
НЕОБИЧНА ПОЈАВА НАД ПАНЧЕВОМ страна 3

Тајна летећих тањира
на небу изнад Панчева

Град
Време за

солидарност и

одговорност

» стране 2 и 4

цена 40 динара

Здравље

Секс у доба изолације

» страна 6

Село
Сетва готово 

приведена крају

» страна 9

Записи

Бојан Јовичић:

Карактер вечитог

победника

» страна 21

Фото-репортажа

Наш човек у Шпанији

» страна 22

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  24 .  АПРИЛА 2020.

О
С

Н
И

В
А

Ч

ЈО
В

А
Н

 П
А

В
Л

О
В

И
Ћ

Радно време благајне „Панчевца”
У по не дељак и уторак благајна
ради од 8 до 17, а у среду од 8
до 15 сати, што је и крај њи рок
за предају читуља, поме на и

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

АУ ТО-ЦЕН ТАР „ЗО КИ” – ОТВОРЕН РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 17 САТИ

ПОСТЕПЕНИ ИЗЛАЗАК 
ИЗ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

ВЛАДА СРБИЈЕ САОПШТИЛА ПЛАН УКИДАЊА ОГРАНИЧЕЊА

Почеле да раде зелене
пијаце, продавнице
техничке робе и одеће,
аутомеханичарске
радње...

Фризери и тржни
центри на чекању

страна 3
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Број 4862, година CLII

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Одлагање отплате
кредита је замка

» страна 5

Шта и како рећи 
деци о корони

» страна 7

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевачки бубњари
страна 11

ШЕТЊАШЕТЊА

Радно време
од 8 до 16 сати



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 24. април 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Чи тај
између
редо ва

Док се ди мо у ти ши ни, оно што
се ни ка да не за у ста вља је су на -
ше ми сли. Не из бе жно је да бо -
ра вак у изо ла ци ји на ме ће број -
на пи та ња: ка кав жи вот смо во -
ди ли пре, шта нам је би ло пот -
пу но не по треб но, а че га смо и
да ље жељ ни…

Пр во што се по ја ви ло на дру -
штве ним мре жа ма би ли су иза -
зо ви: по ста ви ти сли ку из де -
тињ ства или мла до сти. И они
ко ји ина че ни су љу би те љи ова -
квих ига ра отво ри ли су сво је
ста ре ал бу ме и по де ли ли са чи -
та вим све том не што што они
сма тра ју нај дра жом успо ме -
ном ко ја код њих бу ди по зи тив -
не емо ци је и го во ри, на не ки
на чин, ка ко они, не где ду бо ко,
и да ље ви де се бе. Да ни на кон
то га до не ли су мно го слу чај них
и на мер них, нео ба ве зних и
озбиљ них раз го во ра, под се ћа -
ња на не ке прет ход не си ту а ци -
је и до га ђа је. „Феј сбук” нас та -
ко ђе сва ког да на под се ћа шта
се на овај дан де си ло прет ход -
них го ди на. И да, не ка ко се на -
мет ну ла ми сао, нај дра го це ни ја
ствар ме ђу љу ди ма су за пра во
за јед нич ка се ћа ња. Чак и ако
сте с не ким про ве ли пар са ти
че ка ју ћи да по ло жи ти ис пит,
мо жда у ду гач ком ре ду у по -
шти, или се де ли у ау то бу су и
има ли до бру раз ме ну енер ги је,
сле де ћи пут кад сте сре ли ту
осо бу ја ви ли сте се с осме хом.
С дра гим љу ди ма је све још ја -
че и леп ше. Де си се да са да ка -
да се ди те у тој ти ши ни и не ка
успо ме на ис ко чи ни от ку да, по -
де ли ли је с њи ма или не, вра ти
се и сме шак. И он да схва ти те
шта је за пра во сре ћа – љу ди ко -
ји су у ва шем жи во ту, мо гућ -
ност да их во ли те док су ту и
вре ме ко је про во ди те за јед но.

У јед ном тре нут ку ће све ово
про ћи и вра ти ће мо се не ком
„нор мал ном” жи во ту. Са свих
стра на се ја вља пи та ње: да ли
ће свет би ти исти? Пи та ње је
да ли ће ваш свет би ти исти.
Хо ће те ли ја че за гр ли ти дра ге
љу де сва ки пут ка да их ви ди те,
ствар но слу ша ти шта вам при -
ча ју, и хо ће те ли про пу сти ти
шан су да учи ни те свој жи вот
бо љим?

Мо жда је из ли шно при ча ти,
али ако из кри зне си ту а ци је не
иза ђе мо ба рем ма ло дру га чи ји –
хра бри ји и спрем ни ји да згра би -
мо жи вот обема ру кама и да га
истин ски жи ви мо, па кад ћемо?

И, што је нај бит ни је, да не
за бо ра ви мо да пра ви мо но ве
за јед нич ке успо ме не…

Пот пред сед ни ца Вла де:
пријави те на сил ни ке

Пред сед ни ца Ко ор ди на ци о ног те ла
за род ну рав но прав ност и пот пред -
сед ни ца Вла де Ср би је проф. др Зо ра -
на Ми хај ло вић из ја ви ла је 15. апри ла
да је до ста на си ља над же на ма и де -
цом и апе ло ва ла још јед ном на све
гра ђа не и гра ђан ке Ср би је да у ово
те шко и иза зов но вре ме, ка да је и на -
си ље при сут ни је, не окре ћу гла ву
пред тим и да при ја ве на сил ни ке.
Ми хај ло ви ће ва је под ву кла да у вре -
ме епи де ми је ко ро на ви ру са све зе -
мље све та бе ле же по раст по ро дич ног
и парт нер ског на си ља, али да Ср би ја
не ће то ле ри са ти на си ље.

– Мо ја по ру ка свим же на ма је да,
без об зи ра на то што ван ред но ста ње
зах те ва да су у изо ла ци ји и да вре ме
про во де у до му са сво јим парт не ри ма
и му же ви ма, ни су са ме, ни ти за ро -
бље не. При ја ви те на си ље, због се бе и
сво је де це. Тај апел упу ћу јем и ком -
ши ја ма, ро ђа ци ма – сви ма ко ји чу ју
или зна ју да се на си ље де ша ва – при -
ја ви те на сил ни ке. Др жа ва не ће то ле -
ри са ти на си ље, без об зи ра на си ту а ци -
ју у ко јој се на ла зи мо – ре кла је она.

Ми хај ло ви ће ва је под се ти ла на то
да же не но се на сво јом ле ђи ма огро -
ман те рет ове кри зе, има ју ћи у ви ду
да је 70 од сто же на за по сле но у
здрав ству и со ци јал ним слу жба ма, те
да су же не те ко је ве ћин ски ра де у са -
мо по слу га ма, али и пре у зи ма ју бри гу
о по ро ди ци и до ма ћин ству.

– Ово је вре ме ка да тре ба да по ка -
же мо да смо со ли дар ни и од го вор ни.
Да по мог не мо јед ни дру ги ма, уме сто
да на си љем ре ша ва мо про бле ме –
до да ла је пред сед ни ца Ко ор ди на ци о -
ног те ла за род ну рав но прав ност.

Уз пот пу но сла га ње с ње ним ре чи -
ма, до пу ни ће мо је: све ово се од но си
и на му шкар це. Са свим си гур но је да
има не у по ре ди во ма ње слу ча је ва у
ко ји ма му шкар ци тр пе на си ље, пре
све га вер бал но, али по сто је, те ни ко -
га не тре ба да је стид да то и при ја ви.

До зво ље но кре та ње осо ба ма
са смет ња ма у раз во ју

На кон фе рен ци ји Кри зног шта ба 15.
апри ла на ја вље но је про ши ре ње на
ин си сти ра ње ме ди ја и ро ди те ља дан

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ра ни је до не те уред бе ко јом се за вре -
ме по ли циј ског ча са до зво ља ва кре -
та ње де ци са ау ти змом уз прат њу ро -
ди те ља или ста ра те ља, и то та ко да ће
се до зво ла од но си ти и на од ра сле са
ау ти змом, као и на од ра сле и де цу с
дру гим смет ња ма у раз во ју.

Сви они мо ћи ће да се кре ћу у кру гу
од 200 ме та ра од ме ста ста но ва ња уз
по што ва ње ме ра за шти те и со ци јал ног
дис тан ци ра ња би ло ка да за вре ме по -
ли циј ског ча са, без вре мен ског огра -
ни че ња, уз прат њу јед не особе.

Ви ше сце на ри ја у ве зи са
завршним и при јем ним

испити ма

Ми ни стар про све те Мла ден Шар че -
вић из ја вио је 16. апри ла да се про -
цес уче ња на да љи ну од ви ја већ пет
не де ља, да је за до во љан то ком на ста -
ве, те да на став ни ци са да сни ма ју ча -
со ве код куће.

– Ми сли мо да ће мо за ме сец и по
да на за вр ши ти са еми то ва њем ча со ва
ве за них за ре дов ну на ста ву за основ -
ну и сред њу шко лу. За до во љан сам
ка ко су на став ни ци и учи те љи при -
хва ти ли фор ма тив не мо де ле оце њи -
ва ња, а та кве оце не већ са да мо гу да
се пре ве ду у су ма тив не, број ча не.
Оце њи ва ње ће оста ти про блем за део
уче ни ка, та мо где не ма мо ви сок сте -
пен ди ги тал них ве шти на на став ни ка
– ка зао је Шар че вић, до дав ши да ће
шко ле ко ри сти ти ре сур се школ ских
упра ва, са вет ни ке и об у че ни је на -
став ни ке.

Он је ре као да по сто ји ви ше сце на -
ри ја у ве зи са за вр шним и при јем ним
ис пи ти ма, али да је нај бо ље о то ме
при ча ти за че ти ри не де ље. Ми ни стар
је под ву као да ће школ ска го ди на би -
ти за вр ше на и пре вре ме на, да је
школ ским ка лен да ром пред ви ђе но
да на ста ва бу де за вр ше на 16. ју на,
али да на ста ва тра је и то ком про лећ -
ног рас пу ста, да су по сто ја ле на став -
не су бо те и да је та ко уште ђе но вре -
ме. За кљу чио је:

– Под јед на ко бри нем о ин те ре су
де це и ро ди те ља. Не мој те да има те
ни ка кву па ни ку. При ла го ђа ва ће мо
си стем свим да тим окол но сти ма и
ни јед но де те не ће би ти оште ће но.

Пе тро хе ми ча ри до ни ра ли 
118 ми ли о на ди на ра 

на по зив РФ ЗО-а

„ХИП –Пе тро хе ми ја” из да ла је 16.
апри ла са оп ште ње у ко ме се ка же да
се ком па ни ја ода зва ла по зи ву Ре пу -
блич ког фон да за здрав стве но оси гу -
ра ње и до ни ра ла 118 ми ли о на ди на -
ра ка ко би по мо гла да се обез бе ди
ро ба и опре ма ко ја је нео п ход на за
не гу и очу ва ње здра вља и жи во та
оних ко ји су нај ви ше угро же ни
коро на ви ру сом.

– „ХИП-Пе тр о хе ми ја” као дру штве -
но од го вор на ком па ни ја све сна је иза -
зо ва с ко јим се це ла зе мља су о ча ва и
овом до на ци јом пру жа по др шку Вла -
ди Ср би је, на шем здрав стве ном сек -
то ру и свим гра ђа ни ма Ср би је ко ји

во де бит ку про тив ко ро на ви ру са. Од -
го вор ност „ХИП –Пе тро хе ми је” огле -
да се и у чи ње ни ци да је ком па ни ја у
пот пу но сти по све ће на ци љу да се са -
чу ва без бед ност и здра вље за по сле них
и одр жи про из вод ња у фа бри ка ма у
Пан че ву и Еле ми ру уз све пре по ру ке
здрав стве них струч ња ка и над ле жних
др жав них ор га на – из ја вио је ге не рал -
ни ди рек тор Ве ли мир Ун ко вић.

У са оп ште њу сто ји и да „’ХИП –Пе -
тро хе ми ја’, као је дан од нај ве ћих из -
во зни ка и је дан од но си ла ца БДП-а
Ср би је, за хва љу је Ре пу бли ци Ср би ји
и НИС-у као нај ве ћим ак ци о на ри ма,
јер су по др жа ли да ком па ни ја, у
скла ду са сво јим мо гућ но сти ма, до -
при не се су зби ја њу епи де ми је ко ро -
на ви ру са и убла жа ва њу на ста лих по -
сле ди ца услед за ра зе љу ди”. На кра ју,
по зва ли су и дру ге ком па ни је да сле -
де њи хов при мер.

(На ста вак на стра ни 4)

У ПРЕ КР ШАЈ НОМ СУ ДУ У ПАН ЧЕ ВУ

Про це су и ра но ви ше од две ста осо ба
Дез ин фек ци ја свих
просто ра два пут недељно

Ка ко је 17. апри ла са оп ште но ме ди ји -
ма, за ме сец да на због кр ше ња Уред бе
о ме ра ма за вре ме ван ред ног ста ња
Пре кр шај ни суд у Пан че ву про це су и -
рао је ви ше од две ста осо ба и из ре као
нов ча не ка зне у укуп ној вред но сти од
око 9,5 ми ли о на ди нара.

Порт па рол ка су да Сан дра Ме да -
ко вић из ја ви ла је да су ме ђу про це -
су и ра ни ма би ла 54 ли ца ста ри ја од
65 го ди на, а да је сва ка де се та од
укуп ног бро ја осо ба би ла же на. Уз
то, би ло је не ко ли ко по је ди на ца ко -
ји су ви ше пу та за ових ме сец да на
учи ни ли исти пре кр шај. Тре ба под -
се ти ти на то да над ле жност овог су -
да об у хва та, по ред Гра да Пан че ва,
оп шти не Ко вин, Ко ва чи цу, Опо во и
Али бу нар. Нај че шћа ка зна би ла је
50.000 ди на ра, али она не ће би ти

од мах на пла ће на, јер ро ко ви за жал -
бе на пр во сте пе не од лу ке по чи њу да
те ку од уки да ња ван ред ног ста ња.
Ка ко је Сан дра Ме да ко вић ре кла,
они што на пра ве пре кр шај „од мах
се при во де у суд, са слу ша ва ју и су ди
им се, а на пла та ка зни до ћи ће на
ред тек по сле ис те ка ро ка за жал бу,
ко ји је са да за у ста вљен”.

Пред сед ни ца Пре кр шај ног су да
Љи ља на Ко шу тић ка же да су, због
пан де ми је ко ро на ви ру са, у тој уста -
но ви од по чет ка уве де не све ме ре
пре вен ци је и за шти те, ка ко за по сле -
них, та ко и стра на ка. Об ја сни ла је да
део за по сле них ра ди од ку ће, а да су
обез бе ђе не ма ске и ру ка ви це за све
оне што се у су ду на ђу, те да се, ра ди
сма ње ња ри зи ка, про сто ри ја у ко јој
се су ди са да на ла зи код са мог ула за у
згра ду.

Она је до да ла да је у са рад њи с
ЈКП-ом „Хи ги је на” обез бе ђе но да се
пот пу на дез ин фек ци ја про сто ра око
згра де и у њој са мој оба вља два пу та
не дељ но.

Према информацијама стиглим
пред закључење овог броја „Пан -
чевца”, у Прекршајном суду је од 17.
до 21. априла донета још 51 пресуда
због кршења одредби предметне
уредбе. С. Т.

„ХИП –Пе тро хе ми ја”
донаци јом пру жа по др шку
Вла ди Ср би је, на шем
здрав стве ном сек то ру и
свим гра ђа ни ма Ср би је
који во де бит ку про тив
коро на ви ру са.

Ми ни стар Шар че вић:
„Прила го ђа ва ће мо школски
си стем свим датим 
окол но сти ма и нијед но де те
не ће би ти оште ће но.”

НАШ ГРАД У УСЛО ВИ МА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

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

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

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

У на став ку тек ста је по ку шај да ис так не мо нај -
ва жни је чи ње ни це и до га ђа је у пе ри о ду из ме ђу из -
ла ска прет ход ног и овог из да ња на шег не дељ ни ка.

Шетња.

У Панчеву, уторак, 21. април 2020.

Снимио: Милан Шупица
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Ко сме да ра ди, 
а ко ће још да 
че ка дозволу

Пад бро ја обо ле лих од ко ро на -
ви ру са, пад бро ја па ци је на та
на ре спи ра то ри ма и по ве ћа ва -
ње бро ја па ци је на та у при вре -
ме ним бол ни ца ма су три усло -
ва за од лу ку о уки да њу по ли -
циј ског ча са – са оп штио је епи -
де ми о лог др Пре драг Кон, ис -
та кав ши да се од лу ка о по пу -
шта њу и уки да њу ме ра до но си
на осно ву ста ти сти ке, али и
про це не и са ве сти струч ња ка.

На сед ни ци Вла де Ре пу бли -
ке Ср би је одр жа ној по чет ком
не де ље, а у скла ду са епи де ми -
о ло шком си ту а ци јом и ми шље -
њем стру ке, до не те су од лу ке у
ве зи са убла жа ва њем од ре ђе -
них ме ра за спре ча ва ње ши ре -
ња ви ру са COVID-19.

Гра ђа ни ста ри ји од 65 го ди на
мо ћи ће по чев од уто р ка, 21.
апри ла, пет ком и не де љом да
из ла зе у шет њу у тра ја њу од по -
ла са та. Они ће сво јих по ла са та
за шет њу мо ћи да ис ко ри сте у
пе ри о ду од 18 са ти до 1 сат после

по но ћи, нај ви ше шест стоти на
ме та ра од ме ста ста но ва ња.

Од уто р ка, 21. апри ла, до -
зво љен је и рад по сло дав ци ма
из обла сти пру жа ња услу га, по -
пут ау то ме ха ни чар ских и вул -
ка ни зер ских рад њи, обу ћа ра,

кро ја ча, хе миј ских чи шће ња,
шко ла за обу ку во за ча, као и
по сло дав ци ма из обла сти тр -
го ви не на ма ло – књи жа ра ма,
тр гов ци ма мо тор ним во зи -
лима, би ци кли ма, на у ти ком,

технич ком ро бом, гра ђе вин -
ским ма те ри ја лом…

Зе ле не пи ја це (на отво ре ном
и за тво ре ном про сто ру) од уто -
р ка су по но во отво ре не, уз оба -
ве зну при ме ну свих ме ра зашти -
те од ши ре ња ко ро на ви ру са.

Вла да је та ко ђе по зва ла по -
сло дав це у обла сти гра ђе ви нар -
ства (ви со ко град ња и ни ско -
град ња) да на ста ве рад у пу -
ном ка па ци те ту од 21. апри ла.
Сви по сло дав ци су у оба ве зи

да рад ни ци ма обез бе де за штит -
на сред ства (ма ске, ру ка ви це и
дез ин фек ци о на сред ства), а рад
се мо ра оба вља ти уз по што ва -
ње со ци јал не дис тан це. По сло -
дав ци су ду жни да из ра де по -
се бан план ме ра ра да то ком
ван ред ног ста ња, а за по сле ни
има ју оба ве зу да то по шту ју.

Они ко ји и да ље ни су у мо -
гућ но сти да на ста ве рад је су
објек ти чи ји рад под ра зу ме ва
оку пља ње ве ли ког бро ја љу ди,
по пут рад њи раз ли чи тих де -
лат но сти ко је се на ла зе у тр -
жним цен три ма.

Та ко ђе, рад ни је до зво љен у
де лат но сти ма ко је под ра зу ме -
ва ју бли зак фи зич ки кон такт,
та ко да фри зер ски са ло ни, са -
ло ни за не гу ле по те, те ре та не
и фит нес-цен три и да ље оста ју
за тво ре ни.

Бит но је на гла си ти још јед -
ном да се рад у објек ти ма и де -
лат но сти ма ко ји ма је то од уто -
р ка до зво ље но мо же оба вља ти
ис кљу чи во уз по што ва ње свих
ме ра за шти те и ко ри шће ње
сред ста ва за дез ин фек ци ју и
за штит них сред ста ва – ма ски
и ру ка ви ца.

ВЛА ДА УБЛА ЖА ВА НЕ КА ОГРА НИ ЧЕ ЊА

ПО ЧЕО ПО ВРА ТАК У НОР МА ЛАН ЖИ ВОТ

НЕО БИЧ НА ПО ЈА ВА НАД ПАН ЧЕ ВОМ

„Во зић” на не бу би ће по но во ви дљив у су бо ту
Гра ђа не Пан че ва, али и Ср би -
је и ре ги о на, про шлог пет ка и
су бо те, 17. и 18. апри ла, уз не -
ми рио је нео би чан при зор на
не бу: ве ли ки број све тле ћих
лоп ти ле тео је у пра вил ној ли -
ни ји и на јед на кој раз да љи ни,
фор ми ра ју ћи не бе ски „во зић”.

У до ба ка да је ко ро на ви рус
већ унео не мир ме ђу ста нов -
ни штво ова квој по ја ви су се
об ра до ва ли са мо љу би те љи те -
о ри ја за ве ре. На њи хо ву жа -
лост, оно што смо ви де ли про -
те клог ви кен да ни су ни ван зе -
маљ ци, ни асте ро ид, ни ти би -
ло ко ја дру га нат при род на и
нео бја шњи ва по ја ва.

Реч је за пра во о са те ли ти ма
из гру пе „Стар линк”, ком па -
ни је „Спејс икс” („Space X”),
чи ји је вла сник кон тро верз ни
ми ли јар дер Илон Маск, пред -
у зет ник и ин же њер ју жно фрич -
ко-аме рич ког по ре кла, по знат
и као су о сни вач ком па ни ја „Те -
сла” и „Пеј пал”. „Стар линк” је
но ва са те лит ска 5Г мре жа
осми шље на за по тре бе бу ду -
ћег бр зог ин тер не та на зе мљи.

Пред ви ђе но је да у овој кон -
сте ла ци ји до кра ја 2027. године

бу де нај ма ње 12.000 са те ли та,
ко ји ће пру жи ти гло бал ну по -
кри ве ност ши ро ко по ја сним ин -
тер нет сиг на лом. Илон Маск
се на да да ће до би ти до зво лу
да по ве ћа број са те ли та на
30.000.

„Спејс икс” је од 24. ма ја
про шле до 18. мар та ове го ди -
не на ра ке та ма „Фал кон 9” лан -
си рао шест гру па по ше зде сет

са те ли та. Са те ли ти се по мо ћу
вла сти тих јон ских мо то ра

полако пе њу на ко нач ну ор би -
ту од 550 ки ло ме та ра ви си не,
ју ре ћи бр зи ном од око 28.000
ки ло ме та ра на сат. С об зи ром
на то да су још увек ре ла тив но
ни ско, мо гу се ви де ти го лим
оком, чак и у су мрак. Ка да до -
ђу на циљ ну ор би ту, не ће ви -
ше би ти „у во зи ћу” као са да,
већ ће би ти рав но мер но рас -
по ре ђе ни око на ше пла не те.

Илон Маск је, ина че, по знат
по нео бич ним иде ја ма и ста -
во ви ма, ме ђу ко ји ма се из два -
ја ње го ва на ме ра да сма њи ри -
зик „људ ског ис тре бље ња” та -
ко што ће ко ло ни зо ва ти пла -
не ту Марс. Маск је, шта ви ше,
на ја вио да ће од 2024. го ди не
кре ну ти с на се ља ва њем Мар -
са. Мо жда де лу је ша ша во, али
кад по гле да те Ма ско ву би о -
гра фи ју и до са да шња до стиг -
ну ћа, ја сно је да ни је реч о ша -
ла ма не ка квог шар ла та на.

„Стар линк во зић” ће на не -
бу из над Ср би је по но во би ти
ја сно ви дљив у су бо ту, 25. апри -
ла, у 4.04 ују тру. Ра но ра ни о ци
ће мо ћи да пра те ње го во че -
тво ро ми нут но кре та ње од ју -
го за па да ка се ве ро и сто ку. Са -
те ли ти ће се по ја вљи ва ти у још
не ко ли ко на вра та то ком на -
ред них да на, али ће њи хо ва
ви дљи вост би ти сла ба. На сај -
ту findstarlink.com мо же те се
ин фор ми са ти о тер ми ни ма ка -
да ће са те ли ти мо ћи да се ви -
де на раз ли чи тим ло ка ци ја ма
ши ром пла не те. Д. К.

КО ВИД БОЛ НИ ЦA

Сма њу је се број
паци је на та

Ка ко је са оп ште но из По -
кра јин ске вла де, у сре ду је у
„ко вид бол ни ци” у Пан че ву
би ло 137 па ци је на та, од ко -
јих је на ре спи ра то ру би ло
њих дво је.

– На ду нам да је и то што
ових да на има мо ви ше от -
пу ште них од но сно из ле че -
них па ци је на та не го но вих
при је ма. Па ци јен ти су сме -
ште ни у објек ту Ин тер ног
оде ље ња, ко ји је про шле го -
ди не отво рен на кон ре но ви -
ра ња. Ове не де ље смо до би -
ли још пет ре спи ра то ра, ко -
ји ће трај но оста ти у на шој
уста но ви – по ру чио је др
Сло бо дан Ову ка, ди рек тор
Оп ште бол ни це Пан че во у
по не де љак, 20. апри ла, у Па -
ла ти Ср би је.

Пре ма по да ци ма са сај та
Ми ни стар ства здра вља co-
vid19.rs, у Пан че ву је од по -
чет ка епи де ми је за кључ но са
уто р ком, 21. апри лом, по зи -
ти ван ре зул тат на те сту на
ко ро на ви рус за бе ле жен код
71 осо бе, што чи ни 1,16 про -
це на та свих па ци је на та у Ср -
би ји код ко јих је де тек то ва но
при су ство тог ви ру са. Д. К.

ДОНАЦИЈА

За по моћ гра ду –
450.000 ди на ра

По зи ву гра до на чел ни ка да при -
вред ни ци до на ци ја ма по мог ну
ку по ви ну па ке та за ста ри је од
65 го ди на ме ђу пр ви ма су се
ода зва ли ком па ни ја Ау то-цен -
тар „Зо ки” и још два пред у зе ћа
ко ја функ ци о ни шу под ње ним
окри љем: За вод за здрав стве ну
за шти ту рад ни ка „Пан че вац” и
наш не дељ ник – лист „Пан че -
вац”. Све три фир ме, чи ји је
вла сник Зо ран Пе шев ски, до -
ни ра ле су гра ду укуп но 450.000
ди на ра. 

Пе шев ском ово ни је пр ви, а
ве ро ват но ни по след њи пут да
на овај на чин по ма же свом
гра ду.

По ред нов ча не по мо ћи, нај -
ста ри ји не дељ ник на Бал ка ну
– „Пан че вац” ни је за бо ра вио
ни на пен зи о не ре. На и ме, при -
мер ке свог оми ље ног ли ста,
за хва љу ју ћи ан га жо ва њу Цр -
ве ног кр ста и дру гих во лон те -
ра, нај ста ри ји гра ђа ни Пан че -
ва и оста лих се ла до би ја ју већ
че ти ри не де ље на кућ ну адре -
су, и то бес плат но. На тај на -
чин је по де ље но већ не ко ли ко
хи ља да при ме ра ка „Пан чев -
ца”, а у пла ну је да се ова ак -
ци ја на ста ви до кра ја ван ред -
ног ста ња. Д. К.

СИН ДИ КАТ

На гра ди ти за слу жне
за нор ма лан жи вот

Са гле да ва ју ћи све у куп ну си -
ту а ци ју у бор би с пан де ми -
јом иза зва ном Ко ви дом-19,
Са вез са мо стал них син ди -
ка та гра да Пан че ва кон ста -
ту је да зна ча јан број рад ни -
ка сва ко днев но ула же мак -
си мал не на по ре ка ко би
град, у усло ви ма ван ред ног
ста ња, мо гао да функ ци о -
ни ше нор мал но.

По ред здрав стве них рад -
ни ка, ко ји су пр ви из ло же -
ни уда ру пан де ми је, син ди -
кат упо зо ра ва да се не сме ју
за бо ра ви ти ни за по сле ни у
хе миј ској, пре храм бе ној и
нафт ној ин ду стри ји, тр го ви -
на ма, По шти, фи нан сиј ским
ин сти ту ци ја ма, јав ним ко -
му нал ним пред у зе ћи ма, др -
жав ним ор га ни ма и оста лим
при вред ним су бјек ти ма ко -
ји због при ро де свог по сла
сва ко днев но до ла зе у кон -
такт с ве ћим бро јем љу ди.

За то ССС апе лу је на пред -
став ни ке вла сти и по сло -
давце да из на ђу сред ства ка -
ко би на гра ди ли све оне ко -
ји одржа ва ју нор мал но функ -
ци о ни са ње жи во та у на шем
гра ду. Р. П.

МОН СТРУ О ЗНО

Де лио пор но-сни мак
са ћер ком

По ли ци ја у Пан че ву ухап си ла
је В. Ј. (43) под сум њом да је
по чет ком апри ла имао сек су -
ал не од но се са сво јом 17-го ди -
шњом ћер ком. У опи су слу ча ја
ко ји је згро зио и по ли цај це, ко -
ји ви ђа ју све и сва шта, сто ји и
да је он сни мио мо бил ним теле -
фо ном од нос с ро ђе ном ћерком.

Ка ко ја вља ју днев ни ли сто -
ви, по зи ва ју ћи се на не зва нич -
не из во ре у пан че вач ком Основ -
ном ту жи ла штву, по ме ну ти чо -
век је ухап шен у сре ду, а у че -
твр так је при ве ден на са слу -
ша ње у ту жи ла штво.

Отац 17-го ди шње де вој ке се
сум њи чи и да је сни мак де лио
на „Феј сбу ку”, а он да је и ћер -
ки ре као да учи ни то исто са
свог про фи ла на тој дру штве -
ној мре жи.

Шта ви ше, осум њи че ни отац
је на „Феј сбу ку” на пи сао и сле -
де ће: „Вра та су вам отво ре на.
Ко шта ће вас 2.000 ди на ра”.

По на ло гу Основ ног јав ног ту -
жи ла штва у Пан че ву, он је ухап -
шен због при ка зи ва ња, при ба -
вља ња и по се до ва ња пор но граф -
ског ма те ри ја ла и ис ко ри шћава -
ња ма ло лет ног ли ца за пор но -
гра фи ју и ро до сквр ну ћа. Р. П.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Завод неће
радити током
ванредног стања.
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За по сле ни у до мо ви ма за ста ре убу ду ће ће ра ди ти у сме -
на ма од пет на ест да на ка ко би се оне мо гу ћи ло ши ре ње
ви ру са и за шти ти ли шти ће ни ци и рад ни ци.

* * *
У вре ме пан де ми је све зе мље све та бе ле же по раст по ро -
дич ног и парт нер ског на си ља, али Ср би ја на си ље не ће
то ле ри са ти – из ја ви ла је пред сед ни ца Ко ор ди на ци о ног
те ла за род ну рав но прав ност Зо ра на Ми хај ло вић.

* * *
Про ши ре на је уред ба ко јом се за вре ме по ли циј ског ча са
до зво ља ва кре та ње де ци са ау ти змом уз прат њу ро ди те -
ља или ста ра те ља, и то та ко да ће се до зво ла од но си ти и
на од ра сле са ау ти змом, као и на од ра сле и де цу с дру -
гим смет ња ма у раз во ју.

* * *
Оце не уче ни ка фор му ли са не фор ма тив ним мо де лом оце -
њи ва ња већ са да мо гу да се пре ве ду у су ма тив не, број ча -
не, став је над ле жних из Ми ни стар ства про све те.

* * *
„ХИП –Пе тро хе ми ја”, је дан од на ших нај ве ћих из во зни -

ка, за хва ли ла је нај ве ћим ак ци о на ри ма – Ре пу бли ци Ср -
би ји и НИС-у, јер су по др жа ли ту ком па ни ју да у скла ду
са сво јим мо гућ но сти ма до при не се убла жа ва њу по сле -
ди ца на ста лих услед за ра зе љу ди.

* * *
До про шлог пет ка, 17. апри ла, за ме сец да на због кр ше -
ња Уред бе о ме ра ма за вре ме ван ред ног ста ња Пре кр шај -
ни суд у Пан че ву про це су и рао је око две ста осо ба, а у са -
мо че ти ри на ред на да на – још пе де сет јед но ли це.

* * *
Ца ри ни ци су 16. апри ла
то ком ду бин ске кон тро ле
на ма ги страл ном пу ту Вр -
шац –Пан че во код Ба -
нат ског Кар лов ца от -
кри ли и спре чи ли по -
ку шај кри јум ча ре ња
осмо ри це љу ди из Си -
ри је и Бан гла де ша.

* * *
До вољ не ко ли чи не ле -
ка „хло ро кин” за по тре -
бе Ср би је, 372.000 та -
бле та, про из ве ла је „Га -
ле ни ка”. Ра ди се о кључ -
ном ле ку у ле че њу обо -
ле лих од ко ви да и још
кра јем фе бру а ра он се
на шао у те ра пиј ским
про то ко ли ма свих зе -
ма ља све та.

* * *
Гра до на чел ник Са ша
Па влов об ја снио је да
ће у по клон-па ке ти -
ма за нај у гро же ни ја
ста ра ли ца ко је је
обез бе дио Град у са -
рад њи с пан че вач ким

при вред ни ци ма би ти
основ не жи вот не на мир -
ни це и сред ства за хи ги -

је ну. До дао је да по сто ји
при лич но од го вор них ло кал них пред у зет ни ка ко ји по -
ма жу сход но сво јим мо гућ но сти ма.

* * *
На сед ни ци Вла де Ср би је 20. апри ла до не та је од лу ка
да гра ђа ни ста ри ји од 65 го ди на мо гу уто р ком, пет ком
и не де љом да из ла зе у шет њу у тра ја њу од по ла са та, у
пе ри о ду од 18 ча со ва до 1 сат по сле по но ћи. Та ко ђе,
до зво љен је рад по сло дав ци ма из обла сти пру жа ња
услу га, по пут ау то ме ха ни чар ских и вул ка ни зер ских
рад њи, обу ћа ра, кро ја ча, хе миј ских чи шће ња, шко ла за
обу ку во за ча, као и по сло дав ци ма из обла сти тр го ви не
на ма ло.

* * *
Пан че вач ка Зе ле на пи ја ца отво ре на је 21. апри ла. Про -
дав ци су у оба ве зи да при ме њу ју све ме ре за шти те, као и
куп ци, уз по што ва ње со ци јал не дис тан це.

* * *
Над ле жне ин спек ци је су по сту пи ле по 96 од сто при ја ва
гра ђа на је дин стве ном кон такт-цен тру ре пу блич ких ин -
спек ци ја. Пред став ке су се од но си ле на ви со ке це не пре -
храм бе них про из во да, ди стри бу ци ју ме ди цин ских сред -
ста ва и ле ко ва, пра ва и оба ве зе на ра ду...

* * *
ОЕБС, НА ТО и Са вет Евро пе из ра зи ли су за хвал ност сви -
ма ко ји су не у мор но и не у стра ши во на пр вој ли ни ји бор -
бе про тив Ко ви да-19: са оп шти ли су да је „ме ђу на род на
са рад ња кључ на за успе шан из ла зак из ове кри зе”.

* * *
Са вез са мо стал них син ди ка та гра да Пан че ва апе ло вао је
22. апри ла на пред став ни ке вла сти и по сло дав це да из -
на ђу сред ства ка ко би сти му ла тив но на гра ди ли све оне
за по сле не ко ји у овом тре нут ку одр жа ва ју нор мал но
функ ци о ни са ње жи во та у Пан че ву. По ред за по сле них у
здрав ству, ССС ов де ми сли и на све дру ге рад ни ке ко ји
због при ро де свог по сла сва ко днев но до ла зе у кон такт с
ве ћим бро јем љу ди.

* * *
Град ски штаб за ван ред не си ту а ци је на ја вио је да ће у
че твр так, 23. апри ла, у 8 са ти, у про сто ри ја ма Ту ри стич -
ке ор га ни за ци је гра да Пан че ва ор га ни зо ва ти по де лу
дезин фек ци о них сред ста ва, на три јум хи по хло ри та, пред -
став ни ци ма ме сних за јед ни ца.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 24. април 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЧКИ КОРОНА-ЛЕТОПИС

(Наставак с 2. стране)

Од око 350.000
повратни ка у зе мљу,
њих 150 у при тво ру

Ви ше од сто окри вље них за кр -
ше ње ме ре кућ не са мо и зо ла -
ци је на кон по врат ка из ино -
стран ства пу ште но је до да нас
из при тво ра. У при твор ским
је ди ни ца ма у Вр шцу, По жа -
рев цу и Пи ро ту на ме ње ним са -
мо за сме штај по врат ни ка ко -
ји ме ру ни су ис по што ва ли, на
дан 16. апри ла, на ла зи ло се 58
окри вље них. Од про гла ше ња
епи де ми је ко ро на ви ру са у Ср -
би ји 10. мар та, ви ше од 350.000
љу ди вра ти ло се у на шу зе мљу.
Нај ве ћи део по врат ни ка је по -
што вао да ту ме ру, при твор је
од ре ђен за ви ше од сто пе де -
се то ро љу ди ко ји су ту ме ру
пре кр ши ли, а не ким гра ђа ни -
ма су су до ви од ре ђи ва ли кућ -
ни при твор.

Због хит но сти ових по сту па -
ка су до ви су у про те кло вре ме
одр жа ли пре ко 50 су ђе ња пу -
тем „Скај па”, а на кон из ри ца -
ња пре су да окри вље ни ма се нај -
че шће уки да при твор или се
ме ња за кућ ни. У не ким слу ча -
је ви ма при твор је окри вље ни -
ма уки нут и без за ка за ног су ђе -
ња, ка ко на пред лог бра ни о ца,
та ко и пре ма од лу ци су ди је.

На до мак Пан че ва
покушај кри јум ча ре ња

љу ди

По ред то га што је ца рин ска
слу жба стал но при сут на на гра -
нич ним пре ла зи ма, она рас по -
ла же и спе ци ја ли зо ва ним ти -
мо ви ма ца ри ни ка ко ји кон тро -
ле спро во де у уну тра шњо сти
те ри то ри је зе мље, чи ме се по -
ве ћа ва успе шност от кри ва ња
пре кр ша ја.

Да кри јум ча ри ко ри сте сва -
ку мо гућ ност за зло у по тре бе и
то ком ван ред ног ста ња, по ка -
зу је слу чај от кри вен 16. апри ла
то ком ду бин ске кон тро ле на ма -
ги страл ном пу ту Вр шац –Пан -
че во код Ба нат ског Кар лов ца,
ка да су ца ри ни ци спре чи ли по -
ку шај кри јум ча ре ња осмо ри це
љу ди. Они су уо чи ли сум њи ви
ком би ко ји је ста јао по ред пу та
че ка ју ћи да се слу жбе но во зи ло
уда љи. Ис ку сни слу жбе ни ци су
то при ме ти ли, па су се од лу чи -
ли за де таљ ну кон тро лу ком би -
ја, ко јим је упра вљао че тр де -
сет сед мо го ди шњи срп ски др -
жа вља нин. Во зач је при знао да
пре во зи љу де, а у те рет ном де -
лу ком би ја се на ла зи ло осам
иле гал них ми гра на та. Му шкар -
ци за те че ни у ком би ју ни су по -
се до ва ли ни ка кву до ку мен та -
ци ју, а ка ко су из ја ви ли, до ла зе
из Си ри је и Бан гла де ша.

Слу чај је од мах при ја вљен
нај бли жој по ли циј ској ста ни -
ци у Али бу на ру, ко јој су
мигран ти и пре да ти у да љу
над ле жност.

„Га ле ни ка” про из ве ла
кључ ни лек за обо ле ле

од ко ви да

Ди рек тор ка Ре пу блич ког фон -
да за здрав стве но оси гу ра ње
(РФ ЗО) Са ња Ра до је вић Шко -
дрић из ја ви ла је 16. апри ла за
РТС да је из Ки не сти гла суп -
стан ца за про из вод њу ле ка „хло -
ро кин”. Че ти ри да на ка сни је,
20. апри ла, по твр ди ла је да је
„Га ле ни ка” про из ве ла 372.000
та бле та тог ле ка, ко ји се ко ри -
сти за ле че ње ре у ма то ид ног ар -
три ти са и лу пу са, као и обо ле -
лих од ко ви да. Пре ма ње ним
ре чи ма, те ко ли чи не су до вољ -
не за по тре бе Ср би је и са да
„мо же мо да се опу сти мо”.

– То је кључ ни лек у ле че њу
ко вид-па ци је на та и већ кра јем
фе бру а ра на шао се у те ра пиј -
ским про то ко ли ма свих зе ма -
ља све та. С по ја вом пан де ми је

са че ка ла нас је не мо гућ ност
уво за и је ди ни из лаз био је
соп стве на про из вод ња. Са да
мо же мо да бу де мо мир ни, оси -
гу ра ни смо – под ву кла је она
и до да ла да је цен тра ли зо ва -
на рас по де ла свих ле ко ва ко -
ји се ко ри сте у ко вид-те ра пи -
ји, укљу чу ју ћи и „хло ро кин”,
чи ме је обез бе ђе но да све
болни це до би ју кон ти ну и ра ну
те ра пи ју.

„Хло ро кин” се да је на на лог
ле ка ра спе ци ја ли сте и ни ка ко
не сме да се узи ма на сво ју руку.

Са ња Ра до је вић Шко дрић је
ка за ла и да ће би ти за по че та
кам па ња по зи ва они ма ко ји су
пре ле жа ли Ко вид-19 да, ако то
же ле, до ни ра ју крв ну пла зму.
Ме то да је без бед на. По треб но
је да има ју два не га тив на те ста
и да се по сле пет на ест да на ура -
де про ве ре и до да ла да је др -
жа ва обез бе ди ла и две вр сте те -
сто ва за од ре ђи ва ње ан ти те ла.
Те ра пи ја крв ном пла змом ни је
са мо стал на, ни ка ко се не при -
ме њу је изо ло ва но, већ у ком -
би на ци ји с дру гим те ра пи ја ма.

Пре ци зи ра ла је да да ва о ци
мо гу има ти од 18 до 60 го ди -
на, не сме ју да има ју хро нич на
обо ље ња, не мо гу да има ју ис -
под 60 ки ло гра ма, сви бри се ви
мо ра ју да бу ду не га тив ни, а
крв на сли ка и би о хе миј ска ана -
ли за у ре фе рент ним вред но -
сти ма. Пр ви гра ђа нин Ср би је
ко ји је по сле оздра вље ња од
ко ро на ви ру са до ни рао крв ну
пла зму је Пре драг Ђе лев ски из
Гло го ња, још сед мо ро љу ди би -
ло је на ин фор ма тив ном раз -
го во ру, док се до кра ја не де ље
оче ку је још три де се так.

Ди рек тор ка РФ ЗО-а је на ја -
ви ла да ће се, пре ма пре по ру -
ка ма ки не ског ти ма, нај ви ше
ових ак тив но сти оба вља ти на
ле то, а све узев ши, ра ди се о
ис пи ти ва њу ка ква је иму ни за -
ци ја на ше по пу ла ци је.

Пе шев ски: „Ху ма ност
тре ба ис ка за ти на де лу”

Ка ко пи шу бе о град ски ме ди ји
и пре но се пан че вач ки, на по -
зив гра до на чел ни ка Пан че ва
Са ше Па вло ва да при вред ни -
ци до на ци ја ма по мог ну ку по -
ви ну па ке та за 13.500 пан че -
вач ких пен зи о не ра чи ја су при -
ма ња ни жа од 30.000 ди на ра
ода звао се и Зо ран Пе шев ски,
вла сник Ау то-цен тра „Зо ки”,
не дељ ни ка „Пан че вац” и За во -
да за здрав стве ну за шти ту рад -
ни ка „Пан че вац”. Ове три фир -
ме, ка ко је на ве де но, до ни ра ле
су 450.000 ди на ра.

Ме ди ји на во де да успе шном
при вред ни ку Зо ра ну Пе шев -
ском ово си гур но ни је пр ви, а
ве ро ват но ни по след њи пут да
по ма же свом гра ду. Пе шев ски
ни је же лео да од го ва ра на но -
ви нар ска пи та ња у ве зи с овом
те мом, ре кав ши са мо да „на
ху ма ност не тре ба тро ши ти
ре чи, тре ба је ис ка за ти на
делу”.

Гра до на чел ник Па влов је по -
ја снио да ће у па ке ти ма би ти
основ не жи вот не на мир ни це и
сред ства за хи ги је ну, а по де лу
ће оба ви ти во лон те ри при ме -
сним за јед ни ца ма у Пан че ву и
на се ли ма.

– Има мо за и ста до ста од го -
вор них ло кал них пред у зет ни -
ка ко ји по ма жу сход но сво јим

мо гућ но сти ма, има ју ћи у ви ду
све по те шко ће с ко ји ма се при -
вре да су сре ће у овом те шком
тре нут ку – ре као је гра до на -
чел ник.

Штаб ће ових да на од лу чи ти
ко јом ди на ми ком ће по де ла
па ке та би ти оба вље на.

ОЕБС, НА ТО, СЕ: хит но
про на ћи вак ци ну!

Ли де ри пар ла мен тар них
скупшти на ОЕБС-а, НА ТО-а и
Саве та Евро пе из ра зи ли су за -
бри ну тост због пан де ми је ко -
ро на ви ру са, прет њи по здра -
вље љу ди, те ра за ра ју ћих после -
ди ца на дру штва, де мо кра ти је
и фун да мен тал на пра ва и сло -
бо де љу ди, као и на свет ску
еко но ми ју.

Пред сед ни ци пар ла мен тар -
них скуп шти на три ју ор га ни -
за ци ја у за јед нич ком са оп ште -
њу упу ти ли су по ру ке са у че -
шћа по ро ди ца ма пре ми ну лих
и из ра зи ли ве ли ку за хвал ност
сви ма ко ји су не у мор но и не у -
стра ши во на пр вој ли ни ји бор -
бе про тив Ко ви да-19, а пре
свих здрав стве ним рад ни ци -
ма, на уч ни ци ма и ис тра жи ва -
чи ма, као и при пад ни ци ма вој -
ске и по ли ци је. У са оп ште њу
се ка же и да је „ме ђу на род на
са рад ња кључ на за успе шан из -
ла зак из ове кри зе”, а пот пи -
сни ци су по здра ви ли све обли -
ке ме ђу на род не са рад ње ко ји
до при но се спа са ва њу људ ских
жи во та.

Они су на гла си ли да је од
нај ве ће ва жно сти за по бе ду над
пан де ми јом хит но про на ла же -
ње те ра пи је и вак ци не про тив
ко ро на ви ру са.

Лу ча ни по мо гли на шем
гра ду с 500 па ке та

За ме ник ко ман дан та Шта ба за
ван ред не си ту а ци је Гра да Пан -
че ва Алек сан дар Сте ва но вић
из ја вио је да је наш град од
Оп шти не Лу ча ни до био по моћ
у ви ду 500 па ке та са основ ним
жи вот ним на мир ни ца ма на ме -
ње них со ци јал но угро же ним
Пан чев ка ма и Пан чев ци ма.
Паке те су од мах пре у зе ли ак -
ти ви сти се о ских ме сних за јед -
ни ца, па ће пре ко во лон те ра
би ти по де ље ни нај у гро же нијим
ста нов ни ци ма пан че вач ких
села.

Пре ма све му су де ћи, та ко су
ста нов ни ци Лу ча на на шли ди -
ван на чин да се оду же Пан че -
ву за по моћ ко ја им је про шле
го ди не сти гла из на шег гра да
ка да је Дра га че во би ло по го -
ђе но по пла ва ма.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ГРА ЂА НИ СЕ ЖА ЛЕ НА ЦЕ НЕ,

ДИСТРИБУЦИ ЈУ ЛЕ КО ВА...

Је дин стве ни кон такт-цен -

тар ре пу блич ких ин спек ци -

ја је за пр ве три не де ље ра -

да при мио ви ше од 3.000

пред став ки гра ђа на и при -

вре де на по тен ци јал но не -

за ко ни то по сту па ње при -

вред них су бје ка та у окол но -

сти ма иза зва ним ван ред -

ним ста њем, ја вља „Тан -

југ”. Пр ве две не де ље нај -

ви ше пред став ки од но си ло

се на не у о би ча је но ви со ке

це не пре храм бе них про из -

во да, не из да ва ње фи скал -

них ра чу на, чи ње ни цу да у

про дав ни ца ма љу ди ра де

без за штит них сред ста ва,

као и на ди стри бу ци ју ме -

ди цин ских сред ста ва и ле -

ко ва, а по след њих да на ра -

сте број при ја ва у ве зи с

пра ви ма и оба ве за ма на

ра ду.

Дра ган Пу ша ра, шеф Вла -

ди ног ти ма за ре фор му ин -

спек ци ја, ка же да је, по ред

про сле ђи ва ња свих пред -

став ки и при ја ва гра ђа на

над ле жним ин спек ци ја ма,

ква ли тет Кон такт-цен тра при -

ку пља ње пи та ња од зна ча ја

за при вре ду и њи хо во про -

сле ђи ва ње Вла ди ном ти му

за еко ном ска пи та ња, што

по том ука зу је на по тре бу уна -

пре ђе ња за кон ског окви ра.

Та ко Кон такт-цен тар оства ру -

је и уло гу ко му ни ка ци је са

ин спек ци ја ма ра ди от кла ња -

ња не у са гла ше но сти ра да

при вре де са за ко ном, али и

ону пре вен тив но-еду ка тив ну,

на ко јој по чи ва но ви ин спек -

циј ски при ступ у Ср би ји.

До сад су над ле жне ин -

спек ци је по сту пи ле по 96

од сто при ја ва.

НАШ ГРАД У УСЛО ВИ МА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

ИЗДРЖАТИ: ЈОШ МА ЛО СТРО ГО, 
ПА ОПУ ШТА ЊЕ!
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ГЕ НЕ РАЛ НИ ДИ РЕК ТО Р НИС-а

Још јед но ис ку ство у ни зу
Здра вље и стабил но 
снаб де ва ње енер ги јом 
при о ри те ти НИС-а

Ме наџ мент Нафт не ин ду стри је Ср би -
је од из би ја ња епи де ми је ко ро на ви ру -
са и уво ђе ња ван ред ног ста ња у Ср би ји
пред у зео је низ ме ра ка ко би се за шти -
ти ло здра вље за по сле них, екс тер них
са рад ни ка, из во ђа ча и по тро ша ча.

Спро ве де не су број не ак тив но сти
да би се очу ва ла про из вод ња на свим
ви тал ним по стро је њи ма и ста бил ност
у снаб де ва њу нафт ним де ри ва ти ма.
По ред то га, НИС је у но во на ста лим
окол но сти ма убр зао рад на ино ва тив -
ним  ре ше њи ма и про јек ти ма и омо -
гу ћио ко ри шће ње но вих услу га на на -
шем тр жи шту ко је до при но се то ме
да по троша чи на брз и ефи ка сан на -
чин оба ве своје по тре бе, али и да се
исто вре ме но при др жа ва ју свих ме ра
пре до стро жно сти у усло ви ма епи де -
ми је. На при мер, уведен је нов си -
стем елек трон ског пла ћа ња – мо бил -
на апли ка ци ја „Drive.Go” пру жа мо -
гућ ност пла ћа ња на то чи о ном ме сту,
без ула ска у про дај ни обје кат.

При ло го ђен рад

Пре ма ре чи ма ме наџ мен та, про из -
вод ња и пре ра да наф те и нафт них

дери ва та, за тим њи хо ва ис по ру ка,
као и про да ја го ри ва на бен зин ским
ста ни ца ма „НИС Пе тр ол” и „Га спром”
од ви ја ју се у нај бо љем ре ду и НИС
ста бил но снаб де ва ста нов ни штво,
при вре ду и јав не ин сти ту ци је. У скла -
ду са од лу ка ма над ле жних др жав -
них ор га на, из ме ње но је рад но вре -
ме бен зин ских ста ни ца ком па ни је.
По ред то га, од ре ђен је и је дан број
обје ка та ко ји ра де 24 са та и они су
до ступ ни са мо за снаб де ва ње др жав -
них ор га на, здрав стве них и дру гих

јав них ин сти ту ци ја, као и прав них 
и фи зич ких ли ца с по себ ним до -
зволама.

У НИС-у твр де да ће и у на ред ном
пе ри о ду на ста ви ти да по шту ју све пре -
по ру ке над ле жних др жав них ор га на
и па жљи во пра ти ти раз вој си ту а ци је
ка ко у Ср би ји, та ко и у дру гим зе -
мља ма по сло ва ња, у ве зи с по ја вом и
ши ре њем ко ро на ви ру са.

Не ће би ти ла ко

Ки рил Тјур де њев, ге не рал ни ди рек -
тор НИС-а, тим по во дом је из ја вио да
се сви су о ча ва мо са си ту а ци јом без
пре се да на у но ви јој исто ри ји и да су
на ши жи во ти те мељ но дру га чи ји од
ру ти не ко јом смо жи ве ли и ра ди ли
пре са мо не ко ли ко не де ља.

– У та квим окол но сти ма ра зу мљи -
во је да, пре све га, бри не мо о свом
здра вљу и здра вљу на ших нај бли -
жих, баш као што су здра вље и без -
бед ност за по сле них и по тро ша ча при -
о ри тет за на шу ком па ни ју. Ме ђу тим,
НИС је је дан од те ме ља енер гет ског
си сте ма Ср би је и на на ма је од го -
вор ност да свим гра ђа ни ма и др жав -
ним ор га ни ма на ста ви мо да ис по ру -
чу је мо енер ги ју по треб ну да се са
успе хом, за јед нич ки, су прот ста ви мо
свим иза зо ви ма и до при не се мо да
се што пре вра ти мо нор мал ном

животу. Због то га смо учи ни ли зна -
чај не на по ре да обез бе ди мо не сме -
та ну про из вод њу, пре ра ду и ди стри -
бу ци ју нафт них де ри ва та у ни ма ло
ла ким окол но сти ма и же лим да из -
ра зим за хвал ност свим на шим за по -
сле ни ма ко ји су сво јом по све ће но -
шћу и ди сци пли ном до при не ли да
се ови ци ље ви оства ре – ре као је Ки -
рил Тјур де њев и под се тио да се у
сво јој исто ри ји НИС су сре тао с мно -
го број ним ис ку ше њи ма и из свих је
иза шао као по бед ник. Он сма тра да
сва та ис ку ства уче и да већ са да
мора мо да раз ми шља мо о вре ме ну
ка да ће мо се вра ти ти ре дов ном жи -
во ту и по сло ва њу и ка да ће мо би ти у
при ли ци да на док на ди мо про пу ште -
но. Ми шље ња је да то не ће би ти
нима ло лак за да так, али је уве рен
да има мо до вољ но зна ња и сна ге 
да ис пу ни мо ци ље ве ко је се би
поставимо.

– На ши при о ри те ти и на да ље ће
би ти без бед ност, ино ва тив на ре ше -
ња и ефи ка сно по сло ва ње ка ко би -
смо опе ра тив не и фи нан сиј ске по ка -
за те ље очу ва ли на ни воу ко ји ће нам
га ран то ва ти да љи раз вој ком па ни је
на до бро бит на ших за по сле них, ак -
ци о на ра и ши ре дру штве не за јед ни -
це – ре као је ге не рал ни ди рек тор
НИС-а.

Мораторијум на отплату
кредита, ако није
бескаматни, значи само
једно – још већу рату 
и још скупљи кредит

Готово сваким својим потезом банке
као да се труде да оправдају пејора-
тивни назив којим их људи често ква-
лификују – као једине легалне зеле-
наше. Зато није изненађујуће да ће и
ситуацију с пандемијом коронавиру-
са искористити не само да се не од-
рекну ни цента своје очекиване зара-
де већ да је додатно увећају – пише
недељни лист „Експрес”.

Реч је, наравно, о фамозном мора-
торијуму на кредите односно, како је
то Народна банка Србије крстила у
својој одлуци с краја марта, застоју
отплате кредита током најмање три
месеца ванредног стања.

Суштина је следећа – ко год је при-
хватио услове овог мораторијума, при-
стао је да му рате кредита у просеку
буду веће за три до четири евра. То по-
већање је последица практично двостру-
ког обрачунавања камате на рате које
су у застоју, а које ће бити пребачене
на крај периода исплате. У њима ће,
заправо, бити садржана и редовна кама-
та за период застоја, али која ће бити
распоређена на преостали број рата.

То ће, можда, просечном корисни-
ку стамбеног кредита изгледати ми-
норно. Али све, ипак, зависи од тога
колико је коме рата још остало да ис-
плати кредит.

Узмимо, на пример, особу која је
тек потписала уговор о кредиту на
тридесет година, односно 360 месе-
ци. Уколико му се свака рата увећа за,
рецимо, четири евра, њега ће у конач-
ном збиру кредит коштати скоро 1.500
евра више него што је планирао.

Та се разлика, наравно, смањује,
уколико је више рата већ отплаћено.

А како то изгледа из угла банака, уз
чињеницу да је, према подацима Удру-
жења банака Србије из јануара 2020.
године, 122.056 корисника стамбених
кредита?

Ако узмемо у обзир да је око десет
одсто задужених, према до сада до-
ступним подацима, одлучило да ипак
не прихвати мораторијум, односно да
ће наставити редовно да отплаћују
кредите, долазимо до тога да ће око
110.000 грађана своје банке частити
са по још три-четири евра сваког ме-
сеца до краја отплате кредита.

Ако бисмо направили калкулацију
према којој је већина њих на полови-

ни тридесетогодишњег периода за ис-
плату позајмице, односно да им је
преостало још 180 рата, испада да ће
свако од њих до краја платити по 720
евра више, односно да ће банке при-
ходовати око 80 милиона евра више
од онога на шта су рачунале у тренут-
ку када су те кредите одобравале.

На то да ће банке дупло обрачуна-
вати камате на кредите под морато-
ријумом, упозоравало је и удружење
„Ефектива”, у којем су посебно огор-
чени на Народну банку Србије, која
је, како оцењују, „одиграла непоште-
но и омогућила банкама додатну за-
раду кроз наплату дупле редовне ка-
мате, чиме се кредит поскупљује у
коначници, мада то не значи да мо-
раторијум неће помоћи некоме чија
су примања тренутно смањена”.

С тиме да ће овај застој у отплати
свакако користити некоме ко је због
пандемије коронавируса остао на ми-
нималцу или чак без икаквих при-

хода, слаже се и некадашњи гувернер
Народне банке Србије, а данас про-
фесор на београдском Економском
факултету, Дејан Шошкић. Он, међу-
тим, додаје да, ако је мораторијум
постављен на овај начин, он заправо
не представља никакав поклон, нити
услугу дужницима, јер се тиме само
одлажу обавезе, без икаквог попуста.

Банке ће, наравно, и такву ситуа-
цију искористити да се оките ореоли-
ма доброчинитеља, иако заправо ни-
су ништа урадиле.

Уз ограду да није детаљно упознат са
одлуком Народне банке Србије о мо-
раторијуму, Шошкић за „Експрес” каже
да се он иначе залагао за бескаматни
мораторијум. А то би значило да би
банке поднеле део губитка, али да им с
друге стране регулатор, односно Народ-
на банка Србије, појефтини пословање.

– То би било фер, да буде двосмер-
но. Али ако банке дају мораторијум а
да није бескаматни, онда оне у сушти-
ни не губе ништа. Оне не подосе ни-
какав трошак, јер им је свеједно да ли
ће камату да наплате на почетку или
на крају, уколико узимају у обзир вре-

менску вредност новца. Они би само
тиме направили нови ануитетни план
који више одговара дужницима, а ко-
ји у ситуацијама попут ове с пандеми-
јом врло вероватно имају ниже при-
ходе, или их немају уопште, па онда
не могу ни да плаћају кредит. Али што
се тиче губитка и укупне наплате кре-
дита, банке онда не би поднеле било
какав део трошка, ако се не ослободе
и припадајуће камате – каже Шошкић,
уз оцену како мисли да је то најмање
што би требало да банке ураде.

Јер банци је, како каже, у суштини
свеједно да ли ће дужник да плаћа
рату сваког месеца или ће све да пла-
ти на крају.

– Банку занима колика је нето са-
дашња вредност кредита и како год
да вам организује наплату, какав год
ануитетни план да састави, банци је
суштински свеједно из аспекта вред-
ности кредита. Можда јој није свејед-
но из аспекта одржања ликвидности,

али су код нас банке ионако ликвид-
не. А увек постоји и могућност не са-
мо међубанкарских позајмица него и
кредита за ликвидност у крајној ин-
станци од централне банке. Тако да
је банкама суштински свеједно како
ћете ви отплаћивати кредит. Чиње-
ница да га ви отплаћујете сваког ме-
сеца лакша је за дужника. Истовре-
мено, кад човек плати месечну рату,
он показује банци солидност, да је
спреман да плати. А када би банка
чекала до краја, постојао би на неки
начин већи степен неизвесности да
ли тај клијент уопште има намеру да
измири дуг. Овако, кад неко плаћа,
он фактички сваком својом новом
уплатом додатно верификује свој кре-
дитни бонитет и показује да је солид-
ни платиша – додаје Шошкић.

Наравно, изведена калкулација се
односи само на оне који су подигли
стамбени кредит. А томе треба додати
и оне који су узимали готовинске и
потрошачке кредите, оне који су под
уговорима за лизинг, кориснике кредит-
них картица, па предузећа и предузет-
нике који су оптерећени кредитима...

Како је у медијима већ објављено,
више од десет одсто клијената Ко-
мерцијалне банке одбило је паузу на
отплату кредита.

– Од укупно 122.000 клијената из
категорије физичка лица и пољопо-
ривреда, 15.171 клијент се определио
да неће мораторијум, што је око 12,4
одсто – кажу у Комерцијалној банци.
– Примену ранијег мораторијума, ко-
ји би се односио и на рате пре 31.
марта, тражило је 958 клијената. Кли-
јенти су имали рок да се изјасне о
увођењу мораторијума за кредите ко-
ји доспевају пре 30. марта, а онима
који се нису изјаснили аутоматски је
по Уредби прихваћен мораторијум.

У банци, међутим, наглашавају да
ће прихватати и сва накнадна изја-
шњавања дужника о неприхватању
мораторијума.

– Такви захтеви и даље пристижу,
пошто су неки одреаговали тек када су
приметили да им није скинута рата
кредита. Осим тога, клијенти имају
могућност да се предомисле и прихва-
те мораторијум све док траје ванредно
стање – кажу у Комерцијалној банци.

Слична је статистика и у „Еуробан-
ци”. Како су нам рекли, од укупног
броја задужених предузећа и других
правних лица, 90 одсто је прихвати-
ло мораторијум, а када су у питању
стамбени, кеш и остали кредити по-
јединаца, само је три одсто ових кли-
јената одбило паузу и изабрало да на-
стави отплату.

Слично је и у Војвођанској банци,
чију је понуду о увођењу застоја при-
хватило чак 97 одсто клијената, од-
носно само се три одсто изјаснило да
жели да настави отплату.

Мораторијум је одбила чак трећи-
на клијената „Креди агрикол банке”.
Маријана Цупара, руководилац ди-
визије за дигитал и маркетинг ове
банке, изјавила је за „Вечерње ново-
сти” да је, када су питању правна ли-
ца, тај проценат чак и већи – 40 одсто
њих није желело одлагање отплате
дугова, а сваки пети клијент међу ста-
новништвом одбио је мораторијум.

Најбројнији међу њима су власни-
ци стамбених и кеш кредита. Како
Маријана Цупара каже, ови подаци
су добар знак – њихови клијенти су
оптимистични, не страхују да ће им
послови бити угрожени последицама
пандемије, па вероватно зато наста-
вљају отплату кредита.

Кирил Тјурдењев

ГРАЂАНИ И БАНКЕ – УТАКМИЦА У КОЈОЈ СЕ УВЕК ЗНА ПОБЕДНИК

БАЈКА О МОРАТОРИЈУМУ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ХОЋЕ ЛИ БИ ТИ ПОВРАТКА
У ШКОЛЕ ДО ЈУНА?

Мо жда да, а 
мо жда и не!

Ми ни стар про све те Мла ден Шар -
че вић про шле не де ље је на пра вио
по мет њу две ма опреч ним из ја ва -
ма ка да је реч о на став ку школ ске
го ди не. По след ња гла си да до кра -
ја школ ске го ди не не ће би ти по -
врат ка у учи о ни це за про цес ре -
дов не на ста ве и да ће би ти из ме -
њен Пра вил ник за оце њи ва ње, ка -
ко би на став ни ци мо гли да закљу -
че оце не. По ред то га, ис та као је
да још увек не ма ко нач не од луке
о то ме да ли ће ове го ди не бити
уки ну та ма ла ма ту ра, али да ће за
две до три не де ље би ти предста -
вљен мо дел ко ји ће од гова ра ти
епи де ми о ло шкој си ту а цији у Ср -
би ји и би ти у скла ду са за кључ ком
и сце на ри јем ко ји ће се при ме њи -
ва ти у Евро пи за завршни ис пит –
шта год то значило.

Ђа ци, ро ди те љи и на став ни ци
су пот пу но збу ње ни, јер су по ру ке
над ле жних раз ли чи те из да на у
дан. Ре сор ни ми ни стар Мла ден
Шар че вић у јед ној сед ми ци 
је наја вио раз ли чи те мо гу ће
сценарије.

– Ми по вра так у шко ле не ма мо
кла сич но у ју ну, ми има мо за вр -
ше ну на ста ву, што је ја ко ве ли ка
пред ност, зна чи ми се ви ђа мо са
ма лим гру па ма, та да прет по став -
ка и та да ре ша ва мо ова пи та ња
про ве ре зна ња, упи са – ре као је
Шар че вић 15. апри ла.

А он да, три да на ка сни је, о вра -
ћа њу ђа ка у клу пе ми ни стар је из -
нео су про тан став:

– То не ће мо има ти, а он да ка ко
ства ри бу ду би ле без бед не, цео јун
ис пред се бе, на рав но да се у ју лу и
ав гу сту ни ка да ни је ра ди ло, па не -
ће ни са да.

Све у све му, ова кве из ја ве са мо
још ви ше збу њу ју ђа ке и ро ди те ље,
а про фе со ри као про фе со ри ура -
ди ће шта им се ка же, ма да ни је
баш све јед но ни ком ка да те не ко
пра ви бу да лом – на ро чи то у ова -
квој си ту а ци ји.

ОН ЛАЈН НА СТА ВА 
У ВОЈВОДИ НИ

Титл на је зи ци ма
национал них за јед ни ца

Ђа ци већ у окви ру на ста ве на да -
љи ну ко ја се спро во ди услед пан -
де ми је ко ро на ви ру са, на сај ту
РТВ-а, у одељ ку „Ди ги тал не при -
пре ме за ма лу ма ту ру”, сва ког
рад ног да на мо гу да по гле да ју из -
бор од три до укуп но две сто ти не
за да та ка, у скло пу еми си је „Ја би -
рам”. Ви део-при ло зи об у хва та ју
за дат ке гра ди ва из се дам пред -
ме та за по ла га ње ма ле ма ту ре и
еми ту ју се по чев од 1. апри ла.
Ујед но, на сај ту РТВ Вој во ди не
од про шле не де ље до ступ ни су и
ти тло ва ни при ло зи на је зи ци ма
на ци о нал них за јед ни ца, ко ји су
на ме ње ни осма ци ма ка ко би об -
нови ли гра ди во из кључ них пред -
ме та. По кра јин ска вла да је из -
дво ји ла 16 ми ли о на ди на ра за
овај про је кат.

Пре да ва чи су на став ни ци основ -
них и сред њих шко ла, као и фа -
кул те та, а сва ки за да так је, уз об ја -
шње ње пре да ва ча, пра ћен ани ми -
ра ном илу стра ци јом ко ја уче ни ци -
ма по ма же да се под се те чи ње ни -
ца и већ усво је них зна ња. По ред
то га, РТВ Вој во ди на је от по че ла
еми то ва ње школ ских ча со ва за
осма ке с плат фор ме „Мо ја шко ла”
Ра дио-те ле ви зи је Ср би је. Пре да ва -
ња су та ко ђе ти тло ва на на је зи ке
на ци о нал них за јед ни ца, а до ступ -
на су на  „Ју тју бу”. За ак ти ви ра ње
при ка зи ва ња ти тло ва по треб но је
клик ну ти на озна ку ЦЦ у до њем
де сном углу „Ју тјуб” пле је ра. За
ода бир же ље ног је зи ка клик ни те
на ико ни цу зуп ча ни ка у до њем де -
сном углу, па за тим на оп ци ју „Sub-
titles”, где ће се при ка за ти до ступ -
ни је зи ци.

КОРИСНИЦИ КРЕДИТА

1.449.589 правна лица

52.109 предузетници

1.057.023 становништво

ДУГОВАЊА СТАНОВНИШТВА*

Готовински 497.039

Потрошачки 14.581

Остали 56.706

Стамбени 420.215

Пољопривредни 68.482

(* Милиони динара)
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До да ти жи вот
годинама

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, на у чи ли смо да
обе ле жа ва мо зна чај не жи вот -
не до га ђа је ве зу ју ћи их за пе -
ри од ка да су се до го ди ли.
Упра во због то -
га има мо ро ђен -
да не, го ди шњи -
це, по ме не... Не -
ка ко се за о кру -
жи ва њем ци -
клу са го ди шњих
до ба ства ра ју
кон ту ре бу ду ћих
успо ме на.

Тро ше ње вре -
мен ског ни за
до во ди до пре -
ла ска из не стр пљи во сти и „је -
два че ка ња” још јед не го ди не,
ро ђен да на, пу то ва ња... у вре -
ме ко је му др ост ис пу ња ва по -
ла га ним за у ста вља њем без гла -
ве јур ња ве. Ско ро не при мет -
но се са че ка ња пре ла зи у пе -
ри од ка да смо „у го ди на ма”.
Су сти жу се све до че ка не и не -
до че ка не, про шле и бу ду ће го -
ди не, спа ја ју ћи се у је ди но што
је оста ло – у са да. Kада се „уђе

у го ди не”, вре ме успо ри та -
ман то ли ко да умо р не но ге
мо гу да га пра те. Не при мет но
се ме ња ру ти на ко јој су прет -
ход не го ди не да ле убр за ње и
за ме њу је се мир но ћом из ко је
се по сма тра уз бур ка ност сва -
ко дне ви це. Вре мен ска дис тан -
ца по ста је за мно ге пре ве ли -
ка, јер кад сте
„у го ди на ма”,
све је те же вра -
ти ти се у ствар -
ност нај дра жих
и пу сти ти их у
сво је са да. Не -
р а  з у  м е  в а  њ е
оно га што се
до га ђа мно ги -
ма ко ји већ
одав но на зи ру
крај свог вре -
мен ског ни за
по ве ћа ва раз да љи ну и про ду -
бљу је јаз из ме ђу оних ко ји су
се до ју че раз у ме ли. Љу бав се
„обла чи” у бри гу и стреп њу и
по ста је не пре по зна тљи ва. Го -
ди не бри шу зна чај са ти ма, та -
ко да оста је са мо по не ки тре -
ну так ис пу њен па жњом и ре -
чи ма дра гих ли ца, ко је су пре -
по зна тљи ве то ли ко да их је
ско ро не мо гу ће по сла ти у
заборав – за у век.

До да ва њем го ди на жи вот -
ном ни зу по ста је све из ра же -
ни ја и ја ча му др ост, ко ја са да
сто ји на те ме љи ма ис ку ства.

Пре по зна ва њем и не го ва њем
соп стве не му дро сти сва ка осо -
ба „у го ди на ма” по ста је не про -
це њив дар, ко ји по ста је не пре -
су шан из вор пу то ка за за многе
ко ји су кре ну ли истим пу тем.

Да би смо мо гли да при ме -
ни мо му др ост ста ри јих, тре -
ба да се из диг не мо до њи хо ве
су шти не. То мо же мо са мо на
је дан на чин: ако успо ри мо
по мах ни та ли то чак сва ко дне -
ви це и на у чи мо да слу ша мо.
У по ку ша ју да нам пре не су
сво ја ис ку ства, са же љом да
не пра ви мо исте гре шке, до -
ђе до ре чи ко је де лу ју као на -
пу њен пи штољ. Ако оне уби ју
ве ру да има шта да се на у чи,
пу то ка зи по ста ну не ви дљи ви
и за у век са кри ве ни у бо лу и

не ра зу ме ва њу.
Стр пље ње је

је ди на ста за ко -
јом сти же мо до
на ших дра гих
ко ји ма су го ди -
не ис цр та ле ма -
пу про жи вље -
ног на ли цу.
Kада с раз у ме -
ва њем ула зи мо
у њи хо ва ср ца,
уса мље ност по -

ста је под но шљи ви ја, лак ше
се под не се вре ме ко је про ђе
до сле де ће нај ва жни је ства -
ри у њи хо вом жи во ту – до
још јед ног за јед нич ког тре -
нут ка. Бес крај ним раз у ме ва -
њем по сти же мо да се жи вот
до да је го ди на ма, по ма же мо
сми слу да про стру ји кроз јед -
но лич не да не и спо соб ни ји
смо да пре по зна мо му др ост.
Че сто се иза по гле да ко ји уме -

ју да за му те са мо ћа или бо -
лест кри је бес крај но по ље мо -
гућ но сти ко је че ка ју да бу ду
пре по зна те и ис ко ри шће не.
Њи хо ва жи вот на сла га ли ца
че ка нај ва жни ји део, ко ји се
кроз љу бав и пле ме ни тост не -
по гре ши во укла па и бу ди
успа ва ну му др ост.

Kада при ме -
ти мо да нам је
ло ше од окре -
та ња у ме сту
на соп стве ној
жи вот ној вр те -
шци, вре ме је
да по тра жи мо
мир и си гур -
ност у не ким
очи ма ко је
кри ју љу бав и
му др ост на ни -
за них го ди на.

За о ку пље ни оба ве за ма, ро ко -
ви ма, го ди шњи ца ма... не ви -
ди мо исти ну ко ју нам вре ме
оја ча ва и све че шће под ме ће
на пут, а то је да не из бе жно
сти же мо „у го ди не”, ка да нам
сте че на му др ост не зна чи ни -

шта ако не ма мо с
ким да је по -

де ли мо.

Њу јор ча ни су од вла сти до би -
ли при руч ник за без бе дан секс
у до ба пан де ми је, а оно што
им је пре по ру че но мо же при -
ме ни ти цео свет: по што се још
не зна са си гур но шћу ка ко се
све ко ро на ви рус пре но си, нај -
бо ље би би ло сек су ал ни жи вот
ста ви ти на стенд бај. Во ље на
осо ба с ко јом жи ви те ни је лош
из бор уко ли ко ни ку да не из ла -
зи те, али ваш нај си гур ни ји сек -
су ал ни парт нер тре нут но сте –
ви са ми.

Град ске вла сти Њу јор ка, гра -
да у ко јем је од 8,7 ми ли о на
ста нов ни ка ко ро на ви ру сом за -
ра же но њих ви ше де се ти на хи -
ља да, об ја вио је, ве ро ва ли или
не, при руч ник за без бе дан сек -
су ал ни жи вот то ком епи де ми -
је. Елек трон ска вер зи ја тог
упут ства, от ку ца на на две стра -
не, мо же се пре у зе ти са сај та
њу јор шке вла де. У том до ку -
мен ту на гла сак је на иде ји да
је тре нут но је дан од без бед ни -
јих на чи на да во ди те љу бав –
да то чи ни те са сво јим стал -
ним парт не ром.

Шта ви ше, аме рич ко ми ни -
стар ство здра вља, ко је пот пи -
су је тај при руч ник, пре по ру чу -
је гра ђа ни ма Ве ли ке ја бу ке, ко -
ја је тре нут но по тен ци јал но нај -
ве ће жа ри ште ко ро на ви ру са у
све ту, да је са да сва ка ко на си -
гур ни је во ди ти љу бав – са са -
мим со бом.

У се и у сво је кљу се

„Ма стур ба ци ја је нај бе збед ни -
ја, по го то во ако пре и по сле
то га то плом во дом и са пу ном
опе ре те ру ке (али и сво је
играч ке), јер је то је ди ни по у -
здан на чин да се не за ра зи те
ко ро на ви ру сом. Дру ги, ма да
ма ње без бе дан на чин си гур -
ног сек са, је сте во ђе ње љу ба -
ви с парт не ром с ко јим жи ви -
те. Оства руј те што ма ње бли -
ских кон та ка та с дру гим љу -
ди ма, укљу чу ју ћи и секс, ако
же ли те да спре чи те ши ре ње
Ко ви да-19”, пи ше у при руч -
ни ку за Њу јор ча не.

Гра ђа ни ма се са ве ту је и да
из бе га ва ју груп ни секс, као и
љу бље ње, а они ма ко ји парт -
не ре тра же пре ко ин тер не та,
пре по ру че но је да се за др же на
ви део-су сре ти ма, по ру ка ма и
че то ва њу.

Зна мо да ни шта не зна мо

Да су вре ме на дру га чи ја, мо -
жда би ова кав при руч ник и
де ло вао чуд но, али у си ту а ци -
ји ка да се су сре ће мо с ви ру -
сом о чи јем се пу ту пре но ше -
ња још увек не до вољ но зна,
за шти та здра вља мо ра би ти
при о ри тет.

Сек су ал ни од но си пред ста -
вља ју пут пре но ше ња ве ли ког
бро ја раз ли чи тих обо ље ња, а у
овом тре нут ку још увек ни је
утвр ђе но да ли је но ви ко ро на -
ви рус при су тан у ва ги нал ним
се кре ти ма или еја ку ла ту. До -
вољ но раз ло га за опрез да је нам

ни је ни на крај па ме ти, док је
с дру ги ма си ту а ци ја ди ја ме -
трал но су прот на – сек су ал на
же ља им је по ја ча на баш са да,
би ло за то што им је парт нер
не до сту пан, би ло за то што су

све сни да је „дру же ње” са осо -
бом с ко јом не жи ве по тен ци -
јал но опа сно по жи вот. Упра -
во их за бра ње но во ће нај ви ше
при вла чи.

Има ти сна жни ју сек су ал ну
же љу не го ина че пот пу но је
нор мал но, по ру чу ју струч ња ци
ко ји се ба ве ис тра жи ва њем сек -
су ал ног по на ша ња, али на по -
ми њу да се не тре ба игра ти

судби ном и да у овој си ту а ци ји
тре ба до зво ли ти ра зу му да во -
ди глав ну реч.

Ипак, да ни су баш сви по -
слу ша ли ове са ве те, по твр ди -
ли су ис тра жи ва чи с по зна тог
ин сти ту та Кин си на Уни вер зи -
те ту у Ин ди ја ни, ко ји спро во -
де ис тра жи ва ње о то ме ка ко је
пан де ми ја ути ца ла на сек су ал -
ност и ме ђу људ ске од но се. Они
су, на и ме, до са да уста но ви ли
да је ја ко по рас тао број љу ди
ко ји сек су ал не парт не ре тра -
же он лајн. Ипак, с дру ге стра -
не, по ве ћао се и број оних ко ји
су се то тал но изо ло ва ли, што
по но во иде у при лог чи ње ни -
ци да, ка да је секс у пи та њу,
тре нут но има мо две крај но сти
и – ни шта из ме ђу њих.

Сре ћом има мо ин тер нет

Да нам се пан де ми ја де си ла
пре не ко ли ко де це ни ја, у време
ка да ин тер не та ни је би ло, мо -
же мо са мо за ми сли ти ко ли ко
би нам би ло те же у сва ком сми -
слу. Но ка кве то сад има ве зе
са сек сом? И те ка кве!

Ан ке те и ана ли зе по се ће но -
сти ин тер нет пор та ла не дво -
сми сле но по ка зу ју да љу ди тре -
нут но упра жња ва ју ви ше он -
лајн сек су ал них ак тив но сти не -
го ика да у исто ри ји. Тре нут но
је за ве ли ки број осо ба баш то
глав ни на чин да до ђу до сек -
су ал ног за до вољ ства и по ве за -
но сти с дру гим љу ди ма.

Ово је вре ме ка да се пре ко
мо бил них те ле фо на раз ме ни
огро ман број СМС по ру ка са
сек су ал ном ко но та ци јом и
нерет ко вр ло екс пли цит ним
садр жа ји ма (по гле да ти уо -
квирени текст). Мно ги са да
имају ви ше при ват но сти по -
треб не за сла ње та квих по ру -
ка, па тра же ње парт не ра на
ин тер не ту ви ше ни је огра -
ничено на ви кенд и ве чер ње
са те.

Бо ље фле рт не го страх

Чи ње ни ца да сај то ви за упо -
зна ва ње бе ле же ре корд ну по -
се ту мо жда је за пра во до бра
вест. То би тре ба ло да бу де
знак да су љу ди про на шли на -
чин да са чу ва ју сво је мен тал -
но здра вље, та ко што ће, уме -
сто да не пре кид но раз ми шља -
ју о бо ле сти и смр ти, вре ме
ра ди је про во ди ти флер ту ју ћи
и раз ме њу ју ћи не жно сти на
нај бе збед ни ји мо гу ћи на чин –
бес кон такт но.

Пла не та де фи ни тив но про -
ла зи кроз нај ве ће про ме не у
исто ри ји чо ве чан ства, а очи -
глед но је да се исто де ша ва и
на по љу парт нер ских од но са.
У до ба ка да бр зо по те зне „Тин -
дер” ро ман се због ко ро не усту -
па ју ме сто ста ро мод ним, трај -
ним ве за ма, не ма сум ње да ће
се и де фи ни ци је, ста во ви, ве -
ро ва ња и пра ви ла дра стич но
(и за у век!) про ме ни ти и на по -
љу љу ба ви.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

чи ње ни ца да ви рус је сте иден -
ти фи ко ван у сто ли ци, али и да
се вр ло ла ко пре но си бли ским
кон так ти ма ко ји уоп ште не мо -
ра ју под ра зу ме ва ти секс.
Испове сти обо ле лих све до че о

то ме да је не рет ко и ру ко ва ње
с по зна ни ци ма са свим до вољ -
но да се за ра зи те.

Цр но-бе ли свет

Би ло ка ко би ло, чи ни се да су
љу ди да нас по де ље ни и по пи -
та њу сек са и иду у крај но сти:
јед ни ма је, због ак ту ел них про -
бле ма, стра хо ва и бри га, ли -
би до пот пу но опао, те им секс

Kада се „уђе у
године”, вре ме
успори та ман толико
да умо р не ноге могу
да га прате.

КИ СИН ЏЕР – СПРА ВА ЗА ЉУ БЉЕ ЊЕ НА ДА ЉИ НУ

Ве ро ва ли или не,

из ми сли ли су чак и

то: апа рат за љу -

бље ње на да љи ну!

Ствар чи ца се зо ве

„ки син џер” (не, ни је

до би ла име по по -

ли ти ча ру) и из гле да

као ве ли ки те ле фон

са си ли кон ском по -

вр ши ном на пред -

њој стра ни. Ту је дан парт нер

тре ба да ути сне свој по љу -

бац, а уре ђај на кон то га ме -

ри при ти сак на по вр ши ну и

тај акт не жно сти пре во ди у

апли ка ци ју и ша ље је дру гом

парт не ру.

Онај ко ји при ма „по љу бац”

мо же да по вр ши ни при бли -

жи образ или усне (или не ки

дру ги део те ла, по же љи), а

мо то ри ис под по вр -

ши не оба вља ју оста -

так по сла, бу ду ћи да

си ли кон по ме ра ју

та ко да, твр де кре а -

то ри, при ти сак из -

гле да као по љу бац.

Спра ва за по љуп -

це је још увек у фа -

зи раз во ја, а за сад

је на ме ње на са мо

за иОС, та ко да ће нај ви ше

сре ће има ти ко ри сни ци мо -

дер ни јих уре ђа ја „ај фон”, ко -

ји ће пр ви ис про ба ти љу бље -

ње на да љи ну.

СЕКС У ДО БА КО РО НА ВИ РУ СА

ИГРАЈ ТЕ НА СИ ГУР НО – ВО ДИ ТЕ
ЉУБАВ СА МИ СА СО БОМ

Стр пље ње је је ди на
ста за ко јом сти же мо
до на ших дра гих
којима су го ди не
исцр та ле ма пу
проживље ног на лицу.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ШТА ЈЕ ТО СЕК СТИНГ?

У наш во ка бу лар ових да на

због пан де ми је ула зе мно ге

но ве ре чи. На жа лост, нај че -

шће су то ме ди цин ски тер -

ми ни, о ко ји ма овог пу та не -

ће мо. Уме сто то га, у скла ду

с те мом, об ра ди ће мо реч –

сек стинг. У слу ча ју да за њу

још ни сте чу ли, са да је пра -

во вре ме да је на у чи те.

На зив по ти че од ен гле ске

ре чи texting, што зна чи сла -

ње СМС по ру ке. Сек стинг

(sexting), као што и име ка -

же, је сте сла ње по ру ке са

сек су ал ним са др жа јем. На -

рав но, по ру ка не мо ра уоп -

ште да са др жи са мо текст,

већ се уз њу нај че шће при -

ла же и фо то гра фи ја – екс -

пли цит на, под ра зу ме ва се.

Сек стинг је у вре ме пан де -

ми је до жи вео про цват и по -

слу жио као до бар на чин да

се рас па ле стра сти ме ђу

парт не ри ма ко ји су си лом

при ли ка раз дво је ни.

Ако вам све ово зву чи као

до бра иде ја, ипак при па зи -

те ко ме шта ша ље те. Уко ли -

ко ни сте у озбиљ ној ве зи,

се ти те се да би парт нер мо -

гао да зло у по тре би ва ше

фо то гра фи је или сним ке

јед ног да на кад не бу де те

за јед но. Уко ли ко пак има те

по ве ре ња јед но у дру го, са -

мо на пред!
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Опасност која је запретила планети, ограничено кретање,
присилна затвореност у домовима, затворене школе и фа-
брике, неизвесна будућност... – све то, уз поплаву разних,
понекад и противречних информација, све нас чини узне-
миреним, раздражљивим, нетолерантним према другима и

доводи у искушење наше ментално здравље и породичне
односе.

У први мах лекари су нас засипали саветима како да пере-
мо руке и како да кашљемо на улици, а сада већ постаје јасно
да су нам потребни и савети друге врсте: како да сачувамо

душевни мир. Тим пре што од психичке стабилности одра-
слих зависи и душевно стање наше деце, која постојећу си-
туацију могу да доживе веома драматично.

Циљ редова који следе јесте да бар мало помогну у снала-
жењу у ванредном стању.

ПОРОДИЦА У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

ОСТАТИ НЕЗАРАЖЕН... И НОРМАЛАН

НЕМА ЛАЖИ, НЕМА ПРЕВАРЕ

Како с децом разговарати о пандемији
Причајте с децом што више,
слушајте њихова питања и раз-
мишљања. Њихово схватање
ситуације, расположење и по-
нашање у великој мери зависe
од вас. Родитељи имају велики
утицај на то како дете схвата
ову ситуацију. Ваша улога као
родитеља сада подразумева да
с децом разговарате и о томе,
да их посаветујете како сама
да се заштите од ширења ко-
ронавируса и да што боље разу-
меју садашње околности.

Мала деца

Бебе и мала деца првенствено
осећају родитељска осећања,
између осталог и страх и за-
бринутост.

l Покушајте да будете мак-
симално смирени када сте с
бебом и малом децом.

l Држите се своје рутине у
дневним активностима коли-
ко год је могуће. Она је деци
изузетно важна. Делује смиру-
јуће и охрабрујуће.

l Малу децу држите подаље
од вести на телевизији.

l И веома мала деца могу да
покажу знаке анксиозности не-
миром и плачљивошћу. Про-
водите што више времена за-
једно мазећи се.

Предшколци

Деца од пет-шест година већ
могу да знају да се нешто дога-
ђа. Могу и да вам поставе пи-
тања о бактеријама, лекарима,
чак и о умирању.

l Примаран задатак родите-
ља је да деци у овом узрасту
улију осећање сигурности. Тре-
ба им објаснити да одрасли ра-
де све што могу како би омогу-
ћили здравље, а да лекари по-
мажу да болесни људи оздраве.

l Деца могу да осете страх и
забринутост да ће се родитељи
разболети. Објасните им шта
сви ми предузимамо да бисмо
остали здрави, покажите им ка-
ко се перу руке и кија у папир-
ну марамицу, коју потом треба
бацити у канту за смеће. Прање
руку пропратите песмицама и
бројалицама да лакше схвате
колико дуго то треба да траје.

l У овом узрасту деца углав-
ном још не разликују стварност
и фантазију. Ограничите им при-
ступ медијским садржајима, по-
себно информативним емиси-
јама и дискусијама о пандеми-
ји. Али дозволите им да вама
постављају питања: да ли нешто
желиш да ме питаш; постоји ли
нешто што би волео да знаш?

l Време одласка на спавање
је врло важно. Уз уобичајену

дневну рутину, држите се ру-
тине и при одласку на спава-
ње. Пожељно је да им тада при-
чате приче, читате или певате.

l Проводите квалитетно вре-
ме с децом, омогућите им до-
вољно физичке активности и
нежности, као што су загрљаји
и мажење.

l Ово је узраст у којем се
спремају за полазак у школу,
па у игру уведите бојице и бо-
јанке, пластелин, маказе за па-
пир, лепак...

l По невербалним реакција-
ма (узнемиреност, раздражљи-
вост, плачљивост) можете уста-
новити да ли је ваше дете анк-
сиозно.

Деца у нижим разредима

Деца иду у школу и већ „знају
све о коронавирусу”. Важно је
да пратите шта све читају на ра-
чунарима и телефонима преко
којих се одвија онлајн настава.

l Охрабрите их говорећи да
предузимате све како бисте

остали безбедни и здрави. У
овом узрасту већ могу да се
забрину и за своје здравље и
за здравље укућана и пријате-
ља. На пример, можда су чули
да деца не оболевају од коро-
навируса, али да он може би-
ти опасан за старије, па се боје
за баку и деду. Знају и да мо-
жда родитељи не раде, па мо-
гу да се забрину хоће ли има-
ти новца. Проводите што ви-
ше времена заједно и умиру-
јућим тоном им објашњавајте
зашто сви морамо да будемо у
изолацији.

l Нека вас не изненади по-
јачан немир и раздражљивост
деце у овом узрасту. Будите по-
себно стрпљиви. Ограничите
им време које проводе испред
телевизора и рачунара.

l Дневни распоред активно-
сти помоћи ће да испланирате
дан у којем ће бити времена за
учење, игру, физичку актив-
ност, заједничке обеде, одла-
зак на спавање... Настојте да
се максимално држите днев-
ног распореда.

l Деца воле да помажу у ку-
ћи, осећају се важним због то-
га, па им доделите послове у
домаћинству који су примере-
ни њиховом узрасту.

l Инсистирајте на прању ру-
ку и осталим мерама превен-
ције. Будите доследни у обја-
шњавању зашто је то неопходно.

l Припремите се за многа
питања. Одговарајте искрено,
држећи се чињеница, а ако не-
што не знате, признајте то и
заједно потражите одговор из

поузданих извора информа-
ција. Развијајте критички став
према вестима на интернету и
у медијима.

l Будите им увек доступни
и разговарајте о томе како они
доживљавају ову ситуацију. Мо-
гу да осете љутњу што су за-
творени, не могу на прославу
рођендана, или да се нађу с
пријатељима... Разговарајте о
осећањима и начинима да се
одагна нерасположење...

Тинејџери

Ово време нам помаже да схва-
тимо без чега можемо, а шта
нам је важно. Разговарајте о
томе с децом. Скрените им па-
жњу на здраве животне нави-
ке и како да се брину за своје
здравље.

l Питајте их шта су чули о
тренутној ситуацији и одгово-
рите на сва њихова питања. Та-
ко ћете видети да ли имају тач-
не или нетачне информације,
па ако треба, можете да их

исправите. Препоручите им ре-
левантне изворе информација.
Разговарајте о штетном пона-
шању, као што је ширење ксе-
нофобије и стигме према љу-
дима који су оболели или до-
лазе из Кине. Укажите им и на
неоправдане оптужбе на рачун
миграната.

l Подстичите их да телефо-
нирају деди и баки, или старом
и усамљеном суседу. Скрените
им пажњу на солидарност и по-
требу да се помогне другима.

l Питајте их како се осећају,
да ли осећају страх, панику, не-
мир... Објасните им да су страх
и забринутост нормална стања.
Деца у овом узрасту могу да ма-
нифестују страх и кроз недо-
лично понашање или кроз по-
влачење у себе. Нека, опет, мо-
гу да буду наизглед равноду-
шна и потпуно незаинтересо-
вана и да на тај начин маски-
рају страх. Научите их како да
превладају такве емоције.

l Комуницирајте с децом.
Кад деца знају да смо вољни
да разговарамо, већа је шанса
да ће нам се обратити када им
затреба подршка.

l Деца у овом узрасту могу
да питају што ће се догађати
у будућности. Држите се
чињеница и не оптерећујте их
сопственим страховима и
бригом.

l  Нагласите деци да је ва-
жно да одговорно поступамо и
према себи и према другима.

l  Подстичите их да редовно
извршавају школске обавезе.

Р. П.

О лекцијама којима нас учи
доба кроз које пролази читава
планета, техникама које нам
могу помоћи да превазиђемо
стрес, бриге и страх и начини-
ма да очувамо породични мир
разговарали смо с Јадранком
Грујичић Ђурић, психологом и
породичним психотерапеутом
из панчевачког удружења „Пси-
хогенеза”.

О чему брину Земљани

На основу свог искуства из
праксе и разговора с клијенти-
ма, наша саговорница је откри-
ла како се данас осећа и о че-
му брине просечан становник
планете Земље.

– Целокупна ситуација, ге-
нерално, веома је стресна за
свакога од нас и ставља на тест
нашу менталну кондицију и
личне капацитете за превази-
лажење кризе. Најпре би тре-
бало рећи да су страх, узнеми-
реност, осећај беспомоћности
или туга нормалне реакције на
тренутну ситуацију. Неприрод-
но би било да смо незаинтере-
совани и равнодушни. Поред
страха од болести, код људи се
јавља и егзистенцијални страх
везан за будућу економску си-
туацију нације. Иако су ови
страхови оправдани до неке
мере, морамо се потрудити да
не мислимо много унапред о
стварима које су још увек не-
извесне, већ да се фокусирамо
на садашњи тренутак, на оно
што сада можемо урадити ка-
ко би нам било боље – истиче
Јадранка Грујичић Ђурић.

Породични односи на испиту

Напетост и тензија поводом ак-
туелног стања могу, каже пси-
холог, дестабилизовати поро-
дичне системе и бити окидач
за конфликте између деце и
родитеља или партнера међу
собом. Но има начина да се то
превазиђе.

– Време које породице про-
воде заједно треба осмислити
и структурирати, што за многе
може бити тежи задатак него
сачувати се од оболевања. Чла-
нови породице могу се међу-
собно договарати како ће про-
водити време, колико времена
ће утрошити на заједничке ак-
тивности, колико времена им
је потребно за сваког понао-
соб, могу поставити нове гра-
нице, редефинисати приори-
тете или креирати нове поро-
дичне ритуале који ће допри-
нети јачању веза. Морамо има-
ти на уму да се живот може
одвијати и под другачијим
околностима, а што смо флек-
сибилнији, лакше ћемо то

прихватити и реорганизовати
свакодневицу – саветује наша
саговорница.

Како заштитити ментално
здравље деце и младих?

– У овој ситуацији деца се могу
осећати тужно, збуњено и упла-
шено. С обзиром на то да она
немају довољно животног ис-
куства, нити механизама за су-
очавање с кризним ситуација-
ма, родитељи имају улогу регу-
латора стреса. Деца од родите-
ља уче о начинима испољава-
ња емоција, као и о начинима
на које могу обрадити негатив-
не емоције и суочити се са стре-
сом, те је на родитељима зада-
так да буду сталожени и при-
брани и да буду узор својој де-
ци. Савет је да буду стрпљиви и
да разговарају с децом на на-
чин прилагођен њиховом узра-
сту, кроз игру, слике, квизове

на ову тему, користећи језик
прилагођен детету. Када су у
питању адолесценти, иако с њи-
ма можемо разговарати као са
одраслима, неопходно је скре-
нути им пажњу на поштовање
донетих мера које подразуме-
вају изолацију и суздржавање
од социјалних контаката, по-
себно због осетљивости овог пе-
риода, за који је карактеристич-
но бунтовно понашање. Поро-
дица са адолесцентом у изола-
цији мора имати на уму да је
адолесценту потребно да има
своје време, свој простор, уз по-
штовање граница, што се треба
постићи договором свих чла-
нова породице, како би време
проведено заједно било што
квалитетније – каже Јадранка
Грујичић Ђурић.

Антистрес технике

Познато је да стрес и те како
негативно утиче на имунитет,
а уз то је и један од главних
фактора ризика за готово сва
најчешћа обољења данашњице
– од кардиоваскуларних боле-
сти до канцера.

Стога је врло важно да про-
нађемо начине да стрес макар
ублажимо. За то нам је на рас-
полагању много техника, а Ја-
дранка Грујичић Ђурић пред-
лаже следеће:

– У психотерапији се кори-
сте различите технике, као што
су терапија кувањем, арт-тера-
пија, музикотерапија или би-
блиотерапија, које сада могу би-
ти корисне уколико особа има
интерес за њих. Пустите музи-
ку и плешите, опробајте се у
кувању нових јела са својим уку-
ћанима, уживајте у бојама, ми-
рисима и укусима. Разговарај-
те са укућанима о својим стра-
ховима, недоумицама, теско-
би... Приче из другог угла могу
бити лековите. Уколико сте са-
ми, свакодневно пишите днев-
ник својих емоција, сваког да-
на у исто време. Будите свесни
да у овоме нисте усамљени, да
је ово планетарни изазов, по-
стављен пред све нас. Најједно-
ставнија техника коју свако од
нас може применити јесте ду-
боко дисање. Сваког јутра и ве-
чери или у ситуацијама када
смо напети или анксиозни мо-
жемо је примењивати: дубоки
удах кроз нос, задржавање ва-
здуха од пет до седам секунди,
затим издисај кроз уста и тако
три пута. Поред овога, забри-
њавајуће мисли одагнајте дис-
тракцијом: одаберите занимљив
филм, серију или музику коју
ћете слушати. Уколико неко же-
ли озбиљније да ради на себи и
савлада сложенију технику, ту
бих препоручила аутогени тре-
нинг, који је вишеструко кори-
стан и има пуно бенефита по
психофизичко здравље.

Када је време да потражимо
стручну помоћ?

– Уколико страх постане пре-
интензиван и омета свакоднев-
но функционисање, могу се ја-
вити симптоми као што су не-
саница, мигрене, убрзан рад
срца, поремећај апетита и слич-
но. У тим тренуцима никако
не треба посезати на своју ру-
ку за анксиолитицима или ан-
тидепресивима, већ се треба
обратити психијатру или пси-
хологу за стручну помоћ. У
овом моменту психолошка по-
дршка је доступна и бесплат-
на за све оне који се са стре-
сом не могу изборити сами,
што путем институција здрав-
ственог система, што путем не-
владиног сектора. Институт за
ментално здравље има отворе-
ну телефонску линију за подр-
шку деци и адолесцентима –
наглашава Јадранка Грујичић
Ђурић. Д. Кожан

РЕЧ ПСИХОЛОГА

Испит за породицу

Јадранка Грујичић Ђурић
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8 ГРАДСКА

Слу ша ју ћи ових да на епи де ми о ло ге
ко ји чи не Кри зни штаб за су зби ја ње
Ко ви да-19, чу је мо да се за вр ше так
стро ге изо ла ци је на зи ре. Струч ња ци
ис ти чу да се чи ни да по сто ји шан са
да се на овај ви рус на вик не мо и да
успе мо да га иг но ри ше мо, ако бу де
оп стао ме ђу на ма.

Пре ма оно ме што на ја вљу је Вла да
Ср би је, с об зи ром на то да ви рус сла -
би, у на ред ном пе ри о ду усле ди ће по -
сте пе но по пу шта ње уве де них ме ра.
Из ме ђу оста лог, нај ста ри ји ће мо ћи
да ше та ју у од ре ђе ним тер ми ни ма, а
скра ћен је и по ли циј ски час, те он са -
да по чи ње од 18 уме сто од 17 са ти.

Док још че ка мо да нам се жи во ти
нор ма ли зу ју, за ви ри мо у до мо ве на -
ших су гра ђа на и по гле дај мо ка ко они
про во де вре ме, ка ко се осе ћа ју и о че -
му раз ми шља ју ових да на.

БОГ ДА НА МАР КО ВИЋ, фри зер ка:
– По за ни ма њу сам фри зер ка и ра -

дим у свом са ло ну ле по те у Стар че ву.
Ме ђу тим, уо чи ван ред ног ста ња са -
лон је за тво рен. Сход но то ме по све -
ти ла сам се се би и не ком див ном, но -
вом по чет ку... По шту јем про пи се, пре
све га за бра ну ра да. Из бе га вам кон так -
те с љу ди ма и чи ним све што је у мо -
јој мо ћи ка ко бих за шти ти ла се бе и
сво ју по ро ди цу. Во дим ра чу на о пре -
вен ци ји, но сим ма ску и ру ка ви це. Дез -
ин фек ци ју свих про сто ри ја у до му сва -
ко днев но прак ти ку је мо. Да не про во -
дим с де цом, што ми по себ но при ја.
Из ово га сам, ве ро ват но као и мно ги,
из ву кла од ре ђе не по у ке... У мом окру -
же њу су, сре ћом, сви до бро. Ди вим се
ле ка ри ма, они су за и ста хе ро ји.

НИ КО ЛА ВУ ЛО ВИЋ, сту дент пра ва:
– У изо ла ци ји ко ри стим при ли ку

да се по све тим ства ри ма за ко је до сад
ни сам имао до вољ но вре ме на. Окре -
нуо сам се књи га ма, фил мо ви ма и ра -
ду у про гра му „Илу стра тор”. Ба вим се
гра фич ким ди зај ном, из ме ђу оста лог.
Страх је, на рав но, при су тан ка да чу -
јем ко ли ки је број пре ми ну лих и но -
во о бо ле лих, али се тру дим да не раз -
ми шљам су ви ше о то ме и на сто јим да
ми слим на по зи тив не ства ри. Искре -
но, ни сам про тив ник ре стрик тив них
ме ра уко ли ко је то је ди ни на чин да се
што ма ње љу ди за ра зи, али с дру ге
стра не се не сла жем са ап со лут ним
огра ни че њи ма. Ту пре све га ми слим
на по ли циј ски час од 24 са та, од но -
сно ап со лут ну за бра ну кре та ња. По -
треб но је при ме ни ти аде ква тан на чин
снаб де ва ња, пру жи ти по моћ на шим
ба ка ма и де ка ма, нео п ход но је да се
љу ди ма омо гу ћи да про ше та ју кућ не
љу бим це. Сла гао бих ка да бих ре као
да ми не сме та што не мо гу да из ла -
зим. Си гур но да нам сви ма не до ста ју
дру же ња, али ова си ту а ци ја нам да је
при ли ку да се по све ти мо по ро ди ци.
Нај бит ни је је да за јед нич ки по бе ди -
мо не ви дљи вог не при ја те ља.

ПА ВЛЕ СТА НА, ау то-ли мар:
– Ко ро на ви ру са се не пла шим, за то

што сам у свом ра ном де тињ ству упао
у ка зан с вре лом ра ки јом. Не што слич -
но као Обе ликс у ча роб ни на пи так.
За то сам си гу ран да ми Ко вид-19 ни -
шта не мо же, али ипак по шту јем из -
ре че не на ред бе. При др жа вам се по -
ли циј ског ча са, пре све га. Вре ме про -
во дим код ку ће с по ро ди цом. По ку -
ша вам да се на вик нем на то да не
идем ни ку да и да се ни с ким не ви -
ђам. Мо жда бих и по сле овог ви ру са
на ста вио та ко, јер се уште ди на ка фи,
ра тлу ку и та ко да ље... Ни је ло ше да

се ша ли мо у овим кри зним да ни ма.
Ио на ко се крај при бли жа ва, ба рем та -
ко из гле да пре ма прог но зи на ших
епи де ми о ло га... Од ла зак на не ку до -
бру панк свир ку је пр во што ћу ура -
ди ти кад све ово про ђе.

АНА СТА СИ ЈА ЈО ВА НО ВИЋ, 
ко мер ци ја ли ста:

– Огра ни че но кре та ње и оштре ме -
ре изо ла ци је и ме ни, као и ве ћи ни
мо јих вр шња ка, те шко па да ју. Епи де -
ми ја овог ви ру са је до не ла но ву ствар -
ност ши ром све та. На ме не нај ве ћи
ути сак оста вља ју не из ве сност и страх
у ве зи с тим ка ко ће се и ка да пан де -
ми ја за вр ши ти, бу ду ћи да је до са да
од не ла мно го жи во та, пре те жно нај -
ста ри јих при пад ни ка свет ске по пу ла -
ци је. Ова за бри ну тост је до во љан раз -
лог да се по тру дим да се при вик нем
на ову но ву сва ко дне ви цу, на ко ју смо
при ну ђе ни ка ко би смо за шти ти ли здра -
вље на ших нај ста ри јих су гра ђа на. Сма -
трам да ми као омла ди на, на пр вом
ме сту, мо ра мо да да мо све од се бе ка -
ко би смо са чу ва ли што ви ше жи во та,
али и ка ко би смо олак ша ли да не ка -
ран ти на на шим ба ка ма и де ка ма. С
об зи ром на це лу си ту а ци ју, има мо ви -
ше вре ме на не го обич но и за то се тру -
дим да сва ки дан ис ко ри стим што је
ква ли тет ни је мо гу ће. То се нај пре од -
но си на чи та ње, тру дим се да про чи -
там што ви ше књи га, али и да по гле -
дам пре гршт фил мо ва и да што ви ше
па жње по све тим свом деч ку Ни ко ли,
ко ји ми је у овим да ни ма ве ли ка по -
др шка. Же лим да по ру чим мла дим
љу ди ма да мо ра мо би ти ху ма ни као
ни ка да до са да, да мо ра мо да по ма -
же мо јед ни дру ги ма, да бу де мо то ле -
рант ни ко ли ко год је то мо гу ће и та ко
ће мо пре ва зи ћи и овај про блем.

МАР КО ПА ВЛОВ СКИ, 
ин ду стриј ски ди зај нер:

– Да не ка ран ти на про во дим у ра ду
од ку ће. Док за вр шим по сао, већ по -
чи ње по ли циј ски час. Са мим тим из
ку ће не ма мр да ња све и да то же лим.
Мо но то ни ју изо ла ци је по ни шта вам
прак ти ко ва њем јо ге, уче њем но вог је -
зи ка, ис про ба ва њем но вих ре це па та
за хра ну ко ја ни је ка рак те ри стич на
за на ше под не бље. Кад се умо рим од
све га то га, вре ме про во дим у дво ри -
шту. Ви ру са се не пла шим, ве ру јем
да по сто ји, али и да је ма ло ви ше „из -
ви кан” не го што је за и ста опа сан.

НИ КО ЛА СТО ЈА НО ВИЋ, алат ни чар:
– Са да мо же мо да ра ди мо све оно

за шта до сад ни смо има ли мо гућ но -
сти. Под тим под ра зу ме вам за вр ша -
ва ње ра до ва у дво ри шту, око ку ће. За
нас увек има по сла. До са да нас је и
вре ме слу жи ло, па ни је би ло те шко
да ра ди мо на по љу. Има мо шан су и
да се по све ти мо де ци и по ро ди ци. Од
ви ру са се шти тим та ко што по шту јем
све за кон ске ме ре. За ра зе се не пла -
шим, бу ду ћи да сам до са да увек био
здрав. Чи ни ми се да те шко ис по ља -

ва ње и опа сни об ли ци ко ро на ви ру са
по га ђа ју ста ри је су гра ђа не, па се због
њих и чу вам.

АНА СТО ЈА НО ВИЋ, 
по сло во ђа пе ка ре:

– Ви рус је унео про ме не у све на ше
на ви ке и је ди но што нам је пре о ста ло
је сте да се при ла го ди мо. По сло ви, ка -
ко при ват ни, та ко и др жав ни, ста ли су
и, ка да све про ђе, по треб но је да се из
ово га из ву че мо ка ко зна мо и уме мо.
Чи та во вре ме ко је има мо пред со бом
про ве ди мо са сво јом по ро ди цом, сад
је пра ва при ли ка да им по све ти мо сву
па жњу. Нај ве ћа по др шка и ра дост у
овим да ни ма су упра во на ши најмилији.

ДА ВОР ИВАН КОВ, по штар:
– Стро го по шту је мо ме ре изо ла ци -

је. Ужи ва мо са сво јом де цом у дво ри -
шту, игра мо дру штве не игре. Ко вид-
19 не де лу је опа сно ка да је у пи та њу
мла ђа по пу ла ци ја. Пре ма ре чи ма ле -
ка ра, љу ди мо јих го ди на не би ни за -
па зи ли симп то ме ове за ра зне бо ле -
сти. С дру ге стра не, ста ри ји су гра ђа -
ни, због сво јих уо би ча је них и при дру -
же них бо ле сти, мо гу би ти у опа сно -
сти. Због њих се ма ло и бри нем. За то
ми слим да је нео п ход но оста ти код
ку ће и при др жа ва ти се ме ра Вла де.

ВИ ДО СА ВА СТО ЈА НО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Ве ћи на су гра ђа на мо је ге не ра ци је
ни је у овом пе ри о ду би ла ак тив на то -
ком да на, као што је то ра ни је био
слу чај. Ипак, мо рам при зна ти да нам
ме ре изо ла ци је ни су та ко ла ко па ле.
Спре че ни смо да се ви ђа мо са сво јим
при ја те љи ма и да во ди мо нор ма лан
жи вот као ра ни је. Ме ђу тим, ако је то
по треб но да би смо за шти ти ли се бе и
сво је окру же ње, шта дру го мо же мо.
Ван ред но ста ње у др жа ви не ће још ду -
го тра ја ти. Из др жа ли смо до ста, па ће -
мо пре гу ра ти и ово ма ло што нас чека.

ТА ЊА НЕ СТО РО ВИЋ, 
еко ном ски тех ни чар:

– Ве ру јем да по чет ком 2020. го ди -
не ни ко ни је оче ки вао да ће нас за де -
си ти оно што је та да по го ди ло Ки ну.
Њи хо ве на ви ке жи во та и ис хра на се
ипак по мно го че му раз ли ки ју од на -
ших и ве ро ват но смо за то сви ми сли -
ли да на ма то не мо же да се де си. Ме -
ђу тим, овај ви рус је та кав да не за ви -
си од хра не ко ју уно си мо или хи ги је -
не ко ју одр жа ва мо. За ра за се ши ри
без об зи ра на све. За то се и при др жа -
вам све га што је по треб но да би се
ши ре ње ове ин фек ци је за у ста ви ло. То
је че шће пра ње ру ку, одр жа ва ње фи -
зич ке дис тан це и ста вља ње ма ски и
ру ка ви ца ако иде мо у гу жву. Овај на -
чин жи во та ни је баш при ја тан, па нам
вре ме не про ла зи она ко ка ко би смо
же ле ли. Али са да бар мо же мо да се
по све ти мо бли ским и дра гим љу ди -
ма око нас и да се ме ђу соб но по ма -
же мо ко ли ко год је то мо гу ће.

Је ле на Ка та на

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

КРАЈ ЈЕ БЛИ ЗУ, АЛИ СТР ПИ МО 
СЕ ЈОШ МА ЛО

В. СТОЈАНО ВИЋ Т. НЕСТОРОВИЋ

А. СТОЈАНОВИЋ Д. ИВАНКОВ

П. СТАНА А. ЈОВАНОВИЋ

Б. МАР КО ВИЋ Н. ВУЛОВИЋ

М. ПА ВЛОВ СКИ Н. СТОЈАНО ВИЋ

НАША АНКЕТАМИ ПИТАМО ЗА ВАС

Град ска упра ва Пан че во об ја ви ла је
на свом пор та лу спи сак апо те ка ко -
је ће би ти отво ре не у вре ме ка да на -
ши су гра ђа ни ста ри ји од 65 година
мо гу да са мо стал но оду у ку по ви ну.
Пре но си мо тај спи сак у це ло сти:

– „Зин ги бер” Пан че во, Вељ ка Вла -
хо ви ћа 11-а, те ле фон: 013/365-366;

– „Зин ги бер” Пан че во, Шан до ра
Пе те фи ја 103, те ле фон: 013/301-400;

– „Зин ги бер” Пан че во, Ко за рач ка
160, те ле фон: 013/372-072;

– „Зин ги бер” Пан че во, Вој во ђан -
ска 64-а, те ле фон: 013/370-070;

– „Зин ги бер” Гло гоњ, Бе о град ска
б. б., те ле фон: 064/644-03-97;

– „Зин ги бер” Опо во, Ри бар ска 4,
те ле фон: 013/681-032;

– „Зин ги бер” Ја бу ка, Мар ша ла Ти -
та 7, те ле фон: 060/039-23-67.

Рад но вре ме ових апо те ка на дан
ка да из ла зе пен зи о не ри би ће од 5
до 15 са ти.

У ко је апо те ке мо гу
пензио не ри?

УПО ЗО РЕ ЊЕ МУП-а

Чувајте се лажних позива
из полиције

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло -
ва Вла де Ре пу бли ке Ср би је оба ве -
сти ло је гра ђа не и ком па ни је да се
по ја вио ма ли ци о зни про грам „Тро -
ја нац” ко ји се ши ри елек трон ским
по ру ка ма по сла тим с на вод не имејл
адре се МУП-а invitations@mup.go-
v.rs и упо зо ри ло их да та кву по ру ку,
уко ли ко jе при ме, не отва ра ју.

У на ве де ном имеј лу по ши ља лац
се пред ста вља као ди рек тор по ли -
ци је и при ма о ца по ру ке по зи ва да
до ђе у по ли ци ју због на вод не ис тра -
ге ко ја се во ди про тив ње га, као и да
у при ло гу по ру ке по гле да по сла та
до ку мен та и по по тре би ан га жу је
адво ка та. Реч је о по ру ци ко ја се ша -
ље са ВПН сер ви са у ино стран ству,
пре ко ко га се ла жно пред ста вља да

се имејл ша ље са адре се Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва, а при лог
чи ни фајл „pdf.iso”, ко ји у се би са -
др жи ма ли ци о зни „Тро ја нац”, ко ји
де тек ту је 22 ан ти ви ру сна ала та.

Из МУП-а су по зва ли ком па ни је
и гра ђа не да, уко ли ко до би ју та кву
елек трон ску по ру ку, то при ја ве Оде -
ље њу за су зби ја ње ви со ко тех но ло -
шког кри ми на ла на имејл адре су
vtk@mup.gov.rs. Ми ни стар ство уну -
тра шњих по сло ва је апе ло ва ло на
гра ђа не и фир ме да не отва ра ју при -
ло ге ова кве елек трон ске по ште с не -
по зна тих адре са, али ни с по зна тих
ка да њи хов са др жај ука зу је на не -
што што ни је уо би ча је но.

Оде ље ње за су зби ја ње ви со ко тех -
но ло шког кри ми на ла у са рад њи с
По себ ним ту жи ла штвом за ви со ко -
тех но ло шки кри ми нал Ви шег јав -
ног ту жи ла штва у Бе о гра ду пред у -
зи ма све ме ре и рад ње усме ре не на
иден ти фи ка ци ју ло ка ци је и по чи -
ни ла ца ове фи шинг кам па ње, на во -
ди се у са оп ште њу МУП-а.

ВА ЖНИ ТЕ ЛЕ ФО НИ

По моћ за нај ста ри је
суграђа не

Град ски штаб за ван ред не си ту а ци је
Гра да Пан че ва отво рио је три но ве
те ле фон ске ли ни је за по моћ нај ста -
ри јим су гра ђа ни ма, на ко је се они
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 до -
ступ ни 24 са та днев но, a бро је ви су:
(013) 308-950, 308-960 и 308-736. Је -
дин стве ни на ци о нал ни кон такт-цен -
тар за по моћ ста рим ли ци ма је 19920.

Ка да је реч о бро је ви ма те ле фо на
ко ји пен зи о не ри ма мо гу би ти од ко -
ри сти, ево и бро ја не дав но отво ре -
ног кон такт-цен тра за при ту жбе на
рад ба на ка у ве зи са ис пла том пен -
зи ја: 011/73-50-560. Не ре гу лар но -

сти се мо гу при ја ви ти и елек трон -
ским пу тем на адре су isplata.penzi-
ja@gov.rs.

Ин сти тут за мен тал но здра вље
отво рио је те ле фон ску ли ни ју за пси -
хо со ци јал ну по др шку осо ба ма ко ји
се на ла зе у бол нич кој или кућ ној
изо ла ци ји због епи де ми је ко ро на -
ви ру са. Уко ли ко то ком изо ла ци је
осе ти те по ја ча не ду шев не смет ње,
од но сно симп то ме као што су не са -
ни ца, цр не ми сли, пре ве ли ке бри ге,
раз дра жљи вост, на пе тост, на па ди па -
ни ке, бес по моћ ност, без на де жност
и слич ни, по тра жи те по моћ пси хо -
ло га и пси хи ја та ра с по ме ну тог ин -
сти ту та, на број 063/17-51-150.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Не до ста так вла ге
тренут но нај ве ћа мука

Кре та ње ра та ра без
ве ћих про бле ма

Упр кос не по зна ни ца ма и не -
до у ми ца ма на по чет ку ван ред -
ног ста ња, си ту а ци ја у ве зи с
кре та њем по љо при вред ни ка,
пр вен стве но ра та ра, ко ли ко-то -
ли ко је нор ма ли зо ва на. Иа ко
има де та ља ко ји су оста ли не -
до ре че ни, про лећ на се тва (жи -
та ри ца) успе шно се при во ди
кра ју.

И док по вр та ри (о ко ји ма је
„Пан че вац” пи сао у прет ход -
ном из да њу) има ју ку ди ка мо
озбиљ ни јих про бле ма – бу ду -
ћи да су им сти гли про из во ди
за про да ју, а због за тва ра ња пи -
ја ца ма ли и сред њи про из во -
ђа чи те шко про на ла зе пут до
ку па ца – ра та ри су оства ри ли
пла ни ра но и по се ја ли ку ку руз,
сун цо крет и све дру го че му је
са да вре ме.

Сто га би, пре ма пр вим ово -
го ди шњим по ка за те љи ма с њи -
ва, хра не тре ба ло да бу де у до -
вољ ним ко ли чи на ма, па и за
из воз, прем да је еви ден тан не -
до ста так вла ге, што нај ви ше
шко ди ози мим усе ви ма по пут
јеч ма, ра жи и, на рав но, пше -
ни це, ко ја у Ср би ји ра сте на
бли зу 600.000 хек та ра.

Зва нич ни по да ци го во ре и
да је про лећ на се тва оба вље на
на го то во два ми ли о на хек та -
ра, од че га по ло ви на от па да на
ку ку руз, а ре ци мо сун цо крет и

со ја за у зи ма ју по око две ста
хи ља да хек та ра.

Не во ље за ста ри је 
од се дам де сет

Се тва се од ви ја нор мал но и у
до ло вач ком ата ру, ре чи су по -
љо при вред ни ка и пред сед ни -
ка та мо шњег удру же ња „До ло -
вач ки па о ри” Мар ка Бој та ра.

– При ме ћу јем да се мно го
љу ди оп скр би ло до ку мен ти ма
за из лаз у вре ме по ли циј ског
ча са и, ко ли ко чу јем, ни је би -
ло ни ка квих ин ци дент них си -
ту а ци ја по љо при вред ни ка са
ор га ни ма ре да. При том, па о ри
су на у чи ли да ра но уста ју, па
ма ло њих има по тре бу да оста -
је до вре ме на за бра не кре та -
ња. Тре нут но про блем има ју
ста ри ји од се дам де сет го ди на.
Они би у ова квој си ту а ци ји мо -
ра ли да ан га жу ју не ког за оба -
вља ње ра до ва, али он да би тре -
ба ло да пла те ге о ме тра да рад -
ни ци ма на ђе њи ву. За то ми -
слим да би би ло до бро да се и
тој гру па ци ји омо гу ћи кре та -
ње, јер на њи ва ма не ма ни ка -
квог со ци јал ног кон так та и не
пре ти им ни ка ква опа сност –
ка же Бој тар.

Из ра тар ског угла, он ис ти -
че да ак ту ел на про бле ма ти ка
не ма то ли ко ве зе с пан де -
мијом, ко ли ко с де фи ци том
вла ге.

– Су ша је по ма ло не у о би ча -
је на за ово до ба го ди не, а ни је
је ума њи ла ни ки ши ца од про -
те кле не де ље. Би ло ка ко би ло,
они ко ји су по се ја ли ку ку руз
кра јем мар та и по чет ком

априла, оче ку ју да ће ни ћи сва -
ког да на. Иа ко је, бар код ме -
не, кон тро ла се тве по ка за ла да
је сва ко зр но пре ци зно по ста -
вље но, не би би ло до бро да се,
ре ци мо, због овог су шног пе -
ри о да ство ри не ка не про бој на
зе мља на ко ра, па да врх зр на

„на го ри” и да ту не из би је кли -
ца. И он да дај бо же да не мо -
ра мо из по чет ка... Све у све му,
у овом тре нут ку је не за хвал но
да ва ти би ло ка кве прог но зе, јер
чак и ка да ку ку руз фор ми ра
ста бљи ку, још мно го фак то ра
мо же да ути че на при но се, на -
ро чи то у две фа зе ве ге та ци је
као што су оплод ња сви ле и
на ли ва ње кли па. С дру ге стра -
не, без об зи ра на оп шту бес па -
ри цу сва ко се до ви јао да по -
шту је агр о тех ни ку, али хе ми ја
и се ме на су по ску пе ла, та ко да

ће то си гур но усло ви ти и ску -
пље про из во де. Ина че, тре нут -
но је до шло до бла гог по ме ра -
ња це не ку ку ру за по ки ло гра -
му са 17 на 15 ди на ра, али са -
да је већ 16,5, јер га ве ро ват но
не ма у по ну ди. И на кра ју, оче -
ку је мо да ће ре сор ни ми ни стар

ис пу ни ти на ја ву да ће на вре -
ме ис та ћи за штит не от куп не
це не стра те шких про из во да –
ис ти че овај ра тар.

Ка ко за кр пи ти гу му?!

Да се тва до бро од ми че, сла же
се и ње гов ко ле га Не ма ња Пе -
тро вић, пр ви чо век удру же ња
стар че вач ких ра та ра.

–  Вре ме нам је ишло на ру ку,
јер ни је би ло па да ви на, али то
је до ве ло до де фи ци та вла ге. За
њом нај ви ше па ти пше ни ца,
која је по че ла да стаг ни ра, јер

јој ли шће под го ре ва. Из истог
раз ло га мо жда ће би ти про бле -
ма и с ни ца њем лу цер ке, сун -
цо кре та, со је, као и ку ку ру за
код оних ко ји су за ка сни ли са
се твом или су се ја ли пли ће, јер
је сва ког да на ду вао ве тар и
вла га си ла зи ла ни же у зе мљу.

Та ко сам и ја мо рао да спу -
штам зр но на око пет цен ти -
ме та ра. Оних пет ли та ра ки ше
од пре не ки дан ни је до вољ но
да озбиљ ни је на то пи зе мљу, а
пше ни цу је са мо уми ло. Са да
нам пре о ста је са мо да че ка мо
па да ви не, као и да ноћ не и ју -
тар ње тем пе ра ту ре ма ло по ра -
сту. Што се ти че тр жи шта, ку -
ку руз је у ула зном трен ду, јер
га не ма на ла ге ру, као ни пше -
ни це. С дру ге стра не, наф та је
у бла гом па ду и сви ну де, што
ве ро ват но зна чи да је има, као

и ре про ма те ри ја ла, али је не -
во ља што не ра де про дав ни це
ре зер вних де ло ва – на во ди
Петро вић.

И успе шни ива но вач ки по -
љо при вред ник Јо за Тел бис по -
твр ђу је да не до ста так вла ге су -
ши до ње ли сто ве пше ни це.

– Про блем у ван ред ном ста -
њу на ста је ка да нам, ре ци мо,
пук не гу ма на по љу и не ма мо
на чи на да је од не се мо код вул -
ка ни зе ра. Ако уоп ште ра ди,
мо раш да идеш ко ли ма, а то
ни је пред ви ђе но ме ра ма. Бу -
ду ћи да др жим и по љо при вред -
не апо те ке, че као сам по се -
дам да на на до зво лу за кре та -
ње, што ути че и на снаб де ва ње
дру гих ко ле га. Осци ла ци је це -
на ку ку ру за не ма ју мно го ве зе
с ван ред ним ста њем, јер је
април нај го ри ме сец за про да -
ју, бу ду ћи да па о ри ма тре ба
но вац за ре про ма те ри јал, па
га ма сов но ну де. И ни зак во -
до стај Ду на ва од ра жа ва се на
вред ност ку ку ру за и пше ни це,
ко ји се у ве ли ком де лу из во зе.
Ипак, нај ви ше му ка има ју по -
вр та ри с ко ји ма са ра ђу јем, јер
ре ци мо не мо гу да про да ју рот -
кви цу за то што от ку пљи ва чи
ну де и до ми зер них пет ди на -
ра за ве зу, ко ја је у ма ло про -
да ји и до пе де сет ди на ра –
исти че Тел бис.

Први пут након месец дана ван-
редног стања дошло је до убла-
жавања појединих мера. Кризни
штабови у насељеним мести-
ма имали су релативно миран
продужени празнични викенд,
током којег је важио досад нај-
дужи полицијски час. 

Волонтери и даље подмиру-
ју све потребе старијих сугра-
ђана, а ове недеље, као и прет-
ходних, наставили су да им
деле и бесплатне примерке
„Панчевца”.

Само да су пијаце
прорадиле

Банатски Брестовац: Наста-
вља се свакодневни рад кри-
зног штаба, чији први човек
Драган Миричић наводи да је
недавно обављена дезинфек-
ција прo метнијих локација, као
и да се планира још једна ве-
лика пред 1. мај.

– Урадићемо то поново у са-
радњи са Удружењем повртара
„Брестовачки род”, о чему ће-
мо благовремено обавестити
грађанство и медије. Пољопри-
вредни и повртарски радови од-
вијају се по плану, а засад није
било проблема са службеним
лицима. За њих је веома важно
то што су прорадиле пијаце. И,
без обзира на ову тешку ситуа-
цију, приводимо крају поста-
вљање другог дела ограде на
фудбалском игралишту у Ули-
ци Ђуре Јакшића, у дужини од
113 метара – каже Миричић.

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

И ратари дезинфикују
улице

Банатско Ново Село: Кризни
штаб обавља своје дужности по
устаљеном ритму. Поред оста-
лог, поново су дезинфиковане
улице, у организацији кризног
штаба Месне заједнице, кому-
налног предузећа и Удружења
пољопривредника „Новосељан-
ски паори”.

Све информације се могу до-
бити на број телефона 615-051,
од 8 до 15 сати.

Вредни комунални
радници

Долово: Током најдужег траја-
ња полицијског часа мештани
су били веома дисциплинова-
ни. Кризни штаб се припрема
за поделу пакета за оне с при-
мањима испод 30.000 динара,
а 110 мештана испуњава тај
услов. Треба истаћи да су во-
лонтери, поред бесплатних при-
мерака најновијег броја „Пан-
чевца”, најстаријим суграђани-
ма и социјално угроженим по-
родицама делили млеко, и то
захваљујујући донацији млека-
ре „Млечна прича – Kуч”.

Веома су агилни и запосле-
ни у ЈКП-у „Долови”, који, пре-
ма речима директорке Миља-
не Царан, одржавају велике по-
вршине. 

– Иако имамо свега неколи-
цину радника, они се труде да
беспрекорно уреде цело село.
Самим тим што су на дужно-
сти сваког дана њихова улога
је од изузетног значаја. Зато
бих молила суграђане да за по-
четак не бацају смеће где стиг-
ну, већ да га одложе у канте, а
не поред њих – наводи дирек-
торка.

Комунални радници су, по-
ред осталог, уредили дечје игра-
лиште на крају Улице Аксен-
тија Максимовића, у делу који

се граничи са Улицом Страхи-
ње Стефановића, и оно је по-
кошено и сређено. Затим, по-
ставили су стубове и оградну
жицу дужине 25 метара – од

капеле до улазних врата на Гро-
бљу 1 (у центру села), а на
истом месту, с десне стране,
средили су мини-депонију, чи-
је се ограђивање планира уско-
ро. У сарадњи с Месном зајед-
ницом и ЈКП-ом „Зеленило”
обезбеђено је шездесет бреза,
које су посађене на различи-
тим локацијама.

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

Добра вест за повртаре

Глогоњ: Први човек кризног
штаба Славко Јовановски ис-
тиче да радници комуналног
предузећа редовно дезинфику-

ју површине испред важнијих
објеката, док чланови Добро-
вољног ватрогасног друштва ра-
де исто то на прометнијим ули-
цама и платоима. 

– Кризни штаб и волонтера
били су на услузи старијим су-
грађанима и на Велики петак.
Поново смо им делили бесплат-
не примерке „Панчевца”, а оче-
кујемо најављене пакете за пен-
зионере, па ће то ускоро да нам
буде фокус. Иначе, отварање пи-
јаца је веома обрадовало повр-
таре – апострофира Јовановски.

Од прошлог петка, поред
осталих, за потребе старијих
мештана радила је и апотека
„Зингибер”. Радно време ло-
калне поште је од 9 до 14 сати.

Кризни штаб и даље прима
позиве на бројеве телефона 627-

831, 627-011 и 627-002, рад-
ним данима од 8 до 15 сати. 

Дезинфекција улица

Иваново: Кризни штаб Месне
заједнице је, према речима
главнокомандујућег Јошке Ду-
дуја, уз помоћ ЈKП-а „Хигије-
на” и Пољопривредног газдин-
ства „Телбис Аграр”, дезинфи-
ковао улице средством на бази
натријум хипохлорита. 

Две продавнице – „Марин-
ка” и „Тика” – поново су биле
отворене (од 4 до 7 сати) за
особе старије од 65 година, који-
ма је кризни штаб делио и бес-
платне примерке „Панчевца”.

Кризни штаб Месне заједни-
це дежура радним данима од 8

до 15 сати, а контакт-телефон
је 629-108.

Пиромани палили
сметлиште

Јабука: Кризни штаб који
предводи Слободан Илић,
председник Савета МЗ, каже
да није било великих актив-
ности током најдужег поли-
цијског часа.

– За то време добили смо
тек неколико позива наших су-
грађана, које смо успешно ре-
шили. Звало нас је и двоје љу-
ди да пријаве како неки људи
пале депонију. Лично сам оти-
шао колима с радником нашег
комуналног предузећа и никог
нисмо тамо затекли. Међутим,
смеће је горело, али смо успе-
ли да зауставимо пожар да се
не прошири. Зато још једанпут
апелујем на несавесне поједин-
це да не раде ово, и то за време
полицијског часа – говори
Илић.

Лепо је истаћи да су жене из
удружења „Златна јабука” би-
ле вредне и припремиле храну
за лекаре, сестре и друго ме-
дицинско особље који су ради-
ли током празника.

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

Примери солидарности

Качарево: И током празнич-
ног викенда кризни штаб је био
прилично активан, како каже
Зора Чубрић, једна од чланица
и председница Удружења же-
на „Етно-кутак”.

– Рецимо, у суботу смо пра-
виле ускршњи доручак за ме-
дицинско особље панчевачке
болнице, у чему је учествовало
још једанаест удружења. Жеља
ми је да истакнем и друге при-
мере солидарности и добре
праксе у нашој заједници, по-
пут посластичарнице „Звезда”
из Kачарева, чији је власник
Милан Димитријевски обезбе-

дио шампите, баклаве и лиму-
наду. Треба подсетити и да пе-
кара „Динамо” свакодневно до-
нира хлеб социјално најугро-
женијим мештанима, који им
доносе наши волонтери, а до-
принос дају и месара „Дунав”,
затим „Млечна прича”, „Пи-
љарница”, „Подунавље”, „Ла-
ра”... Хвала им на разумевању,
јер ако сваки члан заједнице
помери каменчић, на крају ће
тоне бити померене – каже ова
Качаревка.

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

Урађен паркинг
код гробља

Омољица: Председник Савета
МЗ Душан Лукић, који је и ко-
мандант кризног штаба, наво-
ди да се грађани и даље јавља-
ју с различитим потребама, као
и да волонтери редовно излазе
на терен како би им испунили
све те захтеве. 

– Поново смо дезинфикова-
ли центар села, као и део у око-
лини православне цркве познат
као Златица. Поред свих оба-
веза које произлазе из ванред-
ног стања, успели смо да окон-
чамо радове на паркингу код
гробља, а у току је изградња
доловачког атарског пута у
дужини од пет километара –
каже Лукић.

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

Тихо за празнике

Старчево: У данима највећег
хришћанског празника кризни
штаб није имао превишe пози-
ва суграђана, па самим тим ни
потребе да реагује.

Сви они који имају било ка-
кве потребе могу да се јаве кри-
зном штабу од 8 до 15 сати на
број телефона 631-144, док им
је викендом у истом интерва-
лу на располагању број 064/408-
77-17.

Петак, 24. април 2020.

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

МИРНО ЗА ВРЕМЕ НАЈДУЖЕГ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА

Припрема Брестовчана за дезинфекцију улица

Вредни комунални радници улепшавају Долово

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРО ЛЕЋ НИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ РА ДО ВИ У ВАН РЕД НОМ СТА ЊУ

Се тва још и до бро про шла

Семе је у земљи, само да лепо никне



Многи панчевачки уметници су пе -
риод изолације искористили на
креати ван начин. Адаптирали су се
на нове начине рада и осмислили
како да усмере своју енергију на
стваралаштво. 

Дра ган Га ле Вла јић, 
ги та ри ста бен да „Бас и Сте га”:

– Као из у зет но со ци јал но и екс тро -
верт но људ ско би ће, ни сам на ви као
да се ства ри ово ли ко успо ре. У „нор -
мал ним” окол но сти ма у то ку да на
ура дим пу но то га. Да сро чим све што
ми не до ста је у кра так текст… Не мо -
гу ће… Али не ће мо о то ме. Окре нуо
сам се пси хо де лич ној ин спи ра ци ји и
ро ман ти зму у вре ме ка ран ти на, те

пу тем ма ште успе вам да одем из ван
про то ка за у ста вље ног вре ме на и на -
ста вим пу то ва ње „Не где да ле ко” ко је
смо за по че ли на прет ход ном ал бу му.
Да ни ма ми се пре мо та ва ју по гла ви
ра зни ри фо ви, ме ло ди је и ви зу а ли -
за ци је, а ства ра лач ки им пулс ку ца
гла сни је не го ина че. Ваљ да због ве -
ли ке ти ши не, успо ра ва ња и сти ша ва -
ња сва ко днев них оме та ња. Во ђен
њимe, раз ра ђу јем, сни мам и пра вим
кон цеп те ко је ће мо сна гом „Басa и
Сте ге” уоб ли чи ти у не ке но ве пе сме
ка да све ово про ђе и кре не мо с ре -
дов ним ра дом. Пла ни рам да на пра -
вим што ви ше сми сле них иде ја и де -
мо-сни ма ка за тре ћи ал бум. За сад
сам на го ми ли за ни мљи вих ри фо ва,
рит мо ва, син то ва, бас-ли ни ја, али и
две кон цеп циј ски сми сле не пе сме.

По све тио сам се ве жба њу и ис тра -
жи ва њу тур ског ин стру мен та саз, ко -
ји ме је ин спи ри сао зву ком Ис то ка,
раз ми шља њу о пер ку си ја ма, фру ла -
ма, као и тр бу шним пле са чи ца ма на
не ком бу ду ћем на сту пу или у спо ту.
Ве жбам но ве на чи не сви ра ња ги та ре
и раз ми шљам ка ко да је нај бо ље за -
ве слам уз цео бенд. Ма ло сам тех -
нич ки огра ни чен, не мам баш не ку
опре му за сни ма ње, али сам схва тио
да мо бил ни те ле фон, сна га во ље и
ком пју тер мо гу да ура де при стој не
ства ри. Сни мље не де о ни це и со ла же
па ку јем уз син то ве и при ма мљи ви
пле сни грув и укра сим по ко јом ег зо -
ти ком. По за вр шет ку де мо-сним ке
ша љем бен ду на про ми шља ње, где
се сва ко ба ви сво јим ин стру мен том,
као и не ким љу ди ма чи ји ми до жи -
вљај му зи ке мо же по мо ћи у да љем
ра ду. По вре ме но скло пим ви део са
се квен цом пе сме и об ја вим на дру -
штве ним мре жа ма. Је два че кам да
се опет са ста не мо на про би где ће мо
има ти при ли ке да то све раз ра ди мо
за јед но и на кон то га про пу сти мо кроз
про фе си о нал ну про дук ци ју. Та ко ђе
не пре ста но са њам ве ли ки енер гет -
ски пра сак на ред ног лајв кон цер та.

Ми лан Ма нић, 
са мо стал ни умет ник:
– Рав но ду шан на Ковид-19 се не мо -
же би ти. Ми слим да ће мо лак ше пре -
бро ди ти уз не ми ре ност због пан де мије

уко ли ко се ба ви мо не чим што нас уве -
се ља ва и опу шта. Ја гле дам фил мо ве
и ТВ се ри је, чи там књи ге, слу шам му -
зи ку и играм шах на ин тер не ту. Про -
ше там се на по љу ка да је сун чан дан,
не при бли жа ва ју ћи се ни ко ме. Ве ру -
јем да је кре а тив ност бла го твор на у
пр ва зи ла же њу стреп ње. Док ства рам,
пре пу штен де ло ва њу ма ште, чи ни ми
се да ура њам у ста ње на ро чи те чув -
стве но сти. Ина че, ства ра ла штво по -
тре бу је са мо и зоп ште ње на из ве сно вре -
ме. Ме ђу тим, кућ на изо ла ци ја је при -
нуд на јер на по љу вре ба не ви дљи ви
узроч ник за ра зе, што уме да за сме та.
Та ко да ми не кад не иде.

Тре нут но ра дим на не ко ли ко умет -
нич ких про је ка та. Сек ци ја про ши ре -
них ме ди ја Удру же ња ли ков них умет -
ни ка Ср би је отво ри ла је он лајн „ко -
ро на би о скоп”. То ком тра ја ња ван -
ред ног ста ња еми то ва ће се фил мо ви
и ви део-ра до ви умет ни ка – чла но ва
удру же ња на веб-сај ту, „Феј сбу ку” и
„Ин ста грам” на ло гу УЛУС-а. У „ко -
ро на би о ско пу” се од не дав но при ка -
зу је мој ви део-ра д под на зи вом „Арт
ме ха ни зми”. Из ми слио сам нео бич -
не умет нич ке ма ши не, а од го не та ње
функ ци је и свр хе ових ма ши на пре -
пу стио по сма тра че вој до ми шља то -
сти. Та ко ђе, у ви ду ап стракт них по -
крет них сли ка на пра вио сам омаж
Ни ко ли Те сли и обрт ном маг нет ном
по љу, као и Ка зи ми ру Ма ље ви чу и
Пи ту Мон дри ја ну.

Пре не ко ли ко да на су ми об ја вље -
не пе сма и при ча у два де сет пр вом
бро ју цр но гор ског ча со пи са за кул -
ту ру и књи жев ност „Авли ја”.

У Цен тру за кул ту ру Ко вин, на кон
уки да ња ван ред ног ста ња, пла ни рам
пе ту са мо стал ну из ло жбу ди ги тал них
гра фи ка. У фе бру а ру сам по чео да
пишем свој пр ви ро ман. Ужи вља ва -
ње у ли ко ве ми по не кад успе ва.

Зо ран Сте фа нов, 
фронт мен бен да „Ис каз”:

– По сто ји ве ро ва ње да је изо ла ци ја
до бра за умет ни ке јер мо гу да се фо -
ку си ра ју на кре а ти ван рад и да се уду -
бе у ства ра ла штво. То је за пра во де -
ли мич но тач но, ма кар у мом слу ча ју.
Ме ни ин спи ра ци ју бу ди по крет и не
знам да ли је то ствар на ви ке, али ве -
ћи ну ства ри ко је на пра вим, на пра -
вим у по кре ту или, ка ко на род ка же,
„у хо ду”. Про сто во лим да ин стант
иде је ре а ли зу јем док су све же, јер се
та да не ка ко све на до гра ђу је јед но на
дру го. Кре нем од тог ну кле у са и он да
во лим да ви дим ка ко се то раз ви ја у
ин тер ак ци ји са око ли ном. Ме ни је
по треб но та ман то ли ко изо ла ци је да
уса вр шим оно што сам у по кре ту за -
по чео. По сто је сва ка ко и де ла ко ја
на ста ју у оса ми, али су она у ма њи ни.

Тре нут но сам у до бр ој по зи ци ји
са мо за хва љу ју ћи то ме што смо у је -
ку пра вље ња но вог ал бу ма. Мно го
то га је за по че то, па ко ри стим при -
ли ку да све то уоб ли чим и да из овог
ка ран ти на иза ђем са спрем ним ма -
те ри ја лом, ко ји то ли ко ду го на ја вљу -
је мо. Упо ре до с но вим ма те ри ја лом
„Ис ка за” ра дим и на про јек ту с Ба -
не том из бен да „Сан шајн”, али о то -
ме ће мо ви ше при ча ти кад бу де по -
сто ја ло не што кон крет но за пре зен -
та ци ју. Има и ства ри за ко је ни сам
имао вре ме на ра ни је, а ти чу се уса -
вр ша ва ња у по гле ду му зич ке и ви део
про дук ци је, та ко да ко ри стим вре ме
да на у чим не што но во и то при ме -
ним у свом ра ду. Тру дим се да бу дем
оку пи ран ка ко бих остао чи тав, прет -
по ста вља ју ћи да у ста р ту је сам.

Љу ди би ре кли да је чуд на ствар
да се они ко ји уме ју да при жељ ку ју
изо ла ци ју ка ко би ства ра ли са да жа -
ле на њу. Ми слим да по сто ји ве ли ка
раз ли ка из ме ђу же ље не и при сил не
изо ла ци је. Као што ни ин спи ра ци ја

ни кре а тив ност не до ла зе „на дуг ме”,
та ко ни изо ла ци ја не при ја ако је он -
да ка да ти дру ги ка же да ћеш је има -
ти. У том слу ча ју, спо соб ност умет -
ни ка да свој ка ран тин пре тво ри у
умет ност је тек чи ста уме шност.

Ива на Мар кез Фи ли по вић, 
уред ни ца про гра ма ви зу ел них умет -
но сти у КЦП-у, сли кар ка и ку стос –
исто ри чар умет но сти:

– „При нуд на сло бо да” је кон тра -
дик тор ни на зив про шло го ди шњег,
че тр де сет де ве тог Са ло на умет но сти
Пан че ва, ко ји је кон ци пи рао исто -
ри чар умет но сти Ди ми три је Јо ва нов,
не зна ју ћи да ће умет ни ци да нас бу -
квал но до жи вља ва ти ову те му. Су ро -
во ого ље на сло бо да, где је она као
вид за ро бље ни штва, на ме ће ства ра -
о ци ма је ди но мо гу ће сред ство за бор -
бу – њи хо ву кре а тив ност.

За ме не је аван ту ра по че ла стра -
хом и из ба ци ва њем из ре дов ног ко -
ло се ка. До сад сам успе ва ла да из ба -
лан си рам сво је оба ве зе и да одво јим
вре ме за се бе и ства ра ње. Но ва си ту а -
ци ја ми је на мет ну ла из ме ње но ста ње
све сти, па сам би ла не ко вре ме кре а -
тив но па ра ли са на и не мо ти ви са на за
рад. Све се вр те ло око ег зи стен ци јал -
них пи та ња. Мо ра ла сам да се по ла ко
на ви ка вам на на мет ну те усло ве. Вре -
ме је по че ло да по при ма дру га чи је,
ту ђе ди мен зи је и вред но сти. Мно ги
пла но ви су по ре ме ће ни, а ро ко ви су
по ста ли не из ве сни – по ре ме ће ни су
сви ре пе ри и на ви ке. У ства ри, тре ба -
ло ми је вре ме да се при ла го дим, об у -
чем за штит но оде ло за ства ра ње и
уђем у свој свет. За умет ни ка је нео п -
ход но да ства ра, као по тре ба за ди са -
њем, јер се у су прот ном осе ћа не моћ -
но, бо ле сно, по ра же но. Као ли ков ни
пе да гог, не мо гућ ност ра да с де цом у
ате љеу за ме њу јем ра дом са си ном Бог -
да ном код ку ће. Ја ко ме је об ра до ва -
ла вест о тре ћој на гра ди на ме ђу на -
род ном кон кур су „Ми ни ре старт” за
мо ју уче ни цу Дан ку Не дељ ко вић. Ова
вест ме је до дат но мо ти ви са ла на ства -
ра лач ки по крет. Сли кам ви ше код ку -
ће, ма ло у ате љеу – бо је, чет ке и ма -
те ри јал су са да по це лој ку ћи, са дим
биљ ке у дво ри шту ку ће, на дам се да
ћу има ти бо ја и ту, а не са мо на сли -
ка ма. То су, украт ко, са да глав ни про -
јек ти. У по ро ди ци има мо спорт ске
да не, а ус пе ла сам и да се осло бо дим
су ви шних ин фор ма ци ја на „Феј сбу -
ку” и за ра зног пре гле да ра зно ра зних
са др жа ја. Умет ност тра жи дру га чи је
сло бо де и увек на ла зи пу те ве да се
оства ри.

Алек са Илић, глу мац:
– Вре ме у ка ран ти ну про во дим ве -

ро ват но као и оста ли љу ди – с по ро -

ди цом, од ма ра ју ћи се и по ку ша ва ју -
ћи да пре бро дим до сад не да не. И да -
ље се тру дим да бу дем кре а ти ван, та -
ко да сам од лу чио да сва ког пет ка ка -
чим на свој „Феј сбук” про фил јед ну
„Ди зни” пе сму у свом из во ђе њу. Тај
„се ри јал” зо вем „Ди зни” ка ран тин и

ми слим да се љу ди ма баш до па да. До
са да сам по ста вио две пе сме, а би ће
их још ви ше. Уз то, сло бод но вре ме
ко ри стим сви ра ју ћи ги та ру, гле да ју ћи
се ри је и фил мо ве ко је ни сам сти гао
да од гле дам до са да. Со ци јал ни жи -
вот ми ни је ис кљу чен, али смо се пре -
ба ци ли на ви део-че т, та ко да сам нај -
че шће на „Скај пу” или „Вот са пу” с
дру штвом, као и са сво јом се стром и
ње ном де цом ко ји жи ве у Бе о гра ду.
За не ко га ко је на ви као да жи ви на
сце ни, у дру штву и окру жен не ком
пу бли ком, ово је баш те жак пе ри од,
али бо ле стан не бих мо гао да ра дим,
та ко да је нај ва жни је да се сви чу ва мо
у овом тре нут ку – ко ли ко се бе, то ли ко
и љу де око се бе. Из ла зим ка да мо рам
по на ми р ни це и ако од лу чим да про -
ше там, али се др жим да ље од љу ди.

Не ким умет ни ци ма мо жда при ја
изо ла ци ја ка да ства ра ју. И ме ни че -
сто при ја, али по тре бан ми је дру -
штвен и ак ти ван жи вот да би се ро -
ди ла ин спи ра ци ја за ства ра ње, та ко
да је те шко на ћи ин спи ра ци ју кад си
окру жен зи до ви ма. Ипак, тру дим се
нај ви ше што мо гу. Као и сви, је два
че кам да про ђе овај ужа сан пе ри од и
да се вра ти мо у не ки нор ма лан ток.
Али да би жи вот био за и ста нор ма -
лан, ва жно је да љу ди оста ну код ку -
ће и да се чу ва ју.

Ја сми на То пић, 
пе сни ки ња и про фе сор ка:

– Вре ме ко је сви про во ди мо под
овим по себ ним ре жи мом, да та ко ка -
жем, за пра во је при ли ка да се за у -
ста ви мо и учвр сти мо ве зе с бли ским
љу ди ма, ствар но или вир ту ел но, али
и да се по за ба ви мо ства ри ма ко је би -
смо ве ро ват но од ла га ли у нор мал -
ним окол но сти ма. Ра ду је ме да наш
дух ни је угро жен чи та вом овом си -
ту а ци јом, па иа ко она је сте озбиљ на,
љу ди су на шли од го вор и вен тил у
ху мо ру, што је, ми слим, по зи тив но.

Вре ме до брим де лом ко ри стим за
ре ор га ни за ци ју жи вот ног про сто ра,
али ту су би ле и не ке дру ге ак тив но -
сти, не што што бих и ина че у ово до -
ба го ди не ра ди ла: иш чи та ва ла ра до -
ве по сла те на кон курс за „Ру ко пи се”,
уре ђи ва ла и ба ви ла се тех нич ким пи -
та њи ма у ве зи с пе снич ком еди ци јом
ко ју об ја вљу је на ше књи жев но удру -
же ње, а он да, ево, про на шла не што
ма ло ви ше вре ме на и за рад на свом
но вом пе снич ком ру ко пи су. Дру ги
део при па да ра ду у „Гугл учи о ни ци”,
при пре ма њу ма те ри ја ла за пре да ва -
ња, пре гле да њу за да та ка и са ста ва

уче ни ка. Не ве ро ват но је ка ко су дру -
штве не мре же и уоп ште ко ри шће ње
ин тер не та до шли у овом пе ри о ду до
из ра жа ја; ми слим да смо по ста ли све -
сни ње го ве функ ци је и из ван оног за -
бав ног мо мен та од но сно мо мен та ко -
ји „уби ја вре ме”. Уче ни ци су до би ли
при ли ку да схва те шта све за пра во
пред ста вља тај огро ман вир ту ел ни
про стор ко ји по сто ји из ван „Феј сбу -
ка” и још ви ше „Ин ста гра ма”.

Ми слим да је оп ште ме сто ка ко се
умет ни ци оса мљу ју да би ства ра ли.
Умет ни ци су да нас љу ди ко ји во де
ди на мич не жи во те, ис пу ње не та ко ђе
број ним сва ко днев ним оба ве за ма, јер
рет ки има ју лук суз да се ис кљу чи во
ба ве ства ра њем, па је вре ме за кре а -
тив ни рад, ка ко год се окре не, ка ран -
тин ско или ре гу лар но, за и ста пар ци -
ја ли зо ва но. Мо ја ру ти на је у том сми -
слу иста, а чак имам ути сак да вре -
ме на има и ма ње, јер смо сви по ма ло
под пре си јом да све од ра ди мо до од -
ре ђе ног до ба да на, док има мо мо гућ -
ност кре та ња. Ју риш, а он да од јед -
ном све ста не, па ти тре ба вре ме на да
се пси хо ло шки и ти за у ста виш и пре -
ба циш на „ни жи ни во обр та ја”.

КУЛТУРА
Петак, 24. април 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

10

Култура од куће
Оста ни у му зе ју

Му зеј Ју го сла ви је, у окви ру ак ту ел -
ног он лајн про гра ма под на зи вом
#OSTANIUMUZEYU, по кре ће ми ни-
-про је кат #YUDOM, ко ји по зи ва пу -
бли ку да про на ђе ју го сло вен ско на -
сле ђе у сво јим ку ћа ма и укљу чи се у
кре и ра ње пар ти ци па тив не вир ту ел -
не из ло жбе.

„Ве ру је мо да је сва ко од нас ових
да на спре ма ју ћи ку ћу про на шао по -
не ки пред мет ко ји да ти ра из ју го сло -
вен ског пе ри о да. Ли ме ну ку ти ју Ц
ка фе у ко јој је ста ја ла ве ге та, бе лу
шо љу с пла вом бор ду ром, ’Искрин’
те ле фон, де ди не знач ке из пред у зе -
ћа, ма ми не еспа дри ле ку пље не у Тр -
сту”, по ру чу ју из Му зе ја Ју го сла ви је.

За ми сао је вр ло јед но став на – по зи -
ва ју се сви ко ји же ле да се при кљу че
овој вир ту ел ној из ло жби у на ста ја њу
да за бе ле же пред ме те ка ме ром, по де -
ле фо то гра фи ју на дру штве ним мре -
жа ма ко ри сте ћи озна ку #YUDOM и
при том озна че (та гу ју) Му зеј Ју го сла -
ви је („Феј сбук”, „Ин ста грам”, „Тви -
тер”). Ку сто ски тим Му зе ја Ју го сла ви -
је до при не ће ак ци ји пред ста вља ју ћи
фо то гра фи је пред ме та ко ји су при па -
да ли ју го сло вен ској сва ко дне ви ци, а
са да су део му зеј ске ко лек ци је. Мно ги
од иза бра них упо треб них пред ме та и
ме ђу на род но су пре по зна тљи ви, по пут
те ле фо на ЕТА Да во ри на Сав ни ка за
фа бри ку „Искра”, ко ји је ви ше стру ко
на гра ђи ван за ди зајн и чак увр штен у
ко лек ци ју Му зе ја мо дер не умет но сти
у Њу јор ку. Део пред ме та ко је су иза -
бра ли ку сто си Му зе ја Ју го сла ви је за
#YUDOM ни су из ло же ни у стал ној по -
став ци и пу бли ка ће у оквиру овог про -
јек та има ти при ли ку да их пр ви пут
ви ди у вир ту ел ном окру жењу.

Ста ри цр та ни за но ве клин це
„За греб филм” је на свом слу жбе ном
„Ју тјуб” ка на лу об ја вио три де сет јед -
ну епи зо ду „Ма лих ле те ћих ме две -
ди ћа”, јед не од нај у спе шни јих хр ват -
ских цр та них се ри ја, ко ја се при ка -
зи ва ла у сто ти нак др жа ва, а уз ко ју су
од ра ста ле број не ге не ра ци је. На том
ка на лу се на ла зи још осам ани ми ра -
них фил мо ва на ста лих у њи хо вој про -
дук ци ји, ме ђу ко ји ма су и кла си ци
по пут „Оска ром” на гра ђе ног „Су ро -
га та” Ду ша на Ву ко ти ћа.

„Реч је о јед ној од нај у спе шни јих
хр ват ских цр та них се ри ја, на ста лој у
ко про дук ци ји ’За греб фил ма’ и
’CinеGroupe-a’, ко ја ком би ну је фан -
та стич не пу сто ло ви не у ре а ли стич -
ном окру же њу. Ра зни цр та ни ме две -
ди ћи деч ји су ми ље ни ци већ го ди на -
ма, али до овог се ри ја ла ни кад ни су
би ли за ми шље ни ме две ди ћи с кри -
ли ма; њи хо ва вр ста би се мо гла опи -
са ти као не што из ме ђу леп ти ра и ме -
две да. Та ма ле на кри ла, ко ја на шим
ли ко ви ма омо гу ћу ју лет, до да ју но ву
ми сте ри ју ме две ди ћи ма и још ви ше
про ду бљу ју деч ју ма шту. Еко ло шке
те ме сва ке епи зо де омо гу ћу ју де ци
да по ста ну све сна ва жно сти за шти те
жи вот не сре ди не, а уз то ро ди те љи ма
се пру жа при ли ка да с де цом рас пра -
вља ју о тим те ма ма и охра бру ју их на
ак тив ну по др шку за чи сти ји и здра -
ви ји свет око нас. Се ри ја је пра ви
при мер то пле ’ста рин ске ани ма ци је’,
од но сно ства ра ња и бо је ња ру ком и
ки стом. Ау то ри, за чет ни ци и кре а то -
ри ли ко ва и се ри је су Ду шан Ву ко -
тић, Пе ро Кве сић и Не вен Пе три чић,
а по че ла је да се про из во ди још 1988.
го ди не”, на пи са ли су на дру штве ној
мре жи „Феј сбук”.

ПАНЧЕВАЧКИ УМЕТНИЦИ О СТВАРАЊУ У ИЗОЛАЦИЈИ

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ДРУГАЧИЈЕМ РЕЖИМУ РАДА

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

„Мој муж, за то што се зо ве Вук.
А вук дла ку ме ња, али ћуд ни ка -
да.” 063/1911...

„Све кр ва. Оста ла је увек иста, је -
ди на же на на пу ту мом – ка сре -
ћи.” 064/6121...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта је за вас за бра -
ње на љу бав:

„Па то је кад во лиш сла до лед и
бу рек, а имаш 105 ки ла!” 062/6637...

„За бра ње на љу бав је оно што ја
не гу јем пре ма пи ву, упр кос про -
ти вље њу мо је же не!” 065/8797...

На град ни кон курс ће би ти на -
ста вљен по окон ча њу ван ред ног
ста ња. Та да ће и до са да шњи до -
бит ни ци мо ћи да пре у зму сво је
књи ге. Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СВИ РА ЈУ УДА РАЧ КЕ ИН СТРУ МЕН ТЕ

КАО ОТ КУ ЦА ЈИ СР ЦА
Сва ки ин стру мент је по се бан на свој
на чин, али увек је би ло не чег по себ -
ног у буб ње ви ма. Мо жда их не при -
ме ти мо на „пр во слу ша ње”, али ка да
се пе сма за вр ти у гла ви, ри там је оно
што нас по кре ће.

Осно ва сва ке му зи ке

Ду шан Гњи дић (50) сви рао је с мно -
гим му зи ча ри ма и у ра зним бен до ви -
ма. Деведесeтих је био у пан че вач кој
„Кон тра бан ди”, за тим у „Как тус Џе -
ку”, био је му зи чар и на пре ко о ке ан -
ским кру зе ри ма, а по след ње че ти ри
го ди не је ак ти ван у по зна том бен ду
„Кал”.

– Сре ди ном осам де се тих го ди на
про шлог ве ка, као и сва ки ти неј џер,
не би ли ме по гле да ла не ка де вој чи -
ца, по чео сам да сви рам ги та ру, ко ју
сам по сле мно го су за до био од ро ди -
те ља. При ре ђи вао сам ми ни-кон церте
ис пред згра де у ко јој сам жи вео, а
убр зо смо по че ли да пра ви мо бен до -
ве. Већ 1986. го ди не, с бен дом „Аца
Бра вар”, у ко јем сам сви рао бас-ги та -
ру, по бе ђу је мо на пан че вач кој ги та -
ри ја ди и то је го ди на у ко јој сам трај -
но за ра жен ви ру сом зва ним му зи ка!
На жа лост, ни ко из мо је по ро ди це пре
ме не ни је ни сви рао ни пе вао, па сам
мо рао да кра дем за нат од ста ри јих
дру га ра – при ча нам Ду шан.

На про ба ма је по чео да сви ра и буб -
ње ве, а на кон вој ске се пот пу но опре -
де лио за тај ин стру мент.

– Бу бањ сам ода брао јер је то осно ва
сва ке му зи ке и за то што, ка да сед нем
за бу бањ, имам ути сак као да во зим
нај ску пљи ау то мо бил с мно го дуг мића.
По ред жи ча них ин стру ме на та, сна ла -
зим се на кла ви ру, а од ско ра сам за ин -
те ре со ван и за тру бу, по што је нај мла -
ђи син по чео да сви ра – об ја шња ва он.

Код буб ње ва је, ка же, спе ци фич но
то што се ко ри сте сви екс тре ми те ти, па
је мо то ри ка ко ју бу њар има ја ко ва жна.

– Бу бањ ни је хар мо ниј ски ин стру -
мент, али је нео п хо дан у сва ком бен -
ду. Као што ре кох, бу бањ је осно ва
сва ке му зи ке, а сви оста ли ин стру -
мен ти су „ко зме ти ка”. Сва ки ин стру -
мент је те жак на свој на чин. Од ко ли -
чи не та лен та за ви си ко ли ко ти вре -
ме на тре ба да са вла даш не ку лек ци -
ју. Ак тив но ве жбам и дан-да нас и си -
гу ран сам да ни ка да не ћу пре ста ти с
тим – при ча.

По сао ко ји ра ди га по кре ће, јер
сма тра да је му зи ка бо жан ска ствар.

– Ка да сви рам, по сто је мо мен ти у
ко ји ма се на де лић се кун де по кло пе
све фре квен ци је и емо ци је, па се
најежим или ми чак за су зе очи –
закљу чује.

Ра дост сви ра ња

Пе ђа Ми хај ло вић (45) ве те ри нар ски
је тех ни чар и пер ку си о ни ста. Ин те -
ре со ва ње за му зи ку и ис тра жи ва ње
раз ли чи тих сти ло ва и пра ва ца код
ње га је при сут но од нај ра ни јег де тињ -
ства, а у по ро ди ци се, ка же, увек слу -
ша ла ква ли тет на му зи ка.

– У мо јој по ро ди ци је би ло до ста
скри ве них та ле на та, а од не скри ве -
них су би ли де да фру лаш и пра де да
ви о ли ни ста, ко ји су ве ро ват но од го -
вор ни за „ге нет ски део при че”. Окру -
жен раз ли чи тим му зич ким ути ца ји -
ма, по чео сам да се ба вим му зи ком у
че тр на е стој го ди ни на кла сич ном се -
ту буб ње ва. Та од лу ка је ве ро ват но
би ла по сле ди ца мог сен зи би ли те та,

тем пе ра мен та и ра до сти сви ра ња тог
ин стру мен та – при ча нам Пе ђа.

Ка сни је се с буб ње ва пре о ри јен ти -
сао на сет кон ги и бон го са и на ком -
би на ци ју ком по не на та кла сич ног буб -
њар ског се та и ка хо на. Бон го и кон га
су та ко ђе буб ње ви, са са мо јед ном оп -
ном, док им је дно ваљ ка стог те ла
отво ре но. Број не мо ра би ти огра ни -
чен, а уда ра се ша ка ма или па ли ца -
ма. Ка хон је ше сто стра ни др ве ни пер -
ку си о ни ин стру мент на лик ку ти ји.

– Ми слим да је упра во ком би на ци -
ја ка хо на, хи-ха та, чи не ла и то мо ва
ма њих ди мен зи ја (том или тим пан се
са сто ји од др ве ног су да пре кри ве ног
ко жом ко ја је по иви ца ма на мо та на
на др ве ни и ме тал ни обруч – прим.
нов.) из буб њар ског се та ве о ма нео -
бич на и да нас све ви ше за сту пље на у
бен до ви ма раз ли чи тих му зич ких пра -
ва ца и сти ло ва. Спе ци фич ност сви -
ра ња на овом пер ку си о ном се ту је у
то ме што се зву ко ви до би ја ју ком би -
на ци јом сви ра ња ша ком ле ве ру ке по
по вр ши ни пред ње пло че ка хо на и раз -
ли чи тим па ли ца ма – др ве ним или
пла стич ним, ме тли ца ма и па ли ца ма
од пру ћа по оста лим ком по нен та ма
се та – об ја шња ва.

Ин те ре сант но је да опре ма ње пер -
ку си о ног се та не ма ја сних огра ни че -
ња и ствар је кре а тив но сти, же ља и
по тре ба му зи ча ра.

– По ред на сту па пред пу бли ком и
ди на мич но сти овог по сла, јед на ко су
ми уз бу дљи ви и стал но уче ње, уса вр -
ша ва ње тех ни ка ве жба ња, от кри ва -
ње и слу ша ње но ве му зи ке и кре а -
тив ни про це си ства ра ња у окви ру
бен до ва у ко ји ма сви рам. Сви ра ње
уда раљ ки, без об зи ра на уме ће и ни -
во му зич ког обра зо ва ња, ве ли ком
бро ју љу ди је из вор ра до сти и опу -
шта ња – при ча Пе ђа.

Сма тра да је за овај по сао ва жно
би ти упо ран и фо ку си ран, јер он ни је
лак, али до но си ве ли ко за до вољ ство
и на дах ну ће, од че га и за ви си на пре -
дак. Стал ни је члан бен до ва „Па ме та -
ри”, „PH Band”, „Jazzysad trio/combo”
и „Мар ти на Вр бос бенд”.

Ди на ми ка и сна га

Жељ ко Ко ва че вић (30) ди пло ми ра ни
је ма шин ски ин же њер и за по слен је у
РНП-у. Ка же да је као ма ли умео да

узи ма шер пе и уда ра по њи -
ма, али да је пра во ин те ре -
со ва ње за му зи ку усле ди ло
ка да је до био син ти сај зер.
У ни жој му зич кој шко ли је
учио хар мо ни ку и кла вир.

– У Гим на зи ји смо, под
вођ ством про фе со ра Јо ва на
Са мо и ло ва, офор ми ли бенд
ко ји ће уче ство ва ти у про -
јек ту у Не мач кој. Ја сам у
ње му по чео да сви рам буб -
ње ве. По за вр шет ку про јек -
та остао сам у школ ском
бен ду, под вођ ством про фе -
со ра фи зи ке Ми лен ка Да -
би ћа, а 2009, на на го вор дру -
га, по чео сам да сви рам та -
пан у КУД-у „Стан ко Па у -
но вић” НИС Ра фи не ри је
наф те Пан че во – при ча
Жељ ко.

Та пан је тра ди ци о нал ни
др ве ни бу бањ (на пра вљен
од бу кве, ора ха или ке сте -

на), пре кри вен шта вље ном ов чи јом
или ко зјом ко жом са обе стра не. Ко -
жа се раз ву че пре ко пр сте но ва и за те -
же ка на пом ди ја го нал но и на из ме -
нич но са оба пр сте на. Сви ра се две ма
по себ но на пра вље ним па ли ца ма за
уда ра ње, а то су: ку ку да (ма љи ца) и
праћ ка (пруч ка).

– Ку ку да се пра ви од ке сте но ви не
и њен из глед под се ћа на лу лу. Праћ -

ка је та нак прут
ко ји се обич но
пра ви од вр бе.
Та пан џи ја др жи
та пан на по ве зу
пре ко ра ме на, у
бла го наг ну том
по ло жа ју, та ко
да мо же да уда -
ра ку ку дом с јед -
не, а праћ ком с
дру ге стра не.
Овај стил сви ра -
ња ре зул ти ра
ме ша ви ном ду -
бо ких и крат ких
ви со ких то но ва,

по не кад у сло же ном рит му, с при -
лич но не пред ви дљи вим обра сци ма
уда ра ња. Та пан се рет ко ко ри сти у
со ло из вед ба ма. Обич но се сви ра за -
јед но с дру гим ин стру мен ти ма, по -
себ но зур ла ма. До дао бих и то да у
по је ди ним ко ре о гра фи ја ма, као што
су „Вра њан ска сви та” и „Чо бан ско
над и гра ва ње”, та пан има цен трал ну
уло гу и уче ству је на сце ни, та ко да у
тим при ли ка ма до ла зи до из ра жа ја
сцен ски на ступ – об ја шња ва он.

До да је да овај ин стру мент да је ди -
на ми ку и сна гу и ства ра зна ча јан ефе -
кат код игра ча и пу бли ке.

– За хва љу ју ћи сви ра њу та па на у
фол клор ном ан сам блу, упо знао сам
мно го љу ди, сте као до ста при ја те ља
и про пу то вао. За то сви ма пре по ру чу -
јем да се при дру же не ком КУД-у или
као игра чи или као чла но ви ор ке стра
– за кљу чу је Жељ ко.

Ег зо ти чан звук

Ален Душ (25) по за ни ма њу је сни -
ма тељ и ди зај нер зву ка, а му зи ком се
ба ви од сво је де се те го ди не.

– То ком го ди на сам по чео да ску -
пљам му зич ке ин стру мен те, та ко да
имам скром ну ко лек ци ју, ме ђу ко ји -
ма се на шло пар уда рач ких ин стру -
ме на та. Они ко је сви рам су уду и орб.
По ред ова два ин стру мен та, ко ри стим
и ри там-ма ши не ко је мо гу по слу жи -
ти као пер ку си је у не ким окол но сти -
ма. Оба ин стру мен та су за ни мљи вог
об ли ка и про из во де ег зо ти чан звук –
при ча нам Ален.

Уду је по ре клом
африч ки ин стру -
мент, ко ји има об -
лик сли чан ћу пу.

– Раз лог је што је
на стао од ћу па, у
ко јем се чу ва ла и
пре но си ла во да. Је -
ди на раз ли ка из ме -
ђу ћу па и удуа је у
дру гом отво ру. Сви -
ра се та ко што се
уда ра по отво ру и
око ње га. Уду се мо -
же на пу ни ти во дом,
у слу ча ју да же лим
да про ме ним звук –
об ја шња ва нам он.

Орб (ханд пан) та ко ђе је сфе р ног об -
ли ка, али на пра вљен од ме та ла. Има
звук сли чан ви бра фо ну или ме та ло -
фо ну. Орб се сви ра уда ра њем пр сти ма
или па ли ца ма по за се че ним де ло ви ма
на гор њој стра ни ин стру мен та.

– За ни мљи вост у по ре ђе њу ових ин -
стру ме на та је то што је уду на стао

пре не ко ли ко
хи ља да го ди -
на, а орб у
овом ми ле ни -
ју му – ка же
Ален.

У ба вље њу
му зи ком нај -
ве ћи ужи так
му пред ста -
вља сти ца ње
спо соб но сти
да се из ра зи
на раз ли чи -
тим ин стру -
мен ти ма.

– Сви ра ње
уда рач ких ин -
стру ме на та мо же се по ре ди ти с ди са -
њем или ку ца њем ср ца – ка же.

До са да је ра дио на сни ма њу зву ка,
пост про дук ци ји и ком по но ва њу му -
зи ке у пре ко де ве де сет про је ка та.

– Тре нут но сви рам код ку ће, ства -
рам му зи ку за ау дио-ви зу ел не фор ме
– до да је.

Кич ма бен да

Не ма ња Ма лу шић (21) по за ни ма њу
је буб њар. Му зи ком се ба ви од сво је
осме го ди не, ка да је упи сао Му зич ку
шко лу „Јо ван Бан дур” у Пан че ву, кла -
су за кла вир про фе сор ке Ја сми не
Дамар џић.

– Од сво је тре ће го ди не сам имао
же љу да сви рам бу бањ. Ро ди те љи су
ме во ди ли по ра зним кон цер ти ма и
ме ни је фо кус увек био на буб ња ру.
Увек сам ми слио да је буб њар, с об зи -
ром на то да је нај ве ћи на сце ни, глав -
ни ба ја у са ста ву и то ме је фа сци ни -
ра ло – ка же он са осме хом.

По ред буб ње ва, сви ра кла вир, ги -
та ру и бас, и ка же да је сва ки ин стру -
мент по се бан.

– Бу бањ је ком плек сан на свој на -
чин. Спе ци фич но је то што је он
кич ма на ко ју се цео бенд осла ња.
Сва ки ин стру мент има сво ју уло гу,
бо ју, оп сег. Кла вир је у ве ћи ни слу -
ча је ва ту да бо ји це лу сли ку. Ги та ра,
у му зи ци ко ју слу шам и сви рам, има
уло гу пер ку си ја, док бас и бу бањ
размр да ва ју пу бли ку – об ја шња ва
Не ма ња.

Он нај ви ше ужи ва у раз ме ни ене р -
ги је на сце ни док тра је на ступ.

– Кроз ша лу во лим да ка жем да је
љу ди ма ко ји се ба ве сви ра њем буб ња
мо зак по де љен на че ти ри хе мис фе ре.
Кон стант но сви ра ју и ру ке и но ге.
Ушао сам у осму го ди ну ве жба ња и
сви ра ња буб ња и још увек ни је до -
вољ но. Свет ски буб ња ри ко ји се ба ве
му зи ком знат но ви ше не го ја ка жу да
још увек ве жба ју. Ми слим да је са вр -
шен звук су бјек тив на ствар и да се до
ње га те шко до ла зи, а мо жда се ни кад
и не до ђе. То ка жем за то што увек
мо же још да се ве жба, јер је бу бањ

јед на ве ли ка игра без гра ни ца – при -
ча нам.

Тре нут но сви ра с бен до ви ма
„Марaкуја” и „Зној”, и му зи ча ри ма
Ба не том Глу ва ко вим и Дра га ном
Ива но ви ћем. У ја ну а ру је до шао с
бро да, где је сви рао с бен дом
„Бумбастикс”.

Мир ја на Ма рић

Душан Гњи дић

Немања Малушић

Ален Душ

УдуОрб

Пе ђа Ми хај ло вић

Жељ ко Ко ва че вић

Ако не знате како да креативно
употребите слободно време које
имате у карантину, ево још неко-
лико предлога за културне садр-
жаје који вам могу користити.

Књиге

Библиотека
града Бео-
града на
свом сајту
има шестсто
тридесет три
наслова мо-
нографија,
периодике и
старих кара-
та које можете погледати, а Уни-
верзитетска библиотека „Светозар
Марковић” отворила је претражи-
ву дигиталну базу. Библиотека Ма-
тице српске нуди старе и ретке
књиге, међу којима су ћирилични
рукописи од тринаестог до девет-
наестог века, као и српске књиге
из периода од петнаестог до се-
дамнаестог века.

Позориште

Позориште
на Теразија-
ма три пута
недељно на
својој „Фејс-
бук” страни
пушта култне
представе ко-
је су остави-
ле велики траг на домаћој сцени.

Мало позориште „Душко Радо-
вић” недељом у подне на „Јутјубу”
емитује представе, а средом од 19
сати публика може да слуша еми-
сију „Бајка у 7”.

Музеји

Музеј савремене уметности у Бе-
ограду је дуго планирану изложбу
„Рефлексије нашег времена: Акви-
зиције Музеја савремене уметно-
сти 1993–2019” поставио на сајт
и друштвене мреже. Музеј Нико-
ле Тесле садржаје нуди на
страници ni ko la te sla mu se um.or -
g/vir tu el no/, док о садржајима Му-
зеја града Београда више можете
погледати на линку www.
mgb.org.rs/de sa va nja/ve sti-na ja ve.
Акцију „ГСМ с вама код куће” по-
кренула је Галерија Матице срп-
ске на свом „Јутјуб” каналу.

Концерти

„Коларац” на
свом „Јутјуб”
каналу пушта
најзанимљи-
вије концер-
те и предава-
ња. А чувена
л о н д о н с к а
к о н ц е р т н а
дворана „Ројал Алберт хол” у окви-
ру програма „Ројал Алберт хоум”
на свом сајту емитује концерте
класичне, али и популарне 
музике. М. М.

Култура од куће
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис

DOK TRAJE VANREDNO STANJE, SREDNJA STRUČNA ŠKOLA NEĆE RADITI
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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

АКЦИЈEУЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ, ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ” НЕЋЕ РАДИТИ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево
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ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊАКУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ корсу 1.0,
2002, исправан, 1200
евра. 062/826-97-20.
(290461)

ПАСАТ Б 5, 1.9 ТДИ,
2000. караван, сва опре-
ма. 064/130-36-02.
(290408)

ДОБЛО, макси теретни
1.4, 2007, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(290408)

ПОЛО 1.4 ДИ, 2003, пе-
тора врата, фул опрема.
064/130-36-02. (290408)
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ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

7–17

ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006,
троје врата, фул опрема.
064/587-50-24. (290408)

ГРАНДЕ пунто 1.9 мулти-
џет, 2007, петора врата,
шест брзина. 064/587-50-
24. (290408)

ПРОДАЈЕМ гаражу на
Котежу 2. Тел. 062/814-
84-25 (СМС)

ГАРАЖЕ зидане издајем
на Котежу 1, Котеж 2.
063/122-55-22. (290394)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
замрзивач, може ваше
неисправно уз доплату.
064/129-73-60. (290450)

ПРОДАЈЕМ сушене врео-
ци, 2.5 тоне. 062/854-95-
98. (290442)

ФОТЕЉА мојца, самачки
кревет, судопера са висе-
ћим, душек, полице, уси-
сивач. 063/861-82-66.
(290425)

КОМБИНОВАНИ шпорет,
комбиновани фрижидер,
веш-машина, кофер ши-
ваћа, телевизор. 063/861-
82-66. (290425)

ПРОДАЈЕМ мотор ауто-
матик, исправан, може
замена за пластични ча-
мац. 064/329-49-19.
(290409)

ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елемен-
те, 3.000 динара, нова.
063/773ч45-97. (290410)

РАСПРОДАЈА нових сто-
лица од 1.600, столова од
4.500. 060/600-14-52.
(290474)

СТАРО гвожђе, фрижи-
дере, веш-машине, теле-
визоре, долазим на кућну
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (290453)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског зе-
мљишта, северна зона,
преко пута Секиног сала-
ша. 062/102-89-16.
(290467)

ПОТРЕБНА кућа са дво-
риштем на дужи период.
065/221-13-54. (290424)

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

ИЗДАЈЕМ стан за два
радника, гарсоњеру сам-
цу, намештено, центар.
061/131-79-04. (290405)

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

СТРЕЛИШТЕ, 65 квм, на-
мештен, IV, лифт, ЦГ, ин-
тернет, 220. 060/442-22-
08. (290413)

ИЗДАЈЕМ стан на Марги-
ти. 064/128-79-47.
(290419)

ИЗДАЈЕМ собу станарки,
80 евра.  063/246-509.
(290421)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, ЦГ, каблов-
ска, интернет, интерфон,
170 евра, депозит.
0637246-509. (290421)

КУЋА за становање у
Иванову, повољно,.
064/372-94-71. (290456)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, зграда, без
грејања, Содара.
013/344-167, 064/950-23-
40. (290404)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан у Панчеву.
060/142-22-11. (290471)

ИЗДАЈЕМ мањи наме-
штен једнособан стан, 80
евра, депозит, Максима
Горког 96. Тел. 060/517-
82-53. (290436)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 1,
ЦГ, на дуже. 064/137-63-
19, 066/494-900.
(290436)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте,
раднички смештај, цен-
тар. 063/502-211.
(290481)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.

061/635-24-49. (290465)

ХИТНО потребна наме-

штена гарсоњера или јед-

нособан стан. Тел.

069/143-79-22. (290469)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хоте-

ла „Тамиш”, 90 евра.

064/122-48-07. (290479)

ИЗДАЈЕМ локал од 86

квм, код Аутобуске ста-

нице. 063/278-421.

(290297)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у

Браће Јовановића 11, из-

међу Po co Lo co и кафића

Купе, 100 евра месечно.

066/866-49-00. 

(290427) 

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

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

ПОТРЕБНА жена за по-
моћ у кући. 061/1`94-61-
89. (290466)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским ши-
ваћим машинама.
064/874-07-70. (290478)

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

ВОЗИЛА

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.

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 17, средом 

од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
„ПАНЧЕВАЦ” МОЖЕТЕ КУПИТИ ONLINE НА

WWW.PANCEVAC-ONLINE.RS

ХЕМИЈА часови студенти-
ма, средњошколцима,
припрема за пријемне ис-
пите, on li ne настава.
062/194-97-81 (СМС)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76. (290412)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(290412)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(290414)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила, вен-
тили, славине, одгушење
канализације. 061/193-
00-09. (290429)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Це-
на договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (290441)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (290420)

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

ОЗБИЉНА жена нуди по-
моћ и бригу о старијим
особама. Панчево,
063/838-92-20. (290446)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (290454)

РУШЕЊА кућа, шупа, бе-
тона, бетонирања, иско-
пи, кошење плацева, оба-
рање стабала, одношење
ствари, итд. 064/122-69-
78. (290458)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно,. 065/523-02-73.
(290473)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, кера-
мика, ламинат, повољно.
Проверите. 061/141-38-02.
(290455)

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

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (290451)

ДЕЗИНФЕКЦИЈА стамбе-

ног и пословног простора

ЕКО-ГРУПА Панчево.

065/533-30-33. Управни-

цима зграда попуст. (ф)

ТВ сервис „Тесла елек-

троник”, све на једном

месту. Тел. 063/778-47-

89, 060/078-47-89.

(290468)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, потавка ламина-
та. 062/976-18-42,
064/390-00-87. (290434)

ТЕПИХ СЕРВИС „Пут-
ник”, дубинско прање те-
пиха и намештаја. Дезин-
фекција. 302-820,
064/129-63-79. (и)

БЕСПЛАТНА достава на
кућну адресу – техника:
фрижидери, веш-машине,
шпорети, пегле, миксери,
решо плин-струја, тосте-
ри, собне антене, маши-
нице за шишање, венти-
латори. Кухиње по дело-
вима, судопере, фијока-
ри... у свим бојама. „Мла-
ђа”, Зелена пијаца.
013/334-003. (ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила, канали-
зације, водоводне адапта-
ције, замена вирбли, вен-
тила, батерија, санитари-
је, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (290415)
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Бако, сећаћемо те се !!!

КАТИЦА СЛАВКОВИЋ
У педесет година брачне заједнице, створили смо кућу, наш дом, породицу,

децу, сина НЕНАДА, снају ДРАГАНУ, унуку АТИНУ, унука ЂОРЂА, родбину,

кумове, пријатеље. Хвала ти на подршци и помоћи...

Живела си тихо и мирно. Светска ситуација нас је раздвојила у тишини.

Грејала си топлином своје љубави. Пуно си дала, а мало тражила.

Ценили смо те, поштовали и волели, увек ћемо те волети.

Умрла си на „Цветну недељу”, 12. априла, а сахрањена 14. априла 2020. на

Православном гробљу у Панчеву.

У миру почивај, а ми ћемо казивати о теби.

Дека са децом
(12/290411)

МИКИ

О, да нам је да дотак-

немо руку које више

нема и чујемо глас

који је занавек утих-

нуо.

Твоја сестра ЈЕЛЕНА

са породицом

(32/и)

Наш драги

ВОЈИСЛАВ ГРУБАЧИЋ
1936–2020.

преминуо је 17. априла 2020,  у 85. години. Сахрана је обављена 18.

априла 2020. године на гробљу Котеж у Панчеву.

Тугују: супруга ЈЕЛИСАВЕТА, ћерке САЊА и МИЊА, 

унуци ЈЕЛЕНА, МАРИЈА и АЛЕКСАНДАР, 

браћа ЈОВАН, БОРИСЛАВ и МИРОСЛАВ, сестре ДАРИНКА

и ДРАГИЦА са породицама и остала родбина и пријатељи
(41/290447)

Последњи поздрав

драгој мајци

ОЛГИ

ЈОВЧЕВИЋ

од сина ЦАНКА и

породица ЈОВЧЕВИЋ

(43/290449)

Последњи поздрав

ЈЕЦИ

од СТОКСА

са децом

(48/290460)

Последњи поздрав

ЈЕЦИ

СИЛВИЈА

БРАЂАН

(50/290460)

НИКОЛА МИЛЕТИЋ
1941–2020.

Наш вољени Ника преминуо је 13.

априла, али заувек ће живети у нашим

срцима.

Кћи МИЛАНА

(63/29048)

Последњи поздрав

ВОЈИСЛАВУ

ГРУБАЧИЋУ

Са великим поштова-

њем КОВИЉКА МАР-

ЧЕТИЋ са породицом

(61/290477)

Драга

ЈЕЛЕНА

Почивај у миру!

Твоји МАРТИЋИ

(62/290477)

300-820, 300-830

ВАЖНО
ОБАВЕШТЕЊЕ

Услед новонастале 

ситуације обавештавамо 

наше клијенте, који нису 

у могућности да лично дођу

до наших просторија, 

да сав огласни материјал 

(огласи, читуље, рекламе) 

могу да доставе на 

VIBER 069/210-11-69 или 

EMAIL:

evica58zeng@gmail.com

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

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

Услед проширења обима посла

фирми DOO „Trijera” 

потребне жене за рад у производњи,

до 50 година старости

Рад на паковању готовог производа.

Производња се одвија у две смене.

Одлични услови уз могућност сталног запослења.

Свој CV можете послати на dejan.nikolic@trijera.rs

или позвати на број телефона 062/790-11-12,

Дејан.

Звати сваког радног дана од 9 до 15 сати.

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202

„ПАНЧЕВАЦ” МОЖЕТЕ КУПИТИ ONLINE НА

WWW.PANCEVAC-ONLINE.RS

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.
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Моја драга мама, атлетска звезда Панчева и ex Југославије

ЈЕЛЕНА СТЕФАНОВИЋ ЂЕРИЋ
1932–2020.

Жалостиво и болно нас је напустила, борбена до задњег уди-

саја.

Нека јој је вечна слава.

Њена ЈАДРАНКА и многобројни познаници

(16/290418)

МИЦА ДИВИЋ
Драга моја,
тужна сам. Много ми недостајеш.
Саучешће твојим најмилијима. ГОГА

(23/290432)

Обавештавамо фамилију, кумове и многобројне

пријатеље да је 15. априла 2020. преминуо

ПЕТРУШ СМИЉКОВИЋ

Ожалошћени: супруга ВЕЛИКА, син ВЕЛИБОР,

снаја ИВАНА, унук АЛЕКСА и унука КРИСТИНА

(24/290435)

Последњи поздрав

ПЕТРУШУ

СМИЉКОВИЋУ

ПЕРИ

од породице

ДИМИТРИЈЕВСКИ

са породицом
(25/290435)

Последњи поздрав

ПЕТРУШУ

СМИЉКОВИЋУ

од породице

МИЧИЋ и ТОМИЋ

(26/290435)

Последњи поздрав

ПЕТРУШУ

СМИЉКОВИЋУ

од ћерке

ДАЛИБОРКЕ, зета

АЛЕКСАНДРА, унуке

АНЂЕЛЕ и МАРТЕ
(27/290345)

Последњи поздрав

брату

ПЕТРУШУ

СМИЉКОВИЋУ

Брат ЈОЦА, 

СНЕЖА и ДАРКО

(28/290435)

Последњи поздрав поштованом и вољеном брату

ПЕТРУШУ СМИЉКОВИЋУ ПЕРИ
Поносни смо што смо те имали и неизмерно тужни
што смо те изгубили.

Породица ЈОВИЦЕ НИКОЛИЋА
(13/290417)

Последњи поздрав

ЈЕЦИ

МИРА, МИРКО, ГОЦА

и ЗВЕЗДАНА са породицама

(45/290457)

Са великом тугом обвештавамо родбину и

пријатеље да нас је 19. априла 2020. године

напустила наша вољена

ЈЕЛИЦА МАКСИМОВИЋ
28. II 1953 – 19. IV 2020.

Ожалошћени: супруг МИЛОРАД, 

син МИЛАН, снаја ЈЕЛЕНА, 

унучад МИХАИЛО, МИЛИЦА, 

МИЛОШ и НИКОЛА

(47/290460)

Последњи поздрав

сестри

ЈЕЛИЦИ

од сестре МИЛКЕ,

зета ВЕНЧЕТА, 

БОРКА и БРАНКА

са породицама

(49/290460)

Последњи поздрав

ЈЕЦИ

ЈАГОДА

(51/290460)

Последњи поздрав

нашој

ЈЕЦИ

ЗОРА и ГАША

са породицом

(52/290460)

Последњи поздрав

другарици

ЈЕЦИ

Нека те анђели чува-

ју! Породици сауче-

шће

МИЛЕНА

и СТАНИША

(22/290341)

18. априла 2020. године преминуо је у 91. години

ДОБРИ МИХАЈЛОВ
1929–2020.

Почивај у миру

Породица

(53/290462)

Последњи поздрав нашој драгој

МАЦИ

Прерано си отишла.

Породица ЂУКАНОВИЋ

(29/290437)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 17, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати



РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 17,

средом од 8 до 15,

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

www.pogrebnoandjelovic.com

Панчево, Милоша Требињца 34

     ДОСТУПНИ 24 сата 063/782-89-59

Драга,

МАРИЈА

ЋИРИЋ

Последњи поздрав.

С поштовањем

ЉИЉА и ДРАГАНА

(21/290340)

ЂУКА САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2020.

Седам најтужнијих година без тебе сине мој...

Ђорђе мој, све бих дала за још један дан да ти

кажем колико сам сама...

Заборава нема, увек си у мојим мислима, сећа-

њима, свакој сузи и тренутку....

Туга вечна, бол претешка..

Недостајеш, превише недостајеш ти и све твоје.

Бескрајно те воли и за тобом пати

твоја мама

(36/290443)

ЂУКА

САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2020.

Ђука наш,

време не лечи бол за

тобом.

Боли... све више бо-

ли...

Воли те баба ВИДА,

тетка МИРА, 

брат ЈОВАН

и сестра СЛАЂАНА

(37/290443)

ЂУКА

САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2020.

Сећање на тебе ника-

да неће избледети. 

Твоја ЗАГА и НЕША

(38/290444)

ЂУКА САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2020.

Недостајеш као и првог дана...
Твоја МАЈА

(39/290444)

27. априла навршавају
се четири године откако
није са нама наш вољени

ЖИВАН

НЕДЕЉКОВИЋ
У свакој сузи, у сваком
осмеху, у свакој рече-
ници. Свуда си ти.

Твоји најмилији
(33/и)

Прошле су двадесет четири године откада је

умрла моја мајка

АНЂЕЛКА ПОПОВ

С тугом и љубављу њена СЛАВИЦА
(40/290445)

Седам претужних година

ЂУКА САНАДЕР
2013–2020

Недостајеш као првог дана.

Воли те брат

КРЛЕ

(42/290448)

26. априла 2020. године навршава се годину

дана откако је Господу отишао наш драги

ДРАГАН СТОЈСАВЉЕВИЋ

Слово Божје и Сине Јединородни Исусе Хри-

сте, овенчај верног слугу Твога Драгана сна-

жном руком Твојом, Владико Добри, и моли-

твама Пречисте Царице наше Богородице,

спаси га у вечном царству твоме.

Амин.

Твоји најмилији

(46/290459)

29. априла 2020. навршавају се три године откада нас је

напустила наша

ЉУБИЦА ВУЈОВИЋ

Никада те нећемо заборавити.

Породица ВУЈОВИЋ

(56/ф)

ПОМЕН

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ
24. IV 2009 – 24. IV 2020.

Заувек твоји ЈОВАН и ЉУБО
(54/290463)

СЕЋАЊЕ

КОСТА

ЊАМЦУЉ
2013–2020.

Заувек ћемо те волети и

чувати од заборава.

Твоји најмилији

(44/290452)

Годишњи помен

БИЉАНА

ЦОЛИЋ
1931–2019.

Хвала ти за живот

што си ми поклонила.

ГОРАН

(57/290470)

Четрдесет тужних дана

СТАНИЦА

РАДОСАВЉЕВИЋ
Никада те нећемо забо-
равити.

Ћерка БОЈАНА, зет
МИЛАН и унуци
ДРАГАН и ИГОР

са породицама
(59/290485)

На Ускрс угасио се живот наше баке

ЈЕЛЕ НЕСТОРОВ
3. II 1943 – 19. IV 2020.

Тугују за њом њени ЈЕЛЕНА и МИРОСЛАВ
(6/290401)

На Ускрс, угасио се живот наше мајке, баке и прабаке

ЈЕЛЕ НЕСТОРОВ
3. II 1943 – 19. IV 2020.

Тугују за њом њени: ЗОРИЦА, ВЕСНА, БРАНИСЛАВ и

праунук НЕЦА ВЕЉКОВИЋ (7/290401)

ЈЕЛА НЕСТОРОВ

Последњи поздрав бака Јели од комшија

МИЛОШЕВ, ПЕТРОВИЋ, ГРУЈИЋ, БОЖИЋ,

ДАНКУЦ, НИКОЛИЋ, ОБУЋИНА, БУКАЗИЋ,

МОРИШАН, ШИКЛ, СТАНКОВИЋ

и ЛЕБАНОВ

(10/290406<)

Наш драги

ЈАНО

ЈАЊИШ

ДЕБО
из Ковачице

напустио нас је 19.

марта 2020. године.

Иако те више нема

поред нас, настави-

ћеш да живиш кроз

наше успомене.

ИВАН и МАРИЈА

(58/290476)

ЈЕЛЕНА

ТОДОРОВИЋ

Последњи поздрав

од комшија у Стефа-

на Стратимировића 5

(64/290480)

СЛАВИЦА

БРАТУЉЕВИЋ

Последњи поздрав

од комшија у Стефа-

на Стратимировића 5

(65/290480)
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ПЕТКО СТЈЕПАНОВИЋ САЈА
25. IV 2017 – 25. IV 2020. 

Твој живот и дело сијају и обавезују.
Хвала ти за све што смо проживели с тобом.

Породица, с љубављу
(1/290290)

Годишњи помен супругу

НОВИЦА ГЕЦИН НОВА
из Сакула

1949–2019–2020.

Ново мој, година је била тешка. 

Година је била дуга када живим сама без вољеног су-

пруга и свог брачног друга.

С љубављу и поштовањем

твоја супруга ЈЕЛИЦА ГЕЦИН
(2/290341)

СЕЋАЊЕ

КОСТА

УВАЛИН
21. IV 1996 – 21. IV 2020.

Заувек си са нама у

нашим срцима.

Породица УВАЛИН
(3/290363)

27. априла 2020, у 11 сати, дајемо четрде-

сетодневни помен нашој драгој мајци и

баки

РАДИ ТОДОСИЈЕВИЋ
1936–2020.

Твоја деца: ДАНИЦА, ЗОРИЦА, 

МИЛИВОЈЕ и ПРЕДРАГ

(4/290395)

Прође и година...

ДРАГОСЛАВ ВЕЉКОВИЋ
25. IV 2019 – 25. IV 2020.

Недостајеш нам све више.
Тугују за тобом твоји: ЗОРИЦА, ВЕСНА, БРАНИСЛАВ,
МИРОСЛАВ, ЈЕЛЕНА и унук НЕЦА

(5/90401)

Годишњи помен оцу

ПРЕДРАГУ

ЖИВАНОВИЋУ

од синова

МИОДРАГА

и АЛЕКСАНДРА

(8/290402)

27. априла 2020. навршавају се три године од смрти нашег

вољеног

ДРАГУТИНА СЕКУЛИЋА
1933–2017.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Супруга МИЛОСАВА са породицом

(9/290403)

ГОЈКО ДОСТИЊА

ЈАЊИЋ ЈАЊИЋ
Вољеним родитељима са љубављу.

Кћерка ЉУБИЦА, зет ИЛИЈА, унука ЈЕЛЕНА и прауну-

ке КАТАРИНА и МИЛЕНА (11/290407)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
29. IV 2016 – 29. IV 2020.

Сестрице, у снове ми залуташ. На врата душе често по-
куцаш. Ту си иако те нема.
(14/290416)

                                                          ГОРДАНА АНТУНОВИЋ

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
29. IV 2016 – 29. IV 2020.

Четири године бола и туге. Дани су нам тешки, а

ноћи дуге. Не помажу сузе, цвеће и свеће, наш

нам се Анђео вратити неће.

Вечно живиш у срцима твог сина МИОДРАГА

и супруга ИШТВАНА, твог Пилета
(15/290416)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СТЕВАН

ПЕРАК
25. IV 2019 – 2020.

Твоја породица

(17/90422)

Прошле су три године откад ниси са

нама

СИМА СТЕФАНОВИЋ
29. IV 2017 – 29. IV 2020.

Чувамо успомене на тебе,.

Твоји: МИЛАН, АНЂЕЛКА и РАДОЈКА

(18/290423)

23. априла 2020. навршава се девет година откад нас је
напустила наша вољена

МАРИЈА ДАБИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима и лепом сећању.

Син ВЕЛИМИР и унуци ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР
(19/290426)

ЉУБИСАВ

СЛАДОЈЕВИЋ
29. IV 2018 – 29. IV 2020.

Чико, много нам недо-
стајеш. 
Воле те и чувају од за-
борава твоји ОЖЕГО-
ВИЋИ: ИВАНА, ОГИ,
ЉИЉАНА и СЛОБОДАН

(20/290428)

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ

ТРИФУНОВИЋ
2012–2020.

Заувек у нашим срцима.

Син ИВАН, унуци

МИЛОШ и МИРОСЛАВ

(30/1290438)

СЕЋАЊЕ

ДРАГИША КРСМАНОВИЋ

РАДОВАНОВИЋ НАДА РАДОМИР
2004–2020. 2019–2020. 2016–2020.

Хвала што сте нас волели.

Почивајте у миру.

Ваши: ЈОВАНКА, АНДРИЈАНА и АЛЕКСАНДАР са породицама

(34/и)

28. IV 2010 – 28. IV 2020.

прим. др

ДОБРОСАВ

ПАВЛОВИЋ

ЛЕВЧАНИН
гинеколог-акушер

Заувек живиш у на-

шим срцима и мисли-

ма

Супруга ВЕРИЦА

БЕБА и ћерке

ДОБРИЛА, СЕНКА

и НЕВЕНА

(35/290440)

26. априла 2020. навршило се три године откако

је отишла у вечност наша драга мајка, баба и

прабаба

ГОРДАНА МРКАЉ
рођ. Мишковић

Искрено смо захвалне за љубав и пожртвованост

коју нам је несебично пружала.

МИЛИЦА, ЗОРИЦА и МАРИНА са породицама
(55/290464)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН МАРКОВ РОГАН
2009–2020.

Сестре ЗОРА и ВЕРА

(60/190476)

300-820, 300-830
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Гла во бо ља ко ја ће вас му чи ти ових
да на је пси хо со мат ске при ро де, па
је по треб но да се ма ло опу сти те и
сре ди те ми сли. Не упу штај те се у
ри зич не по слов не по ду хва те.
Oдлучите на по кон на ко јој би сте
сто ли ци ви ше во ле ли да се ди те, да
не би сте на кра ју оста ли са ми.

Чу вај те се алер ги ја и ури нар них
ин фек ци ја. Љу бав је оно о че му
са да мо же те са мо да раз ми шља те.
Но вац вам про сто из ми че из ру ку.
Рас хо ди су вам ве ћи од при хо да.
По зив при ја те ља да уче ству је те у
јед ном про јек ту мо же вам знат но
по пра ви ти про фе си о нал ни ста тус.

По сао вам је при о ри тет ове сед ми -
це. Про бле ми се по ла ко ре ша ва ју.
Оче куј те по зив или кон такт из ино -
стран ства ко ји ће ре ши ти ва шу бу -
дућ ност. Про бле ми с парт не ром
вас му че већ ду же вре ме. Про ба ће -
те да по пра ви те ме ђу соб не од но се,
али то ће са мо про ду жи ти аго ни ју.

Ко ли ко год да сте од го вор ни и ор -
га ни зо ва ни, ако ра ди те тим ски,
при па зи те да не не ста ну ва жни
до ку мен ти. Хро нич ни умор. Ви ше
спа вај те. Парт нер за сад при лич но
до бро под но си ва ше из не над не
про ме не рас по ло же ња, али и ње -
го во стр пље ње је при кра ју.

До бра ко му ни ка ци ја и ве ли ка
моћ убе ђи ва ња су ва ше глав но
оруж је. Шарм ко ји про си па те око
се бе и са да ће вам по мо ћи да
скло пи те до бар по сао. Ве ћи тро -
шак у ку ћи мо гао би ма ло да по -
ре ме ти ва ше пла но ве. Ма ње се
нер ви рај те.

Под се ћа те на вул кан пред еруп ци -
јом. Не за до вољ ни сте парт не ром,
па то не за до вољ ство ле чи те он -
лајн ку по ви ном. Ко ли ко год да се
осе ћа те не моћ но или над моћ но,
тру ди те се да не по ни жа ва те љу де
око се бе. Кон цен три ши те се на по -
сао, то вам је са да је ди ни спас.

Јед на сте од рет ких осо ба ко је се
до бро осе ћа ју ове сед ми це и не
раз у ме те баш нај бо ље за што се
дру ги нер ви ра ју. До би так кра јем
не де ље ће вас об ра до ва ти. Шта
год да ра ди те, ис пла ти ће вам се.
Не ка ко су вам зве зде на кло ње не.
Ви ше спа вај те.

Про бај те да кон тро ли ше те сво ју
агре сив ност и па зи те ка ко се обра -
ћа те љу ди ма око се бе. Не уле ћи те
ола ко у по зај ми це, те шко ће те вра -
ти ти но вац. По тру ди те се да са слу -
ша те љу де ко ји су вам бли ски, мо -
жда ће се и по ја ви ти ре ше ње за
на го ми ла не про бле ме.

По ма ло сте кон фу зни. Од но си са
стал ним парт не ром су за хлад не ли,
а у ва ма ти ња пла мен стра сти за не -
ким ко га сте не дав но упо зна ли. Но -
вац вам ни је про блем. Ове сед ми це
од и грај те не ку игру на сре ћу: ве ли -
ке су шан се за до би так. При у шти те
се би оно о че му већ ду го са ња те.

Све ве ће не за до вољ ство ре ша ва те
пре те ра ним уно сом хра не. Парт нер
вам пра ви љу бо мор не сце не и не-
праведно вас оп ту жу је. Нер во за ра -
ђа са мо још ве ћу нер во зу. На по слу
си ту а ци ја по ла ко до ла зи до уси ја -
ња, па раз ми сли те да ли је пра ви
тре ну так да тра жи те по ви ши цу.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Ва ше ан га жо ва ње на по слу је ве -
ли ко, али има те осе ћај да вас не
це не до вољ но. Кра јем иду ће сед -
ми це мо гу ћа је са рад ња са осо бом
ко ју не по зна је те до вољ но до бро.
По тру ди те се да се па пи ро ло шки
до бро по кри је те. Љу бав има ли це
и на лич је, а из бор је на вама.

Кад ви за ком пли ку је те ства ри око
се бе, то ви ше ни ко не мо же раз -
мр си ти. Пре ви ше жу ри те, па вам
се мо же пот кра сти гре шка. Љу бав
је див на кад је обо стра на, али ви
ни ка ко да од лу чи те шта ствар но
же ли те. Ве за са са да шњим парт -
не ром по ла ко ула зи у мо но то ни ју.
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Ро ђен је 6. ју ла 1977, а да не ће
би ти баш „обич но” де те, по ка -
зао је у че твр тој го ди ни, јер је
та да већ теч но чи тао и пи сао
и ћи ри ли цу и ла ти ни цу... Мо -
гао је да бу де и од ли чан фуд -
ба лер, али он је свој жи вот по -
све тио „кра љи ци игара”. Да,
ово је при ча о Бо ја ну Јо ви чи -
ћу, са да успе шном ко шар ка -
шком тре не ру и „за штит ном
зна ку” КК-а „Та миш”.

Ма ли Бо јан је од ра стао на Со -
да ри, а као и ве ћи ни де ча ка у
то вре ме, оми ље ни ре кви зи ти
за игру би ли су му лоп та и
сличи це...

– Ја се не се ћам, али брат
Дар ко ка же да сам на у чио да
чи там та ко што сам знао да
на бро јим све по ста ве до ма ћих
фуд бал ских пр во ли га ша. Гле -
да ју ћи ње гов ал бум са сли чи -
ца ма, по ве зи вао сам ли ца са
име ни ма и – на у чио да чи там.
Из тог пе ри о да по ти че мо ја
љу бав пре ма сли чи ца ма. Пр ви
ал бум ко ји сам са мо стал но са -
ку пљао био је по све ћен Свет -
ском фуд бал ском пр вен ству у
Шпа ни ји 1982. И да нас се сли -
чи це ре дов но са ку пља ју, са да
ак тив но уче ству ју и мо ја де ца,
а драж је иста као и пре ско ро
че тр де сет го ди на – по чи ње сво -
ју жи вот ну при чу ју нак на ше
при че.

С об зи ром на то да је с ве ли -
ким пред зна њем кре нуо у ОШ
„Бран ко Ра ди че вић”, увек је бр -
зо за вр ша вао до ма ће за дат ке и
из ла зио на по ље, да би с дру га -
ри ма пи као фуд бал до из не -
мо гло сти.

– Био сам ве о ма та лен то ван
за фуд бал. Пр ви тре нер у ФК-у
„Ди на мо” био ми је Дра -
ган Це лин, ко га сам ве о -
ма по што вао, а Пе ра Ма -
му ла и са да ин си сти -
ра на то ме да сам био
та лен то ва ни ји фуд ба -
лер не го ко шар каш.
Ипак, из тог вре ме на у нај леп -
шем се ћа њу су ми оста ли тур -
ни ри у ма лом фуд ба лу на чу -
ве ној „То пла ни”, где смо че сто
игра ли и про тив не ко ли ко го -
ди на ста ри јих од се бе. Пре ста -
нак ин те ре со ва ња за фуд бал
по кло пио се са от кри ва њем но -
ве стра сти – ко шар ке. Иа ко сам
у то вре ме био ве о ма ни зак, то
ме ни је спре ча ва ло да тре ни -
рам. У свим овим ак тив но сти -
ма не из бе жан парт нер био ми
је мој да на шњи кум Ми ло ван
Пе ро ва но вић Ши ки. Ишли смо
за јед но у раз ред, тре ни ра ли
фуд бал, ко шар ку, би ли је дан
дру гом здра ва кон ку рен ци ја.
Он ми је уз по ро ди цу нај ве ћа
по др шка у по слу ко јим се ба -
вим – по но сан је Бо јан на искре -
но при ја тељ ство.

Иа ко је ко шар ка у то вре ме
у Пан че ву би ла на ни ским гра -
на ма, мом ци ко ји су је во ле ли
ни су од у ста ја ли.

– По че ли смо да тре ни ра мо
у „Ди на му”, ка да смо би ли у
сед мом раз ре ду. Пр ви тре нер
ми је био Дра ган Ву јић Га ша,
а убр зо смо за и гра ли и за пр -
ви тим у „бе тон” ли ги. Те 1992.
го ди не на сту па ли смо и у
„Мек до налдс ли ги”, као ка де -
ти, а ја сам на че ти ри су сре та
био про гла шен за игра ча утак -
ми ца. Већ на ред не се зо не играо
сам за ка ча ре вач ко „Је дин -
ство” у Вој во ђан ској ли ги, а

по том 1994. го ди не пре ла зим
у „Агро пан”, да на шњи „Та -
миш”, где ми је тре нер био
брат Дар ко Јо ви чић. До био
сам сло бо ду у игри, сте као са -
мо по у зда ње... У том пе ри о ду
се де сио ко шар ка шки бум у
гра ду, за хва љу ју ћи „Про фи ко -
ло ру”. И да нас се се ћам кр ца -
те ха ле и ве ли ких утак ми ца.
На жа лост, све је крат ко тра -
ја ло, та ко да мо ја ге не ра ци ја
ни је има ла ни ка кву пер спек -
ти ву у та квим окол но сти ма –
пре мо та ва наш гост филм сво -
јих се ћа ња.

Гим на зи ју „Урош Пре дић”
упи сао је као ву ко вац, али
страст за ко шар ком ни је
утихну ла.

– У раз ре ду сам имао ви ше
од три де сет дру га ри ца и са мо
јед ног дру га. На сре ћу, тај је -
дан је био пра ви и то ми је је -
дан од леп ших пе ри о да у жи -
во ту, иа ко је би ло вре ме санк -
ци ја и не ма шти не. Сва ин те -
ре со ва ња ко ја сам имао у основ -
ној шко ли ко шар ка је по ме ла
то ли ко да у сред њој шко ли ни -
сам ли чио на се бе. Ни што се
ти че оце на, ни за ин те ре со ва -
но сти. Вре ме сам углав ном про -
во дио у ма лој школ ској са ли
че ка ју ћи сле де ћи раз ред и но -
ве про тив ни ке за ба скет. Ве ли -
ку по др шку сам имао у про -
фе со ру фи зич ког, по кој ном
Пе ри Ку ре љу ши ћу, ко га сам
мно го во лео – пре при ча -
ва Бо јан сред њо школ -
ске да не.

КК „Ди на мо” се
1996. го ди не

пла си рао у Вој -
во ђан ску ли гу, што је

отво ри ло вра та за но ве
иза зо ве....

– Вра тио сам се у клуб на
по зив пред сед ни ка Зо ра на
Рас тов ца. Иа ко на по чет ку
ни сам био у пр вом пла ну,
из бо рио сам се да бу дем је -
дан од но си ла ца игре тре не ра
Ми о дра га Та си ћа. Та да сам до -
био по зив да на сту пим за ре -
пре зен та ци ју ли ге про тив прва -
ка ли ге „Је дин ства” из Но вог
Бе че ја, за ко ји ћу, ис по ста ви -
ће се, на сту па ти на ред не че -
ти ри го ди не. Пр ви про фе си о -
нал ни уго вор, пр ви од ла зак од
ку ће, те 1997. го ди не од ре ди -
ће мо ју жи вот ну про фе си ју.
Про вео сам че ти ри не за бо рав -
не го ди не у ва ро ши ци на ме -
ђи Ба на та и Бач ке, имао фе -
но ме нал не са и гра че, сте као
веч не при ја те ље. Има ли смо
вр хун ске усло ве за рад и жи -
вот, а по след ње го ди не сам
био ка пи тен ти ма, што је за
ме не би ла ве ли ка част, али и
по ка за тељ ка кав сам ути сак

оста вио – са осме хом при ча
наш са го вор ник.

Игре у Бе че ју су би ле од -
скоч на да ска за да љи ко шар -
ка шки пут...

– На по зив тре не ра Пе це Ја -
ћи мо ви ћа, 2001. сам пре шао у
ОКК „Бе о град”. Има ли смо до -
бар тим, пред во ђен Оцо ко љи -
ћем и Ко са но ви ћем и ка сни -
јим ка пи те ном „Цр ве не зве зде”
Мир ком Ко ва чем. Пла си ра ли
смо се у Пр ву ли гу. Сле де ће

се зо не сам на сту пао за „Ти на
тајм”, клуб из Ба ра, да на шњи
„Мор нар”. Игра ли смо ба раж
за по пу ну Пр ве ли ге, баш про -
тив ОКК „Бе о гра да”. Утак ми -
ца се игра ла на не у трал ном те -
ре ну у Ужи цу. ОКК је био из -
ра зи ти фа во рит, пред во ђен тре -
не ром Јо цом Ан то ни ћем и сјај -
ним игра чи ма, по пут Глин ти -
ћа, Дра гој ло ви ћа, Ле по је ви ћа
и оста лих. Играо сам фе но ме -
нал но, али сам у за вр шни ци
про ма шио два пе на ла ко ји су
мо гли да од лу че меч, ко ји смо,
на жа лост, из гу би ли. Ду го ме је
пра тио тај по раз, да се дру га -
чи је за вр ши ло, мо жда би ми
се ка ри је ра по ди гла на још ви -
ши ни во. У „Ава ла аду”, да на -
шњу „Ме гу”, пре шао сам 2003.
го ди не – ре ђа Јо ви чић коц ки -
це ка ри је ре.

До шло је и
вре ме за те -
шку од лу ку –
од ла зак у
ино стран -
ство или у
в о ј  с к у .
С р е  ћ о м ,
по ја ви ла се

могућ ност ци вил ног слу же ња.
„Та миш” је та да играо у Пр вој
срп ској ли ги...

– Имао сам огро ман мо тив
да у свом гра ду, где је ко шар -
ка го ди на ма не пра вед но би ла
на мар ги ни, оства ри мо исто -
риј ски циљ и пла си ра мо се у
Дру гу ли гу. Мој по вра так је
мо ти ви сао и Пе ра ка и Сте па -
но ва да се вра те у Пан че во,
до вео сам не ко ли ко сво јих са -
и гра ча из прет ход них клу бо -
ва и – бу квал но смо се про ше -
та ли кроз ли гу. Тај успех клуб
је ис пра тио про на ла ском аде -
кват них спон зо ра, а по себ но
је био ва жан тре ну так ка да је
„Та миш” до био ге не рал но
спон зор ство „Пе тро хе ми је”.
На ред не две го ди не смо по -
ку ша ва ли да „на пад не мо” и
Ко шар ка шку ли гу Ср би је, али
су о ча ва ли смо се с ра зним не -
прав да ма. У се зо ни 2007/2008.
на ме сто тре не ра до ла зи Га ги
Ни ко лић, упра ва клу ба са ста -
вља од ли чан тим и са са мо
че ти ри по ра за ула зи мо у КЛС.

То ми је би ла нај бо ља се зо на
у ка ри је ри. Не ко ли ко утак ми -
ца смо до би ли за хва љу ју ћи
мо јим ко ше ви ма у по след њим
се кун да ма. Те го ди не сам про -
гла шен за спор ти сту гра да
Пан че ва. Сан је оства рен.
Ипак, на ред на се зо на је би ла
пре крет ни ца у мо јој ка ри је -
ри. Пр ви пут играм у нај ви -
шем ран гу так ми че ња. Се зо -
на је би ла тур бу лент на, ја ка
ли га са еки па ма ко је су има -
ле да ле ко ве ће бу џе те од на -
шег. Те го ди не сам до био на -
гра ду за нај бо љег аси стен та
ли ге. Три ко ла пре кра ја јед -
ном но гом смо би ли у ни жем
ран гу. Пред сед ник Дар ко Јо -
ви чић пред ло жио ми је да као
тре нер пре у змем клуб у та три
ко ла и по ку шам не мо гу ће. До -
би ли смо сле де ћу утак ми цу у
Но вом Са ду и у ме чу „би ти
или не би ти”, про тив кра ље -
вач ког „Ма шин ца”, за хва љу -
ју ћи ко шу ка пи те на Де ја на Ђо -
ки ћа у по след њој се кун ди оста -
ли смо у ли ги – не за бо ра вља
Бо јан ни нај дра ма тич ни је
спорт ске тре нут ке.

Це ла ње го ва тре нер ска ка -
ри је ра ве за на је за КК „Та -

миш”. Го то во да је по стао
за штит ни знак тог спо -

рт ског ко лек ти ва.
– Ра дим у до бро

ор га ни зо ва ном клу -
бу, где вла да здра -
ва ат мос фе ра. Ве -
ру јем да ћу у не -

ком тре нут ку
при хва ти ти и

не ки но ви
иза зов, али мно -

го коц ки ца мо ра да се по кло -
пи да бих се од лу чио на тај
по тез. У 2006. го ди ни сам
иза бран за нај бо љег тре не ра
у Вој во ди ни, али и за тре не -
ра го ди не гра да Пан че ва.

Оства ри ли смо и пет пла сма -
на у Су пер ли гу, од ко јих је
онај пр ви, 2010. го ди не, не за -
бо ра ван. Еки па пред во ђе на Ра -
де том Мар ко ви ћем, у си ту а -
ци ји ка да смо оста ли без спон -
зо ра, пр вен ство је за вр ши ла
на дру гом ме сту, са са мо шест
по ра за, а у Су пер ли ги смо по -
бе ди ли „Зве зду” с Бје ли цом,
Штим цем, Ки ка но ви ћем и
дру ги ма, као и ФМП с Ра ду -
љи цом, Чо ви ћем, Ла зи ћем,
уче сни ци ма Ја дран ске ли ге.
Те го ди не гост нам је би ла и
по след ња ге не ра ци ја „Пар ти -
за на” ко ја је игра ла „фај нал
фор”, пред во ђе на Ду ле том Ву -
јо ше ви ћем. И ту утак ми цу смо
од и гра ли ве о ма до бро, а ат -
мос фе ра у на шој ха ли би ла је
не за бо рав на. У се зо ни 2017/18.
из гу би ли смо до би је ну утак -
ми цу про тив евро ли га шке еки -
пе „Зве зде”, и то ко шем у по -
след њој се кун ди. До бра ат мос -
фе ра и од ли чан ка рак тер
играча су две ства ри ко је су
ве о ма ва жне за успех не ког
ти ма. Тек окон ча на се зо на, иа -
ко је ре зул тат ски би ла нај ло -
ши ја, ме ни као тре не ру ни је
би ла не при јат на. Ужи вао сам
у ра ду с мла дим игра чи ма, а
на кра ју нам је не до ста ја ла
јед на по бе да за пла сман у
Супер ли гу – по ен ти ра наш
саго вор ник.

Да ме и го спо до – Бо јан Јо -
ви чић! Чо век ко ји ко шар ку има
у ма лом пр сту. Има и ка рак -
тер по бед ни ка. Сту ди о зан, те -
ме љан, ста ло жен, али и тем пе -
ра мен тан... Ње гов глас уме да
од зва ња ха лом, по не кад, на по -
лу вре ме ну, чак и из свла чи о -
ни це, он да ка да ње го ви игра чи
не ис по шту ју оно што тра жи
од њих...

Алек сан дар Жив ко вић

Ро ман „Укоп оца”
Мла де на Мар ко ва
јед на је од де сет нај -
бо ље на пи са них књи -
га у по след њих пе -
де сет го ди на у нас –
за кљу чи ли су сво је -
вре ме но књи жев ни
кри ти ча ри.

Мар ков је Ба на ћа -
нин, ро ђен је у Са -
мо шу 1934. го ди не,
у зе мљо рад нич кој
по ро ди ци. Де да име -
њак Мла ден Мар ков
до се лио се у Са мош
из обли жње Бо ке.
Умро је оног да на ка да му се
ро дио унук Мла ден, бу ду ћи
књи жев ник. Отац Ђу ка је че -
сто пу то вао, па је о ње му и
мај ци Ви ди бри гу во дио дру -
ги де да. Жи вео је и од ра стао
Мла ден у ку ћи свог де де по
мај ци, бер бе ри на Жи ве Дан -
ку ло вог. Основ ну шко лу је по -
ха ђао за вре ме Дру гог свет -
ског ра та у род ном ме сту, а с
је да на ест го ди на је пре шао у
Пан че во.

„Од Са мо ша смо се, по ме -
се чи ни, до ко тр ља ли до усну -
ле ва ро ши на та љи га ма са
упрег ну тим ко њем, се де ћи на
вре ћа ма кром пи ра, лу ка, бра -
шна, по ред кор пе ја ја”, при -
чао је Мар ков ка ко су га јед -
ног лет њег ју тра до ве зли „мал -
те не под при си лом” у Пан че -
во на шко ло ва ње.

Ста но вао је код зе мља ки -
ње, не ке ба ба Ма ри не из Са -
мо ша, ко ја је си ро ти њи из -
да ва ла со бу у свом до му у
Ули ци Све то за ра Ми ле ти ћа
2-а.

Ту у Пан че ву Мла ден Мар -
ков је до жи вео не сре ћу ко ја
је од ре ди ла ње гов жи вот. На -
и ме, не ко ли ко да на пре Да на
мла до сти, ма ја 1949. го ди не,
ка да се но си ла шта фе та пред -
сед ни ку Ти ту, Мар ков је на -
стра дао. Кла дио се с дру гим
де ча ци ма да ће на пан че вач -
кој же ле знич кој ста ни ци
Подта миш уско чи ти у воз у

по кре ту. Ме ђу тим, ни је ус -
пео, јер је воз ју рио, па је, не -
згод но од ба чен, пао и по ло -
мио де сну но гу. Због те жи не
по вре де тре ба ло је да му је
од се ку, али су ре ши ли да је
са чу ва ју. Са мо што се ис под
гип са ко јим су му фик си ра ли
но гу ра на гно ји ла.

Ле жао је у пан че вач кој бол -
ни ци ско ро го ди ну и по да на
и ду го вре ме скра ћи вао чи -
та њем књи га из бол нич ке би -
бли о те ке. Та да се ве зао за
књи жев ност, ко јој ће по све -
ти ти жи вот. От пу штен је из
бол ни це у те шком ста њу, с
гип сом на но зи. Мо жда би и
умро да га са мо шка ле кар ка,
Ру ски ња Зи на и да Сер би но -
ва, ни је од мах осло бо ди ла
гип са. Мо рао је да ле жи још
го ди ну да на у Са мо шу, а за
то вре ме је чи тао фран цу ске
и ру ске кла си ке из док тор -
ки не лич не би бли о те ке. Пе -
то го ди шње ле че ње се за вр -
ши ло на пла стич ној хи рур -
ги ји у Бе о гра ду; иза шао је из
бол ни це са шта ком и про те -

зом. Вра тио се мла ди Мар -
ков у Пан че во и по чео да са -
мо стал но жи ви у дво ри шној
со би у Жар ка Зре ња ни на 2.
Али, на не сре ћу, оста ће ин -
ва лид за цео жи вот; шта ку и
про те зу је од мах ба цио у Та -
миш. Бр зо је ди гао ру ке од
сред ње шко ле, сме та ло му је
што је мно го ста ри ји од оста -
лих у раз ре ду, па је као мла -
дић пре жи вља вао ра де ћи ра -
зне по сло ве и пи шу ћи ус пут.
По што ни је имао од че га да
жи ви, по ку шао је не што да
об ја ви у „Пан чев цу”, али „ка -
ко ти члан ци ни су ва ља ли”,
ка ко је сам ка сни је го во рио,
по чео је да про да је лист. Он -
да је јед ном у но ви на ма „На -
род на ар ми ја” про чи тао да
је рас пи сан ано ним ни кон -
курс за при чу. Сео је и на пи -
сао при чу „До бро вољ ци” и
по слао под ши фр ом „Уз не -
ми ре ни ри то ви”. У жи ри ју су
би ли Ерих Кош, До бри ца Ћо -
сић, Ве ли бор Гли го рић, Ан -
то ни је Иса ко вић, а пред сед -
ник је био Иво Ан дрић. До -
био је дру гу на гра ду, пр ва
ни је до де ље на. Ка да је до -
шао у Бе о град да при ми на -
гра ду, она ко ло ше об у че ног
и за ра слог у ко су, ни су пр во
хте ли да га пу сте у згра ду.

„Ду гач ку ко су ни сам но сио
из мо де, не го што ни сам имао
па ра да се под ши шам”, при -
чао је Мар ков.

По сле то га је ви део да је
са ра јев ска „На род на про свје -
та” рас пи са ла кон курс за ро -
ман, па је „у свом го лу бар ни -
ку на јед ном ста ром сан ду ку”
у Ули ци Жар ка Зре ња ни на
на пи сао ро ман „Хро ни ка о за -
бо ра вље ном се лу”. Ро ман је
от ку пљен за об ја вљи ва ње, а
он је на ста вио да ша ље ро ма -
не на ано ним не кон кур се, јер
„мо ра ло је од не че га да се
жи ви”. Био је то „по че так јед -
ног ве ли ког ра да”.

Мла ден Мар ков је на кон
то га, по ред оста лог, на пи сао
ро ма не „Рав ни ца” (1957), „Ли -
кви да ци ја” (1972), „Смут ное
вре ме” 1 и 2 (1976. и 1978),
„Ис те ри ва ње бо га” (1984),
„Псе ће гро бље” (1990) и по -
ме ну ти „Укоп оца”, за ко ји је
2002. до био НИН-ову на гра -
ду. Об ја вио је и не ко ли ко
збир  ки при по ве да ка, а ско ро
две де це ни је је ра дио на Ра -
дио Бе о гра ду.

Пре ми нуо је 9. ја ну а ра 2015.
у Бе о гра ду, а кре ми ран је 
12. ја ну а ра у кру гу по ро ди це.

Улица Све тозара Милетића 2-а

НАШ ГОСТ: БО ЈАН ЈО ВИ ЧИЋ, КО ШАР КА ШКИ ТРЕ НЕР

КА РАК ТЕР ВЕ ЧИ ТОГ ПО БЕД НИ КА
МЛА ДЕН МАР КОВ У ПАН ЧЕ ВУ

Несрећа му је 
обележила живот

Младен Марков из
панчевачких дана

ИС КРЕ НИ ПРИ ЈА ТЕЉ

ЛЕ ВО РУ КИ ДЕШЊАК

У Бо ја но вој би о гра фи ји

има мно го ин те ре сант них

де та ља ко ји ни су по ве за ни

ис кљу чи во с ко шар ком.

– Ка да је ма ма схва ти ла

да пи шем ле вом ру ком, то

јој се ни је баш до па ло, па

је ус пе ла да ме пре о бра ти.

Та ко сам да нас и ле во рук

и ле во ног, али пи шем де -

сном ру ком. Да, ка да

играм те нис, ре кет др жим

де сном ру ком. Ваљ да због

то га ло ше и играм – са

осме хом при ча Бо јан.

– Ко шар ка је сте мој жи вот,

али на пр вом ме сту је мо ја

по ро ди ца, мо ја нај ве ћа по -

др шка и раз лог због ког сам

још увек у Пан че ву. Оже њен

сам Со њом, ко ја је пу на ра -

зу ме ва ња за мој по сао, ко ји

је до ста стре сан, и ве о ма

сам јој за хва лан. На ши де -

ча ци Ми хај ло и Не ма ња тре -

ни ра ју ко шар ку и нај ве ћи су

тати ни на ви ја чи. Све што сам

до сад ура дио ду гу јем ро ди те -

љи ма и бра ту, ко ји су увек

би ли ту за ме не. За хва лио

бих и свим сво јим бив шим и

са да шњим са рад ни ци ма и

игра чи ма. Не кад ни је ла ко

са мном ра ди ти, али ми слим

да сви они зна ју да у ме ни

има ју искре ног при ја те ља –

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

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

У ак ту ел ном бро ју пред ста -
ви ће се наш су гра ђа нин Зо ран
Ђо кић, ко ји већ два де сет го ди -
на жи ви у Шпа ни ји, у Ма дри -
ду, где жи ви свој сан ба ве ћи се
ра зним за ни мљи вим по сло ви -
ма – од оре зи ва ња др ве ћа до
ме ха ни ке мо то ра.

На жа лост, ту жи во пи сну зе -
мљу на Пи ри неј ском по лу о стр -
ву за де си ла је пра ва ка та стро -
фа узро ко ва на пан де ми јом ко -
ро на ви ру са.

Наш су гра ђа нин Зо ран Ђо кић,
ро ђен 1967. у Пан че ву, ве ћи -
ну свог жи во та про вео је аван -
ту ри стич ки.

Тај ус та ла са ни дух же љан но -
вих са зна ња и иза зо ва од вео га
је још сре ди ном осам де се тих
го ди на про шлог ве ка нај пре у
сплит ску мор на рич ку шко лу.
На кон до би ја ња ди пло ме слу -
жбо вао је на вој ним бро до ви ма
по Ја дран ском мо ру од Ши бе -
ни ка до Цр но гор ског при морја.

А он да је 2000. го ди не од лу -
чио да се ода тле оти сне у јед ну
по ду жу пу сто ло ви ну, и то чак
на Пи ри неј ско по лу о стр во, што
тра је чи та вих два де сет го ди на.

– Био сам умо ран од свих
ра то ва, што ме је на ве ло да до -
не сем од лу ку да иза ђем из вој -
но-иде о ло шке ча у ре у ко јој сам
дав но био за то чен. Ов де ви ше
ни сам се бе ви део, па сам у то
вре ме ем бар га и за тво ре них
гра ни ца узео ту ри стич ку ви зу,
ка ко бих се до мо гао ма кар Ита -
ли је, па да одан де одем би ло
ку да. И баш та да ми је сти гла
по ну да од при ја те ља из Шпа -
ни је да код ње га од сед нем и да
за јед но ра ди мо. Но пре то га је
тре ба ло сти ћи до од ре ди шта –
по чи ње при чу Зо ран.

Пре те жак по че так аван ту ре

Оди се ја је кре ну ла из ло кал не
аген ци је, ко ја је је ди на ор га -
ни зо ва ла пу то ва ње од Под го -
ри це, пре ко Ита ли је, до Ма -
дри да, где је тре ба ло оста ти
три да на.

– Kренули смо из Лу ке Бар, а
ја сам с гор ње па лу бе фе ри бо та
ма хао су пру зи и де ци, осме ху -
ју ћи им се, иа ко пој ма ни сам
имао шта ме че ка. У та ко

промен љи вом рас по ло же њу сти -
гао сам до Шпа ни је, а гле да ју -
ћи кроз про зор ау то бу са, био
сам раз о ча ран при зо ри ма, јер
ве ге та ци је го то во да ни је би ло.
Зе мља је би ла цр ве на, тра ва жу -
та и су ва, па сам се са се том
при се ћао род не и плод не Вој -
во ди не. Сти гао сам нај зад до
Ма дри да, пра ве ме тро по ле, с
без број љу ди на ули ца ма, и од -
сео у хо те лу у цен тру. Ме ђу тим,
при ја тељ ми три да на ни је од -
го ва рао на по зи ве. На кра ју сам
му оста вио по ру ку да ћу мо ра ти
да се вра тим ку ћи. Ка да сам из -
гу био сва ку на ду, ја вио ми се
ње гов по зна ник да ми ка же да
ће по сла ти не ког по ме не. Аген -
циј ски ау то бус је већ оти шао, а
ја сам три не из ве сна са та че као
на ули ци без бо ра ви шних до ку -
ме на та и ика квог зна ња је зи ка.
Ус пут сам са знао да се при ја -
тељ вра тио у Цр ну Го ру и да
сам пре пу штен са мом се би –
на во ди овај хра бри аван ту риста.

Ипак, Зо ран је убр зо по чео
да ра ди, чак и да жи ви у ста ну
по сло дав ца, бес плат но, али је
то мо рао да пла ћа чи шће њем,
па и ше та њем пса. Ба вио се
оре зи ва њем др ве ћа, фор ми ра -
њем кро шње, а та мо где је би -
ла не мо гу ћа упо тре ба ди за ли -
ца, на ве ли ке ви си не пе њао се
по мо ћу ко но па ца.

– По ми рио сам се са чи ње -
ни цом да је сва ки по че так те -
жак и не ка ко се адап ти рао. На -
кон го ди ну да на при дру жи ла
ми се по ро ди ца, а с њи ма и
при ја тељ из де тињ ства. По мо -
гао сам му: хра нио га, обез бе -
дио му сме штај и на у чио га по -
слу, а он ми се ка сни је „оду -

жио” ла жи ма и ин три га ма код
вла сни ка, што је ре зул ти ра ло
тиме да сам у нај го рем мо мен -
ту, усред зи ме, остао без по сла
и за вршио на ули ци. Не ду го за -
тим сам се и раз вео. И по но во
сам кре нуо од ну ле, али је то у
ме ни про бу ди ло до тад не по -
зна ту хра брост, па мет и кре а -
тив ност. Ра дио сам сва ко ја ке
по сло ве, углав ном фи зич ке, а
сла бо пла ће не, па и као обез бе -
ђе ње на вра ти ма ба ро ва и ди -
ско те ка. Упо ре до с тим учио
сам сва шта, а нај ви ше тех ни ку
оре зи ва ња ве ли ког ор на мен тал -
ног др ве ћа, ка рак те ри стич ног
за Шпа ни ју. Ин те ре со вао сам
се и за одр жа ва ње вр то ва и њи -
хо во оп скр бљи ва ње свим по -
треб ним си сте ми ма за за ли вање

– на ста вља овај су гра ђа нин у
бе лом све ту.

Пре див на зе мља пу на
контра ста

Убр зо је раз вио по сао то ли ко
да је мо рао да ан га жу је рад ни -
ке, па је ко нач но мо гао да на -
ђе вре ме на и за се бе.

– Тек та да сам по чео да оби -
ла зим Шпа ни ју. Про шло ми је
кроз гла ву ка ко ми је онај пр ви
ути сак био то тал но по гре шан,

јер је то ипак јед на пре ле па зе -
мља. Исти на, пре пу на је кон -
тра ста: од ју га, где је кли ма су -
ро ва, а ва здух сув и врео као
огањ, па до бла гих се вер них пре -
де ла буј не ве ге та ци је. Пре бо га -
та је и кул тур на ба шти на те не -
кад јед не од нај моћ ни јих свет -
ских им пе ри ја. Те шко их је све
по бро ја ти, али ме ни су, ре ци -
мо, нај фа сци нант ни је гра ђе ви -
не па ла та Ал хам бра у Kордоби,
па ка те дра ла у Са ра го си, где је
Kолумбо до био бла го слов шпан -
ске кра љи це да кре не пут от -
кри ћа Аме ри ке, и она у Сан ти -
ја го де Kомпостели, ода кле је
на ци о нал ни ју нак Ел Сид за по -

чео осло ба ђа ње Ибе риј ског по -
лу о стр ва од му сли ман ске хе ге -
мо ни је ду ге осам ве ко ва. Шпан -
ска кра љев ства су та да ује ди ње -
на, али су оста ле ду бо ке по де ле

ме ђу љу ди ма и су коб тра ди ци -
о нал ног и мо дер ног, кон зер ва -
тив ног и сло бод ног. Раз ли ка ма
у ми шље њу и схва та њу жи во та
и сло бо де она је оп хр ва на и дан-
да нас – ис ти че Зо ран.

Он је од по чет ка ста ци о ни -
ран у глав ном гра ду те жи во пи -
сне зе мље пре пу не кон тра ста.
За ње га је ве зан и да ље, без об -
зи ра на то што је из ве сно вре ме
на ста њен у гра ди ћу Kољадо Ви -
љал ба, уда ље ном 35 ки ло ме та -
ра од пре сто ни це Шпа ни је.

– Ма дрид је пре ди ван град
из да шне исто ри је, а иа ко жи -
вот на том про сто ру да ти ра још
од пре Ри мља на, ме сто зва нич -
но по сто ји од де ве тог ве ка, ка -
да је пр ве зи ди не са гра дио та -
да шњи вла дар Мо ха мед Пр ви.
Пре сто ни ца Шпа ни је је од 16.
ве ка, уз ма лу па у зу за вре ме
Гра ђан ског ра та и вла да ви не
ре пу бли ка на ца. Упе ча тљи ва су
не дир ну та ста ра је згра ко ја ма -
хом ле же на ре ци Ман за на рес,
а по ме ни су нај за ни мљи ви је
гра ђе ви не Па ла сио ре ал (Кра -
љев ска па ла та – прим. нов.) и
ка те дра ла Ал му де на, на зва на
по за штит ни ци гра да. Гран ви -
ја, или у сло бод ном пре во ду Ве -
ли ки пут, про ла зи кроз ста ро
је згро и во ди до Пла зе де Си бе -
лес, им по зант ног кру жног то ка
где се на ла зи згра да на ци о нал -
ног тре зо ра. Не да ле ко ода тле
су и нај ва жни је ули це, по пут
Kастељане, у ко јој се на ла зе мо -
ну мен тал не гра ђе ви не „То ре Пи -
ка со” и „То ре Еу ро па”, као и чу -
ве ни ста ди он „Ре а ла” – „Сан ти -
ја го Бер на беу”. У из град њи су
ку ле „То ре Ма дрид”, са пре ко
сто ме та ра ви си не, ко је ће за о -
кру жи ти овај град као истин -
ски ме га ло по лис. У обли жњој
ули ци Ато ча је цен трал на ста -
ни ца за во зо ве и ау то бу се. Та мо
се до го дио те ро ри стич ки на пад
11. мар та 2004, ка да су у че ти -
ри во за би ле по ста вље не екс -
пло зив не на пра ве. Ак ти ви ра не
су мо бил ним те ле фо ни ма не -
што ра ни је не го што су те ро ри -
сти пла ни ра ли, али су ипак из -
ги ну ле сто ти не љу ди. Ота да је
уве де на стрикт на кон тро ла про -
да је те ле фон ских кар ти ца – ка -
же овај га стар бај тер.

Гре шке вла сти до ве ле 
до жр та ва

Ни шта бо ља ат мос фе ра ни је ни
ових да на, на кон уво ђе ња ван -
ред ног ста ња због пан де мије,

ко ја је оста ви ла дра ма ти чан
траг на ову пре ле пу зе мљу.

– Због ка та стро фал них од лу -
ка ак ту ел не вла сти Шпа ни ја је
за две не де ље по ста ла др жа ва с
нај ве ћим бро јем за ра же них и
пре ми ну лих. Ре ци мо, до зво ље -
на је ма ни фе ста ци ја по во дом
Осмог мар та ко ју је ор га ни зо -
ва ла пред сед ни ко ва су пру га с
гру пом фе ми нист ки ња, че му су
не кон тро ли са но при су ство ва ле
и већ за ра же не осо бе, па се на -
ред них да на број обо ле лих уве -
ћао за че ти ри пу та. За тим, ка -
сни ло је и ван ред но ста ње, јер
је ми ни стар здра вља го во рио

ка ко има тек не ко ли ко слу ча -
је ва, а у ствар но сти их је би ло
не у по ре ди во ви ше. А да не при -
чам о то ме што је др жа ва ку -
по ва ла те сто ве од не ре ги стро -
ва них фир ми и сви су би ли не -

ис прав ни. Оба ве зу ју љу де да ра -
де и кре ћу се ме тро ом, а ка -
жња ва ју их ако их је дво је у ау -
то мо би лу – на во ди Зо ран.

Све у све му, жи вот у Шпа -
ни ји ни је увек бај ко вит...

– Ових два де сет го ди на про -
те кло ми је у не пре ста ној бор -
би и же љи за не чим дру га чи -
јим. Ми слим да сам се до ка -
зао, а осе ћам се и по ча ство ва -
ним што мо гу да ка жем да имам
две др жа ве: јед ну у ко јој сам
ро ђен и дру гу у ко јој жи вим. У
њој жи вим и оства ре ње сво јих
сно ва, ба ве ћи се ме ха ни ком
мото ра „Хар ли-Деј вид сон” у

једном овла шће ном сер ви су.
Сле де ћи сво је сно ве, по сти гао
сам да бу дем део тог све та и
сти ла жи во та, иа ко ми слим да,
где год био, жи вот би ми био
исти – за вр ша ва овај пу сто лов.

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.

По след ња шан са 
за улич ну еки пу

Сви ови чу пав ци
скло ње ни су од тро -
ва ња про шле го ди не
и ота да не у спе шно
тра же дом.

На жа лост, не дав -
но су оста ли и без
по след њег си гур ног
скло ни шта и не ма ју
дру гу оп ци ју, не го да
се вра те на ули цу.

Не ки су ста ри око
осам ме се ци, а не ки
две го ди не, али сви
су пи то ми и ода ни и
сва ко од њих за слу -
жу је бо љу суд би ну од
оне ко ја их мо же за -
де си ти на ули ци.

Раз ми сли те, по зо -
ви те и оби ђи те их, и
улеп шај те свој и њи -
хов жи вот та ко што
ће те ма кар јед ном
од њих пру жи ти си -
гу ран дом.

По тен ци јал ни удо ми те љи мо гу да се ја ве на те ле фон
065/22-11-354.

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

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

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

НА ШИ У БЕ ЛОМ СВЕ ТУ: ЗО РАН ЂО КИЋ У ШПА НИ ЈИ

ДРА МА ЗА СЕ НИ ЛА ЛЕ ПО ТУ НА ПИ РИ НЕ ЈИ МА

Мадрид у време пандемије: опустела и Kраљевска палата

Поглед с висине: орезивање егзотичних стабала

Срећнија времена: Зоран у Барселони

ЉУД СКА КА ТА СТРО ФА

От кад је по че ла пан де миј -

ска дра ма, Зо ран ка же да је

мно го муч них сце на ко је je

те шко и гле да ти.

– Не ко ли ко ве ли ких кре -

ма то ри ју ма спа љу је те ла, ко -

ја се од но се у ка ми о ни ма,

без мо гућ но сти по след њег

опро шта ја с нај ми ли ји ма.

Ве ли ки ком плекс за при -

вред на и кул тур на зби ва ња

„Ифе ма” пре тво рен је у бол -

ни цу с пет хи ља да ле жа је ва

за обо ле ле. Си ту а ци ја је кри -

тич на, ме ди цин ски рад ни ци

ра де без па у зе, а мно ги су и

обо ле ли. За то у це лој др жа -

ви, као и у Ср би ји, љу ди из

сво јих ста но ва у 20 са ти сва -

ке ве че ри апла у ди ра ју сви ма

ко ји се жр тву ју за рад људ -

ских жи во та – на во ди Зо ран.

Због катастрофалних
одлука актуелне
власти Шпанија је за
две недеље постала
држава с највећим
бројем заражених 
и преминулих.

Љубав према моторима 
– остварење снова
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Тре нин зи у кућ ним
усло ви ма

При пре ме за 
број на над ме та ња

Клуб ди за ча те го ва Ди на мо
осно ван је 1946. го ди не, а то -
ком бо га те исто ри је у овом ко -
лек ти ву су тре ни ра ли мно ги
ис так ну ти спор ти сти. Ме ђу њи -
ма је би ло и оних ко ји су ус пе -
ли да оства ре нор му за уче шће
на олим пиј ским игра ма у ди -
за њу те го ва, а при ли чан број
так ми ча ра успе вао је да три -
јум фу је и на пр вен стви ма „ста -
ре” Ју го сла ви је, што се та да
сма тра ло огром ним успе хом.

Сек ци ја за ди сци пли не сна -
ге (па у ер лиф тинг) осно ва на је
1978. го ди не, а нај ве ћи успон
је има ла то ком де ве де се тих го -
ди на про шлог ве ка. Клуб је об -
но вљен 2016, на ини ци ја ти ву

ста рих пан че вач ких ди за ча и
Фи ли па Вла ји ћа. Оно што је
обе ле жи ло не дав ну исто ри ју
клу ба је сте чи ње ни ца да је клуб,
у са рад њи с Гра дом Пан че вом,
био ве о ма успе шан ор га ни за -
тор че ти ри др жав на пр вен ства
у ди за њу те го ва (јед ном у ди -
сци пли на ма сна ге и три пу та у
олим пиј ском ди за њу), а 2018.
го ди не Клуб ди за ча те го ва Ди -
на мо про гла шен је за нај бо љи
па у ер лиф тинг клуб у Ср би ји.

На Бал кан ском пр вен ству у
ди сци пли на ма сна ге 2018. го -
ди не тре ћи ну ре пре зен та тив не
се лек ци је Ср би је (пет од пет -
на ест так ми ча ра) са чи ња ва ли
су ди на мов ци, ко ји су при том
да ли ве ли ки до при нос на ци о -
нал ном ти му, јер су осво ји ли
злат не ме да ље у сво јим  ка те -
го ри ја ма. У при лог то ме да је
овај клуб за и ста нај бо љи у зе -
мљи го во ри и то што су на ши
су гра ђа ни Фи лип Вла јић, Но -
вак Лу кић и Кри сти на Цвје ти -
ћа нин но си о ци на ци о нал не ка -
те го ри за ци је Ми ни стар ства
омла ди не и спор та Ре пу бли ке
Ср би је.

– Ка да смо об но ви ли клуб,
2016. го ди не, на и шли смо на
оду ше вље ње мно гих. Та да је
клу бу при сту пи ло мно го но вих
чла но ва, од ко јих не ки и да нас
тре ни ра ју и по сти жу за па же не
ре зул та те. Из го ди не у го ди ну
ра сту ам би ци је и афи ни те ти,
ка ко мо ји, та ко и на ших так -
ми ча ра. Сте фан Др па и Кри -
сти на Цвје ти ћа нин ро ђе ни су
1994. го ди не и чла но ви су клу -
ба од ње го ве об но ве. По ред то -
га, они су и ли цен ци ра ни тре -
не ри за па у ер лиф тинг. Њи хови

тре нер ски ус пе си су до при не -
ли све о бу хват ном клуп ском
успе ху. Сте фан је про шле го -
ди не био пр вак Ср би је у па у -
ер лиф тин гу у ап со лут ној ка те -
го ри ји, а има ве ли ку же љу да
се опро ба и у ди сци пли ни
стронг мен. Он по се ду је кућ ну
те ре та ну и успе шно одр жа ва
фор му и то ком овог ван ред ног
ста ња. Кри сти на има на ци о -
нал ну ка те го ри за ци ју, ви ше -
стру ка је пр ва ки ња Бал ка на и
Ср би је у па у ер лиф тин гу, а ње -
но вре ме тек до ла зи. Искре но,
сви се на да мо успе ху и на
европ ском и на свет ском ни -
воу. У Бе о гра ду ва жи за из вр -
сног тре не ра у па у ер лиф тин гу.
Тре нут но, то ком изо ла ци је, ве -
жба у свом ста ну у Бе о гра ду
рас по ло жи вом опре мом. Са -
шка Мла де но вић, уче ни ца дру -
ге го ди не ЕТШ „Па ја Мар га но -
вић”, по бе ди ла је на др жав ном
пр вен ству и про гла ше на је за

ап со лут но нај -
ја чу ка дет ки њу
у Ср би ји. Тре -
ни ра под буд -
ним оком Сте -
фа на Др пе и
на да мо се ње -
ном да љем на -
прет ку. Жи ви у
Мра мор ку, а
тре нинг у ка -
р а н  т и н  с к и м
усло ви ма јој је
п о  п р и  л и ч  н о
не ал тер на ти ван
и са мим тим и
за ни мљив. Ја
сам ви ше стру -
ки пр вак Ср би -
је и Бал ка на у
па у ер лиф тин гу.
Та ко ђе, по се ду -
јем на ци о нал -
ну ка те го ри за -
ци ју и ба вим се
тре нер ским ра -
дом. Што се ти -
че мог тре на -
жног про це са у
то ку ван ред не
си ту а ци је, по -
ку ша вам да
оста нем у фор -
ми ко ли ко то
усло ви до зво -
ља ва ју. Ли ми -
ти ран сам у

оби му те го ва, та ко да не мо гу
да тре ни рам ка ко сам ра ни је
пла ни рао. Сход но то ме кре и -
рам тре нинг и тру дим се да он
бу де што ефи ка сни ји у да тим
окол но сти ма. Ове го ди не мој
пре вас хо ди циљ је сте за вр ше -
так ма стер-сту ди ја на Фа кул -
те ту за спорт у Бе о гра ду, а
потом сле ди ин тен зив на при -
пре ма за Пр вен ство Ср би је у
олим пиј ском ди за њу те го ва –
ка же Фи лип Вла јић, пр ви чо -
век КДТ-а Ди на мо.

За ову го ди ну је пла ни ра но
да се у на шем гра ду одр же два
на ци о нал на шам пи о на та у
олим пиј ском ди за њу те го ва, као
и уче шће Но ва ка Лу ки ћа и Кри -
сти не Цвје ти ћа нин на Европ -
ском пр вен ству у глав ном гра -
ду Пољ ске, Вар ша ви, ко је је за -
ка за но за крај но вем бра.

По ја ва ви ру са COVID-19 и
уво ђе ње ван ред ног ста ња ста -

ви ли су тач ку на
це ло куп но функ -
ци о ни са ње спор -
та. Од ло же на су
так ми че ња, за -
тво ре не су те ре -
та не и за бра ње -
на јав на оку ља -
ња. Та ква од лу -
ка, чи ји је циљ
су зби ја ње на ста -
ле пан де ми је,
ни је у пот пу но -
сти ус пе ла да за -
у ста ви тре на жни
про цес у Клу бу
ди за ча те го ва
Ди на мо.

– Не ка да и
ни је ло ше про -
ме ни ти кла сич -
ни си стем и ме -
то ди ку тре нин -
га. По ја ва пре -
тре ни ра но сти у
на шем спор ту,
иза зва на по ди -
за њем ве ли ког
те ре та и ула га -
њем ин тен зив -
ног на по ра, че ста је и не из бе -
жна, та ко да су ова кви опо ра -
вља ју ћи ци клу си сва ка ко до -
бро до шли. Оста ли чла но ви на -
шег клу ба углав ном тре ни ра ју
код ку ће соп стве ном опре мом,
у ви ду бу чи ца, шип ки, рас те -
гљи вих гу ма и ра зних дру гих
об ли ка те ре та. Та ко ђе, ве жбе
са соп стве ном те жи ном у ра -
зним изо ме триј ским ре жи ми -
ма тре нин га (ве жбе из др жа ја)
мо гу сва ка ко да одр же фор му
ве жба ча. По је ди ни так ми ча ри
има ју до бре кућ не усло ве и
про стра но дво ри ште, па су са -
ми до шли на иде ју да на пра ве
при вре ме ну опре му и ре кви -
зи те за тре ни ра ње од ра зних
рас по ло жи вих ма те ри ја ла. Не -
ки на ши так ми ча ри са да се

ис ти чу и као во лон те ри у по -
ма га њу ста ри јим осо ба ма. Кон -
стант но смо у ко ре спон ден ци -
ји ка ко са Са ве зом Ср би је за

ди за ње те го ва, та ко и с Па у ер -
лиф тинг са ве зом Ср би је.
Оформ ље не су „Вај бер” чет-
-гру пе, у ко ји ма так ми ча ри и
тре не ри ко му ни ци ра ју из ме -
ђу се бе и раз ме њу ју ис ку ства
и иде је. Нај ва жни је је да су
сви так ми ча ри и чла но ви клу -
ба здра ви и да се успе шно бо -
ре с но во на ста лом си ту а ци јом.
Ви шак сло бод ног вре ме на сва -
ка ко тре ба по све ти ти и те о -
риј ској при пре ми и чи та њу
спорт ске ли те ра ту ре. Спорт -
ски са вез Ср би је ор га ни зо вао
је ви ше он лајн еду ка тив них
се ми на ра, на ко ји ма су уче -
ство ва ли и на ши спо ри сти. На -
чу ли смо да ће так ми чар ска
се зо на би ти на ста вље на од сре -
ди не ју на, па са да че ка мо зва -

нич не до пи се
Ми ни стар ства и
Спорт ског са ве -
за да би се то и
по твр ди ло. На -
да мо се да ће ова
си ту а ци ја убр зо
оста ти иза нас и
да ће мо на ста -
ви ти нор мал но
да функ ци о ни -
ше мо, а до та да
апе лу је мо на све
на ше спорт ске
ко ле ге и при ја -
те ље да по шту ју
све ме ре ко је је
про пи са ла др жа -
ва и да пре све -
га чу ва ју се бе и
дру ге. Је ди но та -
ко мо же мо по -
ста ти по бед ни ци
у овој бор би –
ис та као је Вла -
јић на кра ју.

Сви спор ти -
сти жељ но иш -
че ку ју по вра так
у нор мал не то -
ко ве жи во та.
Чла но ви КДТ-а
Ди на мо су ме ђу

њи ма, јер њи ма у овој го ди ни
пред сто је ве ли ки так ми чар -
ски иза зо ви.

Срећ но!
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

АК ТИВ НО СТИ ДИ ЗА ЧА ТЕ ГО ВА У ВРЕ МЕ КО РО НА ВИ РУ СА

У ИШ ЧЕ КИ ВА ЊУ ВЕ ЛИ КИХ ИЗА ЗО ВА
И МА ЛИ РВА ЧИ У ИЗО ЛА ЦИ ЈИ

ЈЕ ДВА ЧЕ КА ЈУ ПО ВРА ТАК 
НА СТРУ ЊА ЧУ

Так ми ча ри Рвач ког клу ба Ди -
на мо сво јим пре да ним ра дом
и по стиг ну тим ре зул та ти ма
одав но су скре ну ли па жњу на
се бе. Пре кид так ми че ња услед
пан де ми је ко ро на ви ру са и њи -
ма је те шко пао, али они се
свој ски тру де да оста ну у до -
број фор ми и то ком изо ла ци је.

Сте фан То до си је вић

Уче ник је сед мог раз ре да ОШ
„Ђу ра Јак шић” и рва њем се ба -
ви три го ди не, а већ је нај у спе -
шни ји ста ри ји пи о нир, ко ји је

за слу жио и по зив у ре пре зен -
та ци ју Ср би је. Има и три пе ха -
ра као нај бо љи уче сник ме ђу -
на род них тур ни ра.

Ог њен То до си је вић

Сте фа нов брат бли за нац је на
пра гу ре пре зен та ци је. На ме -
ђу на род ним тур ни ри ма је осво -
јио два сре бра и јед но зла то у
из у зет но ја кој кон ку рен ци ји, и
то на тур ни ри ма ко ји су одр -
жа ни у ино стран ству. У шко ли
је за ни јан су бо љи од бра та, јер
има про сек 5,00.

Ми ли ца Се ку ло вић

Од лич на је уче ни ца ОШ „Сте -
ви ца Јо ва но вић”, на свим тур -

ни ри ма на ко ји ма је уче ство -
ва ла осво ји ла је јед ну од ме да -
ља, а у Ср би ји је убе дљи во пр -
ва у свом уз ра сту.

Јо ва на Ра ди во је вић

По ха ђа сред њу хе миј ску шко -
лу у Пан че ву, а на Ку пу Ср би -
је у кон ку рен ци ји ка дет ки ња
осво ји ла је нај сјај ни је од лич -

је. Због сјај них ре зул та та ко је
по сти же по ста ла је и члан ка -
дет ске ре пре зен та ци је на ше
зе мље.

Ле на Ећи мо вић

По ха ђа ОШ „Сте ви ца Јо ва но -
вић” и од ли чан је уче ник. Рва -
њем се ба ви око го ди ну да на,
али се по ла ко при бли жа ва
клуп ским дру га ри ца ма Ми ли -
ци и Јо ва ни. Ове го ди не је осво -

ји ла два сре бра и две брон зе
на ја ким так ми че њи ма.

Ла зар Па вло вић

Од ли чан је уче ник ОШ „Сте -
ви ца Јо ва но вић”, а рва ње тре -
ни ра две го ди не. По бед ник је
Ку па Ср би је за мла ђе пи о ни ре

и по мно ги ма спа да у нај та -
лен то ва ни је де ча ке у Ср би ји
тог уз ра ста.

Ма те ја Че не јац

Ђак је шко ле „Иси до ра Се ку -
лић”, а ис ти че се од лич ним
успе хом. На свим тур ни ри ма
из ван Ср би је осва јао је са мо
пр ва ме ста. Он је де те из у зет -

них мо то рич ких спо соб но сти,
фан та стич ног фо ку са и по све -
ће но сти тре нин гу.

Јо ва на Јан ко вић

Од лич на је уче ни ца ОШ „Сте -
ви ца Јо ва но вић” и има де сет

го ди на. На так ми че њи ма по -
бе ђу је и ста ри је од се бе и вр ло
је та лен то ва на за рва ње.

Ива Кр стић

С нај мла ђим так ми ча ри ма
Рвач ког клу ба Ди на мо ра ди
Ива Кр стић, ко ји је и пред сед -
ник овог спорт ског ко лек ти ва.

Стефан и Ог њен 
То до си је вић
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Сандра Илић,
ученица:
     – Свиђају ми се
снимљена предавања
јер можемо да их
одгледамо поново
уколико затреба. Ако
нам треба неко додатно
појашњење, наставници
су нам на располагању
преко апликације 
„Гугл учионица”.

Уна Кресовић,
ученица:
    – За мене онлајн
школа на неки начин
представља
усамљеност. Нема мојих
пријатеља, дружења,
професора... То су
разлози због којих
нисам одушевљена 
овом методом учења.

ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ ОНЛАЈН НАСТАВОМ?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Текст и фотографије: С. Трајковић

Избачен из равнотеже
Књишки мудраци редовно сипају нешто о равнотежи.

    О томе како треба да си и тамо и овде, а да знаш где си.

    Вође често говоре о балансу између личног и политичког.

    Као, живе оно што причају.

    И, важно је да ту њихову слику осетимо.

    Јер, ево, зборе једноставно, да их разумемо...

    Пије гомила лекић за масе, пошто је гомила блиска маси.

    Јок, бићу своја особа, не дам се избацити из равнотеже!

Суперотворен
Имаш своју идеју, запишеш је.

    Онда јој додаш и тон.

    Пустиш је до даске.

    Даш јој простор да пупи, да подиже поклопце и надаље.

    Можеш потом и да је сецкаш или да је исхефташ.

    Да јој као самосвојном бићу дозволиш да иструли.

    То је без везе.

    Али пут идеја је отворен, што је страва.

У прању
Зрели, храбри људи стоје иза својих одлука.

    Они не мењају ставове на кеца, иако то не мора бити зло,

можда је део аутодоградње.

    Рећи: волим људе и држим до себе.

    Имам исконску потребу да хејтујем оне што би на силу.

    Кад осетим да ме јашу, потрудим се да ми падну с леђа.

    У блато! Тек када ми се после дугог прања јаве, климнућу.

Али иза њих више никада нећу стати.

Лука Ранђеловић,
ученик:
     – Нисам задовољан
овом врстом наставе.
Одузима много времена,
а није ефикасна као
када идемо у школу.
Једва чекам да прође
ванредно стање и да се
вратимо у школске
клупе.

Шко ла и тре нин зи

Иш че ку је се крај 
ван ред ног ста ња

Сви жељ но че ка мо крај ван ред ног 
ста ња и по бе ду над ко ро на ви ру сом. До
та да тре ба има ти још ма ло стр пље ња,
баш као што га има ју џу ди сти Ди на -
ма, ко ји нам се ја вља ју овог 
пута.

Алек са Ђу ро вић

Уче ник сам
сед мог ра -
зре да ОШ
„Све ти Са -
ва”, пр вак
др жа ве у ка -
те го ри ји пи -
о ни ра и
осва јач мно -
го  бро ј  них
ме да ља у зе -
мљи и ино -
стран ству.

Ре  дов  но
пра тим он -
лајн на ста -
ву и ра дим
до ма ће за -
дат ке ко је
на став ни ци ша љу. Имам опре мље ну
ми ни-те ре та ну у ста ну, па ре дов но
трени рам. Жељ но иш че ку јем крај ван -
ред ног ста ња и по вра так тре нин гу у
џу до-са ли.

Ми ли ца Се ку ло вић

По ха ђам сед ми раз ред ОШ „Сте ви ца
Јо ва но вић”, ви ше стру ки сам др жав ни
пр вак и ак ту ел ни шам пи он школ ске
олим пи ја де.

Од ли чан сам ђак и уче сник број них
так ми че ња из ма те ма ти ке, фи зи ке и
хе ми је. Сва ко днев но ве жбам с бра том
и се стром, ра ди мо раз не ула ске и тех -
ни ке, али то је сва ка ко не до вољ но. Не -
до ста ју ми тре нин зи и так ми че ња на
ко ји ма се дру жи мо и раз ме њу је мо
искуства.

Ни ко ла Мир ко вић

Уче ник сам
ше стог ра -
зре да ОШ
„Ђу ра Јак -
шић” и осва -
јач мно гих
ме да ља у зе -
мљи и ино -
с т р а н  с т в у .
Пра тим на -
ста ву пре ко
РТС-а и на
и н  т е р  н е т
пор та ли ма и
ре дов но ра -
дим до ма ће
за дат ке.
То ком изо -

ла ци је ра дим ве жбе сна ге и кон ди ци је
на тре на же ри ма, а тра ку ко ри стим за
тр ча ње.

Фи лип Ћи рић

Ђак сам пе тог
раз ре да ОШ
„Ђу ра Јак -
шић” и осва -
јач мно го број -
них ме даља.

Пра тим он -
лајн на ста ву,
а у сло бод но
вре ме ра дим
ве жбе ис те за -
ња и сна ге.

Ни ко ла Ра да нов

Уче ник сам ОШ „Све ти Са ва”, а на
тур ни ри ма углав ном осва јам злат не
ме да ље.

То ком ван ред ног ста ња вре ме про -
во дим пра те ћи на ста ву пре ко ТВ-а и

елек трон ске учи о ни це, али и тре ни -
рам. Нај ви ше упра жња вам ве жбе сна -
ге (зги бо ве, скле ко ве, тр бу шња ке), као
и ве жбе бу гар ском вре ћом, за тим ула -
ске џу до-тех ни ка, рас те гљи вом гумом...
Оста так сло бод ног вре ме на ко ри стим
за до пи си ва ње с дру га ри ма из ЏК-а
Ди на мо.

Вук Ни ко лић

По ха ђам пе -
ти раз ред ОШ
„Ђу ра Јак -
шић”, а вре -
ме про во дим
та ко што ак -
тив но пра тим
на ста ву ко ја
се од ви ја пре -
ко РТС-а.

Сло бод но
вре ме про во -
дим чи та ју ћи
књи ге и слу -
ша ју ћи му зи -
ку, али сва ко -
днев но и тре ни рам ка ко бих остао у
фи зич кој кон ди ци ји. Не до ста ју ми шко -
ла и дру га ри, а по себ но тре нин зи и дру -
же ње у клу бу.

Урош Ђу ри шић

Уче ник сам че твр тог раз ре да ОШ „Вук
Ка ра џић” из Стар че ва.

П р а  т и м
на ста ву пре -
ко РТС-а,
ре дов но ра -
дим и све
за дат ке ко -
ји при сти -
жу, а по што
жи вим у ку -
ћи с дво ри -
штем, имам
усло ве за
кон ди ци о не
тре нин ге и
т р е  н и н  г е
сна ге.

Ни ко ла Ми тић

Идем у пе ти раз ред ОШ „Ми ро слав Ан -
тић”. То ком ван ред ног ста ња ис пу ња -
вам све школ ске оба ве зе, а ве ли ки део

вре ме на про во дим и тре ни ра ју ћи у свом
дво ри шту.

Ла зар Сто ја но вић

Уче ник сам сред ње тех нич ке шко ле у
Пан че ву. Пра тим на ста ву пре ко ин тер -
не та, у са рад њи с про фе со ри ма. Тре ни -
рам ко ли ко то усло ви до зво ља ва ју, а оста -
так вре ме на про во дим са уку ћа нима.

Фи лип Рин ко вец

Сту ди рам софт вер ски ин же ње ринг на
бе о град ском ЕТФ-у. Ви ше стру ки сам
пр вак др жа ве у свим уз ра сним ка те го -
ри ја ма и осва јач број них ме да ља на тур -
ни ри ма у зе мљи ино стран ству.

Т р е  н у т  н о
пра тим пре да -
ва ња пре ко ин -
тер не та, од ра -
ђу јем про јек те
ко је про фе со -
ри ша љу и
спре мам се за
пред сто је ћи
ис пит ни рок.
Ко ли ко то до -
зво ља ва ју фа -
кул тет ске оба -
ве зе, одр жа вам
кон ди ци ју и
уса вр ша вам
џу до-тех ни ке. У тре нут ним усло ви ма, у
ста ну, ра дим ис кљу чи во ве жбе сна ге.

Слав ко Ста ни шић

Нај у спе шни ји
пан че вач ки ве -
те ран је ви ше -
стру ки европ -
ски и свет ски
пр вак, ак тив ни
су ди ја ЏСС-а и
тре нер нај ста -
ри је гру пе џу -
ди ста Ди на ма.

За хва љу ју ћи
опре мље ној те -
ре та ни у ста ну,
ре дов но одр жа -

ва кон ди ци ју и сна гу. Оно што му истин -
ски не до ста је у овом пе ри о ду је сте тр ча -
ње на отво ре ном.

Џу ди сти Ди на ма вред но ра де, не гу -
бе вре ме, али је два че ка ју крај ван ред -
ног ста ња и по вра так у ре дов не то ко ве
жи во та. А. Жив ко вић

ЏУ ДО У КА РАН ТИ НУ

ВЕ ЖБА МА ПРО ТИВ ВИ РУ СА
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