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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Шта и како рећи
деци о корони

Одлагање отплате
кредита је замка

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 24. АПРИЛА 2020.

ВЛАДА СРБИЈЕ САОПШТИЛА ПЛАН УКИДАЊА ОГРАНИЧЕЊА

ПОСТЕПЕНИ ИЗЛАЗАК
ИЗ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Почеле да раде зелене
пијаце, продавнице
техничке робе и одеће,
аутомеханичарске
радње...
Фризери и тржни
центри на чекању

Град
Време за
солидарност и
одговорност
» стране 2 и 4
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Здравље

Секс у доба изолације
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НЕОБИЧНА ПОЈАВА НАД ПАНЧЕВОМ
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Тајна летећих тањира
на небу изнад Панчева

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

НАШИ СУГРАЂАНИ
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Панчевачки бубњари

Бојан Јовичић:
Карактер вечитог
победника
» страна 21

Фото-репортажа

Ра
од 8 дно вре
до 1 ме
6 са
ти
Наш човек у Шпанији
» страна 22

P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.
P Два часа вожње гратис.

Радно време благајне „Панчевца”
У понедељак и уторак благајна
ради од 8 до 17, а у среду од 8
до 15 сати, што је и крајњи рок
за предају читуља, помена и

огласног материјала. У четвртак
и петак благајна „Панчевца”
радиће као и до сада – од 8 до
13 сати.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ” – ОТВОРЕН РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 17 САТИ
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић

Читај
између
редова
Док седимо у тишини, оно што
се никада не зауставља јесу наше мисли. Неизбежно је да боравак у изолацији намеће бројна питања: какав живот смо водили пре, шта нам је било потпуно непотребно, а чега смо и
даље жељни…
Прво што се појавило на друштвеним мрежама били су изазови: поставити слику из детињства или младости. И они
који иначе нису љубитељи оваквих игара отворили су своје
старе албуме и поделили са читавим светом нешто што они
сматрају најдражом успоменом која код њих буди позитивне емоције и говори, на неки
начин, како они, негде дубоко,
и даље виде себе. Дани након
тога донели су много случајних
и намерних, необавезних и
озбиљних разговора, подсећања на неке претходне ситуације и догађаје. „Фејсбук” нас такође сваког дана подсећа шта
се на овај дан десило претходних година. И да, некако се наметнула мисао, најдрагоценија
ствар међу људима су заправо
заједничка сећања. Чак и ако
сте с неким провели пар сати
чекајући да положити испит,
можда у дугачком реду у пошти, или седели у аутобусу и
имали добру размену енергије,
следећи пут кад сте срели ту
особу јавили сте се с осмехом.
С драгим људима је све још јаче и лепше. Деси се да сада када седите у тој тишини и нека
успомена искочи ниоткуда, поделили је с њима или не, врати
се и смешак. И онда схватите
шта је заправо срећа – људи који су у вашем животу, могућност да их волите док су ту и
време које проводите заједно.
У једном тренутку ће све ово
проћи и вратићемо се неком
„нормалном” животу. Са свих
страна се јавља питање: да ли
ће свет бити исти? Питање је
да ли ће ваш свет бити исти.
Хоћете ли јаче загрлити драге
људе сваки пут када их видите,
стварно слушати шта вам причају, и хоћете ли пропустити
шансу да учините свој живот
бољим?
Можда је излишно причати,
али ако из кризне ситуације не
изађемо барем мало другачији –
храбрији и спремнији да зграбимо живот обема рукама и да га
истински живимо, па кад ћемо?
И, што је најбитније, да не
заборавимо да правимо нове
заједничке успомене…

Петак, 24. април 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГРАД У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ВРЕМЕ ЗА СОЛИДАРНОСТ И ОДГОВОРНОСТ
Откад је због заразне болести коју изазива вирус
Ковид-19 уведено ванредно стање, како то позитивни прописи налажу, више инстанце власти – Влада
и Председништво Републике Србије – доносе
„кровне” одлуке, а у складу с њима локалне самоуправе на својим територијама организују свакодневни живот грађана. Градски штаб за ванредне

ситуације Града Панчева, којем председава градоначелник Саша Павлов, у редовној је комуникацији
с јавним сектором и предузећима, као и установама
и приватним предузетницима у граду, па на основу
свега тога доноси команде и препоруке. Менаџменти свих установа и фирми имају обавезу да ускладе
своје пословање и понашање с новонасталим

околностима. Такође, републичка министарства и
покрајински секретаријати у оквиру својих ресора
доносе одлуке, а све то утиче на то како Панчевке
и Панчевци проводе дане.
У наставку текста је покушај да истакнемо најважније чињенице и догађаје у периоду између изласка претходног и овог издања нашег недељника.

Потпредседница Владе:
пријавите насилнике
Председница Координационог тела
за родну равноправност и потпредседница Владе Србије проф. др Зорана Михајловић изјавила је 15. априла
да је доста насиља над женама и децом и апеловала још једном на све
грађане и грађанке Србије да у ово
тешко и изазовно време, када је и насиље присутније, не окрећу главу
пред тим и да пријаве насилнике.
Михајловићева је подвукла да у време епидемије коронавируса све земље света бележе пораст породичног
и партнерског насиља, али да Србија
неће толерисати насиље.
– Моја порука свим женама је да,
без обзира на то што ванредно стање
захтева да су у изолацији и да време
проводе у дому са својим партнерима
и мужевима, нису саме, нити заробљене. Пријавите насиље, због себе и
своје деце. Тај апел упућујем и комшијама, рођацима – свима који чују
или знају да се насиље дешава – пријавите насилнике. Држава неће толерисати насиље, без обзира на ситуацију у којој се налазимо – рекла је она.

Министар Шарчевић:
„Прилагођаваћемо школски
систем свим датим
околностима и ниједно дете
неће бити оштећено.”
Михајловићева је подсетила на то
да жене носе на својом леђима огроман терет ове кризе, имајући у виду
да је 70 одсто жена запослено у
здравству и социјалним службама, те
да су жене те које већински раде у самопослугама, али и преузимају бригу
о породици и домаћинству.
– Ово је време када треба да покажемо да смо солидарни и одговорни.
Да помогнемо једни другима, уместо
да насиљем решавамо проблеме –
додала је председница Координационог тела за родну равноправност.
Уз потпуно слагање с њеним речима, допунићемо је: све ово се односи
и на мушкарце. Сасвим сигурно је да
има неупоредиво мање случајева у
којима мушкарци трпе насиље, пре
свега вербално, али постоје, те никога не треба да је стид да то и пријави.

Дозвољено кретање особама
са сметњама у развоју
На конференцији Кризног штаба 15.
априла најављено је проширење на
инсистирање медија и родитеља дан

раније донете уредбе којом се за време полицијског часа дозвољава кретање деци са аутизмом уз пратњу родитеља или старатеља, и то тако да ће
се дозвола односити и на одрасле са
аутизмом, као и на одрасле и децу с
другим сметњама у развоју.
Сви они моћи ће да се крећу у кругу
од 200 метара од места становања уз
поштовање мера заштите и социјалног
дистанцирања било када за време полицијског часа, без временског ограничења, уз пратњу једне особе.

Више сценарија у вези са
завршним и пријемним
испитима
Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је 16. априла да се процес учења на даљину одвија већ пет
недеља, да је задовољан током наставе, те да наставници сада снимају часове код куће.
– Мислимо да ћемо за месец и по
дана завршити са емитовањем часова
везаних за редовну наставу за основну и средњу школу. Задовољан сам
како су наставници и учитељи прихватили формативне моделе оцењивања, а такве оцене већ сада могу да
се преведу у сумативне, бројчане.
Оцењивање ће остати проблем за део
ученика, тамо где немамо висок степен дигиталних вештина наставника
– казао је Шарчевић, додавши да ће
школе користити ресурсе школских
управа, саветнике и обученије наставнике.

Он је рекао да постоји више сценарија у вези са завршним и пријемним
испитима, али да је најбоље о томе
причати за четири недеље. Министар
је подвукао да ће школска година бити завршена и пре времена, да је
школским календаром предвиђено
да настава буде завршена 16. јуна,
али да настава траје и током пролећног распуста, да су постојале наставне суботе и да је тако уштеђено време. Закључио је:
– Подједнако бринем о интересу
деце и родитеља. Немојте да имате
никакву панику. Прилагођаваћемо
систем свим датим околностима и
ниједно дете неће бити оштећено.

Петрохемичари донирали
118 милиона динара
на позив РФЗО-а
„ХИП–Петрохемија” издала је 16.
априла саопштење у коме се каже да
се компанија одазвала позиву Републичког фонда за здравствено осигурање и донирала 118 милиона динара како би помогла да се обезбеди
роба и опрема која је неопходна за
негу и очување здравља и живота
оних ко ји су највише угро жени
коронавирусом.
– „ХИП-Петрохемија” као друштвено одговорна компанија свесна је изазова с којим се цела земља суочава и
овом донацијом пружа подршку Влади Србије, нашем здравственом сектору и свим грађанима Србије који

воде битку против коронавируса. Одговорност „ХИП–Петрохемије” огледа се и у чињеници да је компанија у
потпуности посвећена циљу да се сачува безбедност и здравље запослених
и одржи производња у фабрикама у
Панчеву и Елемиру уз све препоруке
здравствених стручњака и надлежних
државних органа – изјавио је генерални директор Велимир Унковић.

„ХИП–Петрохемија”
донацијом пружа подршку
Влади Србије, нашем
здравственом сектору и
свим грађанима Србије
који воде битку против
коронавируса.
У саопштењу стоји и да „’ХИП–Петрохемија’, као један од највећих извозника и један од носилаца БДП-а
Србије, захваљује Републици Србији
и НИС-у као највећим акционарима,
јер су подржали да компанија, у
складу са својим могућностима, допринесе сузбијању епидемије коронавируса и ублажавању насталих последица услед заразе људи”. На крају,
позвали су и друге компаније да следе њихов пример.
(Наставак на страни 4)

У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У ПАНЧЕВУ

Процесуирано више од двеста особа
Дезинфекција свих
простора двапут недељно

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Шетња.
У Панчеву, уторак, 21. април 2020.
Снимио: Милан Шупица

Како је 17. априла саопштено медијима, за месец дана због кршења Уредбе
о мерама за време ванредног стања
Прекршајни суд у Панчеву процесуирао је више од двеста особа и изрекао
новчане казне у укупној вредности од
око 9,5 милиона динара.
Портпаролка суда Сандра Медаковић изјавила је да су међу процесуиранима била 54 лица старија од
65 година, а да је свака десета од
укупног броја особа била жена. Уз
то, било је неколико појединаца који су више пута за ових месец дана
учинили исти прекршај. Треба подсетити на то да надлежност овог суда обухвата, поред Града Панчева,
општине Ковин, Ковачицу, Опово и
Алибунар. Најчешћа казна била је
50.000 динара, али она неће бити

одмах наплаћена, јер рокови за жалбе на првостепене одлуке почињу да
теку од укидања ванредног стања.
Како је Сандра Медаковић рекла,
они што направе прекршај „одмах
се приводе у суд, саслушавају и суди
им се, а наплата казни доћи ће на
ред тек после истека рока за жалбу,
који је сада заустављен”.

Председница Прекршајног суда
Љиљана Кошутић каже да су, због
пандемије коронавируса, у тој установи од почетка уведене све мере
превенције и заштите, како запослених, тако и странака. Објаснила је да
део запослених ради од куће, а да су
обезбеђене маске и рукавице за све
оне што се у суду нађу, те да се, ради
смањења ризика, просторија у којој
се суди сада налази код самог улаза у
зграду.
Она је додала да је у сарадњи с
ЈКП-ом „Хигијена” обезбеђено да се
потпуна дезинфекција простора око
зграде и у њој самој обавља два пута
недељно.
Према информацијама стиглим
пред закључење овог броја „Панчевца”, у Прекршајном суду је од 17.
до 21. априла донета још 51 пресуда
због кршења одредби предметне
уредбе.
С. Т.

АКТУЕЛНО

Петак, 24. април 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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ВЛАДА УБЛАЖАВА НЕКА ОГРАНИЧЕЊА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПОЧЕО ПОВРАТАК У НОРМАЛАН ЖИВОТ

Завод „Панчевац”
први у свему

Ко сме да ради,
а ко ће још да
чека дозволу
Пад броја оболелих од коронавируса, пад броја пацијената
на респираторима и повећавање броја пацијената у привременим болницама су три услова за одлуку о укидању полицијског часа – саопштио је епидемиолог др Предраг Кон, истакавши да се одлука о попуштању и укидању мера доноси
на основу статистике, али и
процене и савести стручњака.
На седници Владе Републике Србије одржаној почетком
недеље, а у складу са епидемиолошком ситуацијом и мишљењем струке, донете су одлуке у
вези са ублажавањем одређених мера за спречавање ширења вируса COVID-19.
Грађани старији од 65 година
моћи ће почев од уторка, 21.
априла, петком и недељом да
излазе у шетњу у трајању од пола сата. Они ће својих пола сата
за шетњу моћи да искористе у
периоду од 18 сати до 1 сат после

поноћи, највише шест стотина
метара од места становања.
Од уторка, 21. априла, дозвољен је и рад послодавцима
из области пружања услуга, попут аутомеханичарских и вулканизерских радњи, обућара,

техничком робом, грађевинским материјалом…
Зелене пијаце (на отвореном
и затвореном простору) од уторка су поново отворене, уз обавезну примену свих мера заштите од ширења коронавируса.

кројача, хемијских чишћења,
школа за обуку возача, као и
послодавцима из области трговине на мало – књижарама,
тр гов ци ма мо тор ним во зи лима, бициклима, наутиком,

Влада је такође позвала послодавце у области грађевинарства (високоградња и нискоградња) да наставе рад у пуном капацитету од 21. априла.
Сви послодавци су у обавези

да радницима обезбеде заштитна средства (маске, рукавице и
дезинфекциона средства), а рад
се мора обављати уз поштовање социјалне дистанце. Послодавци су дужни да израде посебан план мера рада током
ванредног стања, а запослени
имају обавезу да то поштују.
Они који и даље нису у могућности да наставе рад јесу
објекти чији рад подразумева
окупљање великог броја људи,
попут радњи различитих делатности које се налазе у тржним центрима.
Такође, рад није дозвољен у
делатностима које подразумевају близак физички контакт,
тако да фризерски салони, салони за негу лепоте, теретане
и фитнес-центри и даље остају
затворени.
Битно је нагласити још једном да се рад у објектима и делатностима којима је то од уторка дозвољено може обављати
искључиво уз поштовање свих
ме ра за шти те и ко ри шће ње
средстава за дезинфекцију и
заштитних средстава – маски
и рукавица.

НЕОБИЧНА ПОЈАВА НАД ПАНЧЕВОМ

„Возић” на небу биће поново видљив у суботу

КОВИД БОЛНИЦA

Смањује се број
пацијената
Како је саопштено из Покрајинске владе, у среду је у
„ковид болници” у Панчеву
било 137 пацијената, од којих је на респиратору било
њих двоје.
– Наду нам даје и то што
ових дана имамо више отпуштених односно излечених пацијената него нових
пријема. Пацијенти су смештени у објекту Интерног
одељења, који је прошле године отворен након реновирања. Ове недеље смо добили још пет респиратора, који ће трајно остати у нашој
установи – поручио је др
Слободан Овука, директор
Опште болнице Панчево у
понедељак, 20. априла, у Палати Србије.
Према подацима са сајта
Министарства здравља covid19.rs, у Панчеву је од почетка епидемије закључно са
уторком, 21. априлом, позитиван резултат на тесту на
коронавирус забележен код
71 особе, што чини 1,16 процената свих пацијената у Србији код којих је детектовано
присуство тог вируса. Д. К.

Предвиђено је да у овој констелацији до краја 2027. године

сателита. Сателити се помоћу
вла сти тих јон ских мо то ра

ФОТО: YOUTUBE

Грађане Панчева, али и Србије и региона, прошлог петка и
суботе, 17. и 18. априла, узнемирио је необичан призор на
небу: велики број светлећих
лопти летео је у правилној линији и на једнакој раздаљини,
формирајући небески „возић”.
У доба када је коронавирус
већ унео немир међу становништво оваквој појави су се
обрадовали само љубитељи теорија завере. На њихову жалост, оно што смо видели протеклог викенда нису ни ванземаљци, ни астероид, нити било која друга натприродна и
необјашњива појава.
Реч је заправо о сателитима
из групе „Старлинк”, компаније „Спејс икс” („Space X”),
чији је власник контроверзни
милијардер Илон Маск, предузетник и инжењер јужнофричко-америчког порекла, познат
и као суоснивач компанија „Тесла” и „Пејпал”. „Старлинк” је
но ва са те лит ска 5Г мре жа
осмишљена за потребе будућег брзог интернета на земљи.

буде најмање 12.000 сателита,
који ће пружити глобалну покривеност широкопојасним интернет сигналом. Илон Маск
се нада да ће добити дозволу
да повећа број сателита на
30.000.
„Спејс икс” је од 24. маја
прошле до 18. марта ове године на ракетама „Фалкон 9” лансирао шест група по шездесет

ДОНАЦИЈА

За помоћ граду –
450.000 динара
Позиву градоначелника да привредници донацијама помогну
куповину пакета за старије од
65 година међу првима су се
одазвали компанија Ауто-центар „Зоки” и још два предузећа
која функционишу под њеним
окриљем: Завод за здравствену
заштиту радника „Панчевац” и
наш недељник – лист „Панчевац”. Све три фирме, чији је
власник Зоран Пешевски, донирале су граду укупно 450.000
динара.
Пешевском ово није први, а
вероватно ни последњи пут да
на овај начин помаже свом
граду.
Поред новчане помоћи, најстарији недељник на Балкану
– „Панчевац” није заборавио
ни на пензионере. Наиме, примерке свог омиљеног листа,
захваљујући ангажовању Црвеног крста и других волонтера, најстарији грађани Панчева и осталих села добијају већ
четири недеље на кућну адресу, и то бесплатно. На тај начин је подељено већ неколико
хиљада примерака „Панчевца”, а у плану је да се ова акција настави до краја ванредног стања.
Д. К.

полако пењу на коначну орбиту од 550 километара висине,
јурећи брзином од око 28.000
километара на сат. С обзиром
на то да су још увек релативно
ниско, могу се видети голим
оком, чак и у сумрак. Када дођу на циљну орбиту, неће више бити „у возићу” као сада,
већ ће бити равномерно распоређени око наше планете.

СИНДИКАТ

Наградити заслужне
за нормалан живот
Сагледавајући свеукупну ситуацију у борби с пандемијом изазваном Ковидом-19,
Савез самосталних синдиката града Панчева констатује да значајан број радника свакодневно улаже макси мал не на по ре ка ко би
град, у условима ванредног
стања, могао да функционише нормално.
Поред здравствених радника, који су први изложени удару пандемије, синдикат упозорава да се не смеју
заборавити ни запослени у
хемијској, прехрамбеној и
нафтној индустрији, трговинама, Пошти, финансијским
институцијама, јавним комуналним предузећима, државним органима и осталим
привредним субјектима који због природе свог посла
свакодневно долазе у контакт с већим бројем људи.
Зато ССС апелује на представнике власти и послодавце да изнађу средства како би наградили све оне који одржавају нормално функционисање живота у нашем
граду.
Р. П.

Илон Маск је, иначе, познат
по необичним идејама и ставовима, међу којима се издваја његова намера да смањи ризик „људског истребљења” тако што ће колонизовати планету Марс. Маск је, штавише,
најавио да ће од 2024. године
кренути с насељавањем Марса. Можда делује шашаво, али
кад погледате Маскову биографију и досадашња достигнућа, јасно је да није реч о шалама некаквог шарлатана.
„Старлинк возић” ће на небу изнад Србије поново бити
јасно видљив у суботу, 25. априла, у 4.04 ујутру. Ранораниоци
ће моћи да прате његово четвороминутно кретање од југозапада ка североистоку. Сателити ће се појављивати у још
неколико наврата током наредних дана, али ће њихова
видљивост бити слаба. На сајту findstarlink.com можете се
информисати о терминима када ће сателити моћи да се виде на различитим локацијама
широм планете.
Д. К.

МОНСТРУОЗНО

Делио порно-снимак
са ћерком
Полиција у Панчеву ухапсила
је В. Ј. (43) под сумњом да је
почетком априла имао сексуалне односе са својом 17-годишњом ћерком. У опису случаја
који је згрозио и полицајце, који виђају све и свашта, стоји и
да је он снимио мобилним телефоном однос с рођеном ћерком.
Како јављају дневни листови, позивајући се на незваничне изворе у панчевачком Основном тужилаштву, поменути човек је ухапшен у среду, а у четвртак је приведен на саслушање у тужилаштво.
Отац 17-годишње девојке се
сумњичи и да је снимак делио
на „Фејсбуку”, а онда је и ћерки рекао да учини то исто са
свог профила на тој друштвеној мрежи.
Штавише, осумњичени отац
је на „Фејсбуку” написао и следеће: „Врата су вам отворена.
Коштаће вас 2.000 динара”.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Панчеву, он је ухапшен због приказивања, прибављања и поседовања порнографског материјала и искоришћавања малолетног лица за порнографију и родоскврнућа. Р. П.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен,
и то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
стручњака из Клиничког
центра Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.
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Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер
прегледе врата, руку, ногу
или абдоминалне аорте,
као и ултразвучне прегледе врата и меких ткива.
Ове прегледе искључиво
радним данима обавља др
Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе
радиолошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и по томе што у хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне

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
Такође суботом, заин- прегледе обављаће др Готересовани могу да ураде ран Додевски, специјалии све врсте ултразвучних ста абдоминалне хирургије
прегледа срца, а ускоро из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуће се у Заводу „Панчевац” радити и преглед сон- ди чињеница да све већи
дом преко једњака (ТЕЕ). број Панчевки и ПанчеваИ за ове услуге ангажо- ца бира Завод „Панчевац”,
ван је један од водећих посебно онда када је неостручњака у тој области – пходно урадити прегледе
dr sc. med. Слободан То- и анализе на једном месту
мић, кар ди о лог, док тор и добити резултате што пре.
С тим у вези,
медицинских
треба подсетити
наука и магии на то да се у
стар кар ди Заводу, примеологије
са
ра ради, све врИ н с т и т у т а Завод неће
сте ле кар ских
„Дедиње”.
уверења издају
С у б о т о м радити током
с п е ц и ј а л и - ванредног стања. за максимално
два сата.
стич ке ОРЛ
И овог месепрегледе ради др Горан Митевски из ца су у Заводу за клијенте
панчевачке Опште болни- осмишљени и нови пакети
це, ен до кри но ло шке др услуга по изузетно повољГордана Вељовић, такође ним ценама, а више о тоиз Опште болнице. За пре- ме, као и о додатним погледе из области гинеко- годностима које остварују
логије задужена је др Ве- сви који поседују лојалти
сна Новичић Ђоновић из картице Ауто-центра „ЗоДома здравља Палилула. ки”, погледајте на рекламКао што је већ нагла- ним странама нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПАНЧЕВАЧКИ КОРОНА-ЛЕТОПИС
Запослени у домовима за старе убудуће ће радити у сменама од петнаест дана како би се онемогућило ширење
вируса и заштитили штићеници и радници.
* * *
У време пандемије све земље света бележе пораст породичног и партнерског насиља, али Србија насиље неће
толерисати – изјавила је председница Координационог
тела за родну равноправност Зорана Михајловић.
* * *
Проширена је уредба којом се за време полицијског часа
дозвољава кретање деци са аутизмом уз пратњу родитеља или старатеља, и то тако да ће се дозвола односити и
на одрасле са аутизмом, као и на одрасле и децу с другим сметњама у развоју.
* * *
Оцене ученика формулисане формативним моделом оцењивања већ сада могу да се преведу у сумативне, бројчане, став је надлежних из Министарства просвете.
* * *
„ХИП–Петрохемија”, један од наших највећих извозника, захвалила је највећим акционарима – Републици Србији и НИС-у, јер су подржали ту компанију да у складу
са својим могућностима допринесе ублажавању последица насталих услед заразе људи.
* * *
До прошлог петка, 17. априла, за месец дана због кршења Уредбе о мерама за време ванредног стања Прекршајни суд у Панчеву процесуирао је око двеста особа, а у само четири наредна дана – још педесет једно лице.
* * *
Цариници су 16. априла
током дубинске контроле
на магистралном путу Вршац–Панчево код Банатског Карловца открили и спречили поку шај кри јум ча ре ња
осморице људи из Сирије и Бангладеша.
* * *
Довољне количине лека „хлорокин” за потребе Србије, 372.000 таблета, произвела је „Галеника”. Ради се о кључном леку у лечењу оболелих од ковида и још
крајем фебруара он се
нашао у терапијским
протоколима свих земаља света.
* * *
Градоначелник Саша
Павлов објаснио је да
ће у поклон-пакетима за најугроженија
ста ра ли ца ко је је
обезбедио Град у сарадњи с панчевачким
при вред ни ци ма би ти
основне животне намирнице и средства за хигијену. Додао је да постоји
прилично одговорних локалних предузетника који помажу сходно својим могућностима.
* * *
На седници Владе Србије 20. априла донета је одлука
да грађани старији од 65 година могу уторком, петком
и недељом да излазе у шетњу у трајању од пола сата, у
периоду од 18 часова до 1 сат после поноћи. Такође,
дозвољен је рад послодавцима из области пружања
услуга, попут аутомеханичарских и вулканизерских
радњи, обућара, кројача, хемијских чишћења, школа за
обуку возача, као и послодавцима из области трговине
на мало.
* * *
Панчевачка Зелена пијаца отворена је 21. априла. Продавци су у обавези да примењују све мере заштите, као и
купци, уз поштовање социјалне дистанце.
* * *
Надлежне инспекције су поступиле по 96 одсто пријава
грађана јединственом контакт-центру републичких инспекција. Представке су се односиле на високе цене прехрамбених производа, дистрибуцију медицинских средстава и лекова, права и обавезе на раду...
* * *
ОЕБС, НАТО и Савет Европе изразили су захвалност свима који су неуморно и неустрашиво на првој линији борбе против Ковида-19: саопштили су да је „међународна
сарадња кључна за успешан излазак из ове кризе”.
* * *
Савез самосталних синдиката града Панчева апеловао је
22. априла на представнике власти и послодавце да изнађу средства како би стимулативно наградили све оне
запослене који у овом тренутку одржавају нормално
функционисање живота у Панчеву. Поред запослених у
здравству, ССС овде мисли и на све друге раднике који
због природе свог посла свакодневно долазе у контакт с
већим бројем људи.
* * *
Градски штаб за ванредне ситуације најавио је да ће у
четвртак, 23. априла, у 8 сати, у просторијама Туристичке организације града Панчева организовати поделу
дезинфекционих средстава, натријум хипохлорита, представницима месних заједница.
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НАШ ГРАД У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ИЗДРЖАТИ: ЈОШ МАЛО СТРОГО,
ПА ОПУШТАЊЕ!
(Наставак с 2. стране)

Од око 350.000
повратника у земљу,
њих 150 у притвору
Више од сто окривљених за кршење мере кућне самоизолације након повратка из иностранства пуштено је до данас
из притвора. У притворским
јединицама у Вршцу, Пожаревцу и Пироту намењеним само за смештај повратника који меру нису испоштовали, на
дан 16. априла, налазило се 58
окривљених. Од проглашења
епидемије коронавируса у Србији 10. марта, више од 350.000
људи вратило се у нашу земљу.
Највећи део повратника је поштовао дату меру, притвор је
одређен за више од сто педесеторо људи који су ту меру
прекршили, а неким грађанима су судови одређивали кућни притвор.
Због хитности ових поступака судови су у протекло време
одржали преко 50 суђења путем „Скајпа”, а након изрицања пресуда окривљенима се најчешће укида притвор или се
мења за кућни. У неким случајевима притвор је окривљенима укинут и без заказаног суђења, како на предлог браниоца,
тако и према одлуци судије.

Надомак Панчева
покушај кријумчарења
људи
Поред тога што је царинска
служба стално присутна на граничним прелазима, она располаже и специјализованим тимовима цариника који контроле спроводе у унутрашњости
територије земље, чиме се повећава успешност откривања
прекршаја.
Да кријумчари користе сваку могућност за злоупотребе и
током ванредног стања, показује случај откривен 16. априла
током дубинске контроле на магистралном путу Вршац–Панчево код Банатског Карловца,
када су цариници спречили покушај кријумчарења осморице
људи. Они су уочили сумњиви
комби који је стајао поред пута
чекајући да се службено возило
удаљи. Искусни службеници су
то приметили, па су се одлучили за детаљну контролу комбија, којим је управљао четрдесетседмогодишњи српски држављанин. Возач је признао да
превози људе, а у теретном делу комбија се налазило осам
илегалних миграната. Мушкарци затечени у комбију нису поседовали никакву документацију, а како су изјавили, долазе
из Сирије и Бангладеша.
Случај је одмах пријављен
најближој полицијској станици у Али бу на ру, ко јој су
мигранти и предати у даљу
надлежност.

„Галеника” произвела
кључни лек за оболеле
од ковида
Директорка Републичког фонда за здравствено осигурање
(РФЗО) Сања Радојевић Шкодрић изјавила је 16. априла за
РТС да је из Кине стигла супстанца за производњу лека „хлорокин”. Четири дана касније,
20. априла, потврдила је да је
„Галеника” произвела 372.000
таблета тог лека, који се користи за лечење реуматоидног артритиса и лупуса, као и оболелих од ковида. Према њеним
речима, те количине су довољне за потребе Србије и сада
„можемо да се опустимо”.
– То је кључни лек у лечењу
ковид-пацијената и већ крајем
фебруара нашао се у терапијским протоколима свих земаља света. С појавом пандемије

сачекала нас је немогућност
увоза и једини излаз био је
сопствена производња. Сада
можемо да будемо мирни, осигурани смо – подвукла је она
и додала да је централизована расподела свих лекова који се користе у ковид-терапији, укључујући и „хлорокин”,
чи ме је обез бе ђе но да све
болнице добију континуирану
терапију.
„Хлорокин” се даје на налог
лекара специјалисте и никако
не сме да се узима на своју руку.
Сања Радојевић Шкодрић је
казала и да ће бити започета
кампања позива онима који су
прележали Ковид-19 да, ако то
желе, донирају крвну плазму.
Метода је безбедна. Потребно
је да имају два негативна теста
и да се после петнаест дана ураде провере и додала да је држава обезбедила и две врсте тестова за одређивање антитела.
Терапија крвном плазмом није
самостална, никако се не примењује изоловано, већ у комбинацији с другим терапијама.
Прецизирала је да даваоци
могу имати од 18 до 60 година, не смеју да имају хронична
обољења, не могу да имају испод 60 килограма, сви брисеви
морају да буду негативни, а
крвна слика и биохемијска анализа у референтним вредностима. Први грађанин Србије
који је после оздрављења од
коронавируса донирао крвну
плазму је Предраг Ђелевски из
Глогоња, још седморо људи било је на информативном разговору, док се до краја недеље
очекује још тридесетак.

Директорка РФЗО-а је најавила да ће се, према препорукама кинеског тима, највише
ових активности обављати на
лето, а све узевши, ради се о
испитивању каква је имунизација наше популације.

Пешевски: „Хуманост
треба исказати на делу”
Како пишу београдски медији
и преносе панчевачки, на позив градоначелника Панчева
Саше Павлова да привредници донацијама помогну куповину пакета за 13.500 панчевачких пензионера чија су примања нижа од 30.000 динара
одазвао се и Зоран Пешевски,
власник Ауто-центра „Зоки”,
недељника „Панчевац” и Завода за здравствену заштиту радника „Панчевац”. Ове три фирме, како је наведено, донирале
су 450.000 динара.
Медији наводе да успешном
привреднику Зорану Пешевском ово сигурно није први, а
вероватно ни последњи пут да
помаже свом граду. Пешевски
није желео да одговара на новинарска питања у вези с овом
темом, рекавши само да „на
хуманост не треба трошити
ре чи, тре ба је ис ка за ти на
делу”.
Градоначелник Павлов је појаснио да ће у пакетима бити
основне животне намирнице и
средства за хигијену, а поделу
ће обавити волонтери при месним заједницама у Панчеву и
на селима.
– Имамо заиста доста одговорних локалних предузетника који помажу сходно својим

ГРА ЂА НИ СЕ ЖА ЛЕ НА ЦЕ НЕ,
ДИСТРИБУЦИ ЈУ ЛЕ КО ВА...
Је дин стве ни контакт-цен тар републичких инспекција је за прве три недеље рада примио више од 3.000
представки грађана и привреде на потенцијално незаконито поступање привредних субјеката у околностима изазваним ванредним стањем, јавља „Танјуг”. Прве две недеље највише представки односило
се на неуобичајено високе
цене прехрамбених производа, неиздавање фискалних рачуна, чињеницу да у
продавницама људи раде
без заштитних средстава,
као и на дистрибуцију медицинских средстава и лекова, а последњих дана расте број пријава у вези с
правима и обавезама на
раду.

Драган Пушара, шеф Владиног тима за реформу инспекција, каже да је, поред
прослеђивања свих представки и пријава грађана
надлежним инспекцијама,
квалитет Контакт-центра прикупљање питања од значаја
за привреду и њихово прослеђивање Владином тиму
за економска питања, што
потом указује на потребу унапређења законског оквира.
Тако Контакт-центар остварује и улогу комуникације са
инспекцијама ради отклањања неусаглашености рада
привреде са законом, али и
ону превентивно-едукативну,
на којој почива нови инспекцијски приступ у Србији.
Досад су надлежне инспекције поступиле по 96
одсто пријава.

могућностима, имајући у виду
све потешкоће с којима се привреда сусреће у овом тешком
тренутку – рекао је градоначелник.
Штаб ће ових дана одлучити
којом динамиком ће подела
пакета бити обављена.

ОЕБС, НАТО, СЕ: хитно
пронаћи вакцину!
Ли де ри
пар ла мен тар них
скупштина ОЕБС-а, НАТО-а и
Савета Европе изразили су забринутост због пандемије коронавируса, претњи по здравље људи, те разарајућих последица на друштва, демократије
и фундаментална права и слободе људи, као и на светску
економију.
Председници парламентарних скупштина трију организација у заједничком саопштењу упутили су поруке саучешћа породицама преминулих
и изразили велику захвалност
свима који су неуморно и неустрашиво на првој линији борбе против Ковида-19, а пре
свих здравственим радницима, научницима и истраживачима, као и припадницима војске и полиције. У саопштењу
се каже и да је „међународна
сарадња кључна за успешан излазак из ове кризе”, а потписници су поздравили све облике међународне сарадње који
доприносе спасавању људских
живота.
Они су нагласили да је од
највеће важности за победу над
пандемијом хитно проналажење терапије и вакцине против
коронавируса.

Лучани помогли нашем
граду с 500 пакета
Заменик команданта Штаба за
ванредне ситуације Града Панчева Александар Стевановић
изјавио је да је наш град од
Општине Лучани добио помоћ
у виду 500 пакета са основним
животним намирницама намењених социјално угроженим
Пан чев ка ма и Пан чев ци ма.
Пакете су одмах преузели активисти сеоских месних заједница, па ће преко волонтера
бити подељени најугроженијим
ста нов ни ци ма пан че вач ких
села.
Према свему судећи, тако су
становници Лучана нашли диван начин да се одуже Панчеву за помоћ која им је прошле
године стигла из нашег града
када је Драгачево било погођено поплавама.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

5

ДРУШТВО

Петак, 24. април 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНИ И БАНКЕ – УТАКМИЦА У КОЈОЈ СЕ УВЕК ЗНА ПОБЕДНИК

БАЈКА О МОРАТОРИЈУМУ
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 пејоративни назив којим их људи често квалификују – као једине легалне зеленаше. Зато није изненађујуће да ће и
ситуацију с пандемијом коронавируса искористити не само да се не одрекну ни цента своје очекиване зараде већ да је додатно увећају – пише
недељни лист „Експрес”.
Реч је, наравно, о фамозном мораторијуму 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 прихватио услове овог мораторијума, пристао је да му рате кредита у просеку
буду веће за три до четири евра. То повећање је последица практично двоструког 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 камата за период застоја, али која ће бити
распоређена на преостали број рата.
То ће, можда, просечном кориснику стамбеног кредита изгледати минорно. Али све, ипак, зависи од тога
колико је коме рата још остало да исплати кредит.
Узмимо, на пример, особу која је
тек потписала уговор о кредиту на
тридесет година, односно 360 месеци. Уколико му се свака рата увећа за,
рецимо, четири евра, њега ће у коначном 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 Удружења банака Србије из јануара 2020.
године, 122.056 корисника стамбених
кредита?
КОРИСНИЦИ КРЕДИТА
1.449.589
правна лица
52.109
предузетници
1.057.023
становништво
Ако узмемо у обзир да је око десет
одсто задужених, према до сада доступним 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 месеца до краја отплате кредита.
Ако бисмо направили калкулацију
према којој је већина њих на полови-

ни тридесетогодишњег периода за исплату 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 приходовати око 80 милиона евра више
од онога на шта су рачунале у тренутку када су те кредите одобравале.
На то да ће банке дупло обрачунавати камате на кредите под мораторијумом, упозоравало је и удружење
„Ефектива”, у којем су посебно огорчени на Народну банку Србије, која
је, како оцењују, „одиграла непоштено и омогућила банкама додатну зараду кроз наплату дупле редовне камате, чиме се кредит поскупљује у
коначници, мада то не значи да мораторијум 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 минималцу или чак без икаквих при-

менску вредност новца. Они би само
тиме направили нови ануитетни план
који више одговара дужницима, а који у ситуацијама попут ове с пандемијом врло вероватно имају ниже приходе, или их немају уопште, па онда
не могу ни да плаћају кредит. Али што
се тиче губитка и укупне наплате кредита, 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 плати на крају.
– Банку занима колика је нето садашња вредност кредита и како год
да вам организује наплату, какав год
ануитетни план да састави, банци је
суштински свеједно из аспекта вредности кредита. Можда јој није свеједно из аспекта одржања ликвидности,

хода, слаже се и некадашњи гувернер
Народне банке Србије, а данас професор на београдском Економском
факултету, Дејан Шошкић. Он, међутим, 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 ситуацију искористити да се оките ореолима доброчинитеља, иако заправо нису ништа урадиле.
Уз ограду да није детаљно упознат са
одлуком Народне банке Србије о мораторијуму, 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 Народна банка Србије, појефтини пословање.
– То би било фер, да буде двосмерно. Али ако банке дају мораторијум а
да није бескаматни, онда оне у суштини не губе ништа. Оне не подосе никакав трошак, јер им је свеједно да ли
ће камату да наплате на почетку или
на крају, уколико узимају у обзир вре-

али су код нас банке ионако ликвидне. А увек постоји и могућност не само међубанкарских позајмица него и
кредита за ликвидност у крајној инстанци од централне банке. Тако да
је банкама суштински свеједно како
ћете ви отплаћивати кредит. Чињеница да га ви отплаћујете сваког месеца лакша је за дужника. Истовремено, 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 кредитни бонитет и показује да је солидни 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 кредитних картица, па предузећа и предузетнике који су оптерећени кредитима...

Можда да, а
можда и не!
Како је у медијима већ објављено,
више од десет одсто клијената Комерцијалне банке одбило је паузу на
отплату кредита.
ДУГОВАЊА СТАНОВНИШТВА*
Готовински
497.039
Потрошачки
14.581
Остали
56.706
Стамбени
420.215
Пољопривредни
68.482
(* Милиони динара)
– Од укупно 122.000 клијената из
категорије физичка лица и пољопоривреда, 15.171 клијент се определио
да неће мораторијум, што је око 12,4
одсто – кажу у Комерцијалној банци.
– Примену ранијег мораторијума, који би се односио и на рате пре 31.
марта, тражило је 958 клијената. Клијенти су имали рок да се изјасне о
увођењу мораторијума за кредите који 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 изјашњавања 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 прихвате мораторијум све док траје ванредно
стање – кажу у Комерцијалној банци.
Слична је статистика и у „Еуробанци”. Како су нам рекли, од укупног
броја задужених предузећа и других
правних лица, 90 одсто је прихватило мораторијум, а када су у питању
стамбени, кеш и остали кредити појединаца, само је три одсто ових клијената одбило паузу и изабрало да настави отплату.
Слично је и у Војвођанској банци,
чију је понуду о увођењу застоја прихватило чак 97 одсто клијената, односно само се три одсто изјаснило да
жели да настави отплату.
Мораторијум је одбила чак трећина клијената „Креди агрикол банке”.
Маријана Цупара, руководилац дивизије за дигитал и маркетинг ове
банке, изјавила је за „Вечерње новости” да је, када су питању правна лица, тај проценат чак и већи – 40 одсто
њих није желело одлагање отплате
дугова, а сваки пети клијент међу становништвом одбио је мораторијум.
Најбројнији међу њима су власници 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 настављају отплату кредита.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР НИС-а

Још једно искуство у низу
Здравље и стабилно
снабдевање енергијом
приоритети НИС-а
Менаџмент Нафтне индустрије Србије од избијања епидемије коронавируса и увођења ванредног стања у Србији
предузео је низ мера како би се заштитило здравље запослених, екстерних
сарадника, извођача и потрошача.
Спроведене су бројне активности
да би се очувала производња на свим
виталним постројењима и стабилност
у снабдевању нафтним дериватима.
Поред тога, НИС је у новонасталим
околностима убрзао рад на иновативним решењима и пројектима и омогућио коришћење нових услуга на нашем тржишту које доприносе томе
да потрошачи на брз и ефикасан начин обаве своје потребе, али и да се
истовремено придржавају свих мера
предострожности у условима епидемије. На пример, уведен је нов систем електронског плаћања – мобилна апликација „Drive.Go” пружа могућност плаћања на точионом месту,
без уласка у продајни објекат.

Прилогођен рад
Према речима менаџмента, производња и прерада нафте и нафтних

јавних институција, као и правних
и физичких лица с посебним дозволама.
У НИС-у тврде да ће и у наредном
периоду наставити да поштују све препоруке надлежних државних органа
и пажљиво пратити развој ситуације
како у Србији, тако и у другим земљама пословања, у вези с појавом и
ширењем коронавируса.

Неће бити лако

Кирил Тјурдењев
деривата, затим њихова испорука,
као и продаја горива на бензинским
станицама „НИС Петрол” и „Гаспром”
одвијају се у најбољем реду и НИС
ста бил но снаб де ва ста нов ни штво,
привреду и јавне институције. У складу са одлукама надлежних државних органа, измењено је радно време бензинских станица компаније.
Поред тога, одређен је и један број
објеката који раде 24 сата и они су
доступни само за снабдевање државних органа, здравствених и других

Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, тим поводом је изјавио да
се сви суочавамо са ситуацијом без
преседана у новијој историји и да су
наши животи темељно другачији од
рутине којом смо живели и радили
пре само неколико недеља.
– У таквим околностима разумљиво је да, пре свега, бринемо о свом
здрављу и здрављу наших најближих, баш као што су здравље и безбедност запослених и потрошача приоритет за нашу компанију. Међутим,
НИС је један од темеља енергетског
система Србије и на нама је одговорност да свим грађанима и државним органима наставимо да испоручујемо енергију потребну да се са
успехом, заједнички, супротставимо
свим изазовима и допринесемо да
се што пре вра ти мо нор мал ном

ХОЋЕ ЛИ БИТИ ПОВРАТКА
У ШКОЛЕ ДО ЈУНА?

животу. Због тога смо учинили значајне напоре да обезбедимо несметану производњу, прераду и дистрибуцију нафтних деривата у нимало
лаким околностима и желим да изразим захвалност свим нашим запосленима који су својом посвећеношћу и дисциплином допринели да
се ови циљеви остваре – рекао је Кирил Тјурдењев и подсетио да се у
својој историји НИС сусретао с многобројним искушењима и из свих је
изашао као победник. Он сматра да
сва та искуства уче и да већ сада
морамо да размишљамо о времену
када ћемо се вратити редовном животу и пословању и када ћемо бити у
прилици да надокнадимо пропуштено. Ми шље ња је да то не ће би ти
нимало лак задатак, али је уверен
да имамо довољно знања и снаге
да ис пу ни мо ци ље ве ко је се би
поставимо.
– Наши приоритети и надаље ће
бити безбедност, иновативна решења и ефикасно пословање како бисмо оперативне и финансијске показатеље очували на нивоу који ће нам
гарантовати даљи развој компаније
на добробит наших запослених, акционара и шире друштвене заједнице – рекао је генерални директор
НИС-а.

Министар просвете Младен Шарчевић прошле недеље је направио
пометњу двема опречним изјавама када је реч о наставку школске
године. Последња гласи да до краја школске године неће бити повратка у учионице за процес редовне наставе и да ће бити измењен Правилник за оцењивање, како би наставници могли да закључе оцене. Поред тога, истакао је
да још увек нема коначне одлуке
о томе да ли ће ове године бити
укинута мала матура, али да ће за
две до три недеље бити представљен модел који ће одговарати
епидемиолошкој ситуацији у Србији и бити у складу са закључком
и сценаријем који ће се примењивати у Европи за завршни испит –
шта год то значило.
Ђаци, родитељи и наставници
су потпуно збуњени, јер су поруке
надлежних различите из дана у
дан. Ресорни министар Младен
Шар че вић у јед ној сед ми ци
је наја вио раз ли чи те мо гу ће
сценарије.
– Ми повратак у школе немамо
класично у јуну, ми имамо завршену наставу, што је јако велика
предност, значи ми се виђамо са
малим групама, тада претпоставка и тада решавамо ова питања
провере знања, уписа – рекао је
Шарчевић 15. априла.
А онда, три дана касније, о враћању ђака у клупе министар је изнео супротан став:
– То нећемо имати, а онда како
ствари буду биле безбедне, цео јун
испред себе, наравно да се у јулу и
августу никада није радило, па неће ни сада.
Све у свему, овакве изјаве само
још више збуњују ђаке и родитеље,
а професори као професори урадиће шта им се каже, мада није
баш свеједно ником када те неко
прави будалом – нарочито у оваквој ситуацији.

ОНЛАЈН НАСТАВА
У ВОЈВОДИНИ

Титл на језицима
националних заједница
Ђаци већ у оквиру наставе на даљину која се спроводи услед панде ми је ко ро на ви ру са, на сај ту
РТВ-а, у одељку „Дигиталне припре ме за ма лу ма ту ру”, сва ког
радног дана могу да погледају избор од три до укупно две стотине
задатака, у склопу емисије „Ја бирам”. Видео-прилози обухватају
задатке градива из седам предмета за полагање мале матуре и
емитују се почев од 1. априла.
Уједно, на сајту РТВ Војводине
од прошле недеље доступни су и
титловани прилози на језицима
националних заједница, који су
намењени осмацима како би обновили градиво из кључних предмета. Покрајинска влада је издво ји ла 16 ми ли о на ди на ра за
овај пројекат.
Предавачи су наставници основних и средњих школа, као и факултета, а сваки задатак је, уз објашњење предавача, праћен анимираном илустрацијом која ученицима помаже да се подсете чињеница и већ усвојених знања. Поред
тога, РТВ Војводина је отпочела
еми то ва ње школ ских ча со ва за
осмаке с платформе „Моја школа”
Радио-телевизије Србије. Предавања су такође титлована на језике
националних заједница, а доступна су на „Јутјубу”. За активирање
приказивања титлова потребно је
кликнути на ознаку ЦЦ у доњем
десном углу „Јутјуб” плејера. За
одабир жељеног језика кликните
на иконицу зупчаника у доњем десном углу, па затим на опцију „Subtitles”, где ће се приказати доступни језици.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Додати живот
годинама
Препознавањем и неговањем
сопствене мудрости свака особа „у годинама” постаје непроцењив дар, који постаје непресушан извор путоказа за многе
који су кренули истим путем.
Да бисмо могли да применимо мудрост старијих, треба да се издигнемо до њихове
суштине. То можемо само на
један начин: ако успоримо
помахнитали точак свакодневице и научимо да слушамо.
У покушају да нам пренесу
своја искуства, са жељом да
Пише: Марија Достић,
не правимо исте грешке, допсихолог
ђе до речи које делују као наДраги моји, научили смо да пуњен пиштољ. Ако оне убију
обележавамо значајне живот- веру да има шта да се научи,
не догађаје везујући их за пе- путокази постану невидљиви
риод када су се до го ди ли. и заувек сакривени у болу и
неразумевању.
Управо због тоСтрпљење је
га имамо рођенједина стаза кодане, годишњијом стижемо до
це, помене... Нена ших дра гих
како се заокрукојима су годиживањем ци - Kада се „уђе у
не исцртале маклуса годишњих године”, време
доба стварају успори таман толико пу про жи вље ног на ли цу.
контуре будућих
да уморне ноге могу Kада с разумеуспомена.
вањем улазимо
Трошење вре- да га прате.
у њихова срца,
мен ског ни за
усамљеност подоводи до преласка из нестрпљивости и „је- стаје подношљивија, лакше
двачекања” још једне године, се поднесе време које прође
рођендана, путовања... у вре- до следеће најважније стваме које мудрост испуњава по- ри у њиховом животу – до
лаганим заустављањем безгла- још једног заједничког треве јурњаве. Скоро непримет- нутка. Бескрајним разумевано се са чекања прелази у пе- њем постижемо да се живот
риод када смо „у годинама”. додаје годинама, помажемо
Сустижу се све дочекане и не- смислу да проструји кроз једдочекане, прошле и будуће го- ноличне дане и способнији
дине, спајајући се у једино што смо да препознамо мудрост.
је остало – у сада. Kада се „уђе Често се иза погледа који уме-

у године”, време успори та- ју да замуте самоћа или боман толико да уморне ноге лест крије бескрајно поље момогу да га прате. Неприметно гућности које чекају да буду
се мења рутина којој су прет- препознате и искоришћене.
ходне године дале убрзање и Њихова животна слагалица
замењује се мирноћом из које чека најважнији део, који се
се посматра узбурканост сва- кроз љубав и племенитост некодневице. Временска дистан- по гре ши во укла па и бу ди
ца постаје за многе превели- успавану мудрост.
Kада примека, јер кад сте
тимо да нам је
„у годинама”,
лоше од окресве је теже врата ња у ме сту
тити се у стварна сопственој
ност најдражих
Стр
пље
ње
је
је
ди
на
животној вртеи пустити их у
шци, време је
своје сада. Не- стаза којом стижемо
да потражимо
р а з у м е в а њ е до наших драгих
мир и сигуроно га што се
ност у неким
догађа многи- којима су године
очи ма
ко је
ма ко ји већ исцртале мапу
одавно назиру проживљеног на лицу. крију љубав и
мудрост наникрај свог врезаних година.
мен ског ни за
повећава раздаљину и проду- Заокупљени обавезама, рокобљује јаз између оних који су вима, годишњицама... не висе до јуче разумели. Љубав се димо истину коју нам време
„облачи” у бригу и стрепњу и ојачава и све чешће подмеће
постаје непрепознатљива. Го- на пут, а то је да неизбежно
дине бришу значај сатима, та- стижемо „у године”, када нам
ко да остаје само понеки тре- стечена мудрост не значи ништа ако немамо с
нутак испуњен пажњом и реким да је почима драгих лица, које су пределимо.
познатљиве толико да их је
скоро немогуће по слати у
заборав – заувек.
Додавањем година животном низу постаје све израженија и јача мудрост, која сада
стоји на темељима искуства.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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СЕКС У ДОБА КОРОНАВИРУСА

ИГРАЈТЕ НАСИГУРНО – ВОДИТЕ
ЉУБАВ САМИ СА СОБОМ
Њујорчани су од власти добили приручник за безбедан секс
у доба пандемије, а оно што
им је препоручено може применити цео свет: пошто се још
не зна са сигурношћу како се
све коронавирус преноси, најбоље би било сексуални живот
ставити на стендбај. Вољена
особа с којом живите није лош
избор уколико никуда не излазите, али ваш најсигурнији сексуални партнер тренутно сте –
ви сами.
Градске власти Њујорка, града у којем је од 8,7 милиона
становника коронавирусом заражено њих више десетина хиљада, објавио је, веровали или
не, приручник за безбедан сексуални живот током епидемије. Елек трон ска вер зи ја тог
упутства, откуцана на две стране, може се преузети са сајта
њујоршке владе. У том документу нагласак је на идеји да
је тренутно један од безбеднијих начина да водите љубав –
да то чините са својим сталним партнером.
Штавише, америчко министарство здравља, које потписује тај приручник, препоручује грађанима Велике јабуке, која је тренутно потенцијално највеће жариште коронавируса у
свету, да је сада свакако насигурније водити љубав – са самим собом.

У се и у своје кљусе
„Мастурбација је најбезбеднија, поготово ако пре и после
тога топлом водом и сапуном
опе ре те ру ке (али и сво је
играчке), јер је то једини поуздан начин да се не заразите
коронавирусом. Други, мада
мање безбедан начин сигурног секса, јесте вођење љубави с партнером с којим живите. Остварујте што мање блиских контаката с другим људима, укључујући и секс, ако
желите да спречите ширење
Ковида-19”, пише у приручнику за Њујорчане.
Грађанима се саветује и да
избегавају групни секс, као и
љубљење, а онима који партнере траже преко интернета,
препоручено је да се задрже на
видео-сусретима, порукама и
четовању.

Знамо да ништа не знамо
Да су времена другачија, можда би овакав приручник и
деловао чудно, али у ситуацији када се сусрећемо с вирусом о чијем се путу преношења још увек недовољно зна,
заштита здравља мора бити
приоритет.
Сексуални односи представљају пут преношења великог
броја различитих обољења, а у
овом тренутку још увек није
утврђено да ли је нови коронавирус присутан у вагиналним
секретима или ејакулату. Довољно разлога за опрез даје нам

чињеница да вирус јесте идентификован у столици, али и да
се врло лако преноси блиским
контактима који уопште не мора ју под ра зу ме ва ти секс.
Исповести оболелих сведоче о

није ни накрај памети, док је
с другима ситуација дијаметрално супротна – сексуална
жеља им је појачана баш сада,
било зато што им је партнер
недоступан, било зато што су

ШТА ЈЕ ТО СЕК СТИНГ?
У наш вокабулар ових дана
због пандемије улазе многе
нове речи. Нажалост, најчешће су то медицински термини, о којима овог пута нећемо. Уместо тога, у складу
с темом, обрадићемо реч –
секстинг. У случају да за њу

лаже и фотографија – експлицитна, подразумева се.
Секстинг је у време пандемије доживео процват и послужио као добар начин да
се распале страсти међу
партнерима који су силом
прилика раздвојени.

Срећом имамо интернет

још нисте чули, сада је право време да је научите.
Назив потиче од енглеске
речи texting, што значи слање СМС поруке. Секстинг
(sexting), као што и име каже, јесте слање поруке са
сексуалним садржајем. Наравно, порука не мора уопште да садржи само текст,
већ се уз њу најчешће притоме да је неретко и руковање
с познаницима сасвим довољно да се заразите.

Црно-бели свет
Било како било, чини се да су
људи данас подељени и по питању секса и иду у крајности:
једнима је, због актуелних проблема, страхова и брига, либидо потпуно опао, те им секс

Ако вам све ово звучи као
добра идеја, ипак припазите коме шта шаљете. Уколико нисте у озбиљној вези,
сетите се да би партнер могао да злоупотреби ваше
фотографије или снимке
једног дана кад не будете
заједно. Уколико пак имате
поверења једно у друго, само напред!
свесни да је „дружење” са особом с којом не живе потенцијално опасно по живот. Управо их забрањено воће највише
привлачи.
Имати снажнију сексуалну
жељу него иначе потпуно је
нормално, поручују стручњаци
који се баве истраживањем сексуалног понашања, али напомињу да се не треба играти

КИ СИН ЏЕР – СПРА ВА ЗА ЉУ БЉЕ ЊЕ НА ДА ЉИ НУ
Веровали или не,
измислили су чак и
то: апарат за љубљење на даљину!
Стварчица се зове
„кисинџер” (не, није
добила име по политичару) и изгледа
као велики телефон
са силиконском површином на предњој страни. Ту један партнер
треба да утисне свој пољубац, а уређај након тога мери притисак на површину и
тај акт нежности преводи у

судбином и да у овој ситуацији
треба дозволити разуму да води главну реч.
Ипак, да нису баш сви послушали ове савете, потврдили су истраживачи с познатог
института Кинси на Универзитету у Индијани, који спроводе истраживање о томе како је
пандемија утицала на сексуалност и међуљудске односе. Они
су, наиме, до сада установили
да је јако порастао број људи
који сексуалне партнере траже онлајн. Ипак, с друге стране, повећао се и број оних који
су се тотално изоловали, што
поново иде у прилог чињеници да, када је секс у питању,
тренутно имамо две крајности
и – ништа између њих.

апликацију и шаље је другом
партнеру.
Онај који прима „пољубац”
може да површини приближи образ или усне (или неки
други део тела, по жељи), а

мотори испод површине обављају остатак посла, будући да
силикон померају
тако да, тврде креатори, притисак изгледа као пољубац.
Справа за пољупце је још увек у фази развоја, а засад
је намењена само
за иОС, тако да ће највише
среће имати корисници модернијих уређаја „ајфон”, који ће први испробати љубљење на даљину.

Да нам се пандемија десила
пре неколико деценија, у време
када интернета није било, можемо само замислити колико
би нам било теже у сваком смислу. Но какве то сад има везе
са сексом? И те какве!
Анкете и анализе посећености интернет портала недвосмислено показују да људи тренутно упражњавају више онлајн сексуалних активности него икада у историји. Тренутно
је за велики број особа баш то
главни начин да дођу до сексуалног задовољства и повезаности с другим људима.
Ово је време када се преко
мобилних телефона размени
огроман број СМС порука са
сек су ал ном ко но та ци јом и
неретко врло експлицитним
садр жа ји ма (по гле да ти уо квирени текст). Многи сада
имају више приватности потребне за слање таквих порука, па тражење партнера на
ин тер не ту ви ше ни је огра ничено на викенд и вечерње
сате.

Боље флерт него страх
Чињеница да сајтови за упознавање бележе рекордну посету можда је заправо добра
вест. То би требало да буде
знак да су људи пронашли начин да сачувају своје ментално здравље, тако што ће, уместо да непрекидно размишљају о болести и смрти, време
радије проводити флертујући
и размењујући нежности на
најбезбеднији могући начин –
бесконтактно.
Планета дефинитивно пролази кроз највеће промене у
историји човечанства, а очигледно је да се исто дешава и
на пољу партнерских односа.
У доба када брзопотезне „Тиндер” романсе због короне уступају место старомодним, трајним везама, нема сумње да ће
се и дефиниције, ставови, веровања и правила драстично
(и заувек!) променити и на пољу љубави.
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ПОРОДИЦА У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

ОСТАТИ НЕЗАРАЖЕН... И НОРМАЛАН
Опасност која је запретила планети, ограничено кретање,
присилна затвореност у домовима, затворене школе и фабрике, неизвесна будућност... – све то, уз поплаву разних,
понекад и противречних информација, све нас чини узнемиреним, раздражљивим, нетолерантним према другима и

доводи у искушење наше ментално здравље и породичне
односе.
У први мах лекари су нас засипали саветима како да перемо руке и како да кашљемо на улици, а сада већ постаје јасно
да су нам потребни и савети друге врсте: како да сачувамо

РЕЧ ПСИХОЛОГА

НЕМА ЛАЖИ, НЕМА ПРЕВАРЕ

Испит за породицу

Како с децом разговарати о пандемији
Причајте с децом што више,
слушајте њихова питања и размишљања. Њихово схватање
ситуације, расположење и понашање 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 коронавируса и да што боље разумеју садашње околности.

Мала деца

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

О чему брину Земљани
На основу свог искуства из
праксе и разговора с клијентима, наша саговорница је открила како се данас осећа и о чему брине просечан становник
планете Земље.
– Целокупна ситуација, генерално, веома је стресна за
свакога од нас и ставља на тест
нашу менталну кондицију и
личне капацитете за превазилажење кризе. Најпре би требало рећи да су страх, узнемиреност, осећај беспомоћности
или туга нормалне реакције на
тренутну ситуацију. Неприродно би било да смо незаинтересовани и равнодушни. Поред
страха од болести, код људи се
јавља и егзистенцијални страх
везан за будућу економску ситуацију нације. Иако су ови
страхови оправдани до неке
мере, морамо се потрудити да
не мислимо много унапред о
стварима које су још увек неизвесне, већ да се фокусирамо
на садашњи тренутак, на оно
што сада можемо урадити како би нам било боље – истиче
Јадранка Грујичић Ђурић.

Породични односи на испиту
Напетост и тензија поводом актуелног стања могу, каже психолог, дестабилизовати породичне системе и бити окидач
за конфликте између деце и
родитеља или партнера међу
собом. Но има начина да се то
превазиђе.
– Време које породице проводе заједно треба осмислити
и структурирати, што за многе
може бити тежи задатак него
сачувати се од оболевања. Чланови породице могу се међусобно договарати како ће проводити време, колико времена
ће утрошити на заједничке активности, колико времена им
је потребно за сваког понаособ, могу поставити нове границе, редефинисати приоритете или креирати нове породичне ритуале који ће допринети јачању веза. Морамо имати на уму да се живот може
одвијати и под другачијим
околностима, а што смо флексибилнији, лакше ћемо то

душевни мир. Тим пре што од психичке стабилности одраслих зависи и душевно стање наше деце, која постојећу ситуацију могу да доживе веома драматично.
Циљ редова који следе јесте да бар мало помогну у сналажењу у ванредном стању.

прихватити и реорганизовати
свакодневицу – саветује наша
саговорница.

Како заштитити ментално
здравље деце и младих?
– У овој ситуацији деца се могу
осећати тужно, збуњено и уплашено. С обзиром на то да она
немају довољно животног искуства, нити механизама за суочавање с кризним ситуацијама, родитељи имају улогу регулатора стреса. Деца од родитеља уче о начинима испољавања емоција, као и о начинима
на које могу обрадити негативне емоције и суочити се са стресом, те је на родитељима задатак да буду сталожени и прибрани и да буду узор својој деци. Савет је да буду стрпљиви и
да разговарају с децом на начин прилагођен њиховом узрасту, кроз игру, слике, квизове

Јадранка Грујичић Ђурић
на ову тему, користећи језик
прилагођен детету. Када су у
питању адолесценти, иако с њима можемо разговарати као са
одраслима, неопходно је скренути им пажњу на поштовање
донетих мера које подразумевају изолацију и суздржавање
од социјалних контаката, посебно због осетљивости овог периода, за који је карактеристично бунтовно понашање. Породица са адолесцентом у изолацији мора имати на уму да је
адолесценту потребно да има
своје време, свој простор, уз поштовање граница, што се треба
постићи договором свих чланова 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 болести до канцера.

Стога је врло важно да пронађемо начине да стрес макар
ублажимо. За то нам је на располагању много техника, а Јадранка Грујичић Ђурић предлаже следеће:
– У психотерапији се користе различите технике, као што
су терапија кувањем, арт-терапија, музикотерапија или библиотерапија, које сада могу бити корисне уколико особа има
интерес за њих. Пустите музику и плешите, опробајте се у
кувању нових јела са својим укућанима, уживајте у бојама, мирисима и укусима. Разговарајте са укућанима о својим страховима, недоумицама, тескоби... Приче из другог угла могу
бити лековите. Уколико сте сами, свакодневно пишите дневник својих емоција, сваког дана у исто време. Будите свесни
да у овоме нисте усамљени, да
је ово планетарни изазов, постављен пред све нас. Најједноставнија техника коју свако од
нас може применити јесте дубоко дисање. Сваког јутра и вечери или у ситуацијама када
смо напети или анксиозни можемо је примењивати: дубоки
удах кроз нос, задржавање ваздуха од пет до седам секунди,
затим издисај кроз уста и тако
три пута. Поред овога, забрињавајуће мисли одагнајте дистракцијом: одаберите занимљив
филм, серију или музику коју
ћете слушати. Уколико неко жели озбиљније да ради на себи и
савлада сложенију технику, ту
бих препоручила аутогени тренинг, који је вишеструко користан и има пуно бенефита по
психофизичко здравље.

Када је време да потражимо
стручну помоћ?
– Уколико страх постане преинтензиван и омета свакодневно функционисање, могу се јавити симптоми као што су несаница, мигрене, убрзан рад
срца, поремећај апетита и слично. У тим тренуцима никако
не треба посезати на своју руку за анксиолитицима или антидепресивима, већ се треба
обратити психијатру или психологу за стручну помоћ. У
овом моменту психолошка подршка је доступна и бесплатна за све оне који се са стресом не могу изборити сами,
што путем институција здравственог система, што путем невладиног сектора. Институт за
ментално здравље има отворену телефонску линију за подршку деци и адолесцентима –
наглашава Јадранка Грујичић
Ђурић.
Д. Кожан

Бебе и мала деца првенствено
осећају родитељска осећања,
између осталог и страх и забринутост.
l Покушајте да будете максимално смирени када сте с
бебом и малом децом.
l Држите се своје рутине у
дневним активностима колико год је могуће. Она је деци
изузетно важна. Делује смирујуће и охрабрујуће.

l Малу децу држите подаље
од вести на телевизији.
l И веома мала деца могу да
покажу знаке анксиозности немиром и плачљивошћу. Проводите што више времена заједно мазећи се.

Предшколци
Деца од пет-шест година већ
могу да знају да се нешто догађа. Могу и да вам поставе питања о бактеријама, лекарима,
чак и о умирању.
l Примаран задатак родитеља је да деци у овом узрасту
улију осећање сигурности. Треба им објаснити да одрасли раде све што могу како би омогућили здравље, а да лекари помажу 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 како се перу руке и кија у папирну 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 углавном још не разликују стварност
и фантазију. Ограничите им приступ медијским садржајима, посебно информативним емисијама и дискусијама о пандемији. 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 рутине и при одласку на спавање. Пожељно је да им тада причате приче, читате или певате.
l Проводите квалитетно време с децом, омогућите им довољно 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 бојанке, пластелин, маказе за папир, лепак...
l По невербалним реакцијама (узнемиреност, раздражљивост, плачљивост) можете установити да ли је ваше дете анксиозно.

поузданих извора информација. Развијајте критички став
према вестима на интернету и
у медијима.
l Будите им увек доступни
и разговарајте о томе како они
доживљавају ову ситуацију. Могу да осете љутњу што су затворени, не могу на прославу
рођендана, или да се нађу с
пријатељима... Разговарајте о
осећањима и начинима да се
одагна нерасположење...

Тинејџери

Деца иду у школу и већ „знају
све о коронавирусу”. Важно је
да пратите шта све читају на рачунарима и телефонима преко
којих се одвија онлајн настава.
l Охрабрите их говорећи да
предузимате све како бисте

Ово време нам помаже да схватимо без чега можемо, а шта
нам је важно. Разговарајте о
томе с децом. Скрените им пажњу на здраве животне навике и како да се брину за своје
здравље.
l Питајте их шта су чули о
тренутној ситуацији и одговорите на сва њихова питања. Тако ћете видети да ли имају тачне или нетачне информације,
па ако треба, можете да их

остали безбедни и здрави. У
овом узрасту већ могу да се
забрину и за своје здравље и
за здравље укућана и пријатеља. На пример, можда су чули
да деца не оболевају од коронавируса, али да он може бити опасан за старије, па се боје
за баку и деду. Знају и да можда родитељи не раде, па могу да се забрину хоће ли имати новца. Проводите што више времена заједно и умирујућим тоном им објашњавајте
зашто сви морамо да будемо у
изолацији.
l Нека вас не изненади појачан немир и раздражљивост
деце у овом узрасту. Будите посебно стрпљиви. Ограничите
им време које проводе испред
телевизора и рачунара.
l Дневни распоред активности помоћи ће да испланирате
дан у којем ће бити времена за
учење, игру, физичку активност, заједничке обеде, одлазак на спавање... Настојте да
се максимално држите дневног распореда.
l Деца воле да помажу у кући, осећају се важним због тога, па им доделите послове у
домаћинству који су примерени њиховом узрасту.
l Инсистирајте на прању руку и осталим мерама превенције. Будите доследни у објашњавању зашто је то неопходно.
l Припремите се за многа
питања. Одговарајте искрено,
држећи се чињеница, а ако нешто не знате, признајте то и
заједно потражите одговор из

исправите. Препоручите им релевантне изворе информација.
Разговарајте о штетном понашању, као што је ширење ксенофобије и стигме према људима који су оболели или долазе из Кине. Укажите им и на
неоправдане оптужбе на рачун
миграната.
l Подстичите их да телефонирају деди и баки, или старом
и усамљеном суседу. Скрените
им пажњу на солидарност и потребу да се помогне другима.
l Питајте их како се осећају,
да ли осећају страх, панику, немир... Објасните им да су страх
и забринутост нормална стања.
Деца у овом узрасту могу да манифестују страх и кроз недолично понашање или кроз повлачење у себе. Нека, опет, могу да буду наизглед равнодушна и потпуно незаинтересована и да на тај начин маскирају 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 важно да одговорно поступамо и
према себи и према другима.
l Подстичите их да редовно
извршавају школске обавезе.
Р. П.

Деца у нижим разредима
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МИ ПИ Т АМО З А ВАС

НАША АНКЕТА

У које апотеке могу
пензионери?

КАКО ПРОВОДИТЕ ВРЕМЕ У ИЗОЛАЦИЈИ?

Градска управа Панчево објавила је
на свом порталу списак апотека које ће бити отворене у време када наши суграђани старији од 65 година
могу да самостално оду у куповину.
Преносимо тај списак у целости:
– „Зингибер” Панчево, Вељка Влаховића 11-а, телефон: 013/365-366;
– „Зингибер” Панчево, Шандора
Петефија 103, телефон: 013/301-400;
– „Зингибер” Панчево, Козарачка
160, телефон: 013/372-072;

– „Зингибер” Панчево, Војвођанска 64-а, телефон: 013/370-070;
– „Зингибер” Глогоњ, Београдска
б. б., телефон: 064/644-03-97;
– „Зингибер” Опово, Рибарска 4,
телефон: 013/681-032;
– „Зингибер” Јабука, Маршала Тита 7, телефон: 060/039-23-67.
Радно време ових апотека на дан
када излазе пензионери биће од 5
до 15 сати.

КРАЈ ЈЕ БЛИЗУ, АЛИ СТРПИМО
СЕ ЈОШ МАЛО
Слушајући ових дана епидемиологе
који чине Кризни штаб за сузбијање
Ковида-19, чујемо да се завршетак
строге изолације назире. Стручњаци
истичу да се чини да постоји шанса
да се на овај вирус навикнемо и да
успемо да га игноришемо, ако буде
опстао међу нама.
Према ономе што најављује Влада
Србије, с обзиром на то да вирус слаби, у наредном периоду уследиће постепено попуштање уведених мера.
Између осталог, најстарији ће моћи
да шетају у одређеним терминима, а
скраћен је и полицијски час, те он сада почиње од 18 уместо од 17 сати.
Док још чекамо да нам се животи
нормализују, завиримо у домове наших суграђана и погледајмо како они
проводе време, како се осећају и о чему размишљају ових дана.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Помоћ за најстарије
суграђане
Градски штаб за ванредне ситуације
Града Панчева отворио је три нове
телефонске линије за помоћ најстаријим суграђанима, на које се они
могу јавити уколико им је потребна
помоћ у виду набавке намирница,
лекова и слично. Телефони су доступни 24 сата дневно, a бројеви су:
(013) 308-950, 308-960 и 308-736. Јединствени национални контакт-центар за помоћ старим лицима је 19920.
Када је реч о бројевима телефона
који пензионерима могу бити од користи, ево и броја недавно отвореног контакт-центра за притужбе на
рад банака у вези са исплатом пензија: 011/73-50-560. Нерегуларно-

сти се могу пријавити и електронским путем на адресу isplata.penzija@gov.rs.
Институт за ментално здравље
отворио је телефонску линију за психосоцијалну подршку особама који
се налазе у болничкој или кућној
изолацији због епидемије коронавируса. Уколико током изолације
осетите појачане душевне сметње,
односно симптоме као што су несаница, црне мисли, превелике бриге,
раздражљивост, напетост, напади панике, беспомоћност, безнадежност
и слични, потражите помоћ психолога и психијатара с поменутог института, на број 063/17-51-150.

УПОЗОРЕЊЕ МУП-а

Чувајте се лажних позива
из полиције

Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије обавестило је грађане и компаније да се
појавио малициозни програм „Тројанац” који се шири електронским
порукама послатим с наводне имејл
адресе МУП-а invitations@mup.gov.rs и упозорило их да такву поруку,
уколико jе приме, не отварају.
У наведеном имејлу пошиљалац
се представља као директор полиције и примаоца поруке позива да
дође у полицију због наводне истраге која се води против њега, као и да
у прилогу поруке погледа послата
документа и по потреби ангажује
адвоката. Реч је о поруци која се шаље са ВПН сервиса у иностранству,
преко кога се лажно представља да

Страну
припремила
Драгана

Кожан

се имејл шаље са адресе Министарства унутрашњих послова, а прилог
чини фајл „pdf.iso”, који у себи садржи малициозни „Тројанац”, који
детектује 22 антивирусна алата.
Из МУП-а су позвали компаније
и грађане да, уколико добију такву
електронску поруку, то пријаве Одељењу за сузбијање високотехнолошког криминала на имејл адресу
vtk@mup.gov.rs. Министарство унутрашњих послова је апеловало на
грађане и фирме да не отварају прилоге овакве електронске поште с непознатих адреса, али ни с познатих
када њихов садржај указује на нешто што није уобичајено.
Одељење за сузбијање високотехнолошког криминала у сарадњи с
Посебним тужилаштвом за високотехнолошки криминал Вишег јавног тужилаштва у Београду предузима све мере и радње усмерене на
идентификацију локације и починилаца ове фишинг кампање, наводи се у саопштењу МУП-а.

Б. МАРКОВИЋ

Н. ВУЛОВИЋ

БОГДАНА МАРКОВИЋ, фризерка:
– По занимању сам фризерка и радим у свом салону лепоте у Старчеву.
Међутим, уочи ванредног стања салон је затворен. Сходно томе посветила сам се себи и неком дивном, новом почетку... Поштујем прописе, пре
свега забрану рада. Избегавам контакте с људима и чиним све што је у мојој моћи како бих заштитила себе и
своју породицу. Водим рачуна о превенцији, носим маску и рукавице. Дезинфекцију свих просторија у дому свакодневно практикујемо. Дане проводим с децом, што ми посебно прија.
Из овога сам, вероватно као и многи,
извукла одређене поуке... У мом окружењу су, срећом, сви добро. Дивим се
лекарима, они су заиста хероји.
НИКОЛА ВУЛОВИЋ, студент права:
– У изолацији користим прилику
да се посветим стварима за које досад
нисам имао довољно времена. Окренуо сам се књигама, филмовима и раду у програму „Илустратор”. Бавим се
графичким дизајном, између осталог.
Страх је, наравно, присутан када чујем колики је број преминулих и новооболелих, али се трудим да не размишљам сувише о томе и настојим да
мислим на позитивне ствари. Искрено, нисам противник рестриктивних
мера уколико је то једини начин да се
што мање људи зарази, али с друге
стране се не слажем са апсолутним
ограничењима. Ту пре свега мислим
на полицијски час од 24 сата, односно апсолутну забрану кретања. Потребно је применити адекватан начин
снабдевања, пружити помоћ нашим
бакама и декама, неопходно је да се
људима омогући да прошетају кућне
љубимце. Слагао бих када бих рекао
да ми не смета што не могу да излазим. Сигурно да нам свима недостају
дружења, али ова ситуација нам даје
прилику да се посветимо породици.
Најбитније је да заједнички победимо невидљивог непријатеља.
ПАВЛЕ СТАНА, ауто-лимар:
– Коронавируса се не плашим, зато
што сам у свом раном детињству упао
у казан с врелом ракијом. Нешто слично као Обеликс у чаробни напитак.
Зато сам сигуран да ми Ковид-19 ништа не може, али ипак поштујем изречене наредбе. Придржавам се полицијског часа, пре свега. Време проводим код куће с породицом. Покушавам да се навикнем на то да не
идем никуда и да се ни с ким не виђам. Можда бих и после овог вируса
наставио тако, јер се уштеди на кафи,
ратлуку и тако даље... Није лоше да

се шалимо у овим кризним данима.
Ионако се крај приближава, барем тако изгледа према прогнози наших
епидемиолога... Одлазак на неку добру панк свирку је прво што ћу урадити кад све ово прође.

вање и опасни облици коронавируса
погађају старије суграђане, па се због
њих и чувам.

А. СТОЈАНОВИЋ
П. СТАНА

А. ЈОВАНОВИЋ

АНАСТАСИЈА ЈОВАНОВИЋ,
комерцијалиста:
– Ограничено кретање и оштре мере изолације и мени, као и већини
мојих вршњака, тешко падају. Епидемија овог вируса је донела нову стварност широм света. На мене највећи
утисак остављају неизвесност и страх
у вези с тим како ће се и када пандемија завршити, будући да је до сада
однела много живота, претежно најстаријих припадника светске популације. Ова забринутост је довољан разлог да се потрудим да се привикнем
на ову нову свакодневицу, на коју смо
принуђени како бисмо заштитили здравље наших најстаријих суграђана. Сматрам да ми као омладина, на првом
месту, морамо да дамо све од себе како бисмо сачували што више живота,
али и како бисмо олакшали дане карантина нашим бакама и декама. С
обзиром на целу ситуацију, имамо више времена него обично и зато се трудим да сваки дан искористим што је
квалитетније могуће. То се најпре односи на читање, трудим се да прочитам што више књига, али и да погледам прегршт филмова и да што више
пажње посветим свом дечку Николи,
који ми је у овим данима велика подршка. Желим да поручим младим
људима да морамо бити хумани као
никада до сада, да морамо да помажемо једни другима, да будемо толерантни колико год је то могуће и тако
ћемо превазићи и овај проблем.

АНА СТОЈАНОВИЋ,
пословођа пекаре:
– Вирус је унео промене у све наше
навике и једино што нам је преостало
јесте да се прилагодимо. Послови, како приватни, тако и државни, стали су
и, када све прође, потребно је да се из
овога извучемо како знамо и умемо.
Читаво време које имамо пред собом
проведимо са својом породицом, сад
је права прилика да им посветимо сву
пажњу. Највећа подршка и радост у
овим данима су управо наши најмилији.
ДАВОР ИВАНКОВ, поштар:
– Строго поштујемо мере изолације. Уживамо са својом децом у дворишту, играмо друштвене игре. Ковид19 не делује опасно када је у питању
млађа популација. Према речима лекара, људи мојих година не би ни запазили симптоме ове заразне болести. С друге стране, старији суграђани, због својих уобичајених и придружених болести, могу бити у опасности. Због њих се мало и бринем. Зато
мислим да је неопходно остати код
куће и придржавати се мера Владе.

В. СТОЈАНОВИЋ

М. ПАВЛОВСКИ

Н. СТОЈАНОВИЋ

МАРКО ПАВЛОВСКИ,
индустријски дизајнер:
– Дане карантина проводим у раду
од куће. Док завршим посао, већ почиње полицијски час. Самим тим из
куће нема мрдања све и да то желим.
Монотонију изолације поништавам
практиковањем јоге, учењем новог језика, испробавањем нових рецепата
за храну која није карактеристична
за наше поднебље. Кад се уморим од
свега тога, време проводим у дворишту. Вируса се не плашим, верујем
да постоји, али и да је мало више „извикан” него што је заиста опасан.
НИКОЛА СТОЈАНОВИЋ, алатничар:
– Сада можемо да радимо све оно
за шта досад нисмо имали могућности. Под тим подразумевам завршавање радова у дворишту, око куће. За
нас увек има посла. До сада нас је и
време служило, па није било тешко
да радимо напољу. Имамо шансу и
да се посветимо деци и породици. Од
вируса се штитим тако што поштујем
све законске мере. Заразе се не плашим, будући да сам до сада увек био
здрав. Чини ми се да тешко испоља-

Д. ИВАНКОВ

Т. НЕСТОРОВИЋ

ВИДОСАВА СТОЈАНОВИЋ,
пензионерка:
– Већина суграђана моје генерације
није у овом периоду била активна током дана, као што је то раније био
случај. Ипак, морам признати да нам
мере изолације нису тако лако пале.
Спречени смо да се виђамо са својим
пријатељима и да водимо нормалан
живот као раније. Међутим, ако је то
потребно да бисмо заштитили себе и
своје окружење, шта друго можемо.
Ванредно стање у држави неће још дуго трајати. Издржали смо доста, па ћемо прегурати и ово мало што нас чека.
ТАЊА НЕСТОРОВИЋ,
економски техничар:
– Верујем да почетком 2020. године нико није очекивао да ће нас задесити оно што је тада погодило Кину.
Њихове навике живота и исхрана се
ипак по много чему разликију од наших и вероватно смо зато сви мислили да нама то не може да се деси. Међутим, овај вирус је такав да не зависи од хране коју уносимо или хигијене коју одржавамо. Зараза се шири
без обзира на све. Зато се и придржавам свега што је потребно да би се
ширење ове инфекције зауставило. То
је чешће прање руку, одржавање физичке дистанце и стављање маски и
рукавица ако идемо у гужву. Овај начин живота није баш пријатан, па нам
време не пролази онако како бисмо
желели. Али сада бар можемо да се
посветимо блиским и драгим људима око нас и да се међусобно помажемо колико год је то могуће.
Јелена Катана
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ВАНРЕДНО СТАЊЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

МИРНО ЗА ВРЕМЕ НАЈДУЖЕГ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА
Први пут након месец дана ванредног стања дошло је до ублажавања појединих мера. Кризни
штабови у насељеним местима имали су релативно миран
продужени празнични викенд,
током којег је важио досад најдужи полицијски час.
Волонтери и даље подмирују све потребе старијих суграђана, а ове недеље, као и претходних, наставили су да им
деле и бесплатне примерке
„Панчевца”.

Само да су пијаце
прорадиле
Банатски Брестовац: Наставља се свакодневни рад кризног штаба, чији први човек
Драган Миричић наводи да је
недавно обављена дезинфекција прoметнијих локација, као
и да се планира још једна велика пред 1. мај.
– Урадићемо то поново у сарадњи са Удружењем повртара
„Брестовачки род”, о чему ћемо благовремено обавестити
грађанство и медије. Пољопривредни и повртарски радови одвијају 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 ситуацију, приводимо крају постављање другог дела ограде на
фудбалском игралишту у Улици Ђуре Јакшића, у дужини од
113 метара – каже Миричић.
Број кризног штаба је 626101 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 осталог, поново су дезинфиковане
улице, у организацији кризног
штаба Месне заједнице, комуналног предузећа и Удружења
пољопривредника „Новосељански паори”.

Припрема Брестовчана за дезинфекцију улица
Све информације се могу добити на број телефона 615-051,
од 8 до 15 сати.

Вредни комунални
радници
Долово: Током најдужег трајања полицијског часа мештани
су били веома дисциплиновани. Кризни штаб се припрема
за поделу пакета за оне с примањима испод 30.000 динара,
а 110 мештана испуњава тај
услов. Треба истаћи да су волонтери, поред бесплатних примерака најновијег броја „Панчевца”, најстаријим суграђанима и социјално угроженим породицама делили млеко, и то
захваљујујући донацији млекаре „Млечна прича – Kуч”.
Веома су агилни и запослени у ЈКП-у „Долови”, који, према речима директорке Миљане Царан, одржавају велике површине.
– Иако имамо свега неколицину радника, они се труде да
беспрекорно уреде цело село.
Самим тим што су на дужности сваког дана њихова улога
је од изузетног значаја. Зато
бих молила суграђане да за почетак не бацају смеће где стигну, већ да га одложе у канте, а
не поред њих – наводи директорка.
Комунални радници су, поред осталог, уредили дечје игралиште на крају Улице Аксентија Максимовића, у делу који

се граничи са Улицом Страхиње Стефановића, и оно је покошено и сређено. Затим, поставили су стубове и оградну
жицу дужине 25 метара – од

ју површине испред важнијих
објеката, док чланови Добровољног ватрогасног друштва раде исто то на прометнијим улицама и платоима.
– Кризни штаб и волонтера
били су на услузи старијим суграђанима и на Велики петак.
Поново смо им делили бесплатне примерке „Панчевца”, а очекујемо најављене пакете за пензионере, па ће то ускоро да нам
буде фокус. Иначе, отварање пијаца је веома обрадовало повртаре – апострофира Јовановски.
Од прошлог петка, поред
осталих, за потребе старијих
мештана радила је и апотека
„Зингибер”. Радно време локалне поште је од 9 до 14 сати.
Кризни штаб и даље прима
позиве на бројеве телефона 627-

Вредни комунални радници улепшавају Долово
капеле до улазних врата на Гробљу 1 (у центру села), а на
истом месту, с десне стране,
средили су мини-депонију, чије се ограђивање планира ускоро. У сарадњи с Месном заједницом и ЈКП-ом „Зеленило”
обезбеђено је шездесет бреза,
које су посађене на различитим локацијама.
Кризни штаб је активан радним 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 истиче да радници комуналног
предузећа редовно дезинфику-

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

Дезинфекција улица
Иваново: Кризни штаб Месне
заједнице је, према речима
главнокомандујућег Јошке Дудуја, уз помоћ ЈKП-а „Хигијена” и Пољопривредног газдинства „Телбис Аграр”, дезинфиковао улице средством на бази
натријум хипохлорита.
Две продавнице – „Маринка” и „Тика” – поново су биле
отворене (од 4 до 7 сати) за
особе старије од 65 година, којима је кризни штаб делио и бесплатне примерке „Панчевца”.
Кризни штаб Месне заједнице 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 активности током најдужег полицијског часа.
– За то време добили смо
тек неколико позива наших суграђана, које смо успешно решили. Звало нас је и двоје људи да пријаве како неки људи
пале депонију. Лично сам отишао колима с радником нашег
комуналног предузећа и никог
нисмо тамо затекли. Међутим,
смеће је горело, али смо успели да зауставимо пожар да се
не прошири. Зато још једанпут
апелујем на несавесне појединце да не раде ово, и то за време
полицијског часа – говори
Илић.
Лепо је истаћи да су жене из
удружења „Златна јабука” биле вредне и припремиле храну
за лекаре, сестре и друго медицинско особље који су радили током празника.
Кризни штаб прима позиве
24 сата путем мобилног телефона 063/170-74-45, а пријаве
на телефон 26-24-046 од 8 до
15 сати.

Примери солидарности
Качарево: И током празничног викенда кризни штаб је био
прилично активан, како каже
Зора Чубрић, једна од чланица
и председница Удружења жена „Етно-кутак”.
– Рецимо, у суботу смо правиле ускршњи доручак за медицинско особље панчевачке
болнице, у чему је учествовало
још једанаест удружења. Жеља
ми је да истакнем и друге примере солидарности и добре
праксе у нашој заједници, попут посластичарнице „Звезда”
из Kачарева, чији је власник
Милан Димитријевски обезбе-

дио шампите, баклаве и лимунаду. Треба подсетити и да пекара „Динамо” свакодневно донира хлеб социјално најугроженијим мештанима, који им
доносе наши волонтери, а допринос дају и месара „Дунав”,
затим „Млечна прича”, „Пиљарница”, „Подунавље”, „Лара”... 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 командант кризног штаба, наводи да се грађани и даље јављају с различитим потребама, као
и да волонтери редовно излазе
на терен како би им испунили
све те захтеве.
– Поново смо дезинфиковали центар села, као и део у околини православне цркве познат
као Златица. Поред свих обавеза које произлазе из ванредног стања, успели смо да окончамо 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 617036 и 617-008.

Тихо за празнике
Старчево: У данима највећег
хришћанског празника кризни
штаб није имао превишe позива суграђана, па самим тим ни
потребе да реагује.
Сви они који имају било какве потребе могу да се јаве кризном штабу од 8 до 15 сати на
број телефона 631-144, док им
је викендом у истом интервалу на располагању број 064/40877-17.

ПРОЛЕЋНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ РАДОВИ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

Сетва још и добро прошла
Недостатак влаге
тренутно највећа мука
Кретање ратара без
већих проблема
Упркос непознаницама и недоумицама на почетку ванредног стања, ситуација у вези с
кретањем пољопривредника,
првенствено ратара, колико-толико је нормализована. Иако
има детаља који су остали недоречени, пролећна сетва (житарица) успешно се приводи
крају.
И док повртари (о којима је
„Панчевац” писао у претходном издању) имају кудикамо
озбиљнијих проблема – будући да су им стигли производи
за продају, а због затварања пијаца мали и средњи произвођачи тешко проналазе пут до
купаца – ратари су остварили
планирано и посејали кукуруз,
сунцокрет и све друго чему је
сада време.
Стога би, према првим овогодишњим показатељима с њива, хране требало да буде у довољним количинама, па и за
извоз, премда је евидентан недостатак влаге, што највише
шкоди озимим усевима попут
јечма, ражи и, наравно, пшенице, која у Србији расте на
близу 600.000 хектара.
Званични подаци говоре и
да је пролећна сетва обављена
на готово два милиона хектара, од чега половина отпада на
кукуруз, а рецимо сунцокрет и

соја заузимају по око двеста
хиљада хектара.

Невоље за старије
од седамдесет
Сетва се одвија нормално и у
доловачком атару, речи су пољопривредника и председника тамошњег удружења „Доловачки паори” Марка Бојтара.
– Примећујем да се много
људи опскрбило документима
за излаз у време полицијског
часа и, колико чујем, није било никаквих инцидентних ситуација пољопривредника са
органима реда. Притом, паори
су научили да рано устају, па
мало њих има потребу да остаје до времена забране кретања. Тренутно проблем имају
старији од седамдесет година.
Они би у оваквој ситуацији морали да ангажују неког за обављање радова, али онда би требало да плате геометра да радницима нађе њиву. Зато мислим да би било добро да се и
тој групацији омогући кретање, јер на њивама нема никаквог социјалног контакта и не
прети им никаква опасност –
каже Бојтар.
Из ратарског угла, он истиче да актуелна проблематика
не ма то ли ко ве зе с пан де мијом, колико с дефицитом
влаге.
– Суша је помало неуобичајена за ово доба године, а није
је умањила ни кишица од протекле недеље. Било како било,
они који су посејали кукуруз
кра јем мар та и по чет ком

априла, очекују да ће нићи сваког дана. Иако је, бар код мене, контрола сетве показала да
је свако зрно прецизно постављено, не би било добро да се,
рецимо, због овог сушног периода створи нека непробојна
земљана кора, па да врх зрна

ће то сигурно условити и скупље производе. Иначе, тренутно је дошло до благог померања цене кукуруза по килограму са 17 на 15 динара, али сада је већ 16,5, јер га вероватно
нема у понуди. И на крају, очекујемо да ће ресорни министар

јој лишће подгорева. Из истог
разлога можда ће бити проблема и с ницањем луцерке, сунцокрета, соје, као и кукуруза
код оних који су закаснили са
сетвом или су сејали плиће, јер
је сваког дана дувао ветар и
влага силазила ниже у земљу.

Семе је у земљи, само да лепо никне
„нагори” и да ту не избије клица. И онда дај боже да не морамо из почетка... Све у свему,
у овом тренутку је незахвално
давати било какве прогнозе, јер
чак и када кукуруз формира
стабљику, још много фактора
може да утиче на приносе, нарочито у две фазе вегетације
као што су оплодња свиле и
наливање клипа. С друге стране, без обзира на општу беспарицу свако се довијао да поштује агротехнику, али хемија
и семена су поскупела, тако да

испунити најаву да ће на време истаћи заштитне откупне
цене стратешких производа –
истиче овај ратар.

Како закрпити гуму?!
Да сетва добро одмиче, слаже
се и његов колега Немања Петровић, први човек удружења
старчевачких ратара.
– Време нам је ишло наруку,
јер није било падавина, али то
је довело до дефицита влаге. За
њом највише пати пшеница,
која је почела да стагнира, јер

Тако сам и ја морао да спуштам зрно на око пет центиметара. Оних пет литара кише
од пре неки дан није довољно
да озбиљније натопи земљу, а
пшеницу је само умило. Сада
нам преостаје само да чекамо
падавине, као и да ноћне и јутарње температуре мало порасту. Што се тиче тржишта, кукуруз је у улазном тренду, јер
га нема на лагеру, као ни пшенице. С друге стране, нафта је
у благом паду и сви нуде, што
вероватно значи да је има, као

и репроматеријала, али је невоља што не раде продавнице
ре зер вних де ло ва – на во ди
Петровић.
И успешни ивановачки пољопривредник Јоза Телбис потврђује да недостатак влаге суши доње листове пшенице.
– Проблем у ванредном стању настаје када нам, рецимо,
пукне гума на пољу и немамо
начина да је однесемо код вулканизера. Ако уопште ради,
мораш да идеш колима, а то
није предвиђено мерама. Будући да држим и пољопривредне апотеке, чекао сам по седам дана на дозволу за кретање, што утиче и на снабдевање
других колега. Осцилације цена кукуруза немају много везе
с ван ред ним ста њем, јер је
април најгори месец за продају, будући да паорима треба
новац за репроматеријал, па
га масовно нуде. И низак водостај Дунава одражава се на
вредност кукуруза и пшенице,
који се у великом делу извозе.
Ипак, највише мука имају повртари с којима сарађујем, јер
рецимо не могу да продају ротквицу зато што откупљивачи
нуде и до мизерних пет динара за везу, која је у малопродаји и до педесет динара –
истиче Телбис.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Остани у музеју

ПАНЧЕВАЧКИ УМЕТНИЦИ О СТВАРАЊУ У ИЗОЛАЦИЈИ

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ДРУГАЧИЈЕМ РЕЖИМУ РАДА
Многи панчевачки уметници су период изолације искористили на
креативан начин. Адаптирали су се
на нове начине рада и осмислили
како да усмере своју енергију на
стваралаштво.

Стари цртани за нове клинце
„Загреб филм” је на свом службеном
„Јутјуб” каналу објавио тридесет једну епизоду „Малих летећих медведића”, једне од најуспешнијих хрватских цртаних серија, која се приказивала у стотинак држава, а уз коју су
одрастале бројне генерације. На том
каналу се налази још осам анимираних филмова насталих у њиховој продукцији, међу којима су и класици
попут „Оскаром” награђеног „Сурогата” Душана Вукотића.

„Реч је о једној од најуспешнијих
хрватских цртаних серија, насталој у
ко про дук ци ји ’За греб фил ма’ и
’CinеGroupe-a’, која комбинује фантастичне пустоловине у реалистичном окружењу. Разни цртани медведићи дечји су миљеници већ годинама, али до овог серијала никад нису
били замишљени медведићи с крилима; њихова врста би се могла описати као нешто између лептира и медведа. Та малена крила, која нашим
ликовима омогућују лет, додају нову
мистерију медведићима и још више
продубљују дечју машту. Еколошке
теме сваке епизоде омогућују деци
да постану свесна важности заштите
животне средине, а уз то родитељима
се пружа прилика да с децом расправљају о тим темама и охрабрују их на
активну подршку за чистији и здравији свет око нас. Серија је прави
пример топле ’старинске анимације’,
односно стварања и бојења руком и
кистом. Аутори, зачетници и креатори ликова и серије су Душан Вукотић, Перо Квесић и Невен Петричић,
а почела је да се производи још 1988.
године”, написали су на друштвеној
мрежи „Фејсбук”.

Драган Гале Влајић,
гитариста бенда „Бас и Стега”:
– Као изузетно социјално и екстровертно људско биће, нисам навикао
да се ствари оволико успоре. У „нормалним” околностима у току дана
урадим пуно тога. Да срочим све што
ми недостаје у кратак текст… Немогуће… Али нећемо о томе. Окренуо
сам се психоделичној инспирацији и
романтизму у време карантина, те

ФОТО: Б. МАРИНКОВИЋ

Музеј Југославије, у оквиру актуелног онлајн програма под називом
#OSTANIUMUZEYU, покреће мини-пројекат #YUDOM, који позива публику да пронађе југословенско наслеђе у својим кућама и укључи се у
креирање партиципативне виртуелне изложбе.
„Верујемо да је свако од нас ових
дана спремајући кућу пронашао понеки предмет који датира из југословенског периода. Лимену кутију Ц
кафе у којој је стајала вегета, белу
шољу с плавом бордуром, ’Искрин’
телефон, дедине значке из предузећа, мамине еспадриле купљене у Трсту”, поручују из Музеја Југославије.
Замисао је врло једноставна – позивају се сви који желе да се прикључе
овој виртуелној изложби у настајању
да забележе предмете камером, поделе фотографију на друштвеним мрежама користећи ознаку #YUDOM и
притом означе (тагују) Музеј Југославије („Фејсбук”, „Инстаграм”, „Твитер”). Кустоски тим Музеја Југославије допринеће акцији представљајући
фотографије предмета који су припадали југословенској свакодневици, а
сада су део музејске колекције. Многи
од изабраних употребних предмета и
међународно су препознатљиви, попут
телефона ЕТА Даворина Савника за
фабрику „Искра”, који је вишеструко
награђиван за дизајн и чак уврштен у
колекцију Музеја модерне уметности
у Њујорку. Део предмета које су изабрали кустоси Музеја Југославије за
#YUDOM нису изложени у сталној поставци и публика ће у оквиру овог пројекта имати прилику да их први пут
види у виртуелном окружењу.

Драган Гале Влајић
путем маште успевам да одем изван
протока заустављеног времена и наставим путовање „Негде далеко” које
смо започели на претходном албуму.
Данима ми се премотавају по глави
разни рифови, мелодије и визуализације, а стваралачки импулс куца
гласније него иначе. Ваљда због велике тишине, успоравања и стишавања сва ко днев них оме та ња. Во ђен
њимe, разрађујем, снимам и правим
концепте које ћемо снагом „Басa и
Стеге” уобличити у неке нове песме
када све ово прође и кренемо с редовним радом. Планирам да направим што више смислених идеја и демо-снимака за трећи албум. Засад
сам на гомили занимљивих рифова,
ритмова, синтова, бас-линија, али и
две концепцијски смислене песме.
Посветио сам се вежбању и истраживању турског инструмента саз, који ме је инспирисао звуком Истока,
размишљању о перкусијама, фрулама, као и трбушним плесачицама на
неком будућем наступу или у споту.
Вежбам нове начине свирања гитаре
и размишљам како да је најбоље завеслам уз цео бенд. Мало сам технички ограничен, немам баш неку
опрему за снимање, али сам схватио
да мобилни телефон, снага воље и
компјутер могу да ураде пристојне
ствари. Снимљене деонице и солаже
пакујем уз синтове и примамљиви
плесни грув и украсим покојом егзотиком. По завршетку демо-снимке
шаљем бенду на промишљање, где
се свако бави својим инструментом,
као и неким људима чији ми доживљај музике може помоћи у даљем
раду. Повремено склопим видео са
секвенцом песме и објавим на друштвеним мрежама. Једва чекам да
се опет састанемо на проби где ћемо
имати прилике да то све разрадимо
заједно и након тога пропустимо кроз
професионалну продукцију. Такође
непрестано сањам велики енергетски прасак наредног лајв концерта.
Милан Манић,
самостални уметник:
– Равнодушан на Ковид-19 се не може бити. Мислим да ћемо лакше пребродити узнемиреност због пандемије

Страну припремила

Мирјана
Марић

Милан Манић

уколико се бавимо нечим што нас увесељава и опушта. Ја гледам филмове
и ТВ серије, читам књиге, слушам музику и играм шах на интернету. Прошетам се напољу када је сунчан дан,
не приближавајући се никоме. Верујем да је креативност благотворна у
првазилажењу стрепње. Док стварам,
препуштен деловању маште, чини ми
се да урањам у стање нарочите чувствености. Иначе, стваралаштво потребује самоизопштење на извесно време. Међутим, кућна изолација је принудна јер напољу вреба невидљиви
узрочник заразе, што уме да засмета.
Тако да ми некад не иде.
Тренутно радим на неколико уметничких пројеката. Секција проширених медија Удружења ликовних уметника Србије отворила је онлајн „корона биоскоп”. Током трајања ванредног стања емитоваће се филмови
и видео-радови уметника – чланова
удружења на веб-сајту, „Фејсбуку” и
„Инстаграм” налогу УЛУС-а. У „корона биоскопу” се однедавно приказује мој видео-рад под називом „Арт
механизми”. Измислио сам необичне уметничке машине, а одгонетање
функције и сврхе ових машина препустио посматрачевој домишљатости. Такође, у виду апстрактних покретних слика направио сам омаж
Николи Тесли и обртном магнетном
пољу, као и Казимиру Маљевичу и
Питу Мондријану.
Пре неколико дана су ми објављене песма и прича у двадесет првом
броју црногорског часописа за културу и књижевност „Авлија”.
У Центру за културу Ковин, након
укидања ванредног стања, планирам
пету самосталну изложбу дигиталних
графика. У фебруару сам почео да
пишем свој први роман. Уживљавање у ликове ми понекад успева.
Зоран Стефанов,
фронтмен бенда „Исказ”:

Зоран Стефанов
– Постоји веровање да је изолација
добра за уметнике јер могу да се фокусирају на креативан рад и да се удубе у стваралаштво. То је заправо делимично тачно, макар у мом случају.
Мени инспирацију буди покрет и не
знам да ли је то ствар навике, али већину ствари које направим, направим у покрету или, како народ каже,
„у ходу”. Просто волим да инстант
идеје реализујем док су свеже, јер се
тада некако све надограђује једно на
друго. Кренем од тог нуклеуса и онда
волим да видим како се то развија у
интеракцији са околином. Мени је
потребно таман толико изолације да
усавршим оно што сам у покрету започео. Постоје свакако и дела која
настају у осами, али су она у мањини.
Тренутно сам у доброј позицији
само захваљујући томе што смо у јеку прављења новог албума. Много
тога је започето, па користим прилику да све то уобличим и да из овог
карантина изађем са спремним материјалом, који толико дуго најављујемо. Упоредо с новим материјалом
„Исказа” радим и на пројекту с Банетом из бенда „Саншајн”, али о томе ћемо више причати кад буде постојало нешто конкретно за презентацију. Има и ствари за које нисам
имао времена раније, а тичу се усавршавања у погледу музичке и видео
продукције, тако да користим време
да научим нешто ново и то применим у свом раду. Трудим се да будем
окупиран како бих остао читав, претпостављајући да у старту јесам.
Људи би рекли да је чудна ствар
да се они који умеју да прижељкују
изолацију како би стварали сада жале на њу. Мислим да постоји велика
разлика између жељене и присилне
изолације. Као што ни инспирација

ни креативност не долазе „на дугме”,
тако ни изолација не прија ако је онда када ти други каже да ћеш је имати. У том случају, способност уметника да свој карантин претвори у
уметност је тек чиста умешност.
Ивана Маркез Филиповић,
уредница програма визуелних уметности у КЦП-у, сликарка и кустос –
историчар уметности:

ФОТО: Ј. МИЛОШЕВИЋ
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Ивана Маркез Филиповић
– „Принудна слобода” је контрадикторни назив прошлогодишњег,
четрдесет деветог Салона уметности
Панчева, који је конципирао историчар уметности Димитрије Јованов,
не знајући да ће уметници данас буквално доживљавати ову тему. Сурово огољена слобода, где је она као
вид заробљеништва, намеће ствараоцима једино могуће средство за борбу – њихову креативност.
За мене је авантура почела страхом и избацивањем из редовног колосека. Досад сам успевала да избалансирам своје обавезе и да одвојим
време за себе и стварање. Нова ситуација ми је наметнула измењено стање
свести, па сам била неко време креативно паралисана и немотивисана за
рад. Све се вртело око егзистенцијалних питања. Морала сам да се полако
навикавам на наметнуте услове. Време је почело да поприма другачије,
туђе димензије и вредности. Многи
планови су поремећени, а рокови су
постали неизвесни – поремећени су
сви репери и навике. У ствари, требало ми је време да се прилагодим, обучем заштитно одело за стварање и
уђем у свој свет. За уметника је неопходно да ствара, као потреба за дисањем, јер се у супротном осећа немоћно, болесно, поражено. Као ликовни
педагог, немогућност рада с децом у
атељеу замењујем радом са сином Богданом код куће. Јако ме је обрадовала вест о трећој награди на међународном конкурсу „Мини рестарт” за
моју ученицу Данку Недељковић. Ова
вест ме је додатно мотивисала на стваралачки покрет. Сликам више код куће, мало у атељеу – боје, четке и материјал су сада по целој кући, садим
биљке у дворишту куће, надам се да
ћу имати боја и ту, а не само на сликама. То су, укратко, сада главни пројекти. У породици имамо спортске
дане, а успела сам и да се ослободим
сувишних информација на „Фејсбуку” и заразног прегледа разноразних
садржаја. Уметност тражи другачије
слободе и увек налази путеве да се
оствари.
Алекса Илић, глумац:
– Време у карантину проводим вероватно као и остали људи – с поро-

Алекса Илић
дицом, одмарајући се и покушавајући да пребродим досадне дане. И даље се трудим да будем креативан, тако да сам одлучио да сваког петка качим на свој „Фејсбук” профил једну
„Дизни” песму у свом извођењу. Тај
„серијал” зовем „Дизни” карантин и

мислим да се људима баш допада. До
сада сам поставио две песме, а биће
их још више. Уз то, слободно време
користим свирајући гитару, гледајући
серије и филмове које нисам стигао
да одгледам до сада. Социјални живот ми није искључен, али смо се пребацили на видео-чет, тако да сам најчешће на „Скајпу” или „Вотсапу” с
друштвом, као и са својом сестром и
њеном децом који живе у Београду.
За некога ко је навикао да живи на
сцени, у друштву и окружен неком
публиком, ово је баш тежак период,
али болестан не бих могао да радим,
тако да је најважније да се сви чувамо
у овом тренутку – колико себе, толико
и људе око себе. Излазим када морам
по намирнице и ако одлучим да прошетам, али се држим даље од људи.
Неким уметницима можда прија
изолација када стварају. И мени често прија, али потребан ми је друштвен и активан живот да би се родила инспирација за стварање, тако
да је тешко наћи инспирацију кад си
окружен зидовима. Ипак, трудим се
највише што могу. Као и сви, једва
чекам да прође овај ужасан период и
да се вратимо у неки нормалан ток.
Али да би живот био заиста нормалан, важно је да људи остану код куће и да се чувају.
Јасмина Топић,
песникиња и професорка:
– Време које сви проводимо под
овим посебним режимом, да тако кажем, заправо је прилика да се зауставимо и учврстимо везе с блиским
људима, стварно или виртуелно, али
и да се позабавимо стварима које бисмо вероватно одлагали у нормалним околностима. Радује ме да наш
дух није угрожен читавом овом ситуацијом, па иако она јесте озбиљна,
људи су нашли одговор и вентил у
хумору, што је, мислим, позитивно.
Време добрим делом користим за
реорганизацију животног простора,
али ту су биле и неке друге активности, нешто што бих и иначе у ово доба године радила: ишчитавала радове послате на конкурс за „Рукописе”,
уређивала и бавила се техничким питањима у вези с песничком едицијом
коју објављује наше књижевно удружење, а онда, ево, пронашла нешто
мало више времена и за рад на свом
новом песничком рукопису. Други
део припада раду у „Гугл учионици”,
припремању материјала за предавања, прегледању задатака и састава

Јасмина Топић
ученика. Невероватно је како су друштвене мреже и уопште коришћење
интернета дошли у овом периоду до
изражаја; мислим да смо постали свесни његове функције и изван оног забавног момента односно момента који „убија време”. Ученици су добили
прилику да схвате шта све заправо
представља тај огроман виртуелни
простор који постоји изван „Фејсбука” и још више „Инстаграма”.
Мислим да је опште место како се
уметници осамљују да би стварали.
Уметници су данас људи који воде
динамичне животе, испуњене такође
бројним свакодневним обавезама, јер
ретки имају луксуз да се искључиво
баве стварањем, па је време за креативни рад, како год се окрене, карантинско или регуларно, заиста парцијализовано. Моја рутина је у том смислу иста, а чак имам утисак да времена има и мање, јер смо сви помало
под пресијом да све одрадимо до одређеног доба дана, док имамо могућност кретања. Јуриш, а онда одједном све стане, па ти треба времена да
се психолошки и ти зауставиш и пребациш на „нижи ниво обртаја”.
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КАО ОТКУЦАЈИ СРЦА
Сваки инструмент је посебан на свој
начин, али увек је било нечег посебног у бубњевима. Можда их не приметимо на „прво слушање”, али када
се песма заврти у глави, ритам је оно
што нас покреће.

Основа сваке музике
Душан Гњидић (50) свирао је с многим музичарима и у разним бендовима. Деведесeтих је био у панчевачкој
„Контрабанди”, затим у „Кактус Џеку”, био је музичар и на прекоокеанским крузерима, а последње четири
године је активан у познатом бенду
„Кал”.
– Средином осамдесетих година
прошлог века, као и сваки тинејџер,
не би ли ме погледала нека девојчица, почео сам да свирам гитару, коју
сам после много суза добио од родитеља. Приређивао сам мини-концерте
испред зграде у којој сам живео, а
убрзо смо почели да правимо бендове. Већ 1986. године, с бендом „Аца
Бравар”, у којем сам свирао бас-гитару, побеђујемо на панчевачкој гитаријади и то је година у којој сам трајно заражен вирусом званим музика!
Нажалост, нико из моје породице пре
мене није ни свирао ни певао, па сам
морао да крадем занат од старијих
другара – прича нам Душан.
На пробама је почео да свира и бубњеве, а након војске се потпуно определио за тај инструмент.
– Бубањ сам одабрао јер је то основа
сваке музике и зато што, када седнем
за бубањ, имам утисак као да возим
најскупљи аутомобил с много дугмића.
Поред жичаних инструмената, сналазим се на клавиру, а одскора сам заинтересован и за трубу, пошто је најмлађи син почео да свира – објашњава он.
Код бубњева је, каже, специфично
то што се користе сви екстремитети, па
је моторика коју буњар има јако важна.
– Бубањ није хармонијски инструмент, али је неопходан у сваком бенду. Као што рекох, бубањ је основа
сваке музике, а сви остали инструменти су „козметика”. Сваки инструмент је тежак на свој начин. Од количине талента зависи колико ти времена треба да савладаш неку лекцију. Активно вежбам и дан-данас и сигуран сам да никада нећу престати с
тим – прича.
Посао који ради га покреће, јер
сматра да је музика божанска ствар.
– Када свирам, постоје моменти у
којима се на делић секунде поклопе
све фреквенције и емоције, па се
најежим или ми чак засузе очи –
закључује.

Радост свирања
Пеђа Михајловић (45) ветеринарски
је техничар и перкусиониста. Интересовање за музику и истраживање
различитих стилова и праваца код
њега је присутно од најранијег детињства, а у породици се, каже, увек слушала квалитетна музика.

темперамента и радости свирања тог
инструмента – прича нам Пеђа.
Касније се с бубњева преоријентисао на сет конги и бонгоса и на комбинацију компонената класичног бубњарског сета и кахона. Бонго и конга
су такође бубњеви, са само једном опном, док им је дно ваљкастог тела
отворено. Број не мора бити ограничен, а удара се шакама или палицама. Кахон је шестострани дрвени перкусиони инструмент налик кутији.
– Мислим да је управо комбинација кахона, хи-хата, чинела и томова
мањих димензија (том или тимпан се
састоји од дрвеног суда прекривеног
кожом која је по ивицама намотана
на дрвени и метални обруч – прим.
нов.) из бубњарског сета веома необична и данас све више заступљена у
бендовима различитих музичких праваца и стилова. Специфичност свирања на овом перкусионом сету је у
томе што се звукови добијају комбинацијом свирања шаком леве руке по
површини предње плоче кахона и различитим палицама – дрвеним или
пластичним, метлицама и палицама
од прућа по осталим компонентама
сета – објашњава.
Интересантно је да опремање перкусионог сета нема јасних ограничења и ствар је креативности, жеља и
потреба музичара.
– Поред наступа пред публиком и
динамичности овог посла, једнако су
ми узбудљиви и стално учење, усавршавање техника вежбања, откривање и слушање нове музике и креативни процеси стварања у оквиру
бендова у којима свирам. Свирање
удараљки, без обзира на умеће и ниво му зич ког обра зо ва ња, ве ли ком
броју људи је извор радости и опуштања – прича Пеђа.
Сматра да је за овај посао важно
бити упоран и фокусиран, јер он није
лак, али доноси велико задовољство
и надахнуће, од чега и зависи напредак. Стални је члан бендова „Паметари”, „PH Band”, „Jazzysad trio/combo”
и „Мартина Врбос бенд”.

Динамика и снага

Фото: Л. Николић

Жељко Ковачевић (30) дипломирани
је машински инжењер и запослен је у
РНП-у. Каже да је као мали умео да
узима шерпе и удара по њима, али да је право интересовање за музику уследило
када је добио синтисајзер.
У нижој музичкој школи је
учио хармонику и клавир.
– У Гимназији смо, под
вођством професора Јована
Самоилова, оформили бенд
који ће учествовати у пројекту у Немачкој. Ја сам у
њему почео да свирам бубњеве. По завршетку пројекта остао сам у школском
бенду, под вођством професора физике Миленка Дабића, а 2009, на наговор друга, почео сам да свирам тапан у КУД-у „Станко Пауно вић” НИС Ра фи не ри је
наф те Пан че во – при ча
Жељко.
Тапан је традиционални
Пеђа Михајловић дрвени бубањ (направљен
од букве, ораха или кесте– У мојој породици је било доста на), прекривен штављеном овчијом
скривених талената, а од нескриве- или козјом кожом са обе стране. Коних су били деда фрулаш и прадеда жа се развуче преко прстенова и затевиолиниста, који су вероватно одго- же канапом дијагонално и наизмеворни за „генетски део приче”. Окру- нично са оба прстена. Свира се двема
жен различитим музичким утицаји- посебно направљеним палицама за
ма, почео сам да се бавим музиком у ударање, а то су: кукуда (маљица) и
четрнаестој години на класичном се- праћка (пручка).
– Кукуда се прави од кестеновине
ту бубњева. Та одлука је вероватно
била последица мог сензибилитета, и њен изглед подсећа на лулу. Праћ-

ка је танак прут
који се обично
прави од врбе.
Тапанџија држи
тапан на повезу
преко рамена, у
благо нагнутом
по ло жа ју, та ко
да може да удара кукудом с једне, а праћком с
дру ге стра не.
Овај стил свирања ре зул ти ра
мешавином дуДушан Гњидић боких и кратких
високих тонова,
понекад у сложеном ритму, с прилично непредвидљивим обрасцима
ударања. Тапан се ретко користи у
соло изведбама. Обично се свира заједно с другим инструментима, посебно зурлама. Додао бих и то да у
појединим кореографијама, као што
су „Врањанска свита” и „Чобанско
надигравање”, тапан има централну
улогу и учествује на сцени, тако да у
тим приликама долази до изражаја
сценски наступ – објашњава он.
Додаје да овај инструмент даје динамику и снагу и ствара значајан ефекат код играча и публике.

Ако не знате како да креативно
употребите слободно време које
имате у карантину, ево још неколико предлога за културне садржаје који вам могу користити.

Књиге

Орб

Уду

пре неколико
хиљада година, а орб у
овом миленију му – ка же
Ален.
У бављењу
музиком највећи ужитак
му пред ста вља стицање
спо соб но сти
да се изрази
на раз ли чи тим ин стру ментима.
– Свирање
Ален Душ
ударачких инструмената може се поредити с дисањем или куцањем срца – каже.
До сада је радио на снимању звука,
постпродукцији и компоновању музике у преко деведесет пројеката.
– Тренутно свирам код куће, стварам музику за аудио-визуелне форме
– додаје.

Кичма бенда

Жељко Ковачевић
– Захваљујући свирању тапана у
фолклорном ансамблу, упознао сам
много људи, стекао доста пријатеља
и пропутовао. Зато свима препоручујем да се придруже неком КУД-у или
као играчи или као чланови оркестра
– закључује Жељко.

Егзотичан звук
Ален Душ (25) по занимању је сниматељ и дизајнер звука, а музиком се
бави од своје десете године.
– Током година сам почео да скупљам музичке инструменте, тако да
имам скромну колекцију, међу којима се нашло пар ударачких инструмената. Они које свирам су уду и орб.
Поред ова два инструмента, користим
и ритам-машине које могу послужити као перкусије у неким околностима. Оба инструмента су занимљивог
облика и производе егзотичан звук –
прича нам Ален.
Уду је пореклом
африч ки ин стру мент, који има облик сличан ћупу.
– Разлог је што је
на стао од ћу па, у
којем се чувала и
преносила вода. Једина разлика између ћупа и удуа је у
другом отвору. Свира се тако што се
удара по отвору и
око њега. Уду се може напунити водом,
у случају да желим
да променим звук –
објашњава нам он.
Орб (хандпан) такође је сферног облика, али направљен од метала. Има
звук сличан вибрафону или металофону. Орб се свира ударањем прстима
или палицама по засеченим деловима
на горњој страни инструмента.
– Занимљивост у поређењу ових инструмената је то што је уду настао

Немања Малушић (21) по занимању
је бубњар. Музиком се бави од своје
осме године, када је уписао Музичку
школу „Јован Бандур” у Панчеву, класу за клавир професорке Јасмине
Дамарџић.
– Од своје треће године сам имао
жељу да свирам бубањ. Родитељи су
ме водили по разним концертима и
мени је фокус увек био на бубњару.
Увек сам мислио да је бубњар, с обзиром на то да је највећи на сцени, главни баја у саставу и то ме је фасцинирало – каже он са осмехом.
Поред бубњева, свира клавир, гитару и бас, и каже да је сваки инструмент посебан.
– Бубањ је комплексан на свој начин. Специфично је то што је он
кичма на коју се цео бенд ослања.
Сваки инструмент има своју улогу,
боју, опсег. Клавир је у већини случајева ту да боји целу слику. Гитара,
у музици коју слушам и свирам, има
уло гу пер ку си ја, док бас и бу бањ
размрдавају публику – објашњава
Немања.
Он највише ужива у размени енергије на сцени док траје наступ.
– Кроз шалу волим да кажем да је
људима који се баве свирањем бубња
мозак подељен на четири хемисфере.
Константно свирају и руке и ноге.
Ушао сам у осму годину вежбања и
свирања бубња и још увек није довољно. Светски бубњари који се баве
музиком знатно више него ја кажу да
још увек вежбају. Мислим да је савршен звук субјективна ствар и да се до
њега тешко долази, а можда се никад
и не дође. То кажем зато што увек
може још да се вежба, јер је бубањ

Библиотека
града Београда
на
свом сајту
има шестсто
тридесет три
наслова монографија,
периодике и
старих карата које можете погледати, а Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић” отворила је претраживу дигиталну базу. Библиотека Матице српске нуди старе и ретке
књиге, међу којима су ћирилични
рукописи од тринаестог до деветнаестог века, као и српске књиге
из периода од петнаестог до седамнаестог века.

Позориште
Позориште
на Теразијама три пута
недељно на
својој „Фејсбук” страни
пушта култне
представе које су оставиле велики траг на домаћој сцени.
Мало позориште „Душко Радовић” недељом у подне на „Јутјубу”
емитује представе, а средом од 19
сати публика може да слуша емисију „Бајка у 7”.

Музеји

Музеј савремене уметности у Београду је дуго планирану изложбу
„Рефлексије нашег времена: Аквизиције Музеја савремене уметности 1993–2019” поставио на сајт
и друштвене мреже. Музеј Николе Тесле садржаје нуди на
страници nikolateslamuseum.org/virtuelno/, док о садржајима Музеја града Београда више можете
погледати на линку www.
mgb.org.rs/desavanja/vesti-najave.
Акцију „ГСМ с вама код куће” покренула је Галерија Матице српске на свом „Јутјуб” каналу.

Концерти
„Коларац” на
свом „Јутјуб”
каналу пушта
најзанимљивије концерте и предавања. А чувена
лондонска
концертна
дворана „Ројал Алберт хол” у оквиру програма „Ројал Алберт хоум”
на свом сајту емитује концерте
класичне, али и популарне
музике.
М. М.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Немања Малушић
једна велика игра без граница – прича нам.
Тре нут но сви ра с бен до ви ма
„Марaкуја” и „Зној”, и музичарима
Ба не том Глу ва ко вим и Дра га ном
Ивановићем. У јануару је дошао с
бро да, где је сви рао с бен дом
„Бумбастикс”.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
ко вам је остао исти. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:
„Мој муж, зато што се зове Вук.
А вук длаку мења, али ћуд никада.” 063/1911...
„Свекрва. Остала је увек иста, једина жена на путу мом – ка срећи.” 064/6121...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта је за вас забрањена љубав:
„Па то је кад волиш сладолед и
бурек, а имаш 105 кила!” 062/6637...
„Забрањена љубав је оно што ја
негујем према пиву, упркос противљењу моје жене!” 065/8797...
Наградни конкурс ће бити настављен по окончању ванредног
стања. Тада ће и досадашњи добитници моћи да преузму своје
књиге.
Д. К.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис

Телефон 013/33-43-45

DOK TRAJE VANREDNO STANJE, SREDNJA STRUČNA ŠKOLA NEĆE RADITI
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ, ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ” НЕЋЕ РАДИТИ
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

Институт „Дедиње”

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

АКЦИЈE
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
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 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
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ корсу 1.0,
2002, исправан, 1200
евра. 062/826-97-20.
(290461)
ПАСАТ Б 5, 1.9 ТДИ,
2000. караван, сва опрема. 064/130-36-02.
(290408)
ДОБЛО, макси теретни
1.4, 2007, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(290408)
ПОЛО 1.4 ДИ, 2003, петора врата, фул опрема.
064/130-36-02. (290408)

ПРОДАЈЕМ сушене вреоци, 2.5 тоне. 062/854-9598. (290442)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ФОТЕЉА мојца, самачки
кревет, судопера са висећим, душек, полице, усисивач. 063/861-82-66.
(290425)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског земљишта, северна зона,
преко пута Секиног салаша. 062/102-89-16.
(290467)

КОМБИНОВАНИ шпорет,
комбиновани фрижидер,
веш-машина, кофер шиваћа, телевизор. 063/86182-66. (290425)
ПРОДАЈЕМ мотор аутоматик, исправан, може
замена за пластични чамац. 064/329-49-19.
(290409)
ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006,
троје врата, фул опрема.
064/587-50-24. (290408)

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

ГРАНДЕ пунто 1.9 мултиџет, 2007, петора врата,
шест брзина. 064/587-5024. (290408)

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

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

КУПОПРОДАЈА
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

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

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

7–17

ПОТРАЖЊА

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

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан и
трособан стан у центру.
062/978-34-26 (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан за два
радника, гарсоњеру самцу, намештено, центар.
061/131-79-04. (290405)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ гаражу на
Котежу 2. Тел. 062/81484-25 (СМС)

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

СТАРО гвожђе, фрижидере, веш-машине, телевизоре, долазим на кућну
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (290453)

ИЗДАЈЕМ двособан комплетно опремљен стан на
Котежу 2. 063/701-11-31.
(И)
СТРЕЛИШТЕ, 65 квм, намештен, IV, лифт, ЦГ, интернет, 220. 060/442-2208. (290413)
ИЗДАЈЕМ стан на Маргити. 064/128-79-47.
(290419)
ИЗДАЈЕМ собу станарки,
80 евра. 063/246-509.
(290421)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, ЦГ, кабловска, 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, 064/950-2340. (290404)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен једнособан стан, 80
евра, депозит, Максима
Горког 96. Тел. 060/51782-53. (290436)

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

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, Котеж 1,
ЦГ, на дуже. 064/137-6319, 066/494-900.
(290436)

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај, ценИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
тар. 063/502-211.
061/635-24-49. (290465)
(290481)

ХИТНО потребна намештена гарсоњера или једнособан стан. Тел.
069/143-79-22. (290469)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела „Тамиш”, 90 евра.
064/122-48-07. (290479)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
(290297)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
Браће Јовановића 11, између Poco Loco и кафића
Купе, 100 евра месечно.
066/866-49-00.
(290427)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ pizza мајстори продавачице, рaднице
за припрему палачинки,
сендвича. CV са фотографијом слати на pizzapancevo@gmail.com. (290311)
ПОТРЕБНИ возачи Ц и Б
категорије, магационер
за дистрибуцију пића Weifert, 062/446-291. (289197)
ПОТРЕБНА жена за помоћ у кући. 061/1`94-6189. (290466)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским шиваћим машинама.
064/874-07-70. (290478)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

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

ОГЛАСИ
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Pančevo, Ružina 14

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

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.

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ХЕМИЈА часови студентима, средњошколцима,
припрема за пријемне испите, online настава.
062/194-97-81 (СМС)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
бетонирање, повољно.
063/865-80-49. (290304)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (290441)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (290420)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(290414)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 17, средом
од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила, вентили, славине, одгушење
канализације. 061/19300-09. (290429)

ШЉУНАК песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31 013/342338 (СМС)

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

БОМБОНЧИЋ

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

Тел. 064/444—66-74

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлиЧИШЋЕЊЕ олука, висинћа. 063/836-84-76. (290412) ски радови на крову.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ 065/535-24-56. (290454)
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(290412)

УСЛУГЕ

РУШЕЊА кућа, шупа, бетона, бетонирања, ископи, кошење плацева, обарање стабала, одношење
ствари, итд. 064/122-6978. (290458)

СЕЛИДБЕ

БОРИС
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (290451)

ДЕЗИНФЕКЦИЈА стамбеног и пословног простора
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ ЕКО-ГРУПА Панчево.
065/533-30-33. Управнирадови, брзо, педантно,
повољно,. 065/523-02-73. цима зграда попуст. (ф)
(290473)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, керамика, ламинат, повољно.
Проверите. 061/141-38-02.
(290455)

ТВ сервис „Тесла електроник”, све на једном
месту. Тел. 063/778-4789, 060/078-47-89.
(290468)

„ПАНЧЕВАЦ” МОЖЕТЕ КУПИТИ ONLINE НА

WWW.PANCEVAC-ONLINE.RS

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, потавка ламината. 062/976-18-42,
064/390-00-87. (290434)
ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”, дубинско прање тепиха и намештаја. Дезинфекција. 302-820,
064/129-63-79. (и)
БЕСПЛАТНА достава на
кућну адресу – техника:
фрижидери, веш-машине,
шпорети, пегле, миксери,
решо плин-струја, тостери, собне антене, машинице за шишање, вентилатори. Кухиње по деловима, судопере, фијокари... у свим бојама. „Млађа”, Зелена пијаца.
013/334-003. (ф)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (290415)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

Услед проширења обима посла
фирми DOO „Trijera”

Наш драги

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.

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

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

ВОЈИСЛАВУ
ГРУБАЧИЋУ
Са великим поштовањем КОВИЉКА МАРЧЕТИЋ са породицом
(61/290477)

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

ПО ПУСТ

(41/290447)

Бако, сећаћемо те се !!!

свим
радним
данима
осим
средом.

VIBER 069/210-11-69 или
EMAIL:
evica58zeng@gmail.com

МИКИ

О, да нам је да дотакнемо руку које више
нема и чујемо глас
који је занавек утихнуо.
Твоја сестра ЈЕЛЕНА
са породицом
(32/и)

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)

Укуцајте ПАН (размак)
текст малог огласа до 10 речи
и све то пошаљите на број 1202

Последњи поздрав

ЈЕЦИ

НИКОЛА МИЛЕТИЋ
СИЛВИЈА
БРАЂАН

1941–2020.
Наш вољени Ника преминуо је 13.
априла, али заувек ће живети у нашим
срцима.

(50/290460)

Последњи поздрав

Кћи МИЛАНА
(63/29048)

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Последњи поздрав
драгој мајци

ЈЕЦИ

од СТОКСА
са децом

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

ЈЕЛЕНА
(48/290460)

Почивај у миру!

„ПАНЧЕВАЦ” МОЖЕТЕ КУПИТИ ONLINE НА

WWW.PANCEVAC-ONLINE.RS

Драга

од сина ЦАНКА и
породица ЈОВЧЕВИЋ

Твоји МАРТИЋИ

(43/290449)

(62/290477)

300-820, 300-830

Петак, 24. април 2020.

Са великом тугом обвештавамо родбину и
пријатеље да нас је 19. априла 2020. године
напустила наша вољена

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Моја драга мама, атлетска звезда Панчева и ex Југославије

Обавештавамо фамилију, кумове и многобројне
пријатеље да је 15. априла 2020. преминуо

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

ЈЕЛЕНА СТЕФАНОВИЋ ЂЕРИЋ

Ожалошћени: супруг МИЛОРАД,
син МИЛАН, снаја ЈЕЛЕНА,
унучад МИХАИЛО, МИЛИЦА,
МИЛОШ и НИКОЛА
(47/290460)

1932–2020.

Жалостиво и болно нас је напустила, борбена до задњег удисаја.
Нека јој је вечна слава.

Последњи поздрав

ПЕТРУШ СМИЉКОВИЋ

Њена ЈАДРАНКА и многобројни познаници

Ожалошћени: супруга ВЕЛИКА, син ВЕЛИБОР,
снаја ИВАНА, унук АЛЕКСА и унука КРИСТИНА

(16/290418)

(24/290435)

Последњи поздрав поштованом и вољеном брату

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

ЈЕЦИ
ПЕТРУШУ СМИЉКОВИЋУ ПЕРИ

МИРА, МИРКО, ГОЦА
и ЗВЕЗДАНА са породицама

Поносни смо што смо те имали и неизмерно тужни
што смо те изгубили.
Породица ЈОВИЦЕ НИКОЛИЋА

(45/290457)

Последњи поздрав
другарици

(13/290417)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ПЕТРУШУ
СМИЉКОВИЋУ
ПЕРИ

ПЕТРУШУ
СМИЉКОВИЋУ

од породице
ДИМИТРИЈЕВСКИ
са породицом

од породице
МИЧИЋ и ТОМИЋ

ДОБРИ МИХАЈЛОВ
1929–2020.

ЈЕЦИ
Нека те анђели чувају! Породици саучешће
МИЛЕНА
и СТАНИША
(22/290341)

Последњи поздрав
сестри

ЈЕЛИЦИ
од сестре МИЛКЕ,
зета ВЕНЧЕТА,
БОРКА и БРАНКА
са породицама
(49/290460)

ЈЕЦИ
Почивај у миру

ЈАГОДА

Породица

(51/290460)

(53/290462)

Последњи поздрав
нашој

ЈЕЦИ
ЗОРА и ГАША
са породицом

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој

ПЕТРУШУ
СМИЉКОВИЋУ

МАЦИ
Прерано си отишла.
Породица ЂУКАНОВИЋ

(52/290460)

(29/290437)

(26/290435)

(25/290435)

од ћерке
ДАЛИБОРКЕ, зета
АЛЕКСАНДРА, унуке
АНЂЕЛЕ и МАРТЕ

Последњи поздрав
брату

ПЕТРУШУ
СМИЉКОВИЋУ
Брат ЈОЦА,
СНЕЖА и ДАРКО

(27/290345)

(28/290435)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 17, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати

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

ГОГА
(23/290432)
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Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

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

Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трошкова од ПИО фонда ОДМАХ!
 Велики избор погребне опреме и сређивање
комплетне документације
 Бесплатан долазак у стан сервисног референта
 Превоз покојника уземљи и иностранству


ЂУКА САНАДЕР

www.pogrebnoandjelovic.com

24. IV 2013 – 24. IV 2020.
На Ускрс угасио се живот наше баке

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, сећањима, свакој сузи и тренутку....
Туга вечна, бол претешка..
Недостајеш, превише недостајеш ти и све твоје.
Бескрајно те воли и за тобом пати

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

твоја мама

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

(36/290443)

Никада те нећемо заборавити.

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

Породица ВУЈОВИЋ

(56/ф)

Годишњи помен

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

ЂУКА САНАДЕР

26. априла 2020. године навршава се годину
дана откако је Господу отишао наш драги

24. IV 2013 – 24. IV 2020.
Недостајеш као и првог дана...

Тугују за њом њени: ЗОРИЦА, ВЕСНА, БРАНИСЛАВ и
праунук НЕЦА ВЕЉКОВИЋ
(7/290401)

Твоја МАЈА
(39/290444)

Седам претужних година

БИЉАНА
ЦОЛИЋ
1931–2019.
Хвала ти за живот
што си ми поклонила.
ГОРАН

ЈЕЛА НЕСТОРОВ

(57/290470)

Последњи поздрав бака Јели од комшија
МИЛОШЕВ, ПЕТРОВИЋ, ГРУЈИЋ, БОЖИЋ,
ДАНКУЦ, НИКОЛИЋ, ОБУЋИНА, БУКАЗИЋ,
МОРИШАН, ШИКЛ, СТАНКОВИЋ
и ЛЕБАНОВ

Драга,

ДРАГАН СТОЈСАВЉЕВИЋ
Слово Божје и Сине Јединородни Исусе Христе, овенчај верног слугу Твога Драгана снажном руком Твојом, Владико Добри, и молитвама Пречисте Царице наше Богородице,
спаси га у вечном царству твоме.
Амин.

ЂУКА САНАДЕР
2013–2020
Недостајеш као првог дана.
Воли те брат
КРЛЕ

Твоји најмилији

(42/290448)

(46/290459)

(10/290406<)

Прошле су двадесет четири године откада је
умрла моја мајка

МАРИЈА
ЋИРИЋ
Последњи поздрав.

ЈЕЛЕНА
ТОДОРОВИЋ
Последњи поздрав
од комшија у Стефана Стратимировића 5

СЛАВИЦА
БРАТУЉЕВИЋ
Последњи поздрав
од комшија у Стефана Стратимировића 5

(64/290480)

(65/290480)

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

Четрдесет тужних дана

С поштовањем
ЉИЉА и ДРАГАНА

(40/290445)

ПОМЕН

Наш драги

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

СТАНИЦА
РАДОСАВЉЕВИЋ
Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

Ћерка БОЈАНА, зет
МИЛАН и унуци
ДРАГАН и ИГОР
са породицама

(33/и)

(59/290485)

ЂУКА
САНАДЕР

ЂУКА
САНАДЕР

24. IV 2013 – 24. IV 2020.

24. IV 2013 – 24. IV 2020.

Ђука наш,

Сећање на тебе никада неће избледети.

време не лечи бол за
тобом.
Боли... све више боли...

из Ковачице

У свакој сузи, у сваком
осмеху, у свакој реченици. Свуда си ти.

С тугом и љубављу њена СЛАВИЦА

(21/290340)

ЈАНО
ЈАЊИШ
ДЕБО

ЖИВАН
НЕДЕЉКОВИЋ

АНЂЕЛКА ПОПОВ

напустио нас је 19.
марта 2020. године.
Иако те више нема
поред нас, наставићеш да живиш кроз
наше успомене.
ИВАН и МАРИЈА
(58/290476)

Заувек твоји ЈОВАН и ЉУБО

Воли те баба ВИДА,
тетка МИРА,
брат ЈОВАН
и сестра СЛАЂАНА

(54/290463)

Твоја ЗАГА и НЕША
(38/290444)

СЕЋАЊЕ

(37/290443)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 17,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати

КОСТА
ЊАМЦУЉ
2013–2020.
Заувек ћемо те волети и
чувати од заборава.
Твоји најмилији
(44/290452)

Петак, 24. април 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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27. априла 2020, у 11 сати, дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој мајци и
баки

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

РАДИ ТОДОСИЈЕВИЋ

ДРАГУТИНА СЕКУЛИЋА

1936–2020.

Прошле су три године откад ниси са
нама

1933–2017.

Твоја деца: ДАНИЦА, ЗОРИЦА,
МИЛИВОЈЕ и ПРЕДРАГ

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Супруга МИЛОСАВА са породицом

(4/290395)

26. априла 2020. навршило се три године откако
је отишла у вечност наша драга мајка, баба и
прабаба

(9/290403)

Годишњи помен супругу

ГОДИШЊИ ПОМЕН

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

Чувамо успомене на тебе,.

ГОРДАНА МРКАЉ

СТЕВАН
ПЕРАК

рођ. Мишковић

25. IV 2019 – 2020.

Искрено смо захвалне за љубав и пожртвованост
коју нам је несебично пружала.

Твоја породица

МИЛИЦА, ЗОРИЦА и МАРИНА са породицама
(17/90422)

(55/290464)

Прође и година...

Твоји: МИЛАН, АНЂЕЛКА и РАДОЈКА

НОВИЦА ГЕЦИН НОВА
из Сакула
1949–2019–2020.

(18/290423)

Ново мој, година је била тешка.
Година је била дуга када живим сама без вољеног супруга и свог брачног друга.
С љубављу и поштовањем
твоја супруга ЈЕЛИЦА ГЕЦИН

СЕЋАЊЕ

(2/290341)

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.

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)

ДРАГИША
РАДОВАНОВИЋ
2004–2020.

КРСМАНОВИЋ
НАДА
РАДОМИР
2019–2020.

Вечно живиш у срцима твог сина МИОДРАГА
и супруга ИШТВАНА, твог Пилета
(15/290416)

2016–2020.
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Хвала што сте нас волели.
Почивајте у миру.
Ваши: ЈОВАНКА, АНДРИЈАНА и АЛЕКСАНДАР са породицама
(34/и)

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

28. IV 2010 – 28. IV 2020.

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
29. IV 2016 – 29. IV 2020.
Сестрице, у снове ми залуташ. На врата душе често покуцаш. Ту си иако те нема.
ГОРДАНА АНТУНОВИЋ
(14/290416)

СТЕВАН МАРКОВ РОГАН
2009–2020.

МАРИЈА ДАБИЋ

СЕЋАЊЕ

Сестре ЗОРА и ВЕРА

Заувек ћеш бити у нашим срцима и лепом сећању.
Син ВЕЛИМИР и унуци ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР

(60/190476)

(19/290426)

Годишњи помен оцу

СЕЋАЊЕ

прим. др

ДОБРОСАВ
ПАВЛОВИЋ
ЛЕВЧАНИН
гинеколог-акушер

КОСТА
УВАЛИН

ПРЕДРАГУ
ЖИВАНОВИЋУ

2012–2020.

21. IV 1996 – 21. IV 2020.
Заувек си са нама у
нашим срцима.
Породица УВАЛИН
(3/290363)

МИЛОШ
ТРИФУНОВИЋ

од синова
МИОДРАГА
и АЛЕКСАНДРА

Заувек у нашим срцима.

(8/290402)

(30/1290438)

Син ИВАН, унуци
МИЛОШ и МИРОСЛАВ

ЉУБИСАВ
СЛАДОЈЕВИЋ
29. IV 2018 – 29. IV 2020.
Чико, много нам недостајеш.
Воле те и чувају од заборава твоји ОЖЕГОВИЋИ: ИВАНА, ОГИ,
ЉИЉАНА и СЛОБОДАН
(20/290428)

Заувек живиш у нашим срцима и мислима
Супруга ВЕРИЦА
БЕБА и ћерке
ДОБРИЛА, СЕНКА
и НЕВЕНА

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)

(35/290440)

ГОЈКО
ЈАЊИЋ
300-820, 300-830

ДОСТИЊА
ЈАЊИЋ

Вољеним родитељима са љубављу.
Кћерка ЉУБИЦА, зет ИЛИЈА, унука ЈЕЛЕНА и праунуке КАТАРИНА и МИЛЕНА
(11/290407)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 24. април 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Главобоља која ће вас мучити ових
дана је психосоматске природе, па
је потребно да се мало опустите и
средите мисли. Не упуштајте се у
ризичне пословне подухвате.
Oдлучите напокон на којој бисте
столици више волели да седите, да
не бисте на крају остали сами.

Чувајте се алергија и уринарних
инфекција. Љубав је оно о чему
сада можете само да размишљате.
Новац вам просто измиче из руку.
Расходи су вам већи од прихода.
Позив пријатеља да учествујете у
једном пројекту може вам знатно
поправити професионални статус.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Колико год да сте одговорни и организовани, ако радите тимски,
припазите да не нестану важни
документи. Хронични умор. Више
спавајте. Партнер засад прилично
добро подноси ваше изненадне
промене расположења, али и његово стрпљење је при крају.

Посао вам је приоритет ове седмице. Проблеми се полако решавају.
Очекујте позив или контакт из иностранства који ће решити вашу будућност. Проблеми с партнером
вас муче већ дуже време. Пробаћете да поправите међусобне односе,
али то ће само продужити агонију.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Добра комуникација и велика
моћ убеђивања су ваше главно
оружје. Шарм који просипате око
себе и сада ће вам помоћи да
склопите добар посао. Већи трошак у кући могао би мало да поремети ваше планове. Мање се
нервирајте.

Подсећате на вулкан пред ерупцијом. Незадовољни сте партнером,
па то незадовољство лечите онлајн куповином. Колико год да се
осећате немоћно или надмоћно,
трудите се да не понижавате људе
око себе. Концентришите се на посао, то вам је сада једини спас.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ваше ангажовање на послу је велико, али имате осећај да вас не
цене довољно. Крајем идуће седмице могућа је сарадња са особом
коју не познајете довољно добро.
Потрудите се да се папиролошки
добро покријете. Љубав има лице
и наличје, а избор је на вама.

Једна сте од ретких особа које се
добро осећају ове седмице и не
разумете баш најбоље зашто се
други нервирају. Добитак крајем
недеље ће вас обрадовати. Шта
год да радите, исплатиће вам се.
Некако су вам звезде наклоњене.
Више спавајте.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пробајте да контролишете своју
агресивност и пазите како се обраћате људима око себе. Не улећите
олако у позајмице, тешко ћете вратити новац. Потрудите се да саслушате људе који су вам блиски, можда ће се и појавити решење за
нагомилане проблеме.

Кад ви закомпликујете ствари око
себе, то више нико не може размрсити. Превише журите, па вам
се може поткрасти грешка. Љубав
је дивна кад је обострана, али ви
никако да одлучите шта стварно
желите. Веза са садашњим партнером полако улази у монотонију.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Све веће незадовољство решавате
претераним уносом хране. Партнер
вам прави љубоморне сцене и неправедно вас оптужује. Нервоза рађа само још већу нервозу. На послу
ситуација полако долази до усијања, па размислите да ли је прави
тренутак да тражите повишицу.

(19. 2 – 20. 3)
Помало сте конфузни. Односи са
сталним партнером су захладнели,
а у вама тиња пламен страсти за неким кога сте недавно упознали. Новац вам није проблем. Ове седмице
одиграјте неку игру на срећу: велике су шансе за добитак. Приуштите
себи оно о чему већ дуго сањате.
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НАШ ГОСТ: БОЈАН ЈОВИЧИЋ, КОШАРКАШКИ ТРЕНЕР

МЛАДЕН МАРКОВ У ПАНЧЕВУ

КАРАКТЕР ВЕЧИТОГ ПОБЕДНИКА

Несрећа му је
обележила живот

Рођен је 6. јула 1977, а да неће
бити баш „обично” дете, показао је у четвртој години, јер је
тада већ течно читао и писао
и ћирилицу и латиницу... Могао је да буде и одличан фудбалер, али он је свој живот посветио „краљици игара”. Да,
ово је прича о Бојану Јовичићу, сада успешном кошаркашком тренеру и „заштитном
знаку” КК-а „Тамиш”.
Мали Бојан је одрастао на Содари, а као и већини дечака у
то време, омиљени реквизити
за игру били су му лопта и
сличице...
– Ја се не сећам, али брат
Дарко каже да сам научио да
читам тако што сам знао да
набројим све поставе домаћих
фудбалских прволигаша. Гледајући његов албум са сличицама, повезивао сам лица са
именима и – научио да читам.
Из тог периода потиче моја
љубав према сличицама. Први
албум који сам самостално сакупљао био је посвећен Светском фудбалском првенству у
Шпанији 1982. И данас се сличице редовно сакупљају, сада
активно учествују и моја деца,
а драж је иста као и пре скоро
четрдесет година – почиње своју животну причу јунак наше
приче.
С обзиром на то да је с великим предзнањем кренуо у ОШ
„Бранко Радичевић”, увек је брзо завршавао домаће задатке и
излазио напоље, да би с другарима пикао фудбал до изнемоглости.
– Био сам веома талентован
за фудбал. Први тренер у ФК-у
„Динамо” био ми је Драган Целин, кога сам веома поштовао, а Пера Мамула и сада инсистира на томе да сам био
талентованији фудбалер не го ко шар каш.
Ипак, из тог времена у најлепшем сећању су ми остали турнири у малом фудбалу на чувеној „Топлани”, где смо често
играли и против неколико година старијих од себе. Престанак интересовања за фудбал
поклопио се са откривањем нове страсти – кошарке. Иако сам
у то време био веома низак, то
ме није спречавало да тренирам. У свим овим активностима неизбежан партнер био ми
је мој данашњи кум Милован
Перовановић Шики. Ишли смо
заједно у разред, тренирали
фудбал, кошарку, били један
другом здрава конкуренција.
Он ми је уз породицу највећа
подршка у послу којим се бавим – поносан је Бојан на искрено пријатељство.
Иако је кошарка у то време
у Панчеву била на ниским гранама, момци који су је волели
нису одустајали.

потом 1994. године прелазим
у „Агро пан”, да на шњи „Та миш”, где ми је тренер био
брат Дар ко Јо ви чић. До био
сам слободу у игри, стекао самопоуздање... У том периоду
се десио кошаркашки бум у
граду, захваљујући „Профиколору”. И данас се сећам крцате хале и великих утакмица.
Нажалост, све је кратко трајало, тако да моја генерација
није имала никакву перспективу у таквим околностима –
премотава наш гост филм својих сећања.
Гимназију „Урош Предић”
упи сао је као ву ко вац, али
страст за ко шар ком ни је
утихнула.
– У разреду сам имао више
од тридесет другарица и само
једног друга. На срећу, тај један је био прави и то ми је један од лепших периода у животу, иако је било време санкција и немаштине. Сва интересовања која сам имао у основној школи кошарка је помела
толико да у средњој школи нисам личио на себе. Ни што се
тиче оцена, ни заинтересованости. Време сам углавном проводио у малој школској сали
чекајући следећи разред и нове противнике за баскет. Велику подршку сам имао у професору физичког, покојном
Пери Курељушићу, кога сам
много волео – препричава Бојан средњошколске дане.
КК „Динамо” се
1996. године

пласирао у Војвођанску лигу, што је
отворило врата за нове
изазове....
– Вратио сам се у клуб на
позив председника Зорана
Растовца. Иако на почетку
нисам био у првом плану,
изборио сам се да будем један од носилаца игре тренера
Миодрага Тасића. Тада сам добио позив да наступим за репрезентацију лиге против првака лиге „Јединства” из Новог
Бечеја, за који ћу, испоставиће се, наступати наредне четири године. Први професионални уговор, први одлазак од
куће, те 1997. године одредиће моју животну професију.
Провео сам четири незаборавне године у варошици на међи Баната и Бачке, имао фено ме нал не са и гра че, сте као
вечне пријатеље. Имали смо
врхунске услове за рад и живот, а последње године сам
био капитен тима, што је за
мене била велика част, али и
показатељ какав сам утисак

ИС КРЕ НИ ПРИ ЈА ТЕЉ
– Кошарка јесте мој живот,
али на првом месту је моја
породица, моја највећа подршка и разлог због ког сам
још увек у Панчеву. Ожењен
сам Соњом, која је пуна разумевања за мој посао, који
је доста стресан, и веома
сам јој захвалан. Наши дечаци Михајло и Немања тренирају кошарку и највећи су
– Почели смо да тренирамо
у „Динаму”, када смо били у
седмом разреду. Први тренер
ми је био Драган Вујић Гаша,
а убрзо смо заиграли и за први тим у „бетон” лиги. Те 1992.
го ди не на сту па ли смо и у
„Мекдоналдс лиги”, као кадети, а ја сам на четири сусрета
био проглашен за играча утакмица. Већ наредне сезоне играо
сам за ка ча ре вач ко „Је дин ство” у Војвођанској лиги, а

татини навијачи. Све што сам
досад урадио дугујем родитељима и брату, који су увек
били ту за мене. Захвалио
бих и свим својим бившим и
садашњим сарадницима и
играчима. Некад није лако
са мном радити, али мислим
да сви они знају да у мени
имају искреног пријатеља –
искрено говори Бојан.
оставио – са осмехом прича
наш саговорник.
Игре у Бечеју су биле одскочна даска за даљи кошаркашки пут...
– На позив тренера Пеце Јаћимовића, 2001. сам прешао у
ОКК „Београд”. Имали смо добар тим, предвођен Оцокољићем и Косановићем и каснијим капитеном „Црвене звезде”
Мирком Ковачем. Пласирали
смо се у Прву лигу. Следеће

сезоне сам наступао за „Тина
тајм”, клуб из Бара, данашњи
„Морнар”. Играли смо бараж
за попуну Прве лиге, баш против ОКК „Београда”. Утакмица се играла на неутралном терену у Ужицу. ОКК је био изразити фаворит, предвођен тренером Јоцом Антонићем и сјајним играчима, попут Глинтића, Драгојловића, Лепојевића
и осталих. Играо сам феноменално, али сам у завршници
промашио два пенала који су
могли да одлуче меч, који смо,
нажалост, изгубили. Дуго ме је
пратио тај пораз, да се другачије завршило, можда би ми
се каријера подигла на још виши ниво. У „Авала аду”, данашњу „Мегу”, прешао сам 2003.
године – ређа Јовичић коцкице каријере.
До шло је и
вре ме за те шку одлуку –
одлазак у
иностранство или у
војску.
Срећом,
појавила се

ЛЕВОРУКИ ДЕШЊАК
У Бојановој биографији
има много интересантних
детаља који нису повезани
искључиво с кошарком.
– Када је мама схватила
да пишем левом руком, то
јој се није баш допало, па
је успела да ме преобрати.
Тако сам данас и леворук
и левоног, али пишем десном руком. Да, када
играм тенис, рекет држим
десном руком. Ваљда због
тога лоше и играм – са
осмехом прича Бојан.
могућност цивилног служења.
„Тамиш” је тада играо у Првој
српској лиги...
– Имао сам огроман мотив
да у свом граду, где је кошарка годинама неправедно била
на маргини, остваримо историјски циљ и пласирамо се у
Другу лигу. Мој повратак је
мотивисао и Перака и Степанова да се врате у Панчево,
довео сам неколико својих саиграча из претходних клубова и – буквално смо се прошетали кроз лигу. Тај успех клуб
је испратио проналаском адекватних спонзора, а посебно
је био важан тренутак када је
„Та миш” до био ге не рал но
спон зор ство „Пе тро хе ми је”.
Наредне две године смо покушавали да „нападнемо” и
Кошаркашку лигу Србије, али
суочавали смо се с разним неправдама. У сезони 2007/2008.
на место тренера долази Гаги
Николић, управа клуба саставља одличан тим и са само
четири пораза улазимо у КЛС.

То ми је била најбоља сезона
у каријери. Неколико утакмица смо до би ли за хва љу ју ћи
мојим кошевима у последњим
секундама. Те године сам прогла шен за спор ти сту гра да
Пан че ва. Сан је оства рен.
Ипак, наредна сезона је била
прекретница у мојој каријери. Први пут играм у највишем рангу такмичења. Сезона је била турбулентна, јака
лига са екипама које су имале далеко веће буџете од нашег. Те године сам добио награду за најбољег асистента
лиге. Три кола пре краја једном ногом смо били у нижем
рангу. Председник Дарко Јовичић предложио ми је да као
тренер преузмем клуб у та три
кола и покушам немогуће. Добили смо следећу утакмицу у
Новом Саду и у мечу „бити
или не бити”, против краљевачког „Машинца”, захваљујући кошу капитена Дејана Ђокића у последњој секунди остали смо у лиги – не заборавља
Бо јан ни нај дра ма тич ни је
спортске тренутке.
Цела његова тренерска каријера везана је за КК „Тамиш”. Готово да је постао
заштитни знак тог спортског колектива.
– Радим у добро
организованом клубу, где влада здрава атмосфера. Верујем да ћу у неком тре нут ку
при хва ти ти и

не ки но ви
изазов, али много коцкица мора да се поклопи да бих се одлучио на тај
по тез. У 2006. го ди ни сам
изабран за најбољег тренера
у Војводини, али и за тренера го ди не гра да Пан че ва.
Остварили смо и пет пласмана у Суперлигу, од којих је
онај први, 2010. године, незабораван. Екипа предвођена Радетом Марковићем, у ситуацији када смо остали без спонзора, првенство је завршила
на другом месту, са само шест
пораза, а у Суперлиги смо победили „Звезду” с Бјелицом,
Штим цем, Ки ка но ви ћем и
другима, као и ФМП с Радуљи цом, Чо ви ћем, Ла зи ћем,
учесницима Јадранске лиге.
Те године гост нам је била и
последња генерација „Партизана” која је играла „фајнал
фор”, предвођена Дулетом Вујошевићем. И ту утакмицу смо
одиграли веома добро, а атмосфера у нашој хали била је
незаборавна. У сезони 2017/18.
изгубили смо добијену утакмицу против евролигашке екипе „Звезде”, и то кошем у последњој секунди. Добра атмосфе ра и од ли чан ка рак тер
играча су две ствари које су
веома важне за успех неког
тима. Тек окончана сезона, иако је резултатски била најлошија, мени као тренеру није
била непријатна. Уживао сам
у раду с младим играчима, а
на крају нам је недостајала
јед на по бе да за пла сман у
Супер ли гу – по ен ти ра наш
саговорник.
Даме и господо – Бојан Јовичић! Човек који кошарку има
у малом прсту. Има и карактер победника. Студиозан, темељан, сталожен, али и темпераментан... Његов глас уме да
одзвања халом, понекад, на полувремену, чак и из свлачионице, онда када његови играчи
не испоштују оно што тражи
од њих...
Александар Живковић

Ро ман „Укоп оца”
Мла де на Мар ко ва
једна је од десет најбоље написаних књига у последњих педесет година у нас –
закључили су својевремено књижевни
критичари.
Марков је Банаћанин, рођен је у Самошу 1934. године,
у зе мљо рад нич кој
породици. Деда имењак Младен Марков
доселио се у Самош
из обли жње Бо ке.
Умро је оног дана када му се
родио унук Младен, будући
књижевник. Отац Ђука је често путовао, па је о њему и
мајци Види бригу водио други деда. Живео је и одрастао
Младен у кући свог деде по
мајци, берберина Живе Данкуловог. Основну школу је похађао за време Другог светског рата у родном месту, а с
једанаест година је прешао у
Панчево.
„Од Самоша смо се, по месечини, докотрљали до уснуле вароши на таљигама са
упрегнутим коњем, седећи на
врећама кромпира, лука, брашна, поред корпе јаја”, причао је Марков како су га једног летњег јутра довезли „малтене под присилом” у Панчево на школовање.
Становао је код земљакиње, неке баба Марине из Самоша, која је сиротињи издавала собу у свом дому у
Улици Светозара Милетића
2-а.
Ту у Панчеву Младен Марков је доживео несрећу која
је одредила његов живот. Наиме, неколико дана пре Дана
младости, маја 1949. године,
када се носила штафета председнику Титу, Марков је настрадао. Кладио се с другим
дечацима да ће на панчевачкој же ле знич кој ста ни ци
Подтамиш ускочити у воз у

Младен Марков из
панчевачких дана
зом. Вратио се млади Марков у Панчево и почео да самостално живи у дворишној
соби у Жарка Зрењанина 2.
Али, на несрећу, остаће инвалид за цео живот; штаку и
протезу је одмах бацио у Тамиш. Брзо је дигао руке од
средње школе, сметало му је
што је много старији од осталих у разреду, па је као младић преживљавао радећи разне послове и пишући успут.
Пошто није имао од чега да
живи, покушао је нешто да
објави у „Панчевцу”, али „како ти чланци нису ваљали”,
како је сам касније говорио,
почео је да продаје лист. Онда је једном у новинама „Народна армија” прочитао да
је расписан анонимни конкурс за причу. Сео је и написао причу „Добровољци” и
послао под шифром „Узнемирени ритови”. У жирију су
били Ерих Кош, Добрица Ћосић, Велибор Глигорић, Антоније Исаковић, а председник је био Иво Андрић. Добио је другу награду, прва
није додељена. Када је дошао у Београд да прими награду, онако лоше обученог
и зараслог у косу, нису прво
хтели да га пусте у зграду.
„Дугачку косу нисам носио
из моде, него што нисам имао
пара да се подшишам”, причао је Марков.

Улица Светозара Милетића 2-а
покрету. Међутим, није успео, јер је воз јурио, па је, незгодно одбачен, пао и поломио десну ногу. Због тежине
повреде требало је да му је
одсеку, али су решили да је
сачувају. Само што се испод
гипса којим су му фиксирали
ногу рана гнојила.
Лежао је у панчевачкој болници скоро годину и по дана
и дуго време скраћивао читањем књига из болничке библиотеке. Тада се везао за
књижевност, којој ће посветити живот. Отпуштен је из
болнице у тешком стању, с
гипсом на нози. Можда би и
умро да га самошка лекарка,
Рускиња Зинаида Сербинова, није одмах ослободила
гипса. Морао је да лежи још
годину дана у Самошу, а за
то време је читао француске
и руске класике из докторкине личне библиотеке. Петогодишње лечење се завршило на пластичној хирургији у Београду; изашао је из
болнице са штаком и проте-

После тога је видео да је
сарајевска „Народна просвјета” расписала конкурс за роман, па је „у свом голубарнику на једном старом сандуку”
у Улици Жарка Зрењанина
написао роман „Хроника о заборављеном селу”. Роман је
откупљен за објављивање, а
он је наставио да шаље романе на анонимне конкурсе, јер
„морало је од нечега да се
живи”. Био је то „почетак једног великог рада”.
Младен Марков је након
тога, поред осталог, написао
романе „Равница” (1957), „Ликвидација” (1972), „Смутное
време” 1 и 2 (1976. и 1978),
„Ис те ри ва ње бо га” (1984),
„Псеће гробље” (1990) и поменути „Укоп оца”, за који је
2002. добио НИН-ову награду. Об ја вио је и не ко ли ко
збирки приповедака, а скоро
две деценије је радио на Радио Београду.
Преминуо је 9. јануара 2015.
у Бе о гра ду, а кре ми ран је
12. јануара у кругу породице.
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ЗОРАН ЂОКИЋ У ШПАНИЈИ

ДРАМА ЗАСЕНИЛА ЛЕПОТУ НА ПИРИНЕЈИМА
Велики број наших суграђана
отиснуо се у бели свет у потрази за издашнијим извором егзистенције, а будући да сви, у
већој или мањој мери, чезну за
завичајем, „Панчевац” им пружа прилику да се мало олакшају у тренуцима „носталгичарске” кризе.
У овој рубрици панчевачки
„гастарбајтери” из свог угла
описују конкретне дестинације и указују на разне особености које карактеришу то поднебље и људе.
У актуелном броју представиће се наш суграђанин Зоран
Ђокић, који већ двадесет година живи у Шпанији, у Мадриду, где живи свој сан бавећи се
разним занимљивим пословима – од орезивања дрвећа до
механике мотора.
Нажалост, ту живописну земљу на Пиринејском полуострву задесила је права катастрофа узрокована пандемијом коронавируса.
Наш суграђанин Зоран Ђокић,
рођен 1967. у Панчеву, већину свог живота провео је авантуристички.
Тај усталасани дух жељан нових сазнања и изазова одвео га
је још средином осамдесетих
година прошлог века најпре у
сплитску морнаричку школу.
Након добијања дипломе службовао је на војним бродовима
по Јадранском мору од Шибеника до Црногорског приморја.
А онда је 2000. године одлучио да се одатле отисне у једну
подужу пустоловину, и то чак
на Пиринејско полуострво, што
траје читавих двадесет година.

Љубав према моторима
– остварење снова
– Био сам уморан од свих
ратова, што ме је навело да донесем одлуку да изађем из војно-идеолошке чауре у којој сам
давно био заточен. Овде више
нисам себе видео, па сам у то
време ембарга и затворених
граница узео туристичку визу,
како бих се домогао макар Италије, па да оданде одем било
куда. И баш тада ми је стигла
понуда од пријатеља из Шпаније да код њега одседнем и да
заједно радимо. Но пре тога је
требало стићи до одредишта –
почиње причу Зоран.

Претежак почетак авантуре
Одисеја је кренула из локалне
агенције, која је једина организовала путовање од Подгорице, преко Италије, до Мадрида, где је требало остати
три дана.
– Kренули смо из Луке Бар, а
ја сам с горње палубе ферибота
махао супрузи и деци, осмехујући им се, иако појма нисам
имао шта ме чека. У тако

Страну припремио

Јордан
Филиповић

која је оставила драматичан
траг на ову прелепу земљу.
– Због катастрофалних одлука актуелне власти Шпанија је
за две недеље постала држава с
највећим бројем заражених и
преминулих. Рецимо, дозвољена је манифестација поводом
Осмог марта коју је организовала председникова супруга с
групом феминисткиња, чему су
неконтролисано присуствовале
и већ заражене особе, па се наредних дана број оболелих увећао за четири пута. Затим, каснило је и ванредно стање, јер
је министар здравља говорио

исправни. Обавезују људе да раде и крећу се метроом, а кажњавају их ако их је двоје у аутомобилу – наводи Зоран.
Све у свему, живот у Шпанији није увек бајковит...
– Ових двадесет година протекло ми је у непрестаној борби и жељи за нечим другачијим. Мислим да сам се доказао, а осећам се и почаствованим што могу да кажем да имам
две државе: једну у којој сам
рођен и другу у којој живим. У
њој живим и остварење својих
снова, бавећи се механиком
мотора „Харли-Дејвидсон” у

Мадрид у време пандемије: опустела и Kраљевска палата
променљивом расположењу стигао сам до Шпаније, а гледајући кроз прозор аутобуса, био
сам разочаран призорима, јер
вегетације готово да није било.
Земља је била црвена, трава жута и сува, па сам се са сетом
присећао родне и плодне Војводине. Стигао сам најзад до
Мадрида, праве метрополе, с
безброј људи на улицама, и одсео у хотелу у центру. Међутим,
пријатељ ми три дана није одговарао на позиве. На крају сам
му оставио поруку да ћу морати
да се вратим кући. Када сам изгубио сваку наду, јавио ми се
његов познаник да ми каже да
ће послати неког по мене. Агенцијски аутобус је већ отишао, а
ја сам три неизвесна сата чекао
на улици без боравишних докумената и икаквог знања језика.
Успут сам сазнао да се пријатељ вратио у Црну Гору и да
сам препуштен самом себи –
наводи овај храбри авантуриста.
Ипак, Зоран је убрзо почео
да ради, чак и да живи у стану
послодавца, бесплатно, али је
то морао да плаћа чишћењем,
па и шетањем пса. Бавио се
орезивањем дрвећа, формирањем крошње, а тамо где је била немогућа употреба дизалица, на велике висине пењао се
помоћу конопаца.
– Помирио сам се са чињеницом да је сваки почетак тежак и некако се адаптирао. Након годину дана придружила
ми се породица, а с њима и
пријатељ из детињства. Помогао сам му: хранио га, обезбедио му смештај и научио га послу, а он ми се касније „оду-

– наставља овај суграђанин у
белом свету.

Предивна земља пуна
контраста
Убрзо је развио посао толико
да је морао да ангажује раднике, па је коначно могао да нађе времена и за себе.
– Тек тада сам почео да обилазим Шпанију. Прошло ми је
кроз главу како ми је онај први
утисак био тотално погрешан,

Због катастрофалних
одлука актуелне
власти Шпанија је за
две недеље постала
држава с највећим
бројем заражених
и преминулих.
јер је то ипак једна прелепа земља. Истина, препуна је контраста: од југа, где је клима сурова, а ваздух сув и врео као
огањ, па до благих северних предела бујне вегетације. Пребогата је и културна баштина те некад једне од најмоћнијих светских империја. Тешко их је све
побројати, али мени су, рецимо, најфасцинантније грађевине палата Алхамбра у Kордоби,
па катедрала у Сарагоси, где је
Kолумбо добио благослов шпанске краљице да крене пут открића Америке, и она у Сантијаго де Kомпостели, одакле је
национални јунак Ел Сид запо-

ЉУД СКА КА ТА СТРО ФА
Откад је почела пандемијска драма, Зоран каже да је
много мучних сцена које je
тешко и гледати.
– Неколико великих крематоријума спаљује тела, која се односе у камионима,
без могућности последњег
опроштаја с најмилијима.
Велики комплекс за привредна и културна збивања
жио” лажима и интригама код
власника, што је резултирало
тиме да сам у најгорем моменту, усред зиме, остао без посла
и завршио на улици. Недуго затим сам се и развео. И поново
сам кренуо од нуле, али је то у
мени пробудило дотад непознату храброст, памет и креативност. Радио сам свакојаке
послове, углавном физичке, а
слабо плаћене, па и као обезбеђење на вратима барова и дискотека. Упоредо с тим учио
сам свашта, а највише технику
орезивања великог орнаменталног дрвећа, карактеристичног
за Шпанију. Интересовао сам
се и за одржавање вртова и њихово опскрбљивање свим потребним системима за заливање

„Ифема” претворен је у болницу с пет хиљада лежајева
за оболеле. Ситуација је критична, медицински радници
раде без паузе, а многи су и
оболели. Зато у целој држави, као и у Србији, људи из
својих станова у 20 сати сваке вечери аплаудирају свима
који се жртвују зарад људских живота – наводи Зоран.
чео ослобађање Иберијског полуострва од муслиманске хегемоније дуге осам векова. Шпанска краљевства су тада уједињена, али су остале дубоке поделе

међу људима и сукоб традиционалног и модерног, конзервативног и слободног. Разликама
у мишљењу и схватању живота
и слободе она је опхрвана и данданас – истиче Зоран.
Он је од почетка стациониран у главном граду те живописне земље препуне контраста.
За њега је везан и даље, без обзира на то што је извесно време
настањен у градићу Kољадо Виљалба, удаљеном 35 километара од престонице Шпаније.
– Мадрид је предиван град
издашне историје, а иако живот на том простору датира још
од пре Римљана, место званично постоји од деветог века, када је прве зидине саградио тадашњи владар Мохамед Први.
Престоница Шпаније је од 16.
века, уз малу паузу за време
Грађанског рата и владавине
републиканаца. Упечатљива су
недирнута стара језгра која махом леже на реци Манзанарес,
а по мени су најзанимљивије
грађевине Паласио реал (Краљевска палата – прим. нов.) и
катедрала Алмудена, названа
по заштитници града. Гран вија, или у слободном преводу Велики пут, пролази кроз старо
језгро и води до Плазе де Сибелес, импозантног кружног тока
где се налази зграда националног трезора. Недалеко одатле
су и најважније улице, попут
Kастељане, у којој се налазе монументалне грађевине „Торе Пикасо” и „Торе Еуропа”, као и чувени стадион „Реала” – „Сантијаго Бернабеу”. У изградњи су
куле „Торе Мадрид”, са преко
сто метара висине, које ће заокружити овај град као истински мегалополис. У оближњој
улици Аточа је централна станица за возове и аутобусе. Тамо
се догодио терористички напад
11. марта 2004, када су у четири воза биле постављене експлозивне направе. Активиране
су мобилним телефонима нешто раније него што су терористи планирали, али су ипак изгинуле стотине људи. Отада је
уведена стриктна контрола продаје телефонских картица – каже овај гастарбајтер.

Грешке власти довеле
до жртава
Ништа боља атмосфера није ни
ових дана, након увођења ванредног стања због пандемије,

Поглед с висине: орезивање егзотичних стабала
како има тек неколико случајева, а у стварности их је било
неупоредиво више. А да не причам о томе што је држава куповала тестове од нерегистрованих фирми и сви су били не-

једном овлашћеном сервису.
Следећи своје снове, постигао
сам да будем део тог света и
стила живота, иако мислим да,
где год био, живот би ми био
исти – завршава овај пустолов.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити
адекватну негу.

Последња шанса
за уличну екипу
Сви ови чу пав ци
склоњени су од тровања прошле године
и отада неуспешно
траже дом.
Нажалост, недавно су остали и без
последњег сигурног
склоништа и немају
другу опцију, него да
се врате на улицу.
Неки су стари око
осам месеци, а неки
две године, али сви
су питоми и одани и
свако од њих заслужује бољу судбину од
оне која их може задесити на улици.
Размислите, позовите и обиђите их, и
улепшајте свој и њихов живот тако што
ћете макар једном
од њих пружити сигуран дом.
Потенцијални удомитељи могу да се јаве на телефон
065/22-11-354.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Срећнија времена: Зоран у Барселони
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И МАЛИ РВАЧИ У ИЗОЛАЦИЈИ

АКТИВНОСТИ ДИЗАЧА ТЕГОВА У ВРЕМЕ КОРОНАВИРУСА

ЈЕДВА ЧЕКАЈУ ПОВРАТАК
НА СТРУЊАЧУ

У ИШЧЕКИВАЊУ ВЕЛИКИХ ИЗАЗОВА

Такмичари Рвачког клуба Динамо својим преданим радом
и по стиг ну тим ре зул та ти ма
одавно су скренули пажњу на
себе. Прекид такмичења услед
пандемије коронавируса и њима је тешко пао, али они се
својски труде да остану у доброј форми и током изолације.

Стефан Тодосијевић
Ученик је седмог разреда ОШ
„Ђура Јакшић” и рвањем се бави три године, а већ је најуспешнији старији пионир, који је

Лена Ећимовић
јила два сребра и две бронзе
на јаким такмичењима.

Лазар Павловић
Одличан је ученик ОШ „Стевица Јовановић”, а рвање тренира две године. Победник је
Купа Србије за млађе пионире

Стефан и Огњен
Тодосијевић
заслужио и позив у репрезентацију Србије. Има и три пехара као најбољи учесник међународних турнира.

Огњен Тодосијевић
Стефанов брат близанац је на
прагу репрезентације. На међународним турнирима је освојио два сребра и једно злато у
изузетно јакој конкуренцији, и
то на турнирима који су одржани у иностранству. У школи
је за нијансу бољи од брата, јер
има просек 5,00.

Милица Секуловић

Лазар Павловић
и по многима спада у најталентованије дечаке у Србији
тог узраста.

Матеја Ченејац
Ђак је школе „Исидора Секулић”, а истиче се одличним
успехом. На свим турнирима
изван Србије освајао је само
прва места. Он је дете изузет-

Одлична је ученица ОШ „Стевица Јовановић”, на свим тур-

Матеја Ченејац
Милица Секуловић
нирима на којима је учествовала освојила је једну од медаља, а у Србији је убедљиво прва у свом узрасту.

Јована Радивојевић

них моторичких способности,
фантастичног фокуса и посвећености тренингу.

Јована Јанковић
Одлична је ученица ОШ „Стевица Јовановић” и има десет

Похађа средњу хемијску школу у Панчеву, а на Купу Србије у конкуренцији кадеткиња
освојила је најсјајније одлич-

Јована Јанковић
година. На такмичењима побеђује и старије од себе и врло
је талентована за рвање.

Јована Радивојевић
је. Због сјајних резултата које
постиже постала је и члан кадетске репрезентације наше
земље.

Ива Крстић
С нај мла ђим так ми ча ри ма
Рвачког клуба Динамо ради
Ива Крстић, који је и председник овог спортског колектива.

Лена Ећимовић
Похађа ОШ „Стевица Јовановић” и одличан је ученик. Рвањем се бави око годину дана,
али се по ла ко при бли жа ва
клупским другарицама Милици и Јовани. Ове године је осво-

Страну припремио

Александар
Живковић
Ива Крстић

Тренинзи у кућним
условима

тренерски успеси су допринели све о бу хват ном клуп ском
успеху. Стефан је прошле године био првак Србије у пауПрипреме за
ерлифтингу у апсолутној катебројна надметања
горији, а има велику жељу да
се опро ба и у ди сци пли ни
Клуб диза ча тегова Дина мо стронгмен. Он поседује кућну
основан је 1946. године, а то- теретану и успешно одржава
ком богате историје у овом ко- форму и током овог ванредног
лективу су тренирали многи стања. Кристина има нациоистакнути спортисти. Међу њи- налну категоризацију, вишема је било и оних који су успе- струка је првакиња Балкана и
ли да остваре норму за учешће Србије у пауерлифтингу, а њена олимпијским играма у ди- но време тек долази. Искрено,
зању тегова, а приличан број сви се на да мо успе ху и на
такмичара успевао је да три- европском и на светском нијумфује и на првенствима „ста- воу. У Београду важи за изврре” Југославије, што се тада сног тренера у пауерлифтингу.
сматрало огромним успехом. Тренутно, током изолације, веСекција за дисциплине сна- жба у свом стану у Београду
ге (пауерлифтинг) основана је расположивом опремом. Са1978. године, а највећи успон шка Младеновић, ученица друје имала током деведесетих го- ге године ЕТШ „Паја Марганодина прошлог века. Клуб је об- вић”, победила је на државном
новљен 2016, на иницијативу првенству и проглашена је за
апсолутно најјачу кадеткињу
у Србији. Тренира под будним оком Стефа на Др пе и
надамо се њеном даљем напретку. Живи у
Мра мор ку, а
тре нинг у ка рантинским
условима јој је
поприлично
неалтернативан
и самим тим и
за ни мљив. Ја
сам вишеструки првак Србије и Балкана у
пауерлифтингу.
Такође, поседујем националну категоризацију и бавим се
тренерским радом. Што се тиче мог тренажног процеса у
току ванредне
ситуације, поку ша вам да
останем у форми ко ли ко то
усло ви до зво Филип Влајић љавају. Лимити ран сам у
старих панчевачких дизача и обиму тегова, тако да не могу
Филипа Влајића. Оно што је да тренирам како сам раније
обележило недавну историју планирао. Сходно томе креиклуба јесте чињеница да је клуб, рам тренинг и трудим се да он
у сарадњи с Градом Панчевом, буде што ефикаснији у датим
био веома успешан организа- околностима. Ове године мој
тор четири државна првенства превасходи циљ јесте завршеу дизању тегова (једном у ди- так мастер-студија на Факулсциплинама снаге и три пута у те ту за спорт у Бе о гра ду, а
олимпијском дизању), а 2018. потом следи интензивна пригодине Клуб дизача тегова Ди- према за Првенство Србије у
намо проглашен је за најбољи олимпијском дизању тегова –
пауерлифтинг клуб у Србији. каже Филип Влајић, први чоНа Балканском првенству у век КДТ-а Динамо.
За ову годину је планирано
дисциплинама снаге 2018. године трећину репрезентативне да се у нашем граду одрже два
селекције Србије (пет од пет- на ци о нал на шам пи о на та у
наест такмичара) сачињавали олимпијском дизању тегова, као
су динамовци, који су притом и учешће Новака Лукића и Кридали велики допринос нацио- стине Цвјетићанин на Европналном тиму, јер су освојили ском првенству у главном гразлатне медаље у својим кате- ду Пољске, Варшави, које је загоријама. У прилог томе да је казано за крај новембра.
Појава вируса COVID-19 и
овај клуб заиста најбољи у земљи говори и то што су наши увођење ванредног стања стасуграђани Филип Влајић, Новак Лукић и Кристина Цвјетићанин носиоци националне кате го ри за ци је Ми ни стар ства
омладине и спорта Републике
Србије.
– Када смо обновили клуб,
2016. године, наишли смо на
одушевљење многих. Тада је
клубу приступило много нових
чланова, од којих неки и данас
тренирају и постижу запажене
резултате. Из године у годину
расту амбиције и афинитети,
како моји, тако и наших такмичара. Стефан Дрпа и Кристина Цвјетићанин рођени су
1994. године и чланови су клуба од његове обнове. Поред тога, они су и лиценцирани тренери за пауерлифтинг. Њихови

вили су тачку на
целокупно функционисање спорта. Одложена су
такмичења, затворене су теретане и забрањена јавна окуљања. Таква одлука, чији је циљ
сузбијање настале пан де ми је,
није у потпуности успела да заустави тренажни
процес у Клубу
ди за ча те го ва
Динамо.
– Не ка да и
није лоше променити класични систем и методику тренинга. Појава претренираности у
на шем спор ту,
изазвана подиза њем ве ли ког
терета и улагањем ин тен зив ног напора, честа је и неизбежна, тако да су овакви опорављајући циклуси свакако добродошли. Остали чланови нашег клуба углавном тренирају
код куће сопственом опремом,
у виду бучица, шипки, растегљивих гума и разних других
облика терета. Такође, вежбе
са сопственом тежином у разним изометријским режимима тренинга (вежбе издржаја)
могу свакако да одрже форму
вежбача. Поједини такмичари
имају добре кућне услове и
пространо двориште, па су сами дошли на идеју да направе
привремену опрему и реквизите за тренирање од разних
расположивих материјала. Неки наши такмичари сада се

Кристина Цвјетићанин

дизање тегова, тако и с Пауерлиф тинг са ве зом Ср би је.
Оформљене су „Вајбер” чет-групе, у којима такмичари и
тренери комуницирају између себе и размењују искуства
и идеје. Најважније је да су
сви такмичари и чланови клуба здрави и да се успешно боре с новонасталом ситуацијом.
Вишак слободног времена свакако треба посветити и теориј ској при пре ми и чи та њу
спортске литературе. Спортски савез Србије организовао
је више онлајн едукативних
семинара, на којима су учествовали и наши спористи. Начули смо да ће такмичарска
сезона бити настављена од средине јуна, па сада чекамо званич не до пи се
Министарства и
Спортског савеза да би се то и
потврдило. Надамо се да ће ова
ситуација убрзо
остати иза нас и
да ћемо настави ти нор мал но
да функ ци о ни шемо, а до тада
апелујемо на све
на ше спорт ске
колеге и пријатеље да поштују
све мере које је
прописала држава и да пре свега чувају себе и
друге. Једино тако можемо постати победници
у овој бор би –
истакао је Влајић на крају.
Сви спор ти сти жељно ишчекују повратак
у нормалне токо ве жи во та.
Стефан Дрпа Чланови КДТ-а
Динамо су међу
истичу и као волонтери у по- њима, јер њима у овој години
магању старијим особама. Кон- предстоје велики такмичарстантно смо у кореспонденци- ски изазови.
Срећно!
ји како са Савезом Србије за

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц8)

Сашка Младеновић

Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ЏУДО У КАРАНТИНУ

ВЕЖБАМА ПРОТИВ ВИРУСА
Школа и тренинзи
Ишчекује се крај
ванредног стања
Сви жељ но че ка мо крај ван ред ног
стања и победу над коронавирусом. До
тада треба имати још мало стрпљења,
баш као што га имају џудисти Динама, ко ји нам се ја вља ју овог
пута.
Алекса Ђуровић
Ученик сам
сед мог ра зре да ОШ
„Све ти Са ва”, пр вак
државе у категорији пио ни ра
и
освајач многобројних
медаља у земљи и иностранству.
Редовно
пратим онлајн наставу и радим
до ма ће за Алекса Ђуровић
дат ке ко је
наставници шаљу. Имам опремљену
ми ни-те ре та ну у ста ну, па ре дов но
тренирам. Жељно ишчекујем крај ванредног стања и повратак тренингу у
џудо-сали.
Милица Секуловић

Филип Ћирић
Ђак сам петог
раз ре да ОШ
„Ђу ра Јак шић” и освајач многобројних ме даља.
Пратим онлајн наставу,
а у слободно
време радим
вежбе истезаФилип Ћирић ња и снаге.
Никола Раданов
Ученик сам ОШ „Свети Сава”, а на
турнирима углавном освајам златне
медаље.
Током ванредног стања време проводим пратећи наставу преко ТВ-а и

Похађам седми разред ОШ „Стевица
Јовановић”, вишеструки сам државни
првак и актуелни шампион школске
олимпијаде.
Одличан сам ђак и учесник бројних
такмичења из математике, физике и
хемије. Свакодневно вежбам с братом
и сестром, радимо разне уласке и технике, али то је свакако недовољно. Недостају ми тренинзи и такмичења на
ко ји ма се дру жи мо и раз ме њу је мо
искуства.
Никола Мирковић
Уче ник сам
ше стог ра зре да ОШ
„Ђу ра Јак шић” и освајач мно гих
медаља у земљи и иностранству.
Пра тим на ста ву пре ко
РТС-а и на
интернет
порталима и
редовно радим домаће
Никола Мирковић задатке.
То ком изо лације радим вежбе снаге и кондиције
на тренажерима, а траку користим за
трчање.

Никола Митић
Идем у пети разред ОШ „Мирослав Антић”. Током ванредног стања испуњавам све школске обавезе, а велики део

Суперотворен
Никола Митић
времена проводим и тренирајући у свом
дворишту.
Лазар Стојановић

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.

Лазар Стојановић
Никола Раданов
електронске учионице, али и тренирам. Највише упражњавам вежбе снаге (згибове, склекове, трбушњаке), као
и вежбе бугарском врећом, затим уласке џудо-техника, растегљивом гумом...
Остатак слободног времена користим
за дописивање с другарима из ЏК-а
Динамо.

Милица Секуловић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Вук Николић
Похађам пети разред ОШ
„Ђу ра Јак шић”, а време проводим
тако што активно пратим
наставу која
се одвија преко РТС-а.
Сло бод но
време проводим читајући
књиге и слушајући музиВук Николић
ку, али свакодневно и тренирам како бих остао у
физичкој кондицији. Недостају ми школа и другари, а посебно тренинзи и дружење у клубу.
Урош Ђуришић
Ученик сам четвртог разреда ОШ „Вук
Караџић” из Старчева.
Пратим
наставу преко РТС-а,
редовно радим и све
задатке који при сти жу, а пошто
живим у кући с двориштем, имам
усло ве за
кондиционе
тре нин ге и
тренинге
Урош Ђуришић снаге.

Ученик сам средње техничке школе у
Панчеву. Пратим наставу преко интернета, у сарадњи с професорима. Тренирам колико то услови дозвољавају, а остатак времена проводим са укућанима.
Филип Ринковец
Студирам софтверски инжењеринг на
београдском ЕТФ-у. Вишеструки сам
првак државе у свим узрасним категоријама и освајач бројних медаља на турнирима у земљи иностранству.
Тренутно
пратим предавања преко интернета, одрађујем пројекте
које професори шаљу и
спремам се за
пред сто је ћи
испитни рок.
Колико то дозвољавају факултетске обавезе, одржавам
кондицију и
Филип Ринковец
усавршавам
џудо-технике. У тренутним условима, у
стану, радим искључиво вежбе снаге.

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!

Славко Станишић
Нај у спе шни ји
панчевачки ветеран је вишеструки европски и светски
првак, активни
судија ЏСС-а и
тренер најстарије групе џудиста Динама.
Захваљујући
опремљеној теСлавко Станишић ретани у стану,
редовно одржава кондицију и снагу. Оно што му истински недостаје у овом периоду јесте трчање на отвореном.
Џудисти Динама вредно раде, не губе време, али једва чекају крај ванредног стања и повратак у редовне токове
живота.
А. Живковић

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.
Текст и фотографије: С. Трајковић

ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ ОНЛАЈН НАСТАВОМ?
Сандра Илић,
ученица:

Лука Ранђеловић,
ученик:

Уна Кресовић,
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”.

– 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.

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