ста. 

Је дан од ис ку сни јих у том
по гле ду је Са ва Ми ја то вић, већ
го ди на ма ан га жо ван на по сло -

ви ма у омо љич кој ме сној кан -
це ла ри ји. Овај ма ти чар ка же
да ни пре по ме ну те пре по ру ке
Вла де Ре пу бли ке Ср би је ни је
имао ве ћи број оних ко ји же ле
да се вен ча ју ван слу жбе них
про сто ри ја. На по ме не ра ди, он
већ из ве сно вре ме за ме њу је и
ко ле ги ни цу из Стар че ва ко ја је
на по ро диљ ском бо ло ва њу.

– Од по три де се так вен ча ња,
по ко ли ко у про се ку го ди шње
за кљу чим у оба ме ста, ве о ма

ма ли број њих же ли да то ура -
ди ван слу жбе них про сто ри ја.
Мо жда и за то што не ма то ли -
ко рас по ло жи вих ре сто ран ских
са ла, па мно ги то ра де, ре ци -
мо, у гра ду, што је ван обла сти
мо је над ле жно сти и за то не -
мам увид у тај број. За не ке је
опет про блем ви си на так се за
наш из ла зак те рен, ко ја из но -

си око 8.000 ди на ра, што ни је
ма ли до дат ни из да так ако се
зна да вен ча ње у слу жбе ним
про сто ри ја ма рад ним да ни ма
ко шта око 1.000 ди на ра, а ви -
кен дом је то не што ску пље:
1.700 – ка же Ми ја то вић.

Он на по ми ње да це ла про це -
ду ра ко ја прет хо ди вен ча њу по -
чи ње са чи ња ва њем за пи сни ка
о скла па њу бра ка, ка да се тач -
но пред ви ди дан и сат. Те при -
ја ве иду од ми ни мум се дам да -

на ра ни је, па и до три ме се ца
уна пред, јер има оних ко ји то
во ле да ура де што ра ни је.

– До не дав но смо мо гли да
одо бри мо и скла па ње бра ка ма -
ло лет них ли ца, али ове го ди не
је иза шао за кон пре ма ко јем суд
ви ше не из да је ре ше ња на са -
гла сност ро ди те ља. То прак тич -
но зна чи да вен ча ње ни је мо гу -
ће пре на вр ше ња осам на е сте го -
ди не. С дру ге стра не, ин те ре -
сант но је да за кон омо гу ћа ва
скла па ње бра ка без при су ства
јед ног од су пру жни ка – ако је
чо век из не ког оправ да ног раз -
ло га спре чен и, ре ци мо, ра ди у
ино стран ству. У том слу ча ју он
мо же да овла сти ли це ко је ће у
ње го во име да из го вори суд бо -
но сно „да”. На по ме не ра ди, кум
не мо же да бу де та осо ба, већ
са мо она ко ја до не се ове ре ну
из ја ву – на во ди ма ти чар.

Пре ма ње го вим ре чи ма, та -
кви, као и ма ло лет нич ки бра -
ко ви су (би ли) рет ки, као и они
код љу ди у по зни јим го ди нама.

– Ипак их има по вре ме но,
па сам не дав но вен чао љу де
ко ји су три де сет го ди на жи ве -
ли у ван брач ној за јед ни ци, а
би ло је и мла до же ња од пре ко
се дам де сет го ди на. С дру ге
стра не, до жи вео сам да ми се
је дан пут у Омо љи ци мла ден -
ци ни су по ја ви ли на вен ча њу,
иа ко ме прет ход но ни су оба ве -
сти ли. Ипак, до шли су на кон
не ко ли ко ме се ци и успе шно
скло пи ли брак – при се ћа се
Ми ја то вић.

ПЛЕ МЕ НИТ ОД НОС СТА РИХ И МЛА ДИХ ДО ЛО ВА ЦА

Умет ност у изо ла ци ји

Судбоносно „да” само у месним канцеларијама

„Антикорона” тим омољичке школе темељно дезинфикује просторије

Живко и Сара – 
уметник за уметника
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Тре нут на свет ска по шаст број
је дан, на жа лост, за ку ца ла је и
на на ша вра та – тач ни је у Гло -
го њу, где је ре ги стро ван је дан
обо ле ли ме шта нин.

По том је та вест по пут му ње
про шла кроз људ ске гла ве, од
ко јих су се мно ге убр зо уси ја -
ле од па ни ке. На ро чи то ка да
је про цу ре ло да је с њим у кон -
так ту био и про фе сор у ло кал -
ној основ ној шко ли. Истог ча -
са су кре ну ле и сва ко ја ке гла -
си не, што је до ве ло до то га да
већ су тра дан го то во че ти ри пе -
ти не де це ни је би ло у шко ли.

Убр зо су мно ги Гло гоњ ци у
дру гим сре ди на ма про ка за ни
као за ра зни.

Ипак, на кон што је по ме ну -
ти про фе сор ма те ма ти ке Оли -
вер Пет ко вић об ја вио отво ре на
пи сма јав но сти, ко је се вр ло
бр зо про ши ри ло дру штве ним
мре жа ма, бу ра се ма ло сти ша -
ла и у Гло го њу и око ње га.

До кле, по ка за ће да ни пред
на ма…

На кон са зна ња да му је су гра -
ђа нин и при ја тељ обо лео од ко -
ро на ви ру са, жи вот Оли ве ра
Пет ко ви ћа, узор ног про фе со ра
ма те ма ти ке и ра чу нар ства у
Основ ној шко ли „4. ок то бар” у
Гло го њу, по при мио је бит но
дру га чи ју ди мен зи ју.

– От ка ко је уста но вље но да
ми је друг био по зи ти ван на
те сту за ко ро на ви рус, усле дио
је по зив од са ни тар не ин спек -
ци је. Том при ли ком ми је са -
оп ште но да ћу због кон так та
са обо ле лом осо бом би ти у кућ -
ној изо ла ци ји. Иа ко сам при -
ја те љу тек до дао ке су с ле ко -
ви ма, без ика квих, и нај ма њих
до ди ра, став над ле жне ин спек -

ци је био је да је бо ље да оста -
нем код ку ће, и то нај ви ше због
при ро де по сла ко јим се ба вим.
На и ме, бу ду ћи да као про фе -
сор ма те ма ти ке и ра чу нар ства
ра дим у шко ли и сре ћем број -
ну де цу, изо ла ци ја је нај бо ље
ре ше ње – при ча Пет ко вић.

Изо ла ци ја и гла си не

А он да кре ће про блем – вест о
ста вља њу у кућ ну изо ла ци ју
мно ги су про ту ма чи ли та ко да
је и сам про фе сор за ра жен ви -
ру сом, па ни су пу сти ли сво ју
де цу на на ста ву.

– Нај ве ро ват ни је је да су се
пла ши ли да и ја не до ђем у
шко лу, а лан ча на ре ак ци ја је
усле ди ла ка да се у пан че вач -
ким шко ла ма са зна ло да мно га
де ца ни су до шла на на ста ву због
не ког „за ра же ног на став ни ка”.

Зна те већ ка ко се пре но се се о -
ски абро ви. Ствар се му ње ви то
за ком пли ко ва ла, па су не ки уче -
ни ци сред њих шко ла из Гло го -
ња про зи ва ни да су за ра зни –
на во ди овај Гло го њац.

Пре ма ње го вим ре чи ма, исто
је ва жи ло и за ко ле ге ко је су
ра ди ле у се лу и још у не ким
дру гим шко ла ма, па им је пре -
по ру чи ва но да не до ла зе на на -
ста ву, као и за по сле ни ма у Пан -
че ву и Бе о гра ду, чи ји су их ру -

ко во ди о ци вра ћа ли ку ћа ма јер
су из „за ра же ног се ла”.

– Те ве сти о гу бље њу здра вог
ра зу ма сти жу и до ме не. Као пе -
да го шки рад ник, али и члан Са -
ве та Ме сне за јед ни це Гло гоњ и
од бор ник у Скуп шти ни гра да
Пан че ва ни сам мо гао да оста -
нем нем на та кву вр сту дис кри -
ми на ци је, те сам об ја вио отво -
ре но пи смо јав но сти на јед ном
он лајн пор та лу, ко ји је за па лио
дру штве не мре же. У ње му сам
скре нуо па жњу на то да ши ре ње
ла жних ве сти не во ди ни че му,
већ са мо ства ра њу па ни ке и ха -
о са. То ка жем и са да. Скре нуо
сам па жњу на дис кри ми на ци ју,
у нај го рем сми слу, ко ју су ових
да на до жи вља ва ли Гло гоњ ци,
иа ко ни су сви Гло гоњ ци за ра -
же ни, као што ни су ни сви Пан -
чев ци, Ки кин ђа ни, Но во са ђа ни,
Су бо ти ча ни, Бе о гра ђа ни, Ита -
ли ја ни, Шпан ци, Ки не зи… То
ка жем и са да – ис ти че Оливер.

На ста ва мо же и пре ко не та

Гло гоњ ски про фе сор би дао све
да нас не за де си сце на рио с

коро на ви ру сом, као што је у
Ита ли ји, Не мач кој или у дру -
гим зе мља ма, али ис ти че и да
мо ра мо би ти све сни да се сва -
ко ме од нас мо же де си ти да се
за ра зи овим ви ру сом или да
бу де у кућ ној изо ла ци ји.

– У та квим си ту а ци ја ма се
мо ра мо по ма га ти, а не бе жа ти
јед ни од дру гих. Би ти со ли дар -
ни. Би ти љу ди пре све га. У стра -
ху су ве ли ке очи, али не при ја -
те ља мо жеш по бе ди ти са мо ако

га до бро упо знаш. Уме сто да
чи та мо ла жне ве сти, хај де да
учи мо о ви ру си ма. Ка ко се пре -
но се? Ка ко се ле че? Да, мно ги
обо ле ли од ко ро на ви ру са су из -
ле че ни. Ако слу ша мо му дре из -
ре ке на ших пре да ка ко ји ка жу
бо ље је спре чи ти не го ле чи ти,
хај де да учи мо о пре вен ци ји

уме сто да пра зни мо ра фо ве по
мар ке ти ма. Ја ни сам струч њак
за ви ру се, али хај де да слу ша -
мо оне што је су. Оба вљај мо
сво је по сло ве, у скла ду с пре -
по ру ка ма над ле жних, пот пу но
са ве сно. Уз др жа вај мо се од кон -
та ка та с при ја те љи ма и фа ми -
ли јом не ко вре ме и по ја чај мо
хи ги јен ске ме ре – са ве ту је про -
фе сор.

Оли вер је тре нут но у са мо и -
зо ла ци ји и за де се так да на се
вра ћа свом по слу. До ду ше, на -
ста ву ће из во ди ти пу тем ин -
тер не та.

– Али овај на чин ра да ме ни
ни је не по знат, јер га сва ко -
днев но већ ко ри стим у ра ду и
по след њих го ди на се уса вр ша -
вам у овој обла сти. У на ред -
ним да ни ма до би ће мо де таљ -
ни је ин фор ма ци је о спро во ђе -
њу на ста ве, па ће мо се при др -
жа ва ти упут ства. Свим ђа ци -
ма на гла ша вам да ма те ма ти -
ка ни је нај ва жни ји пред мет у
шко ли, већ фи зич ко и здрав -
стве но вас пи та ње. Мо ји ђа ци
то зна ју. Здра вље је на пр вом
ме сту. И ако не ки део гра ди ва
про пу сте или не са вла да ју, би -
ће вре ме на да се на док на ди.
Сва ка ко, по треб но је да ре дов -
но уче и да уло же до дат ни труд
да од го во ре на зах те ве на став -
ни ка ко ји се ста вља ју пред њих.
То је њи хо ва оба ве за! Све му
што нам пред сто ји тре ба при -
сту пи ти мак си мал но од го вор -
но, озбиљ но и ра зум но. Да нас
ка да је ван ред но ста ње, по ка -
жи мо спрем ност да по мог не -
мо јед ни дру ги ма. Уве рен сам
да нам те шки да ни тек пред -
сто је, али на му ци се по зна ју
ју на ци. Си гу ран сам да има мо
мно го ју на ка – оп ти ми стич но
ће Оли вер.

Ди сци пли на, не хи сте ри ја

Ка да се са зна ло да је је дан су -
гра ђа нин за ра жен ви ру сом,
као и да су у изо ла ци ји сви

ко ји су би ли с њим, ни пред -
сед ник Саве та МЗ Гло гоњ
Слав ко Јо ва нов ски не мо же
да се от ме ути ску да је до бар
део су гра ђа на ухва ти ла паника,
на ро чи то ро ди те ље осно ва ца.

– По ред то га, еви дент но је
и да се у око ли ни про ме нио
од нос пре ма на ма Гло гоњ ци -
ма због стра ха од ши ре ња за -
ра зе, та ко да су се мно ги су -

гра ђа ни жа ли ли да су има ли
не при јат но сти. Уна пред за ка -
за ни до га ђа ји у се лу би ли су
от ка за ни, по пут ску пља ња пот -
пи са по је ди них пар ти ја, јер
но та ри због стра ха ни су же -
ле ли да до ђу, а из истог раз -
ло га ве ли ки број ко мер ци ја -
ли ста не свра ћа у на ше тр го -
ви не. Ово све ни је би ло ни ма -
ло при јат но за нас Гло гоњ це
– на во ди Јо ва нов ски.

Он до да је ка ко је еви дент но
да су по је ди ни ме шта ни због
стра ха на ку по ва ли за ли хе на -
мир ни ца.

– Оно што мо гу ис пред Ме -
сне за јед ни це да по ру чим су -
гра ђа ни ма је сте да пра те од лу -
ке, упут ства и пре по ру ке ко је
су до не ли над ле жни. При ме тио
сам ових да на ве ћи број пен зи -
о не ра на ули ци, што сва ка ко
ни је до бро и до каз је да се мно -
ги, као и у остат ку др жа ве, не
при др жа ва ју ме ра у то ку ван -
ред ног ста ња, па још јед ном
апе лу јем на све да се ди сци -
пли ну ју у овом де ли кат ном тре -
нут ку – ка же пред сед ник.

Пре ма ње го вим ре чи ма, Ме -
сна за јед ни ца ће, за јед но с ко -
му нал ним пред у зе ћем и дру -
гим се о ским уста но ва ма, да
пра ти и спро во ди пре по ру ке
над ле жних, по пут град ског кри -
зног шта ба, и на ро чи то ће се
тру ди ти да по мог не ста ри ји ма
у ви ду обез бе ђи ва ња основ них
на мир ни ца и дру гих по тре ба.

На по слет ку, сви, па и Гло -
гоњ ци мо ра ју да се при др жа -
ва ју на ве де них ме ра ка ко би -
смо што без бол ни је и бр же
по бе ди ли ову ни ма ло на ив ну
по шаст.

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

Би бе рац
Ште не про на ђе но на Ко те жу тра -
жи удо ми те ље. Збри нуо га је наш
ху ма ни су гра ђа нин, али не ће мо -
ћи да га за др жи.

Овај ле по тан је мно го уми љат,
раз и гран и сла же се са свим жи во -
ти ња ма – ма, све му је ин те ре сант -
но. Има ће сме штај до удо мља ва -
ња; оста је му са мо да про на ђе си -
гу ран и то пао дом, јер би си гур но не ко га мно го усре ћио.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на кон такт-те ле -
фон 063/70-10-847.

Ми лен ко
Нај у ми ља ти ји пас на све ту тра жи дом,
а тре нут но се на ла зи у Омо љи ци.

Ми лен ко је стар не што ма ње од две
го ди не и ка стри ран је; од лич но се
сла же с дру гим пси ма, а прет по ста -
вља се да би та ко би ло и с мач ка ма,
јер је то ли ко до бар да га ни кад ни ко
ни је чуо да ре жи или ла је.

Са мо сед не, ста ви гла ву у кри ло и
че ка да се ма зи. И та ко би мо гао са -
ти ма да се ди. Са да тра жи ме сто у не -
чи јем до му и ср цу, јер му си гур но ни је ме сто на ули ци, где
са да жи ви, па сви ко је же ле ова кву ле по ту мо гу да окре ну
број те ле фо на 064/000-96-29.

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

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

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ПАН ДЕ МИ ЈА ЗА КА ЧИ ЛА И ГЛО ГОЊ

УЧЕ ЊЕМ ПРО ТИВ КО РО НА ВИ РУ СА И ПА НИ КЕ

ОБО ЛЕ ЛИ У ДО БРОМ СТА ЊУ

По ме ну ти жи тељ Гло го ња

ко јем је уста но вљен ко ро -

на ви рус пре де се так да на

на ла зи се у бе о град ском

Кли нич ком цен тру, што се

до го ди ло не по сред но на кон

ње го вог по врат ка из ино -

стран ства.

Ка да је осе тио симп то ме,

убр зо је хо спи та ли зо ван, а

са да се до бро осе ћа и успе -

шно опо ра вља.

Овако (треба да) изгледа Глогоњ ових дана

Професор Оливер Петковић мисли
на ученике и у самоизолацији

Празно је и омиљено шеталиште у парку
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА

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

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ПАСАТ Б 6, 1.9 ТДИ, ка-
раван, 2007. годиште.
069/331-03-97. (289713)

ПЕЖО 206, 1.1, 2001,
атестиран плин, металик
плав, одличан. 064/142-
55-93. (289939)

ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006,
фул опрема, на име.
064/(130-36-02. (289957)

ДЕЛОВИ југо, кец, суза
мотори, петостепени ме-
њачи, остало. 064/856-
60-65. (289939)
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци 7.300,00

• Костолац 7.500,00

• Сушени вреоци 12.000,00

• Ковински коцка 6.800,00

ИСПОРУКА ОДМАХ

Бесплатан превоз
на адресу купца

061/176‐34‐08

(2
/2

9
0

0
1

8
)

ТЕРЕТНИ добло макс,
1.4, 2007, атестиран
плин. 064/587-50-24.
(2899579

СИТРОЕН саксо 1.4,
2002. годиште, петора
врата, на име. 064/587-
50-24. (2899579

ПАСАТ Б 5, 1.9, 1999, ка-
раван, фул опрема, прва
боја. 064/587-50-24.
(289957)

ГРАНДЕ пунто, 1.9, мул-
тиџет, 2007, фул опрема,
регистрован. 064/130-36-
02. (289957)

РЕНО МЕГАН 1.5 ДЦИ,
2005. године, регистро-
ван, 1.800 евра. 060/311-
29-64. (290001)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора, продаја делова,

долазим на адресу.

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

991. (288426)

SONY 3-4. Поправка хла-
ђена, ласера, чипа. Заме-
на, откуп игара и ..
065/677-84-67 (СМС)

ДОМАЋЕ млеко, сир, јо-
гурт. Могућа достава.
063/892-12-08 (СМС)

СУДОПЕРА са висећим,
кофер шиваћа, самачки
кревет, угаона гарнитура,
телевизор. 063/861-82-
66. (289953)

ПРОДАЈЕМ јагањце.
063/892-12-08 (СМС)

ПРОДАЈЕМ јарићи, козји
сир, млеко, сурутку.
065/688-86-30. (290000)

ПРОДАЈЕМ очуван сим-
пов кауч, цена 5.000 ди-
нара. Тел. 064/686-01-89.
(289896)

ПРОДАЈЕМ очувана ин-
валидска колица, декубит
јастук. 063/838-01-70.
(289906)

ДЕБЕЛА свиња на прода-
ју. 061/277-87-99.
(289944)

ДИГИТАЛНА турбо рер-
на, мањи фрижидер, веш-
машина, комбиновани
фрижидер. 063/861-82-
66. (289953)

МЕСНАТА прасад за кла-
ње или чување на прода-
ју. 060/444-55-03.
(289960)

ШПОРЕТ на дрва, бен-
зинска косачица, тики
бојлер и пуромат на про-
дају. 061/644-62-07. .
(289972)

ПРОДАЈЕМ мањи фрижи-
дер. 064/409-50-82.
(289907)

ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елемен-
те, судопера, 3.000, нова.
371-568, 063/773-45-97.
(289973)

ПРОДАЈЕМ две врсте се-

на. Једно обично, друго

детелина. 063/714-01-30.

(289979)

ПРАСИЋИ и балирана де-

телина на продају. Мића.

064/303-28-68. (290020)

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја, столице од
1.600; столови од 4.500.
060/600-14-52. (289984)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
мањи, веш-машину, може
ваше неисправно.
064/129-73-60. (290004)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (289969)

КУПУЈЕМО све метале,
гвожђе, веш-машине, за-
мрзиваче, телевизоре, све
остало. Долазимо.
062/206-26-24. (1289997)

КУПУЈЕМ обојене метале,
акумулаторе, гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
шпорете, замрзивче, теле-
визоре. 061/321-77-93. .
(289997)

КУПУЈЕМО гвожђе, ба-
кар, месинг, олово, веш-
машине, замрзиваче, те-
левизоре, долазим.
061/322-04-94. (289997)

ПРОДАЈЕМ укњижену не-
покретност, башта, прво
српског поље, Новосе-
љански пут. 064/128-22-
06. (289100)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског зе-
мљишта, северна зона,
преко пута Секиног сала-
ша. 062/102-89-16.
(289260)

ИНВЕСТИТОРУ потребан
плац за изградњу вишепо-
родичног стамбеног
објекта. Плацеви већи од
6 ари, на локацији ужег и
ширег центра града.
064/128-52-21. (ф)

ПРОДАЈЕМ кућу од 100
квм, са 15 ари плаца, Ба-
ваништански пут 313, до
пута. Тел. 066/903-88-
654. (289597)

СТРЕЛИШТЕ, сутерен +

ПР + I, 5 ари, циглом гра-

ђена, 69.000.  (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(290002)

ПЛАЦ, Шарпланинска,

4,42 ара, темељ, папири,

вода, 19.500.  (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(290002)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-

ћу на Златибору за не-

кретнину у Панчеву.

069/158-63-76. (289640)

КОЗЈАК, прелепа, ЕГ, 160

квм, 57 ари,  23.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (290023)

МИСА, кућа, 50 + 17 квм,

6,89 ари, усељива,

26.000.  (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (290023)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољи-

ца, може за гарсоњеру.

013/618-625. (289691)

СТАРЧЕВО, усељива ку-

ћа,, плац 9.5 ара, укњи-

жено, 1/1. 063/725-99-37.

(289886)

ВИКЕНДИЦА на девојач-

ком бунару поред буду-

ћег аква парка. 064/450-

78-91. (289914)

УЖИ центар, 20 квм, 2.5

ара, без улагања, 72.000.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (290002)

ЦРЕПАЈА, одлична, 11,68

ари, 135 квм, вреди,

36.000.  (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (290002)

ЊИВА, 72 ара, Јабучки

пут код споменика, друга

дуж, 7.000. 060/353-99-

10. (289897)

СТАРЧЕВО, 240, 15 ари,

локал, одлично, 45.000.

„Јанковић”, 064/167-55-

72. (28909962)

ПЛАЦ, нова Миса, Јабуч-

ки пут, Баваништаснки

пут, Топола. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(289961)

КУПУЈЕМ кућу или део

куће у Качареву.

064/369-47-02. (289216)

МЛАДОСТ,84 квм + 2 Т,

ТА, ВП, гаража, 47.000.

069/757-559. (289983)

ПРОДАЈЕМ стан, 47квм,

Тесла, звати после 17 са-

ти. 069/226-83-91. 

ЦЕНТАР, продаја станова
и локала од 48 до 136
квм, укњижени у изград-
њи. 063/323-584.
(289528)

СТРОГИ центар, 100 кв,
новије , 110.000, двори-
шно, 65, реновирано,
28.000. (338), „Јанковић”,
064/167-55-72. (289962)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар,
58.000 евра. 064/171-22-
70, 064/090-10-92.
(2899769

ОМОЉИЦА, строги цен-
тар, продајем једноипо-
собан стан, укњижен, 1/1.
064/021-19-31. (и)

КОТЕЖ, јднособан, 35,

ЦГ, 20.000, усељив. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (290022)

КОТЕЖ 1, двособан + до-

градња, 117 квм, ЦГ,

55.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (290022)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

V, 37, ЦГ, терасе, сређен,

23.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (290022)

СОДАРА, 59 квм, ЦГ, V,

лифт, договор. (679),

„Трем 01”, 063/836-23.-

83. (290002)

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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Pančevo, Ružina 14

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ТАМИШ КАПИЈА, двои-
пособан, 78 квм, IV, ЦГ,
двострано оријентисан,
72.000, договор.(336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (290014)

КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (290002)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребни станови, куће,
све локације. Брза реали-
зација. (67), 063/744-28-
66. (290022)

СТРЕЛИШТЕ, ВП, 34, ЦГ,
26.,000. (67), „Милка М”,
63/744-28-66. (290022)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру и
стан за самце. Намеште-
но, цента,. 061/131-79-
04. (289943)

ИЗДАЈЕМ кућу стара Ми-
са. Тел. 060/011-96-66
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
у Самачком, ученику.
064/348-07-60. (289618)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
плетно намештен стан са
ЦГ, на Маргити. 064/171-
26-69. (289937)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у Самачком хоте-
лу. 063/631-338. (289949)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 1,
ЦГ, на дуже. 066/494-
900,. (289913)

ИЗДАЈЕМ собу и кујну,
Светозара Шемића 70-а,
Маргита, Панчево.
013/354-703. (29920)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у строгом цен-
тру. Тел. 061/621-32-18.
(289952)

ЦЕНТАР, једноипособан,
намештен, wi/fi, клима,
150 евра. 069/113-00-73.
(2890977)

ИЗДАЈЕМ једнособан не-
намештен стан на Стре-
лишту,. Обавезан депо-
зит. 064/142-68-65.
(290005)

ИЗДАЈЕМ дворишну на-
мештену гарсоњеру,
озбиљној женској особи
или брачном пару. Сода-
ра. 065/469-57-95.
(289955)

ГАРСОЊЕРУ у центру, 26
квм, комплет намештену,
новоградња, женској осо-
би издајемо, 100 евра.
065/520-53-00. (289964)

ИЗДАЈЕ се гарсоњера на
Тесли, намештена, клима,
ЦГ, лифт. 063/805-59-36.
(289970)

ИЗДАЈЕМО једнособан
стан у центру, екстра сре-
ђен, двема особама, 200
евра. 063/882-23-77.
(289971)

ЦЕНТАР, намештена гар-
соњера, wi/fi, ТА, 130
евра. 069/113-00-73.
(289977)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси, самцима,
војним лицима. 063/839-
56-81, 013/370-398.
(289979)

ЛУКС намештен и комфо-
ран стан у центру Панче-
ва, 4.0, са сауном и џаку-
зијем. 064/000-11-30.
(289998)

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

ИЗДАЈЕМ локал 72 квм,
Панчево. 063/540-209.
(289759)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
Тел. 064/866-23-26,
0647866-23-50.
(289814/р)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
064/267-72-17. (289926)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске ста-
нице. 063/278-421.
(289929)

ЛОКАЛИ, 30, 60, 90 квм,
издавање. Светог Саве 18,
магацин 80 квм. 064/948-
71-22. (290016)

ЛОКАЛ, пијаца, 10,52,
само 8.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(2902022)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
центру Панчева. 063/866-
22-70. (289996)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
064/267-72-17. (289926)

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

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

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари. 062/821-47-70.
(289657)

ПОТРЕБАН пекар бурек-
џија у пекари.  062/821-
47-70. (289657)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари. 065/570-57-63.
(289657)

КРОЈАЧКОЈ радњи у
Омољици потребне шнај-
дерке на шивењу, са ис-
куством и без искуства,
на индусријским машина-
ма. 065/210-41-52.
(289612)

ПОТРЕБНА озбиљна жена
за одржавање домаћин-
ства и пословног просто-
ра у Качареву, као и за
чување детета. 065/237-
33-09. (и)

ПОТРЕБНА жена за кува-
ње јела у стану пензионе-
ра, на новој Миси у Пан-
чеву. 064/123-16-60.
(89951)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте0 заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(289334)

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

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (289778)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, развод-
них табли, инсталација.
Мића. 064/310-44-88.
(289368)

РУШЕЊА кућа, шупа, ис-
копи, одношење ствари,
бетонирања и остало.
064/122-69-78. (289993)

ШЉУНАК, песак, сејанац.

Одвоз шута малим кипе-

ром до 2 кубика. Лаза.

065/2334-23-38. (289994)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље. Це-

на договор. 03/366-843,

063/193-22-29. (289954)

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР-

СКОЈ радњи „Elek tro in”

из Панчева поребни елек-

троинстлатери са и без

искуства. 064/179-27-83.

(289039)

ПОТРЕБНИ конобари, до-

стављачи хране и помоћ-

но особље у кухињи. За

све информације јавити

се на 060/052-78-99.

(289092)

САЛОНУ у центру потре-

бан фризер са искуством,

плата 30.000. 065/555-54-

44. (289125)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ

Strong Wash потребан

радник са искуством.

060/758-30-03. (289224)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

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

РАДИМО: зидање, бето-
нирање, оправке старих,
нових кровова. 013/664-
491, 063/162-53-89.
(289161)

БАШТЕ орем и култиви-
рам. 063/855-92-70.
(289678)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(289606)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, гуртне. Уграђу-
јем-поправљам. 064/181-
25-00. (289642)

ПОТРЕБАН аутомехани-
чар за теретни програм и
грађевинске машине. До-
ћи лично у Kiz za, Жарка
Зрењанина 146-а, Панче-
во. 064/668-97-86.
(289919)

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

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

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(289991)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све по-
слове. 061/321-77-93.
(289997)

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима. Преводи. При-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (289934)

КОСИМ траву, дворишта,
воћњаке и остали коров
тримером. Повољно. Зо-
ран. 064/438-12-46,
061/683-67-48. (289935)

ИЗВОЂЕЊЕ молерско-
фарбарских, гипсарских
радова и фасада повољ-
но. 061/636-27-10.
(289975)

ОРЕМ, риљам, култиви-
рам, копам канале, вадим
старо воће, цепам, сечем
дрва. 062/190-71-60.
(290006)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,

израда инсталација, ТА

пећи, бојлера, најјефти-

није у граду. 066/354-

412. (289705)

ЧИСТИМ куће, станове и

остале објекте. 061/224-

50-39. Ивана. (289986)

ГИПСАРСКИ радови, бр-

зо, повољно. 065/523-02-

73.  (289991)

БЕТОНИРАЊА, ископи,
рушења, обарање стаба-
ла, крчење плацева, од-
ношење, итд. 060/035-47-
40. (289993)

ШЉУНАК, песак, сејанац.
Одвоз шута малим кипе-
ром до 2 кубика. Лаза.
065/2334-23-38. (289994)

ТВ и сателитске анте-
не,монтажа, дигитализа-
ција ТВ-а, најновије вести
из света. 064/866-20-70.
(290009)

РУШЕЊА кућа, шупа, ис-
копи, одношење ствари,
бетонирања и остало.
064/122-69-78. (289993)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, гаранција. Www.bal -
to kad.co.rs 065/347-55-
02, 011/288-30-18.
(287717)

ТЕПИХ сервис „Путник”.
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (289284)

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. (290021)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мецедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
064/176-91-85, 063/278-
117. (289898)

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. (289918)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/266-52-20,
063/847-74-38. (288874)

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, оправке старих, но-
вих кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (289161)

ИЗРАДА металних кон-
струкција хала, биндера,
тенди, коване капије, гра-
ђевинска лимарија.
064/068-10-85. (289675)

ЧУВАЛА бих старију осо-
бу, обављала послове за
бесплатан смештај.
066/525-88-76. (289958)

МОЛЕРСКО, фасадерски,
гипсарски радови, поста-
вљање ламината, прове-
рите. 062/816-66-78.
(289974)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon -
cic.com   (289956)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и ками-
оном, Војводина, Србија,
са или без радника.
063/253-028, 064/444-66-
74.(289956)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ка-
мионима, професионал-
но, екипа радника, све
релације по Србији.
063/253-028, 064/444-66-
74.(289956)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена
посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se -
lid be-bom bon cic.com
(289956)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-
94. (289968)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Последњи поздрав

ДЕСАНКИ

ПЕТРОВИЋ

од супруга

МИЛОВАНА, 

сина ДРАГАНА, 

снаје ДАНИЈЕЛЕ

и унуке AN DREE
(3/289895)

ДЕСАНКА

ПЕТРОВИЋ

Мама, већ недоста-

јеш. Пуно те волим и

увек ћу те волети.

Твој син ДРАГАН

(4/289895)

ДЕСАНКА

ПЕТРОВИЋ

Драга мама, много

ћеш ми недостајати. 

Воли те твоја

ћерка ДУШИЦА

(5/289895)

Последњи поздрав

ДЕСАНКИ

ПЕТРОВИЋ

од ћерке ДУШИЦЕ,

зета НЕНАДА, унуке

АНЂЕЛИНЕ и НАЂЕ

(2/289895)

15. марта 2020. преминула је, у 89. години,

наша

МИЛАНКА ЕГИЋ
1931–2020.

Ожалошћени: ћерка ДУЊА

и зет РАЈА са породицом

(41/289963)

15. марта 2020. преминула је, у 89. години,

наша

МИЛАНКА ЕГИЋ
1931–2020.

Ожалошћени: унук САША и унука

ЈАСМИНА са породицом

(42/289963)

Последњи поздрав

свекрви

МИЛАНКИ

ЕГИЋ
1931–2020.

од снаје ЕВИЦЕ

(43/289963)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

СВЕТЛАНИ ДОМАЗЕТ БАЈИЋ ЦЕЦИ
17. III 1951 – 14. III 2020.

од сина РАДЕТА са породицом и сина ЈОВАНА
(44/289965)

Последњи поздрав

СВЕТЛАНИ ДОМАЗЕТ БАЈИЋ ЦЕЦИ
17. III 1951 – 14. III 2020.

од пријатељица МИРЈАНЕ СТОЈНОВ

(45/289966)
и ДУШИЦЕ ЉУБАНОВИЋ

Последњи поздрав драгој тетки

ФЛОРИКИ МАЋАШ

од БИЉАНЕ, МИЕ, КРИШАНА, 

ОЉЕ, НИКОЛЕ и НИНЕ

(78/ф)

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18,

средом од 8 до 13,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

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

МОЛЕРСКИ и керами-

чарски радови, најповољ-

није., 060/145-99-09, ке-

рамичар, 060/037-13-90.

(290017)

ТЕПИХ сервис „Путник”.

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (290013)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-

сак, шљунак, сејанац, од-

возим шут. 064/354-69-

94. (289968)

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. (290021)

ГИПСАРСКИ радови, бр-
зо, повољно. 065/523-02-
73.  (289991)

РАДИМО: зидање, бето-

нирање, оправке старих,

нових кровова. 013/664-

491, 063/162-53-89.

(289161)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,

мецедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

117. (289898)

МУШКАРАЦ, 45, тражи

озбиљну жену, веза брак.

064/404-90-73. (289967)
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Тужна срца опростили смо се од нашег

драгог

САБО ЈОСИФ ЈОЖИ
1954–2020.

Његову доброту и ведар дух ћу увек

памтити.

Сестра АНУШКА

(53/289985)

Последњи поздрав драгом УЈКИЦИ

САБО ЈОЖИ
1954–2020.

Остаћеш увек у нашим срцима.

ДРАГАН, ЈАЦА, КАТАРИНА и НИКОЛА

(54/289985)

Последњи поздрав УЈКИЦИ

САБО ЈОЖИ
1954–2020.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

ДАЦА, ГОРАН, МАРИНА и НАТАЛИЈА

(55/289985)

Последњи поздрав драгом

МИЛАДИНУ ЂОЛИЋУ
пилот-потпуковник

14. IV 1926 – 17. III 2020.

Опраштамо се од нашег вољеног оца, таста и деке, а
пре свега великог човека.
Бескрајно хвала на љубави коју си нам пружио.
Твоји: ћерке МИРОСЛАВА, ЉИЉАНА и БРАНКА, зет
ЉУБА и унуци КАТАРИНА, САНДРА, МАРКО и МИ-
ЛОШ

(68/290003)

Драги

ЦАКО

Почивај у миру и спокојно корачај небеским

стазама и понекад нам се јави, бар као звезда па-

далица... А ми ћемо гледати у небо и облаке она-

ко како си нас ти научио....

Твоји лепотани: КАТАРИНА, САНДРА, 

МАРКО и МИЛОШ
(69/290003)

Последњи поздрав

драгом

чика МИЛЕТУ

Заувек ћемо вас се

сећати по великом

срцу и узбудљивим

ратним анегдотама.

Породица ЈОВИЋ
(71/290003)

Последњи поздрав

дека

МИЛЕТУ

Великом човеку, пи-

лоту и другу.

Породица ЈЕЗДИЋ

(70/290003)

Последњи поздрав

течи

МИЛЕТУ

од МИЋЕ ДАБИЋА

са породицом

(73/290008)

Последњи поздрав

САБО ЈОСИФУ

ЈОЖИ

Од колега

из радионице ЈКП

„Хигијене” Панчево

(75/290011)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛОМИРУ КОСТИЋУ КОЧИ

од пријатеља: ГОЦЕ, ТАЊЕ, САЊЕ, ДАЦЕ, ЈОВАНЕ, 

ЈЕЛЕНЕ, БИЉЕ, МИЛАНА и МИЛЕНКА

(51/ф)

Последњи поздрав нашој вољеној мами, баки, свекрви и ташти

ГОРДАНИ ВИТМАН
9. VII 1945 – 12. III 2020.

од њених најмилијих: сина ДУШАНА, ћерке СПОМЕНКЕ, унука

АЛЕКСАНДРА, унуке АНЂЕЛЕ и МИЛИЦЕ, снаје МАЈЕ и зета ВЛАДЕ

Твоја племенита, добра и искрена душа ће нам заувек осветљава-

ти пут и заувек ћеш остати у нашим срцима.

(33/289936)

С поштовањем опраштамо се од наше колегинице

ГОРДАНЕ ВИТМАН

Колектив Опште болнице Панчево

(46/ф)

С великом тугом вас обавештавамо да нас је 13.

марта напустила наша највећа подршка

ЖИВА ПРВАЧКИ
1946–2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Почивај у миру.

Супруга СТАНКА, ћерка АЛЕКСАНДРА

и унука МАША
(13/289905)

Задужио нас је наш

ЋОЛЕ
да га памтимо и не заборавимо,.

Кумови: ВИШЊИЋ и ЈОВАНЧИЋ
(52/289982)

ЉИЉАНА ОБЕРКНЕЗ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица СТЕФАНОВИЋ
(32/289932)

IN ME MO RI AM

15. марта 2020. године у 90. години преминула је

наша драга, поштована госпођа

ИЛОНА ДАУТОВИЋ ЛИЛИ
1930–2020.

Ожалошћени: ДАНИЈЕЛА са породицом, 

комшије, пријатељи и остала родбина

(72/290007)

ВЛАДИСЛАВ

МИЛАКОВ

Вечна ти слава.

Неутешна супруга

са синовима

(48/289978)

Последњи поздрав

драгој мајци

СТАНИЦИ

РАДОСАВЉЕВИЋ

од ћерке БОЈАНЕ

и зета МИЛАНА

(80/290019)

Последњи поздрав дра-
гој баби

СТАНИЦИ
РАДОСАВЉЕВИЋ

1941–2020.

Увек ћемо те се сећати
и никада те нећемо за-
боравити.
Унук ДРАГАН и снајка
ДРАГАНА

(79/290019)

Последњи поздрав дра-

гој баби

СТАНИЦИ

РАДОСАВЉЕВИЋ
Никада те нећемо забо-
равити.

Унук ИГОР, снајка
СЕЛМА и праунучад

ДАРИЈА и ВУКАШИН
(81/290019)

300-820, 300-830
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ПОМЕН

МИЛАДИЈА

РАДОЈЕВИЋ
5. III 1998 – 5. III 2020.

Од снаје МИРКЕ
и унука ДЕЈАНА

са супругом
ЕЛИЗАБЕТОМ

(27/289924

21. марта навршавају се
четири године од смрти

РАДОСЛАВА

ДЕМЕТЕРА
1932–2016.

Увек ћеш нам недостајати
и бити у нашим срцима.
Ћерка ЗОРИЦА, зет БРА-
НИСЛАВ и унуци ГОРАН
и ДАРКО

(30/289930)

25. марта навршава се година од смрти нашег

драгог

РАДЕТА СПАСОВСКОГ

Време пролази а бол и туга никада неће.

Твоји најмилији

(77/290015)

25. марта навршавају се двије године откад није са на-
ма наш драги

МИЛАН ЗДРАВКОВИЋ
Прођоше двије године а као да је јучер било.
Много нам недостајеш.

Воле те твоји најмилији
(15/289909)

22. марта навршавају се две године откако није са на-
ма наша драга

МАРИЈА ПРЕДИЋ
Време пролази, али љубав и сећање на тебе не.

Воле те твоји најмилији
(23/289917)

21. марта 2020. године,
у 11 сати, даваћемо го-
дишњи помен нашој
драгој

ЈОВАНКИ

САНАДЕР
Заувек остаје болна
празнина за тобом.

Твоја породица
(1/289893)

С тугом обавештавамо да је наш супруг и

отац

АЛЕКСАНДАР КАНАЗИР

преминуо 12. марта 2020, у 79. години,

после краће болести.

Сахрана је обављена на Новом гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени: супруга БОСИЉКА

и ћерка СЛАЂАНА са породицом

(35/28992)

12. марта 2020, у 52. години, преминула је

СПОМЕНКА КОСТИЋ
1968–2020.

Све подсећа на тебе. Кућа, двориште, улица... Како
живети без твог осмеха, најлепши део нас је отишао са
тобом. Како попунити празнину коју осећамо. Знаш
колико те волимо, али никада нећеш сазнати колико
нам недостајеш.

Твоји: КИЦОШ, ВЛАДАН, САНДРА, ЈОВАНА и ДУЊА

(61/289989)

ПЕТАР БОГДАНОВИЋ

Вољеном оцу и деди последњи поздрав и вечна успомена.

Од сина РАДЕТА и унука СИМОНА БОГДАНОВИЋА

(7/289899)

ПЕТАР БОГДАНОВИЋ

Последњи поздрав драгом деда Пери од ДРАГАНЕ

БОГДАНОВИЋ

(6/289899)

Последњи поздрав драгом другу

ЗОРАНУ ШИНИКУ

БАНЕ, РАДЕ, ВЛАДА, БОБАН, ЦУКАН, 

МИЛОШ и ДРАГАНА

(16/289910)

11. марта 2020. преми-
нуо је наш

ЖИВОЈИН

СТАМОРАН
Заувек ће те волети и
памтити твоји: супруга
МИЦА, син ГОРАН, ћер-
ка ГОРДАНА, зет ЈОВАН
и унук ВАСИЛИЈЕ

(21/289915)

ЗОРАН

ШИНИК
Породици Шиник наји-
скреније саучешће по-
водом смрти нашег дра-
гог колеге и члана.

Удружење инвалида
рада и OSI Града

Панчева.

(29/289929)

Драга тетка

АНЂЕЛИЈА ИНИЋ АНЂА МАЦА
Рођ. Јовановић

заувек је заспала 12. марта 2020.

Последњи поздрав за вечно сећање.

ДРАГАНА и МИРОСЛАВ СКВАРЧ

(39/289948)

Последњи поздрав драгом

РОДОЉУБУ ОСТОЈИЋУ
1943–2020.

од пријатеља СВЕТЕ, ЉИЉАНЕ и БАНЕТА

(19/289912)

Последњи поздрав драгом тати

РОДОЉУБУ ОСТОЈИЋУ
1943–2020.

Ожалошћени: син ДЕЈАН са породицом

и ћерка ИВОНА

(20/289912)

С великом тугом се опраштам од мога брата

РОДОЉУБА

МИЛОЉУБ са породицом

(74/290010)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком

и уторком 

од 8 до 18,

средом

од 8 до 13,

а четвртком

и петком 

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

� Велики избор погребне опреме и сређивање 
комплетне документације

� Бесплатан долазак у стан сервисног референта
� Превоз покојника уземљи и иностранству
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21. марта 2020. године навршава се шест

месеци откако није више са нама наша

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ

7. XI 1976 – 25. IX 2019.

Недостајеш...

БРАНКА и БРАНКО

(18/289911)

21. марта 2020. навршава се шест месеци

откако је отишла на вечни починак моја

вољена супруга

ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ
7. XI 1976 – 25. IX 2019.

У тамној ноћи, мој сунчев сјај твој осмех

и речи мој мали рај.

Почивај у миру

ЗОРАН твој

(17/289911)

РАДА

КРСТИН
рођ. Рацић

2016–2020.

20. марта навршавају се
четири године откако
није са нама моја мама.

Ћерка ДАНИЈЕЛА

(24/289900)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

16. марта било је тачно десет година како сам

остао без мог драгог тате

БЕРАЦКА МАРЦИ
1. X 1929 – 16. III 2010 – 16. III 2020.

Десет болних година је прошло оче, без тебе.

Брзо си позвао за собом и твоју супругу – моју

мајку. Тамо где сте отишли вама је најлепше,

зато што сте остали у мом срцу. Нека вас анђе-

ли чувају.

Почивајте у миру моји драги родитељи.

Заувек ожалошћен ваш син МИРКО
(28/289927) ЈЕЛЕНА КОСТЕВСКИ

Увек са нама.

Твоје: мајка и сестра

(36/289945)

У четвртак, 26. марта 2020, у 11 сати, на Православном гробљу у Старчеву даваћемо
четрдесетодневни помен нашој драгој супрузи, мајки и баби

АНЂИ ИВАНОВИЋ
1943–2020.

Време пролази али не лечи... Туга и бол остају... Хвала ти што си била део наших жи-
вота.
Вечно ожалошћени: супруг ВОЈИСЛАВ, ћерка МИРА, синови МИРКО и МАРИНКО,
унучад БРАНКО, СЛОБОДАН, СТАНА, АНА, МИЛОШ и ИВАНА

(37/289946)

Тања наша – анђеле наш,  време које пролази не лечи

тугу већ продубљује. Нека те анђели чувају.

Твоји: мама ГОРДАНА, отац МИЛИВОЈЕ и брат САША

са породицом
(49/289980)

Прошло је четрнаест година откако није са

нама, наша драга и вољена

ТАЊА ВИГ
1972–2006.

Заувек ћемо чувати успомену и сећање на њу.

КАЋА, МИША и САЛЕ
(50/289981)

21. марта 2020. даваћемо шестомесечни помен

нашем

ДРАГАНУ РАДАНОВУ

Време тихо пролази, а бол за тобом остаје.

Твоји: супруга БИЉАНА, ћерка БОЖАНА, 

зет АЛЕНКО и унука МИЛИЦА

(56/289987)

Прошло је шест месеци од смрти нашег драгог

ДРАГАНА РАДАНОВА
Заборав не постоји.

ВАСА, ВЕРА и БОШКО
(57/289987)

Навршава се шест месеци од смрти нашег драгог

зета и тече

ДРАГАНА РАДАНОВА
Чуваћемо те од заборава

ЦИЦА и ЗОКА
(58/289987)

23. марта 2020. навршавају се две тужне године откако
ниси са нама

БИЉАНА ПОПОВИЋ
рођ. Петров

1988–2018.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време
не лечи. Поносни смо што смо имали, тужни што смо
те изгубили! Нека те анђели чувају.

Неутешни: мајка БИСЕРКА и отац ЈОВАН
(59/289988)

БИЉАНА ПОПОВИЋ
1988–2018.

Бол никада није престала, иако кажу да време лечи
све. Нека те анђели чувају. Секић, недостајеш пуно.

БОКА, ЛУКА, СТЕФКО и БОЈАН
(60/289988)

20. марта навршавају се две године откада ниси с нама, наш драги

СТЕВАН ГАЈАН
1938–2018.

Тешко је стегнути срце да не боли, душа да не пати, сузе да не теку. 

Памтићемо те по твојој доброти и чувати у нашим срцима од за-

борава.

Супруга МАРГИТА и син ВЛАДИМИР са породицом

(62/289990)

БОРИС ЂУРИЋ
20. IX 1942 – 22. III 2019.

Година прође а туга и сећање никада...

ГОГА и БРАНКА са породицама
(63/289992)

МИРКО С. МАНДРИНО

Након дугих шест месеци још увек си близу у

мом срцу.

Твој МИРОСЛАВ
(64/289995)

300-820, 300-830

Заувек у срцу, вољени и

непрежаљени, мили наш

МЛАДЕН

РИСТИЋ
23. IX 2019 – 23. III 2020.

Jош увек се надамо да је

само сан, да ћеш нам се

вратити.

Шестомесечни парастос

ће се одржати на гробљу

у Војловици, 21. марта,

у 11 сати.

Његови најмилији

(38/289947)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 20. март 2020. 21

26. марта 2020, пуних је годину дана туге и бола отка-
да је отишао мој вољени и мили супруг

СРЕТЕН ВУЧИЋЕВИЋ
1957–2019.

Лако те је било волети, тешко, претешко изгубити, а
најтеже сада без тебе живети. Иза себе си оставио тра-
гове који се никада неће избрисати, љубав која ће ме
вечно грејати.
Среле мој, душо моја, много, много ми недостајеш, све
више и више. Твоја МИЛКА – Твој Цврле

(8/289901)

26. марта 2020. је година од смрти нашег тече

СРЕТЕНА ВУЧИЋЕВИЋА
1957–2019.

Његови најмилији: снаја ЈУЛИШКА ДАБИЋ

са породицом

(9/289902)

АЛЕКСАНДАР БИСАК

17. V 1989 – 22. III 2016 – 22. III 2020.

Заувек у нашим мислима. Недостајеш нам.

Деда ЖИВКО и баба МАРИШКА
(10/289903)

АЛЕКСАНДАР БИСАК
17. V 1989 – 22. III 2016 – 22. III 2020.

Са пуно љубави чувам успомену на

тебе. Недостајеш ми.

Твој тата

(11/289903)

ПОМЕН

ДРАГУТИН

РАДОЈЕВИЋ
20. III 2003 – 20. III 2020.

Супруга МИРКА, 

син ДЕЈАН и снаја

ЕЛИЗАБЕТА

(12/289904)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА

ТУЦИЋ
2006–2020.

Љубо, унука и унуци

су нам златници.

Почивај у миру.

БАТА
(14/289908)

КЕПИЋ

КОСТА ДРАГИЦА
1975–2020. 2006–2020.

Време не може избрисати сећање на драге роди-

теље.

Син СТЕВАН и ћерка МИЦА

(22/289916)

24. III 2003 – 24. III 2020.

АНА ЛОЈАНИЦА
рођ. Ковачевић

Седамнаест дугих година без моје маме.

С љубављу твоја МИРЈАНА

(31/289931)

МАЦО

Заувек си у нашим

срцима. 

Твоји: БАТА ИВА,

ЗОКА, ЛУКА и УРОШ

(25/289922)

20. марта навршава се четрнаест година од твог

прераног одласка

једина наша МАРИЈАНА!

Не постоји време које ће умањити бол и тугу за

тобом.

Волимо те и у срцу носимо!

Твоји најмилији

(26/ф)

У суботу, 21. марта 2020. године, у 12 сати, на гробљу у Кача-

реву, одржаћемо годишњи помен нашој вољеној мами, баки

и сестри

ЦВЕТИ САВЕСКИ

Мајко наша,

Волимо те, памтимо те, осећамо те!

И знамо... ти си увек са нама, а ми заувек са тобом.

Ћерке НАТАША и МИРЈАНА, зет ВЛАДИМИР, унука ТАРА и

брат СТЕВО ДИМИТРИЈЕВСКИ са породицом

(47/ф)

ЗЛАТКО

ЋОСИЋ
20. III 2018 – 20. III 2020.

Воли те и чува од за-

борава твоја тетка

ЉИЉА и брат НЕША

(34/289941)

23. марта 2020. навршава се четрнаест година

откако није с нама наша драга

МИРЈАНА СТАН
1940–2006.

Време пролази, али туга за тобом остаје.

Породица

(40/289959)

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ

Пуно је времена прошло, проткано болом и ту-

гом за твојом топлином и благим осмехом. Недо-

стајеш нам много, али знамо да ти будно мотриш

на нас, да нас чуваш и снагу пружаш.

Воле те твоји ЈОЈКИЋИ
(66/289999)

МАРИЈАНА

ЈОЈКИЋ

Недостају нам твоја

лепа реч и племени-

тост. 

Кумови ТОМОВИЋИ

(65/289999)

МАРИЈАНА

ЈОЈКИЋ

Живиш у нашим ми-

слима.

Породице

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ,

ШАТЛАН

и ТАНАСКОВИЋ
(67/289999)

20. марта навршава се једанаест година откако нас је на-

пустила наша мајка и бака

ЗОРИЦА КОЈИЋ

Вечно ћемо те чувати у нашим срцима.

Синови ЗОРАН и САША са породицама

(76/290012)



По бе да над
Вршчанима 
у по след њем ко лу

Ипак успе шна се зо на

Одав но је дан шам пи о нат ни је
био та ко уз бу дљив и не из ве -
стан као пр вен стве на тр ка за
бо до ве у Ко шар ка шкој ли ги Ср -
би је ове се зо не... Во ди ла се ве -
ли ка бор ба за сам врх та бе ле,
али „кљу ча ло” је и на ње ном
дну. И у по след ње ко ло се ушло
с мно го не до у ми ца, јер су чак
че ти ри ти ма же ле ла да из бег -
не пла сман на прет по след ње
ме сто ...

Ме ђу њи ма је био и КК Та -
миш, ко ји је у по след њој рун -
ди у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту уго стио Вр шац, ди рект ног
ри ва ла у бор би за оп ста нак.
Овом за ни мљи вом ду е лу, због
си ту а ци је с ко ро на ви ру сом,
при су ство ва ло је са мо пе де се -
так љу би те ља игре под обру че -
ви ма, али су мо гли да ви де до -
бру ко шар ку. Мом ци ко је пред -
во ди тре нер Бо јан Јо ви чић
игра ли су хра бро, иа ко су у ду -
ел ушли под ве ли ким при ти -
ском, и оства ри ли нај зна чај -
ни ју по бе ду: Та ми ш–Вр шац

85:80, по че твр ти на ма 29:19,
17:25, 21:18 и 18:18.

До ма ћи ко шар ка ши су од -
лич но отво ри ли овај су срет –
„трој ком” Алек се Ча бри ла, а
по том су до ми ни ра ли то ком
це ле пр ве че твр ти не. Ро удс је
по го дио уз фа ул, па је био пре -
ци зан и с пе на ла, а Ни ко лић и
Пр ља су из ве ли сјај ну ак ци ју,
ко ју је овај дру ги за вр шио
ефект ним за ку ца ва њем. Усле -
дио је и со ло про дор плеј меј -
ке ра Ни ко ли ћа, па још јед на
„трој ка” Ча бри ла... Пр ву де о -
ни цу је окон чао ка пи тен Са ша
Ра до вић пре ци зним из во ђе њем
сло бод них ба ца ња за дво ци -
фре ну пред ност Та ми ша –
29:19.

На ста вак су сре та је до нео не -
што ор га ни зо ва ни ју игру Вр -
шча на, ко ји су бр зо „ис то пи -
ли” пред ност до ма ћи на, али
ни ка ко ни су успе ва ли да пот -
пу но пре о кре ну ре зул тат. Вр -
шац је успе вао да се при бли жи
и на по ен за о стат ка (38:37), чак
и да по ве де у по след њем ми -
ну ту дру ге че твр ти не (41:42),
али то је би ло све од го сти ју у
овом ду е лу. Сјај ни Аме ри кан -
ци у дре су Та ми ша по след ње
се кун де пред од ла зак на од мор
пре тво ри ли су у свој три јумф.

Нај пре је Де рик Фе нер по го -
дио „трој ку” за 44:42, а он да је
Џе рид Ро удс, уз звук си ре не,
по сти гао ефек тан по го дак за
но ву пред ност свог ти ма – 46:44.

На ста вак су сре та је до нео
оно што су љу би те љи спор та у
на шем гра ду при жељ ки ва ли –
си гур ну и ста ло же ну игру до -
ма ћих ко шар ка ша, ко ји су ус -
пе ли да оства ре је дан од нај ва -
жни јих три јум фа ове се зо не.

Тим из на шег гра да је играо
у са ста ву: Ни ко лић (14 по е на),
Ча бри ло (17), Ра до вић (че ти -
ри), Ва сић, Па ви ће вић, Фе нер
(13), Ву ко ји чић, Пр ља (16), Јан -
ко вић (два), Лу чић, Ро удс (13)
и Ла бу до вић (шест).

– Пред на ма је би ла те шка
утак ми ца, ко ју смо од и гра ли
под ве ли ким при ти ском. Че -
сти там мо јим са и гра чи ма на
сјај ној по бе ди. По но сан сам
што сам као ка пи тен пред во -
дио ову ге не ра ци ју, а за хва -
лио бих и тре не ру Бо ја ну, свим
љу ди ма у клу бу. Ус пе ли смо
да окон ча мо се зо ну на пра ви
на чин. А са да има мо пре ча по -
сла, да се из бо ри мо с ви ру -
сом, па да на ста ви мо ак тив -
но сти. Же лим сви ма здра вље
пре свега – ре као је ка пи тен
Са ша Ра до вић.

Та миш је овом по бе дом
оства рио циљ, иа ко је у јед -
ном тре нут ку на ни зао де вет
по ра за, али је од до ла ска Де -
ри ка Фе не ра до био нео п хо дан
по тен ци јал у на па ду. На кра -
ју, Пан чев ци су оства ри ли скор
од де сет по бе да и ше сна ест
по ра за, па су за у зе ли је да на е -
сто ме сто у Ко шар ка шкој ли -
ги Ср би је.

– Ус пе ли смо. Хва ла игра -
чи ма, мо јим са рад ни ци ма,
упра ви клу ба, ме ди ји ма ко ји
су нас пра ти ли и по др жа ва ли.
Хва ла сви ма на по др шци. По -
ка за ли смо да мо же мо да бу -
де мо нај бо љи ка да је то нај по -
треб ни је, иа ко су нас мно ги већ
ви де ли у ни жем ран гу. Оства -
ри ли смо за слу же ну по бе ду у
утак ми ци у ко јој је улог био
огро ман. Са да ко шар ка иде у
дру ги план. Пред сто ји нам бор -
ба про тив опа ког ви ру са. Сле -
ди ће мо ин струк ци је над ле жних
– ис та као је шеф струч ног шта -
ба Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Мом ци из на шег гра да су
сво је од ра ди ли. Због но во на -
ста ле си ту а ци је још увек је мно -
го не по зна ни ца о кра ју ове се -
зо не, али јед но је си гур но – Та -
миш ће и од је се ни на сту па ти
у елит ном срп ском ран гу.

СПОРТ
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От ка за на сва
такмиче ња

Тре ће ко ло Ку па Ср би је у стре -
ља штву, ко је је по пла ну тре -
ба ло да бу де одр жа но 15. мар -
та, от ка за но је, а за сад се још
увек не зна да ли ће би ти по -
но во ор га ни зо ва но.

Ина че, по сле два ко ла у
нај ма сов ни јем так ми че њу,
Стре љач ка дру жи на „Пан че -
во 1813” већ има де вет фи -
на ли ста. Алек са Ра ко њац је
пр ви и на ли сти ка де та, али
и на ли сти мла ђих ју ни о ра у
га ђа њу из ва зду шне пу шке,
Ива Ра ко њац је пр ва, а Те о -

до ра Кон дић сед ма на ли сти
пи о нир ки. Сте фан Ке шиш -
јан тре нут но во ди у кон ку -
рен ци ји ка де та у га ђа њу из
ва зду шног пи што ља, док је у
ка те го ри ји мла ђих ју ни о ра
дру ги. Мар ко Нин ко вић је
пе ти ка дет, а де ве ти мла ђи
ју ни ор, док је Ве ли мир Нин -
ко вић де се ти на ли сти мла -
ђих ју ни о ра у над ме та њу из
пи што ља.

Да би по ме ну ти так ми ча -
ри одр жа ли сво ју фор му, у
не де љу, 15. мар та, у стре ља -
ни у на шем гра ду ор га ни зо -
ва но је кон трол но так ми че -
ње. Алек са Ра ко њац је по го -
дио 593 кру га пу шком, а со -
лид ни су би ли и „пи што ља -
ши” Ма ри на Ми ја то вић (330
кру го ва), Сте фан Ке шиш јан
(526), Ве ли мир Нин ко вић
(506) и Мар ко Нин ко вић (503
кру га).

Пр вен ство Ср би је по Б-
про гра му, ко је је би ло пла -
ни ра но за иду ћи ви кенд, би -
ће одр жа но у сеп тем бру у
Сме де ре ву.

Бо је пан че вач ке „дру жи -
не” на том пре сти жном так -
ми че њу тре ба да бра не: Алек -
са Ра ко њац, еки па ка дет ки -
ња и мла ђих ју ни ор ки (Те о -
до ра Кон дић, Ива Ра ко њац
и Ана То кић), Ма ри на Ми -
ја то вић, Ма ри ја Пет ко вић,
еки па мла ђих ју ни о ра
„пишто ља ша” (Сте фан
Кешиш јан, Ве ли мир и Мар -
ко Нин ко вић), као и тим ка -
де та (Сте фан Ке шиш јан,
Мар ко Нин ко вић и Не ма ња
Ђор ђе вић).

Фи на ле Ку па Ср би је по Б-
про гра му би ће одр жа но у Сме -
де ре ву (уме сто 28. и 29. мар -
та) тек 19. и 20. сеп тем бра,
та ко да ће так ми ча ри за по -
че ти при пре ме у ав гу сту.

Од ло жен је и ме ђу на род ни
тур нир „Иштван По ља нац”, а
но ви тер мин одр жа ва ња је пр -
ви ви кенд у ок то бру. СД „Пан -
че во 1813” пред ста вља ће: Де -
јан Пе шић, Алек са Ра ко њац,
Мар ко и Ве ли мир Нин ко вић
и Сте фан Ке шиш јан.

Фи на ле Ли ге Вој во ди не по
Б-про гра му, уме сто 5. апри ла,
би ће одр жа но у дру гом терми -
ну, ко ји још увек ни је од ређен.

У фи на ле се пла си ра ло се -
дам пан че вач ких стре ла ца:
Алек са Ра ко њац, Ива Ра ко -
њац, Те о до ра Кон дић, Ма ри -
на Ми ја то вић, Ве ли мир Нин -
ко вић, Сте фан Ке шиш јан и
Мар ко Нин ко вић.

Чел ни љу ди пан че вач ког
клу ба се на да ју да ће од 11.
апри ла све те ћи по ка лен да -
ру так ми че ња, ка да би у на -
шем гра ду тре ба ло да бу де
одр жа но Пр вен ство Вој во ди -
не у га ђа њу из се риј ске ва -
зду шне пу шке.

У сре ду, 11. мар та, одр жа -
но је Школ ско пр вен ство
Пан чева.

На окру жни шам пи о нат су
се пла си ра ли: жен ска еки па
ОШ „Ми ро слав Ан тић” (Ива
Ра ко њац, Са ра Кра кер и Ма ја
Пет ко вић), Те о до ра Кон дић,
уче ни ца ОШ „Жар ко Зре ња -
нин” из Ка ча ре ва, му шка еки -

па ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”
(Ми хај ло Чер њев, Лу ка Гру -
јић и Ми лош Цвет ко вић), Не -
ма ња Ђор ђе вић из ОШ „До си -
теј Об ра до вић” из Омо љи це,
жен ски тим ЕТШ „Па ја Мар -
га но вић” (Ива на Ви слав ски,
Ана ста сиа Гру јо ски и Та ма ра
Ни ко лић), Ма ри ја Алек сић,
уче ни ца Тех нич ке шко ле „23.
мај”, му шка еки па ЕТШ „Нико -
ла Те сла” (Сте фан Ми хај лов,
Сте фан Ке шиш јан и Сте ван
Ка ли нић) и Алек са Ра ко њац
из Гим на зи је „Урош Предић”.

Због пан де ми је ко ро на ви -
ру са, до 5. апри ла су от ка за -
на сва так ми че ња по ка лен -
да ри ма стре љач ких са ве за Вој -
во ди не и Ср би је. 

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ОДЛИЧНИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ 
ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ СТРЕ ЛА ЦА

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ НАЈ БО ЉИ КА ДА ЈЕ НАЈ ПО ТРЕБ НИ ЈЕ

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ ША ХИ СТА

„АЉЕ ХИН” ДО БАР ОР ГА НИ ЗА ТОР

Ша хов ски клуб „Аље хин” из
на шег гра да не дав но је на Чар -
да ку ор га ни зо вао тре ћи ка дет -
ски ра пид тур нир.

На том так ми че њу је уче ство -
ва ло пре ко 60 мла дих ша хи ста
из це ле Ср би је, ме ђу ко ји ма су
би ли и пр ва ци Бе о гра да, Вој во -
ди не и Ср би је, као и уче сни ци
европ ских и свет ских пр вен става.

Тур нир на Чар да ку је је ди но
так ми че ње та квог ти па ко је се
ор га ни зу је у на шој зе мљи. Над -
ме та ње тра је два да на, а од и -
гра се де вет ко ла.

Ме ђу по бед ни ци ма су би ли
и на ши су гра ђа ни. Ми ли ца
Ами џић је осво ји ла сре бр ну
ме да љу у гру пи ста ри јих де -
вој чи ца. Од лич је истог сја ја
при па ло је Ву ку Ка нач ком у
над ме та њу ста ри јих де ча ка, а
Ми хај ло Па сер је за у зео дру го
ме сто код сред њо шко ла ца. Ан -
дреј До бри чан је по де лио тре -
ће ме сто у так ми че њу де ча ка
ни жих раз ре да.

Сле де ћи тур нир је за ка зан за
мај, уко ли ко си ту а ци ја с ко ро -
на ви ру сом то до зво ли.

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

ТРИЈУМФ „ДИ ВЉИХ ВЕ ПРО ВА”
У Стар че ву је про шлог ви кен -
да од и гра но дру го ко ло Срп -
ске ли ге у раг би ју, у ко јем је
пан че вач ки Ди на мо 1954 са -
вла дао Вој во ди ну из Но вог Са -
да са 24:19.

Го сти су по ве ли с 0:7, али по -
пу лар ни „ди вљи ве про ви” из
Пан че ва су та да до да ли гас...
Убр зо су пре о кре ну ли ток утак -
ми це у сво ју ко рист, ма да се ни
Но во са ђа ни ни су пре да ва ли.
Пан чев ци су во ди ли са 19:7, Вој -
во ди на је из јед на чи ла на 19:19,
али за ви ше ни је има ла сна ге.

Ме ђу нај бо љи ма у ти му Ди -
на ма 1954 би ли су Кр кљуш,

Дра ми ћа нин, Хи нић, Та тић и
Адви гов, али сви мом ци за слу -
жу ју по хва ле за све при ка за но.

Утак ми ца је би ла уз бу дљи ва
и пу на пре о кре та, али мла да
еки па из на шег гра да, пред во -
ђе на тре не ром Га ври ло ви ћем,
игра ла је с мно го же ље, па је
још јед ном по твр ди ла да се сви
у клу бу, с пра вом, на да ју до -
бром пла сма ну на кра ју се зо не.

Баш као и у оста лим спор то -
ви ма и жи вот ним сфе ра ма, због
пан де ми је ко ро на ви ру са, ста -
ла је и ја ја ста лоп та. За сад не -
ма ин фор ма ци ја ка да ће пр -
вен ство би ти на ста вље но...
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И од бој ка шка
надмета ња пре ки ну та
пре кра ја

Бо рац и Од бој ка 013
при нуд ну па у зу
дочека ли с вр ха

Дер би 16. ко ла Пр ве ли ге за
од бој ка ше од и гран је про шлог
ви кен да у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту – без при су ства пу -
бли ке. Да ко ро на ви рус ни је по -
чео да се ши ри и у Ср би ји, не -
ма ни ка кве ди ле ме да би меч
из ме ђу Бор ца и Ме тал ца из
Гор њег Ми ла нов ца пра ти ло ви -
ше сто ти на по кло ни ка игре пре -
ко мре же, јер је ин те ре со ва ње
за овај су срет би ло огром но.

Еки па из Гор њег Ми ла нов ца
би ла је је ди ни тим ко ји је Бор -
цу на нео по раз у до са да шњем
то ку шам пи о на та, па су се љу -
би те љи спор та у на шем гра ду и
око ли ни на да ли ре ван шу. Мом -
ци ко је пред во ди тре нер Ду шан
Јо вић би ли су на пра гу но ве по -
бе де, али је од бој ка још јед ном
по ка за ла сво је ча ри: Бо рац –Ме -
та лац 2:3, по се то ви ма: 28:26,
25:23, 21:25, 18:25 и 13:15.

Ко на чан ис ход до вољ но го -
во ри ка ква се утак ми ца од ви -
ја ла про шле су бо те на Стре ли -
шту. Да вор Ми ло ше вић и ње -
го ви са и гра чи ушли су у ду ел с
ве ли ком же љом да три јум фу -
ју. Исту на ме ру су има ли и
мом ци из Гор њег Ми ла нов ца,

па се већ у пр вом се ту во ди ла
ве ли ка бит ка на те ре ну.

На сер вис ка пи те на Ми ло ше -
ви ћа Бо рац је ус пео да се од ле -
пи на 18:14, али го сти се ни су
пре да ва ли, па је убр зо на се ма -
фо ру ста јао ре зул тат 19:20. Ушло
се у не из ве сну за вр шни цу, пр -
шта ло је на те ре ну... Сет-лоп те
су има ли и јед ни и дру ги, а пр -
ви део утак ми це ефект ним по е -
ном за вр шио је Са ша Рај ко вић.

Же сто ка од бој ка шка бит ка
од ви ја ла се и у на став ку утак -

ми це. Ме та лац је у дру гом се -
ту за и грао још ан га жо ва ни је,
сре ди ном се та је имао пред -
ност и од пет по е на (14:19)...
Али он да је на сер вис до шао
Вла ди мир Кне же вић, ко ји је
пот пу но по ре ме тио при јем го -
сти ју, Бо рац је ус пео да из јед -
на чи и да по ве де, а ко на чан
уда рац го сти ма, пре ци зном ди -
ја го на лом у сам угао те ре на,
за дао је од лич ни Бо јан По знић.

И ка да се учи ни ло да је Бо -
рац на до мак но вог ве ли ког три -
јум фа, усле дио је пот пу но нео -
че ки ва ни пре о крет. Од бој ка ши
Ме тал ца су за и гра ли још агре -
сив ни је, а кон цен тра ци ја у до -
ма ћем ти му по че ла је да опа -
да... Гре шке су се ни за ле као
на тра ци, па су го сти ре ла тив -
но ла ко до би ли тре ћи и че твр -
ти сет и пот пу но се вра ти ли у
утак ми цу.

Бо рац је по вео с 3:1 у од лу -
чу ју ћем де лу су сре та, из гле да -
ло је као да је спре ман да по -
но ви игру из пр ва два се та и
до ђе до ко нач не по бе де, али...
Не ве ро ват не гре шке су до при -
не ле још јед ном по ра зу од Ми -

ла нов ча на.
Бо рац је и да ље на че лу та -

бе ле, а до кра ја тр ке за бо до ве
оста ла су још два ко ла. Шам -
пи о нат је пре ки нут, па не би
тре ба ло да чу ди уко ли ко чел -
ни ци Од бој ка шког са ве за Ср -
би је до не су од лу ку да је Бо рац
но ви су пер ли гаш. Без об зи ра
на су бот њи по раз, та ко би ве -
ро ват но и би ло...

Још је дан три јумф су оства -
ри ле и де вој ке Од бој ке 013.
Оне су у дер би су сре ту до и гра -
ва ња Пр ве вој во ђан ске ли ге у
Ба нат ском Но вом Се лу са вла -
да ле дру го пла си ра ни Ба нат из
Вр шца с 3:0, по се то ви ма: 25:19,
25:22 и 25:19.

Де вој ке ко је пред во де тре -
не ри Алек сан дар Га ври лов и
Вла ди мир Јо ван чић та ко су
још јед ном по ка за ле да не ма -
ју прем ца у овом ран гу так -
ми че ња.

Иа ко је пр вен ство пре ки ну -
то, не би тре ба ло ни ко га да за -
чу ди ако се до не се од лу ка да је
Од бој ка 013 већ у ви шем ран -
гу. Уо ста лом, то је и си ту а ци ја
на те ре ну по ка за ла...
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Wash

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кх2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

ОТКАЗАНЕ 

СВЕ СПОРТСКЕ

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Прошлонедељни

резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Ниш: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО 33:36

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО 32:22

мушкарци

Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА 21:30

Јабука: ДОЛОВО–СОМБОРЕЛЕКТРО 34:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Србобран: ТРИЈУМФ–ЈАБУКА 22:20

мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПРИГРЕВИЦА

26:30

Одбојка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

жене

Смедерево: СМЕДЕРЕВО–ДИНАМО 3:0

мушкарци

Панчево: БОРАЦ–МЕТАЛАЦ 2:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА

жене

Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – БАНАТ 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ 85:80

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

М. Митровица: 

ПОДРИЊЕ – ВИРТУС БАСКЕТ 78:65

Рума: СЛОВЕН–ЈЕДИНСТВО 74:64

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Рума: ПРВИ МАЈ – ДИНАМО 1945 1:0

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КОЗАРА 4:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Старчево: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ 0:3

Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ 1:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Баранда: РАДНИЧКИ–СЛОГА 1:2

Гај: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА 1:0

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НО ВО СТИ СА 

АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ТРИ МЕ ДА ЉЕ 
ЗА ПА НО НИ ЈУ

Чла но ви Атлет ског клу ба Па -
но ни ја уче ство ва ли су на два
зна чај на так ми че ња у су бо ту,
14. мар та.

На Зим ском пр вен ству Ср -
би је у ба цач ким ди сци пли на -
ма пан че вач ки „па нон ци” су
на сту пи ли с пет атле ти ча ра.

У ка те го ри ји ста ри јих пи о -
ни ра у ди сци пли на ма ба ца ње
ко пља и ба ца ње ди ска над ме -
та ли су се Вла ди мир Мир ков и
Зан ди Штр каљ. У зби ру бо до ва
из обе ди сци пли не екип но су
до не ли Па но ни ји сре бр ну ме -
да љу, док је Зан ди Штр каљ у
ба ца њу ди ска, у по је ди нач ној
кон ку рен ци ји, за слу жио сре -
бр но од лич је.

За па жен успех су оства ри -
ли и Мар ко Сто ји ло вић, Лај -
чи Штр каљ и Ана Дра го је вић,
ко ји су до при не ли да клуб
осво ји ве ли ки број бо до ва као
еки па.

Истог да на на Ади Ци ган -
ли ји је одр жа но Пр вен ство Ср -
би је у ул тра ма ра то ну на шест
са ти.

Атле ти ча ри Па но ни је Иван
Ми шке љин и Жељ ко Зељ ко вић
су од са мог по чет ка тр ке за у -
зе ли во де ће по зи ци је, а та ко је
оста ло и до кра ја овог ул тра -
ма ра то на, на ко јем су оба атле -
ти ча ра по ста ви ла но ве лич не
ре кор де.

Иван Ми шке љин је осво јио
сре бр ну ме да љу, ис тр чав ши
78.016 ме та ра за шест са ти, док
је Жељ ко Зељ ко вић за слу жио
брон зу с ре зул та том од 68.178
ме та ра.

Та ко је 14. март био ве о ма
успе шан дан, у ко јем је Па но -
ни ја сво ју ри зни цу тро фе ја обо -
га ти ла но вим три ма ме да ља -
ма с др жав них шам пи о на та.
Уко ли ко се гло бал на си ту а ци -
ја с ко ро на ви ру сом уми ри, ул -
тра ма ра тон ци ма Па но ни је кра -
јем ма ја пред сто ји тр ка на шест
са ти у окви ру Бал кан ског пр -
вен ства у Те ми шва ру.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

И МОМ ЦИ И ДЕ ВОЈ КЕ У ВИ ШЕМ РАН ГУ?

Стране припремио

Александар
Живковић

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДЕР БИ У НИ ШУ ПРИ ПАО ДИ НА МУ
Утак ми ца без
резултат ског зна ча ја

Пре ки нут шам пи о нат

Прет по след ње ко ло Ар кус су -
пер ли ге, ко је је од и гра но про -
шлог ви кен да, због ван ред ног
ста ња ко је је про гла ше но у це -
лој зе мљи, мо жда ће би ти и
по след ње у ово го ди шњем шам -
пи о на ту елит ног ру ко мет ног
ка ра ва на.

Пан че вач ки Ди на мо је го -
сто вао у Ни шу, где је од ме рио
сна ге с дру го пла си ра ним Же -
ле зни ча ром. По све му при ка -
за ном у до са да шњем де лу пр -
вен ства, тре ба ло је то да бу де
дер би су срет, у ко ме би љу би -
те љи игре с ле пљи вом лоп том
мо гли на де лу да ви де оно нај -
бо ље што срп ски ру ко мет тре -
нут но има.

На жа лост, ду ел у ни шком
„Ча и ру” од и гран је без при су -
ства пу бли ке, али с об зи ром на
то да су оба ри ва ла још ра ни је
обез бе ди ла ме сто у плеј-офу
(за ко ји се не зна да ли ће би ти
од и гран), меч ни је имао по се -
бан ре зул тат ски зна чај. Ипак,
не ка оста не за пи са но да су пан -
че вач ки „жу то-цр ни” сла ви ли
још је дан три јумф, осам на е сти
у се зо ни: Же ле зни чар –Ди на мо
33:36 (19:20).

Ка ко смо већ ре кли, утак ми -
ца је има ла го то во ре ви јал ни
ка рак тер, па еки пе ни су на сту -
па ле с нај ја чим по ста ва ма. Тре -
не ри оба ју ти мо ва су да ва ли
шан су мом ци ма с ма њом ми -

ну та жом, у од бра ни се ни је
игра ло ка ко се зна, па је по -
стиг ну то чак 69 го ло ва, ви ше
од јед ног по гот ка у ми ну ту...

У пр вом по лу вре ме ну се во -
ди ла из јед на че на бор ба. До ма -
ћин је по ку ша вао да су стиг не
пред ност Ди на ма и ус пео то у
јед ном тре нут ку, до шао је на
15:15 у 22. ми ну ту, али Ни -
шли је ни ка ко ни су успе ва ле да
пре о кре ну ток утак ми це у сво -
ју ко рист.

Го то во иста сли ка ви ђе на је
и на по чет ку дру гог по лу вре -
ме на. Же ле зни чар је „ду вао за
врат” Пан чев ци ма, али та ко је
би ло са мо до 41. ми ну та, ка да
је са два по гот ка Ми ло ша Ба -

ру џи ћа Ди на мо ус пео да до ђе
до пред но сти од чак пет го ло -
ва (23:28).

Од тог тре нут ка пи та ње по -
бед ни ка ви ше се ни је ни по ста -
вља ло, јер су ру ко ме та ши из на -
шег гра да ру тин ском игром
пред ност са чу ва ли до кра ја.

Пр ви тре нер Ди на ма Аким
Ком не нић за дер би у Ни шу на
рас по ла га њу је имао сле де ћи
са став: Зла та но вић (се дам од -
бра на), Ра до ва но вић (шест од -
бра на, је дан сед ме рац), Па -
вло вић (два го ла), Шо тић
(шест), Ми ло ше вић, Ди ми три -
је вић (че ти ри), Са вић (два),
Дис тол, Је зди ми ро вић (два),
Ми лен ко вић (пет), Ба ру џић

(пет), Го лу бо вић (је дан), Ко -
ста ди но вић (се дам) и Ми тро -
вић (два го ла).

Да кле, Су пе р ли га Ср би је у
ру ко ме ту пре ки ну та је ко ло пре
за вр шет ка ре гу ла р ног де ла, а
са да сви уче сни ци, као и љу -
би те љи овог спор та, че ка ју од -
лу ке над ле жних ор га на о на -
став ку так ми че ња.

Ди на мо је по сле два де сет
јед не рун де пр ви на та бе ли, с
37 бо до ва, и с ли дер ског ме -
ста би ушао у плеј-оф, у ко јем
би, по ред ње га, за ти ту лу пр -
ва ка Ср би је тре ба ло да се бо -
ре и Вој во ди на, Ме та ло пла -
сти ка, Же ле зни чар, Пар ти зан
и Но ви Па зар.
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Јелена
Љубомировић,
студенткиња:

     – Седећу код куће
са својима, учићу и
одмараћу се. Бићу 
у контакту с другарима
и с момком.

Вукашин Костић,
кувар:

    – Нисам ништа
планирао. Слободан 
сам тренутно, на
годишњем одмору, 
па ћу вероватно бити
код куће с породицом.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Скретнице упућују
Одабери смер, кажу.

    Скоро сви они што ти добро мисле.

    Постоји и особа која по теби битном питању ћути.

    Иако баш од ње очекујеш да те упути.

    Желиш да она то жели.

    Ништа од тога, а тешко је то прихватити.

    Мораш да скренеш.

    Да се окренеш својој одлуци.

Ветар криви
Ех, кад ти дуне...

    Умеш да мислиш, да поразговараш са собом.

    Пошто те тај процес продува, знаш и да дођеш себи.

    Али и да се њишеш.

    Да се искривиш.

    Више него раније.

    Али понекад је важно издувати се.

    Препустити ветру...

Кроз крошње
Замислити тачку што представља циљ.

    Одбацити сав могућ баласт.

    Оно, шта би било кад би било.

    Јер знам да могу и другачије, али овако је најбоље.

    Решење је ту.

    Моје.

    Оно најбоље – само моје, кривица је само до мене.

    Е, сад могу да летим кроз крошње...

Димитрије Благић,
студент:

     – Факултети су
затворени, па да бих
надокнадио пропуштена
предавања, време ћу
провести учећи. 
Можда ћу бити на
отвореном простору, 
с пријатељима.

„Ди зел ка” на ста ви ла
победнич ки низ

„Бр зи воз” опет по ра жен

Утак ми ца ма 17. ко ла про шлог ви кен да
је на ста вље на пр вен стве на тр ка за бо до -
ве у Срп ској ли ги гру па „Вој во ди на”.
Пред став ни ци на шег гра да у тре ћем ран -
гу так ми че ња по но во су оства ри ли поло -
ви чан ре зул тат. Же ле зни чар је на ста вио
по бед нич ки низ и оства рио пет на е сти
три јумф, док је Ди на мо 1945 пре тр пео и
дру ги уза стоп ни по раз овог про лећа...

„Бр зи воз” је по сле гу бит ка бо до ва на
свом те ре ну од зре ња нин ског Рад нич -
ког пу то вао у Ру му, где је од ме рио сна -
ге с до ма ћим ти мом Пр вог ма ја. Ако је
су ди ти по ста њу на та бе ли, еки па ко ју
пред во ди тре нер Жар ко То до ро вић пре
овог ду е ла би ла је фа во рит, па су на ви -
ја чи „бр зог во за” оче ки ва ли ле пе ве сти
из Ру ме... Ипак, то се ни је до го ди ло:
Пр ви мај – Ди на мо 1945 1:0 (1:0).

Гол од лу ке с бе ле тач ке

По бед ник овог ду е ла од лу чен је у 42.
ми ну ту, ка да су до ма ћи ни по го ди ли мре -
жу гол ма на Ан џи ћа из је да на е стер ца.
По ред при мље ног го ла, Ди на мо 1945 је
та да остао и са игра чем ма ње. На и ме,
нај стро жа ка зна за Пр ви мај до су ђе на је
по сле стар та Ка ран фи лов ског, ко ји је
због то га до био и жу ти кар тон. Играч
го сти ју се ни је ми рио с та квом од лу ком
су ди је и на ста вио да про те сту је, а он да
му је због то га де ли лац прав де по ка зао
и дру ги жу ти, па цр ве ни кар тон...

Иа ко број ча но сла би ји, „бр зи воз” је
у на став ку су сре та по ку ша вао да стиг не
бар до из јед на че ња, али су до ма ћи фуд -
ба ле ри ус пе ли да са чу ва ју пред ност и
осво је сва три бо да.

Ди на мо 1945 је играо у са ста ву: Ан -
џић, Ка ран фи лов ски, Да шић, Ко јић, Бо -
дло вић, Ми ло је вић, Шар че вић, Ар на у -
то вић, По по вић, Нин ко вић и Ни ко ла је -

вић, а при ли ку су до би ли и Ја ко ва шић
и Ра ди са вље вић.

По сле се дам на е сте рун де шам пи о на -
та Ди на мо 1945 за у зи ма пе то ме сто, са
26 бо до ва.

Се ри ја без кра ја...

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра су на ста ви ли
фан та стич ну се ри ју. Они су про шлог ви -
кен да, у дру гом про лећ ном ко лу, оства -
ри ли и дру ги три јумф, што је њи хо ва
пет на е ста по бе да у се зо ни. По пу лар на
„ди зел ка” из Пан че ва је је ди ни тим без
по ра за, а у до са да шњем то ку пр вен ства
при ми ла је све га осам по го да ка...

Иза бра ни ци тре не ра Ду ша на Је ври -
ћа сво ју над моћ су де мон стри ра ли и
про шлог ви кен да у ме чу про тив еки пе
из Ба нат ског Ве ли ког Се ла, па су та ко
још јед ном по твр ди ли да те шко ко мо -
же да их за у ста ви на пу ту ка Пр вој ли -
ги: Же ле зни чар –Ко за ра 4:0 (1:0).

Љу би те љи ма нај ва жни је спо ред не
ства ри на све ту при ступ овој утак ми ци
ни је био омо гу ћен због епи де ми је ко -

ро на ви ру са, па по кло ни ци „бу ба ма ре”
ни су мо гли ужи во да ви де мај сто ри је
„Же љи них” мо ма ка.

До ма ћин је од са мог по чет ка утак -
ми це дик ти рао ри там и др жао кон тро -
лу над утак ми цом, а бра ва го сти ју је от -
кљу ча на у 21. ми ну ту. Ге ор ги је Јан ку -
лов је упу тио иде а лан цен тар шут у ср це
ше сна е стер ца Ко за ре, где се нај бо ље
сна шао Ђор ђе Ив ко вић, ко ме ни је би ло
те шко да лоп ту по ша ље на пра во ме сто.

Го сти су по том ус пе ли да се ма ло
кон со ли ду ју, па су одо ле ва ли ата ци ма
Же ле зни ча ра све до кра ја пр вог по лу -
вре ме на.

По сле од мо ра „ди зел ка” је за и гра ла
још по лет ни је и ор га ни зо ва ни је, а са
ула ском у игру ка пи те на Да ни ла Ко ва -
че ви ћа и на пад је по стао убо ји ти ји. У
61. ми ну ту Лу ка Сто ја но вић је пре ва рио
не ко ли ко ри ва ла и сјај но упо слио Ми -
ло ша Са ва но ви ћа, ко ји је био на пра вом
ме сту. Са мо не ко ли ко тре ну та ка ка сни -
је, већ у сле де ћем на па ду, исти играч је
по сти гао и свој дру ги гол, а тач ку на
овај су срет ста вио је Да ни ло Ко ва че вић
у 74. ми ну ту, ка да је „ухва тио” је дан во -
леј и ефект но по сти гао свој је да на е сти
по го дак у овом шам пи о на ту.

Же ле зни чар је утак ми цу за по чео у
са ста ву: Кне же вић, Јан ку лов, Да мја но -
вић, Плав шић, Ани чић, Ив ко вић, Сто -
ја но вић, Јо ва но вић, Ба ша но вић, Сте ва -
но вић и Са ва но вић, а игра ли су и Ко ва -
че вић, Ла за ре вић и Зо ри ца.

Да кле, Же ле зни чар је су ве ре ни ли -
дер Срп ске ли ге „Вој во ди на” и са да има
47 бо до ва, чак де сет ви ше од дру го пла -
си ра не Бач ке 1901 из Су бо ти це.

С об зи ром на но во на ста ле окол но сти
у на шој зе мљи све спорт ске ак тив но сти
су от ка за не до да љег. Над ле жни ће од -
лу чи ти о то ме ка да ће и да ли ће уоп ште
шам пи о нат би ти на ста вљен.

А. Живковић

ТАБЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ВОЈВОДИНА”

1. ЖЕЛЕЗНИЧАР 17 15 2 0 37:8 47

2. БАЧКА 1901 17 11 4 2 31:16 37

3. РАДНИЧКИ (З) 17 10 2 5 29:16 32

4. ОФК ВРШАЦ 17 9 2 6 28:23 29

5. ДИНАМО 1945 17 8 2 7 31:20 26

6. РАДНИЧКИ 1912 17 7 5 5 29:21 26

7. БРАТСТВО 1946 17 8 2 7 21:15 26

8. БЕЧЕЈ 1918 17 7 4 6 28:23 25

9. ОМЛАДИНАЦ 17 5 7 5 14:17 22

10. РАДНИЧКИ (СМ) 17 6 4 7 19:24 22

11. ПРВИ МАЈ 17 6 1 10 16:21 19

12. БОРАЦ 17 5 4 8 19:32 19

13. ВОЈВОДИНА 1928 17 4 5 8 17:27 17

14. КОЗАРА 17 3 4 10 16:33 13

15. ХАЈДУК 1912 17 3 3 11 14:28 12

16. ДУНАВ 17 2 3 12 16:41 9

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР НА „ПЛУС ДЕ СЕТ”
ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР НА „ПЛУС ДЕ СЕТ”


