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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ „ПАНЧЕВЦА”
По не дељ ком и утор ком
благајна ради од 8 до 15 са ти,
а сре дом од 8 до 13, што је и
крај њи рок за пре да ју читуља,

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

АУ ТО-ЦЕН ТАР „ЗО КИ” РА ДИ ОД 7 ДО 16, СУБОТОМ ОД 7 ДО 14 САТИ
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Број 4858, година CLI

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Прве казне у Панчеву
због полицијског часа
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Павлов: Победићемо у
тешком времену
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НОВО!

НАШИ ПАНЧЕВЦИ

Људи златних руку
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МАРТМАРТ

ПАНДЕМИЈА У ПАНЧЕВУ

ЖИВОТ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ
странe 2, 3, 4, 5 и 7

Потпуни списак важних телефона � Радно време дежурних служби, јавних
предузећа, банака, поштa и продавница � Водич кроз здравствене установе у граду



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 27. март 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Бе сни ло
Пла не та је ста ла. Свет је у бло -
ка ди. Љу ди су у стра ху. Епи де -
ми ја, пан де ми ја, по жа ри, зе -
мљо тре си, снег у про ле ће...

Из гле да да је при ро да ре ши -
ла да уз вра ти уда рац. Да опет
ма ло ус по ста ви рав но те жу.
По што смо је, очи глед но, пот -
пу но на љу ти ли. Љу ди су са да у
ка ран ти ни ма, у пот пу ној изо -
ла ци ји... Упла ше ни, за се бе и
сво је нај бли же. Огра ни че но
им је кре та ње, ус кра ће на им је
сло бо да... Из гле да да је до шло
вре ме да се ко нач но схва ти да
је људ ска вр ста ра њи ва. И по -
ред свих тех нич ких и тех но ло -
шких до стиг ну ћа, и те ка ко је
ра њи ва...

За то има жи вих би ћа на на -
шој пла не ти ко ји ма ко ро на ви -
рус и ни је та ко стра шан. На -
про тив. Као на при мер ри ба ма
у ре ка ма, фа за ни ма, зе че ви ма
и оста лим шум ским жи вуљ ка -
ма, др ве ћу, тра ви, цве ћу... Јед -
но став но је – сма њен је број
оних ко ји ло ве, пу ца ју, се ку,
га зе, уни шта ва ју, за га ђу ју...

При ро да је до ма ћин, ми смо
са мо ње ни го сти, за то је крај -
ње вре ме да се узме мо у па мет
и да већ јед ном на у чи мо ко
пи ше жи вот на пра ви ла...

Мо жда је до шло вре ме да
ма ло успо ри мо, да се вра ти мо
се би, да се „про чи сти мо” и по -
но во спо зна мо шта нам је ва -
жно и шта су истин ски при о -
ри те ти у жи во ту.

Ле по је то об ја снио Бо ри -
слав Пе кић у де лу „Бе сни ло”:

„’Шта се де си ло са на ма,
Џоне?’

„’Узи ма ли смо ви ше не го
што смо да ва ли, Ко ро’, ре као
је. ’Ис цр пе ли смо из во ре. По -
тро ши ли кре ди те. За га ди ли
зе мљу. По ре ме ти ли рав но те -
жу. По на ша ли смо се пре ма
њој као друм ски раз бој ни ци,
на зе мљи у про ла зу, а не као
ње ни су вла сни ци и са у че сни -
ци. Као да по сле нас ви ше ни -
ко га не ће би ти. Пла ти ће мо. И
у не чем дру гом смо се пре ва -
ри ли. Да ни јел Ле вер кин је био
у пра ву. Ми сли ли смо да је бе -
сни ло ово што је на Хи тро уу
ура дио раб до ви рус. А то је оно
што смо са ми чи ни ли от ка ко
по сто ји мо као ин те ли гент на
вр ста. Што смо учи ни ли од се -
бе, сво је би о ло шке шан се, сво -
је исто ри је, сво јих жи во та и
ци ље ва. То је, Ко ро, пра во бе -
сни ло, а ово је бо лест, ко ју ће -
мо ова ко или она ко са вла да ти,
као што смо их до са да са вла -
ђи ва ли. И ни је пи та ње ко ли ко
ће нас оста ти, не го за што? Да
ли ће ти што пре жи ве би ти
друк чи ји. Јер без то га, пре жи -
вља ва ње не ма свр хе.’”

Дирекција за роб не резер ве
АП Вој во ди не ис по ру чу је

течни са пун

По кра јин ска вла да је 18. мар та усво -
ји ла Ин фор ма ци ју о по тре би ис по -
ру ке сред ста ва за хи ги је ну и дез ин -
фек ци ју с ци љем су зби ја ња ко ро на -
ви ру са. Ди рек ци ји за роб не ре зер ве
АП Вој во ди не на ло же но је да ис по -
ру чи 17.800 ли та ра теч ног са пу на
уста но ва ма чи ји је осни вач АП Вој -
во ди на у обла сти здрав стве не и со -
ци јал не за шти те, обра зо ва ња, уче -
нич ког и сту дент ског стан дар да.
Покра јин ска вла да је до не ла ре ше ње
да се обез бе ди до дат них 12.000 ли та -
ра кон цен три са ног сред ства за дез -
ин фек ци ју за по тре бе здрав стве них
уста но ва у Вој во ди ни.

Упра ва за за шти ту би ља
одобра ва кре та ње

пољопривред ни ци ма

Упра ва за за шти ту би ља Ми ни стар -
ства по љо при вре де, шу мар ства и
во до при вре де до не ла је 19. мар та
сле де ће оба ве ште ње: „У слу ча ју
при ме не нео п ход них агро тех нич -
ких ме ра, а по себ но ра ди за шти те
од мра за, то ком пе ри о да за бра не
кре та ња сва ки по љо при вред ни про -
из во ђач (вла сник или ко ри сник за -
са да или дру ге по љо при вред не по -
вр ши не) ду жан је да под не се зах тев
за одо бре ње кре та ња Упра ви за за -
шти ту би ља на мејл agromere@regi-
star-uzb.rs, од но сно на од го ва ра ју ћи
број те ле фо на.

„У при ја ви је по треб но на ве сти
име и пре зи ме ли ца, број лич не кар -
те и адре су с ко је ће се кре та ти у пе -
ри о ду од 20 до 5 са ти, број по љо при -
вред ног га здин ства (БПГ), ло ка ци ју
где ће се спро во ди ти агро тех нич ке
ме ре, као и вре ме и дан ка да ће би ти
спро ве де не. До зво ла кре та ња ће ва -
жи ти са мо за на ве де ни дан. Рок за
од го вор на под не ти зах тев је до 48
са ти. Кон такт-те ле фон за Ју жно ба -
нат ски округ: 064/88-18-449, а за
Град Бе о град: 064/88-18-486.”

Ко у Град ској упра ви ра ди 
с гра ђа ни ма

Град ска упра ва гра да Пан че ва 19.
мар та оба ве сти ла је јав ност да об у -
ста вља рад са стран ка ма пу тем не по -
сред ног кон так та (шал тер и сл.) до
да на пре стан ка ван ред ног ста ња.
Убу ду ће ће се ти по сло ви оба вља ти
пу тем пи са не или елек трон ске по ште
или те ле фон ским пу тем. Под не сци
гра ђа на у пи са ном об ли ку ће се пре -
у зи ма ти у рад и ка да ни су под не ти на
про пи са ном обра сцу.

За све ин фор ма ци је о на чи ну ра да
и до ста вља њу под не са ка ор га ни за ци -

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Колекција пролеће–зима 2020.

У центру града, уторак 24. март

Снимио: Александар Живковић

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

о ним је ди ни ца ма Град ске упра ве мо -
же те се обра ти ти сле де ћим ли ци ма:
1. Се кре та ри јат за оп шту упра ву: Да -
ни је ла Ер де љан Ми ло ше вић, се кре -
тар, 013/308-778, имејл   danijela.er-
deljan-milosević@pancevo.rs; Је ле на
Па вло вић, ма ти чар ска слу жба,
013/308-876, имејл jelena.pavlovic-
@pancevo.rs;
2. Се кре та ри јат за скуп штин ске по -
сло ве, по сло ве гра до на чел ни ка и
Град ског ве ћа: Сла ђа на Фе ра то вић,
се кре тар, 013/308-730, имејл sladja-
na.feratovic@pancevo.rs;
3. Се кре та ри јат за јав не слу жбе и со -
ци јал на пи та ња: Дра га на Да чић,
013/308-871, имејл dragana.dacic-
@pancevo.rs; Раз у мен ка Сло вић, ро -
ди тељ ски до да так, 013/308-872,
имејл razumenka.slovic@pancevo.rs;
4. Се кре та ри јат за фи нан си је: Ени са
Аго вић Хо ти, се кре тар, 013/308-858,
имејл enisa.agovic-hoti@pancevo.rs;
5. Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не
сре ди не: Зден ка Миљ ко вић, 013/308-
784, имејл zdenka.miljkovic@pance-
vo.rs;
6. Се кре та ри јат за при вре ду и еко -
ном ски раз вој: Оли ве ра Су бо тић, се -
кре тар, 013/308-868, имејл ler@pan-
cevo.rs;
7. Се кре та ри јат за по љо при вре ду, се -
ло и ру рал ни раз вој: Јо ван Мај сто ро -
вић, 065/866-25-58, jovan.majstoro-
vic@pancevo.rs;
8. Слу жба за упра вља ње љу ским ре -
сур си ма и за јед нич ке по сло ве: Ма ри -
ја Ћур чин, 065/866-25-12, имејл ma-
rija.curcin@pancevo.rs;
9. Се кре та ри јат за јав не на бав ке: Би -
ља на Ма слић, се кре тар, 064/866-
2396, имејл biljana.maslic@pance-
vo.rs;
10. Се кре та ри јат за ин спек циј ске по -
сло ве: Сан дра Мар ков, 062/388-250,
имејл sandra.markov@pancevo.rs;
11. Се кре та ри јат за имо ви ну: Де јан
Јо ва но вић, се кре тар, 065/866-25-53,
имејл dejan.jovanovic@pancevo.rs;
12. Се кре та ри јат за ин ве сти ци је: Ђу -
ри ца Ре са но вић, се кре тар, 064/876-
52-35, имејл djurica.resanovic@pan-
cevo.rs; Бран ка Ма рић, по моћ ник се -
кре та ра, 064/876-52-11, имејл bran-
ka.maric@pancevo.rs;
13. Ко му нал на по ли ци ја: Би ља на
Му нић, 065/866-25-37, имејл komu-
nalnapolicija@pancevo.rs;
14. Се кре та ри јат за по ре ску ад ми ни -
стра ци ју: Ми ли ца Мар ја но вић,

секре тар, 064/866-23-44 имејл mili-
ca.marjanovic@pancevo.rs;
15. Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра -
ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по -
сло ве и са о бра ћај: Ве сна Влај ко вић,
по моћ ник се кре та ра, 013/308-822,
имејл vesna.vlajkovic@pancevo.rs.

О из да ва њу до зво ла 
за кре та ње

У пе так, 20. мар та, од лу че но је да у
скла ду с На ред бом о огра ни че њу и
за бра ни кре та ња ли ца на те ри то ри ји
Ре пу бли ке Ср би је до зво ле за кре та ње
у вре ме ну од 20 до 5 ча со ва из да је
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва.
Јав на пред у зе ћа и при вред на дру -
штва ко ја оба вља ју де лат ност од оп -
штег ин те ре са, а чи ји је осни вач је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, зах тев
под но се пре ко Ми ни стар ства за др -
жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву.
Обра зац мо же те пре у зе ти на:
www.privreda.gov.rs/obavestenje-ta-
bela-za-privredne-subjekte. Уко ли ко
се до зво ла за кре та ње тра жи за ли ца
с на вр ше них 65 и ви ше го ди на жи во -
та, зах тев се под но си у одво је ној, по -
себ ној та бе ли, уз до дат но обра зло же -
ње раз ло га за њи хо во рад но ан га жо -
ва ње. Под но си лац зах те ва за из да ва -
ње до зво ле за кре та ње ли ца с на вр -
ше них 65 и ви ше го ди на жи во та пре -
у зи ма пу ну од го вор ност за мо гу ће
по сле ди це њи хо вог ан га жо ва ња.

По сло да вац је ду жан да сва ком за -
по сле ном ко ји се на ла зи на спи ску за
из да ва ње до зво ле из да рад ни на лог
за сва ки по је ди нач ни из ла зак у пе ри -
о ду од 20 до 5 ча со ва. При пад ни ци
МУП-а Ре пу бли ке Ср би је ће, у скла -
ду са сво јим за кон ским овла шће њи -
ма, вр ши ти про ве ре и ле ги ти ми са ње
за по сле них ли ца са спи ска, при ли -
ком кон тро ле њи хо вог кре та ња, те ће
за ли ца за ко ја бу де про ве ром утвр ђе -
но да ни су ствар но за по сле на у при -
вред ном су бјек ту, да ни су на рад ном
за дат ку, од но сно да не по се ду ју од го -
ва ра ју ћи рад ни на лог, би ти пред у зи -
ма не санк ци је.

Со ци јал но-еко ном ски са вет 
и ми ни стар ра да 

о пра ви ма рад ни ка

У Пан че ву је пре два ме се ца фор ми -
ран ло кал ни Со ци јал но-еко ном ски
са вет, у ко ме су по сло дав ци, син ди -
ка ти и пред став ни ци пан че вач ке

вла сти. Пред сед ник тог те ла Ми лан -
ко Бо ди ро га ка зао је 20. мар та да у
усло ви ма ван ред ног ста ња на не ке
по ја ве тре ба ре а го ва ти. Ре као је да се
„ја вља ју по је ди нач ни слу ча је ви у ко -
ји ма по сло дав ци усме ним на ло зи ма
рад ни ке ша љу на дру га рад на ме ста
ван те ри то ри је Пан че ва, не ки рад ни -
ци на од ре ђе но вре ме до би ја ју рас ки -
де уго во ра о ра ду, уна пред, а на ја вљу -
је се по не где да ће би ти сма ње ња
пла та”. Бо ди ро га је об ја снио да се ра -
ди и о јав ном и при ват ном сек то ру,
те да Со ци јал но-еко ном ски са вет по -
ку ша ва да ре ши про бле ме у ди рект -
ном кон так ту са за по сле ни ма и по -
сло дав ци ма.

Пре ма ње го вом ми шље њу, тре ба ло
би да се обра ти па жња на прет њу фи -
нан сиј ском кри зом ко ја би оте жа ла
рад по сло да ва ца и та ко до не ла и по -
тен ци јал не про бле ме за рад ни ке, као
што је оста ја ње без по сла. Бо ди ро га
сма тра и да је чи та ва ова си ту а ци ја
ве за на за ви ше ре пу блич ке ор га не, а
са мим тим и Вла ду Ре пу бли ке Ср би је
и до да је да „пр ве ко ра ке ко је су они
на пра ви ли мо же мо у су шти ни у овом
тре нут ку да по здра ви мо, али мо ра мо
да обра ти мо па жњу на де та ље”.

– Мо ра мо са гле да ти ре ал ну си ту а -
ци ју, да се не би смо окре та ли са мо ка
на шим чла но ви ма и рад ни ци ма,
сма тра мо и да по сло дав ци мо ра ју би -
ти упу ће ни на по моћ др жа ве сва ке
вр сте, ми слим да с об зи ром на си ту -
а ци ју др жа ва мо ра да по ка же од ре ђе -
не ко ра ке по ред већ пред у зе тих и на -
ја вље них – за кљу чио је Бо ди ро га.

Ми ни стар за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња Зо ран
Ђор ђе вић из ја вио је 21. мар та да от -
пу шта ње рад ни ка без осно ва и сла ње
за по сле них на не пла ће ни од мор без
њи хо ве са гла сно сти пред ста вља кр -
ше ње рад ног пра ва и За ко на о ра ду и
по ру чио да ће сви по сло дав ци ко ји то
ра де би ти ка жње ни, а да ће др жа ва
ста ти иза рад ни ка ко ји се на ђу у та -
квој си ту а ци ји. Ми ни стар Ђор ђе вић
је до дао:

– То се не од но си са мо на стал но
за по сле не, иста пра ва има ју и рад ни -
ци са уго во ри ма на од ре ђе но и уго во -
ри ма о при вре ме но-по вре ме ним по -
сло ви ма. Апе лу јем на по сло дав це да
сле де при мер др жа ве и да не от пу -
шта ју рад ни ке и не сма њу ју им пла те
то ком ван ред ног ста ња.

(На ста вак на стра ни 4)

НАШ ГРАД У УСЛО ВИ МА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

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

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

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

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



ГРАДОНАЧЕЛНИК
САША ПАВЛОВ

Пролазимо кроз
тешко време, 
и победићемо

Градска управа Панчева ста-
вила је цео свој возни парк
и подршку возача на распо-
лагање пре свега здравстве-
ном сектору – саопштио је
градоначелник Саша Павлов.

Возила су дата на кори-
шћење Болници, Дому здра-
вља и Заводу за јавно здра-
вље, али и установама соци-
јалне заштите.

ЈКП „Ауто-транспорт” от-
почео је организовани бес-
платни превоз здравствених
радника и радника из уста-
нова социјалне заштите.

Кол-центар у Градском
штабу за ванредне ситуаци-
је Града Панчева ради 24 са-
та. У првих десет дана ван-
редног стања кол-центар
прима више од 280 позива
дневно с различитим пита-
њима грађана.

Градоначелник је саоп-
штио да је с трговинским
ланцима договорено да је-
дан број каса издвоје за во-
лонтере који набављају на-
мирнице за најстарије, како
би се цео тај посао обавио
што ефикасније, а да се у
ванредном стању не плаћају
ни паркинг ни обданишта.

Како је рекао, привреда
у Панчеву организовала се
сама и ради у пуном капа-
цитету.

– Три основне велике фа-
брике, али и мали привред-
ници су све преко ПКС-а
самостално организовали,
јер у тешким временима
приоритет је заштита пре
свега здравственог сектора,
а онда и квалитетно пружа-
ње услуга из области соци-
јалне заштите. За све оста-
ло ћемо се снаћи – поручио
је Павлов.
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ЗА БРА НА КРЕ ТА ЊА (2)

Ка зне због кр ше ња
по ли циј ског ча са

Пре кр шај ни суд у Пан че ву
по чео је да из ри че нов ча не
ка зне због кр ше ња на ред бе
МУП-а о огра ни че њу и за -
бра ни кре тања.

У уто рак су ка жње не две,
у сре ду пет, а то ком пре по -
дне ва у че твр так јед на осо -
ба. Нов ча не ка зне се кре ћу у
ра спо ну од 50.000 до 70.000
ди на ра. „Пан че вац” са зна је
да ће на ред них да на ова
прак са би ти на ста вље на.
Основ ни суд у Пан че ву во ди
по сту пак про тив ли ца ко је
пре кр шио ме ру са мо и зо ла -
ци је и на пу штао бо ра ви ште,
Ње му је од ре ђен при твор од
30 да на.

АК ЦИ ЈА

„Пан че вац”
бесплатан за старије

од 65 го ди на
Ре дак ци ја „Пан чев ца” из ви -
ња ва се чи та о ци ма што ће
лист, због пан де ми је ко ро -
на ви ру са и ван ред ног ста ња
у це лој зе мљи, у на ред ном
пе ри о ду по вре ме но из ла зи -
ти на ма њем бро ју стра на
или без не ких уо би ча је них
са др жа ја и ру бри ка.

То ком тра ја ња пот пу не за -
бра не кре та ња за гра ђа не ста -
ри је од 65 го ди на „Пан че -
вац” ће сви ма ко ји су об у -
хва ће ни овом ме ром по сред -
ством во лон те ра Цр ве ног кр -
ста до ста вља ти бес плат не
при мер ке ли ста.

НБС из да ла 
ин струк ци је за ис пла ту
при ма ња старијимa
од 65 го ди на

На род на бан ка Ср би је из да ла
је ин струк ци је о на чи ну при -
вре ме не ис пла те пен зи ја за ли -
ца ста ри ја од 65 го ди на, ко ја
због ко ро на ви ру са не мо гу да
из ла зе на ули це, а ис пла та пен -
зи ја по че ла је у сре ду. Бан ке
су ду жне, на во ди се, да омо гу -
ће пен зи о не ри ма пру жа њем
плат не услу ге ис пла ту го то вог
нов ца с плат ног ра чу на на је -
дан од сле де ћих на чи на: или
ис пла том пен зи ја у про сто ри -
ја ма бан ке овла шће ном ли цу
на осно ву јед но крат ног пу но -
моћ ја ко јим се то ли це овла -
шћу је за по ди за ње пен зи ја, или
ис пла том нов ца на кућ ну адре -
су у са рад њи с Јав ним пред у -
зе ћем „По шта Ср би је”.

Пен зи о нер се мо же из ја сни -
ти за је дан од на чи на ис пла те
пен зи ја по зи вом по себ не те ле -
фон ске ли ни је бан ке за ко му -
ни ка ци ју, отво ре не са мо за ову

на ме ну, при че му је ду жан да
на ве де из нос нов ца ко ји би му
био ис пла ћен. Онај ко не же ли
да му се ова ко ис пла ти пен зи -
ја тре ба то да ка же.

Ис пла та пен зи је се оба вља
овла шће ном ли цу по пу но моћ -
ју, уз оба ве зу да се бан ци до -
ста ви ко пи ја при мер ка тог пу -
но моћ ја. Пу но моћ је не мо ра
да бу де ове ре но код над ле жног
ор га на, већ бан ка мо же са ма
на кнад но да про ве ри ње го ву
ау тен тич ност та ко што ће по -
зва ти пен зи о не ра за ко га не ко
по ди же но вац.

Ра ди ис пла те пен зи ја на кућ -
ну адре су, бан ка и По шта су
ду жне да ис пла те пен зи ју у из -
но су за ко ји се ко ри сник опре -
де ли, и то истог да на ка да ПИО
фонд пре не се но вац бан ци. Бан -
ка је ду жна да ор га ни зу је па ко -
ва ње нов ца и на ло га за ис пла ту
у три при мер ка и у ко вер те на
ко ји ма упи су је адре су и кон -
такт-те ле фон пен зи о не ра ко ме
тре ба до ста ви ти но вац.

По шта ће је дан при ме рак о
до ста вље ном нов цу ис по ру чи -
ти бан ци као до каз да је но вац

сти гао на пра ву адре су. Уко ли -
ко се до го ди да пен зи о нер ни је
за те чен на адре си на ко јој је
при ја вљен, над ле жни у По шти
ће оста ви ти из ве штај о при -
спе ћу, а по шиљ ка се чу ва у По -
шти у про пи са ном ро ку.

По шта је ду жна да обез бе ди
по себ ну те ле фон ску ли ни ју на
ко ју се мо ра ју ја ви ти сви они
ко ји сво је пен зи је ни су до би ли.
Ове ин струк ци је НБС ва же и за
пен зи о не ре ко ји ма пен зи ја сти -
же из ино стран ства, и то, при -
ме ра ра ди, пре но сом нов ца на
ра чун на ко ји се во ди код бан ке
у Ср би ји или пу тем че ка.

Бан ка је ду жна да с да ном
сту па ња на сна гу ове ин струк -
ци је ко му ни ци ра с ко ри сни ци -
ма по зи ва ју ћи их те ле фо ном
ка ко би са зна ла на ко ји на чин
же ле да им се пен зи ја ис пла -
ћу је у ван ред ним усло ви ма. Да
би сви ма олак ша ла це лу про -
це ду ру, НБС је ис под ове ин -
струк ци је на свом сај ту да ла и
при ме рак овла шће ња ко је се
мо же по пу ни ти, а оно је нео п -
ход но ка ко би се по ди гла пен -
зи ја за дру гог.

ЗАБРАНА КРЕ ТА ЊА (1)

До зво ла кре та ња за
по љо при вред ни ке

У слу ча ју оба вља ња нео п ход -
них по сло ва из обла сти сто чар -
ства (му жа до ма ћих жи во ти ња
и ра до ви у пче ли ња ку) то ком
пе ри о да за бра не кре та ња (од 17
са ти до 5 ују тро) сва ки по љо -
при вред ни про из во ђач је ду жан
да под не се зах тев за одо бре ње
кре та ња Сек то ру за по љо при -
вред ну ин спек ци ју.

Ин тер нет адре са за под но -
ше ње елек трон ског зах те ва за
одо бре ње кре та ња за по љо при -
вред не про из во ђа че из обла сти
сто чар ства је: http://stocar-
stvo.registar-uzb.rs/.
До зво ла кре та ња ће ва жи ти са -
мо за на ве де ни дан у пе ри о ду
од 17 са ти до 5 ују тро.

ПРО ТЕСТ

Азил за ми гран те 
на Чар да ку?

Ме шта ни Де ли бла та и Ко ви на
у сре ду су бло ки ра ли пут за
Чар дак, кад се не зва нич но са -
зна ло да је Ко ме са ри јат за из -
бе гли це Ре пу бли ке Ср би је, без
са гла сно сти Оп шти не Ко вин,
до нео од лу ку да у Школ ско-ре -
кре а тив ни цен тар у том из ле -
ти шту сме сти 200 ми гра на та.

На дру штве не мре же је од -
мах по ста вље на пе ти ци ја с по -
ру ком „Школ ско-ре кре а тив ни
цен тар не сме по ста ти цен тар
за при хват ми гра на та. Тра жи -
мо то за на шу де цу!”

У то ку ју че ра шњег да на из о -
ста ло је зва нич но об ја шње ње –
би ло да по твр ди, би ло да от -
кло ни гла си не!

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

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

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

оба вља ра ди о лог др Жељ ка
Ко ва че вић из Кли нич ког цен -
тра Ср би је.

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

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

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

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је

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

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

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

хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ција ли ста
аб до ми нал не хи рур ги је из
Оп ште бол ни це Пан че во.

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

ди, све вр сте
л е  к а р  с к и х
уве ре ња из -
да ју за мак -
си мал но два
са та.

Као и увек
до са да, и
овог ме се ца
су у За во ду
за кли јен те
осми шље ни
и но ви па ке -
ти услу га по
из у зет но по -

вољ ним це на ма, а ви ше о
то ме, као и о до дат ним по -
год но сти ма ко је оства ру ју
сви они ко ји поседу ју ло јал -
ти кар ти це Ауто-цен тра „Зо -
ки”, по гле дај те на ре клам -
ним стра на ма ак ту ел ног бро -
ја на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо на
За во да „Пан че вац” 013/21-
90-900 и 013/21-90-903, а
но во сти пра ти те и на сај ту
www.zavodpancevac.rs, као и
на „Феј сбук” стра ни ци За -
во да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

У За во ду се све вр сте
ле кар ских уве ре ња
из да ју за мак си мал но
два са та, а све анал зе
и пре гле ди оба вља ју
се на јед ном ме сту.

ПОШТО ЈЕ СТАРИЈИМА ОД 65 ГОДИНА ЗАБРАЊЕН ИЗЛАЗАК

ПЕН ЗИ ЈЕ УЗ ПУ НО МОЋ ЈЕ
ИЛИ НА КУЋ НУ АДРЕ СУ

ГО ДИ ШЊИ ЦА НА ТО АГРЕСИЈЕ

Да се ни кад не за бо ра ви...
У уто рак, 24. мар та, на вр ше -
на је два де сет јед на го ди на од
по чет ка ва зду шних на па да НА -
ТО-а на Са ве зну Ре пу бли ку Ју -
го сла ви ју.

На па ди ко ји су по че ли 24.
мар та тра ја ли су је да на ест не -
де ља, а још ни је утвр ђе но ко -
ли ко љу ди је по ги ну ло у њи ма.
Пре ма про це на ма раз ли чи тих
из во ра, у њи ма је по ги ну ло из -
ме ђу 1.200 и 3.000 љу ди.

У бом бар до ва њу, ко је је тра -
ја ло 78 да на, те шко су оште -
ће ни ин фра струк ту ра, при вред -
ни објек ти, шко ле, здрав стве -
не уста но ве, ме диј ске ку ће,
спо ме ни ци кул ту ре.

На па ди на Ју го сла ви ју по -
че ли су 24. мар та 1999. не -
што пре 20 са ти на осно ву на -
ре ђе ња та да шњег ге не рал ног
се кре та ра НА ТО-а Ха ви је ра

Со ла не, а ју го сло вен ска вла да
је исте но ћи про гла си ла рат но
ста ње.

Ак ци ја НА ТО-а, ко ју су Вла -
да СРЈ, али и број ни прав ни

струч ња ци на зва ли агре си јом,
усле ди ла је по сле не у спе шних
пре го во ра о ре ше њу кри зе на
Ко со ву у Рам бу јеу и Па ри зу,
фе бру а ра и мар та 1999. године.

Ово је до та да би ла нај ве ћа
опе ра ци ја Али јан се, а нај ви ше
вој ни ка је до шло из Не мач ке,
Фран цу ске, Ита ли је и САД.

Бом бар до ва ње Ју го сла ви је
је окон ча но 10. ју на усва ја -
њем Ре зо лу ци је 1244 Са ве та
без бед но сти УН.

Дан ра ни је, 9. ју на, пред -
став ни ци Вој ске Ју го сла ви је и
НА ТО-а пот пи са ли су у Ку ма -
но ву Вој но тех нич ки спо ра зум
ко јим је пре ци зи ра но по вла че -
ње сна га ВЈ с Ко со ва и ула зак
ме ђу на род них вој них тру па.

О ма те ри јал ној ште ти ко ја
је на не та Ју го сла ви ји то ком
бом бар до ва ња из не ти су раз -
ли чи ти по да ци. Та да шње вла -
сти у Бе о гра ду про це ни ле су
ште ту на око сто ми ли јар ди
до ла ра и за тра жи ле на док на -
ду од чла ни ца НА ТО-а.

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

ПРОМО

ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ, 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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У сре ду, 18. мар та, одр жа на је сед ни ца Град ског шта ба за
ван ред не си ту а ци је. С об зи ром на то да је Вла да Ср би је
за бра ни ла кре та ње гра ђа на у пе ри о ду од 20 до 5 са ти ују -
тро, до не та је од лу ка да јав ни град ски пре воз са о бра ћа
до 19 са ти.

* * *
Је дан од три но ва те ле фон ска бро ја за по моћ нај ста ри ји -
ма на ко је се они мо гу ја ви ти уко ли ко им је по треб на по -
моћ у ви ду на бав ке на мир ни ца и ле ко ва у пр вих дан и по
по зва ло је 166 су гра ђан ки и су гра ђа на.

* * *
Град ска упра ва је 19. мар та оба ве сти ла гра ђа не да об у -
ста вља рад са стран ка ма пу тем не по сред ног кон так та и
да ће се убу ду ће ти по сло ви оба вља ти пу тем пи са не или
елек трон ске по ште или те ле фо ном.

* * *
Ста ри је осо бе ко ји ма је по треб на по моћ у ви ду на бав ке
хра не и ле ко ва мо гу се од 20. мар та те ле фо ном обра ти ти
и ме сној за јед ни ци ко јој при па да ју, од 8 до 15 са ти.

* * *
И пан че вач ки Со ци јал но-еко ном ски са вет и ми ни стар ра -
да Ђор ђе вић сма тра ју да от пу шта ње рад ни ка без осно ва и
сла ње за по сле них на не пла ће ни од мор без њи хо ве са гла -
сно сти пред ста вља кр ше ње рад ног пра ва и За ко на о ра ду.

* * *
У су бо ту, 21. мар та, Град ски штаб за ван ред не си ту а ци је
до нео је на ред бу ко јом се, док тра је ван ред но ста ње, забра -
њу је рад свих уго сти тељ ских обје ка та и тр жних цен та ра.

* * *
Гра до на чел ник Са ша Па влов је на ја вио и да ће ста ри ји од
65 го ди на не де љом од 4 до 7 са ти ују тро мо ћи да оба вља ју
ку по ви ну у про дав ни ца ма ко је ће би ти на мен ски отво ре -
не за њих у том пе ри о ду. Спи сак свих про дав ни ца је об ја -
вљен на зва нич ној ин тер нет пре зен та ци ји гра да Пан че ва,
а има их до вољ но и у Пан че ву и у на се ље ним ме сти ма.

* * *
Због про ду жет ка за бра не из ла ска на ули це у пе ри о ду од
17 до 5 са ти ују тро на ред ног да на, до шло је и до про ме на
у рад ном вре ме ну про дав ни ца. Сви су пер мар ке ти и објек -
ти тр го вин ских ла на ца ра де од 7 до 15 са ти, а по је ди не
апо те ке и ма ње тр го ви не до 16 са ти.

* * *
Уве де не су ви со ке ка -
зне за пре во зни ке ко -
ји кр ше за бра ну пре -
во за пут ни ка. Кре ћу
се у ра спо ну од 50.000
ди на ра до два ми ли -
о на евра.

* * *
Пре ма ре чи ма ми ни -
стра по љо при вре де
Не ди мо ви ћа, по че ће
про из вод ња 75-про -
цент ног ал ко хо ла, а
про из вод ња бра шна,
уља, мле ка и ме сних
пре ра ђе ви на те че ка -
ко треба.

* * *
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње оба ве сти ла је 23.
мар та сва за ин те ре со ва на ли ца да ће ко му ни ка ци ја убу -
ду ће те ћи елек трон ским пу тем, а да се све ин фор ма ци је
мо гу до би ти на сај ту www.nsz.gov.rs.

* * *
Код ко ри сни ка да љин ског гре ја ња, ове зи ме, не ма зи ме:
Зден ка Јо кић, ди рек тор ка ЈКП-а „Гре ја ње”, из ја ви ла је
да ће се гре ја ње ис кљу чи ва ти око 22 са та, али да ће већ
из ме ђу два и три ују тро по но во би ти укљу чи ва но.

* * *
ЈКП АТП је увео по себ не ли ни је за пре воз ме ди цин ског
осо бља из на се ље них ме ста ка Пан че ву и на зад: по два
по ла ска по кри ва ће це лу око ли ну гра да.

* * *
По кра јин ска вла да је пре по ру чи ла свим ло кал ним са мо -
у пра ва ма у Вој во ди ни да обез бе де сред ства за на бав ку
пре храм бе них и хи ги јен ских па ке та за по моћ пен зи о не -
ри ма с ме сеч ним при ма њи ма ни жим од 30.000 ди на ра, а
као по др шку за де вет на ест ма ње раз ви је них ло кал них
са мо у пра ва из дво ји ће 50 ми ли о на ди на ра.

* * *
Јав но бе ле жнич ке кан це ла ри је су об у ста ви ле ове ру пот -
пи са, ру ко пи са и пре пи са, осим у на ро чи то хит ним и
оправ да ним си ту а ци ја ма, а он да је нео п ход но да стран ке
елек трон ском или ре дов ном по штом до ста ве кан це ла ри -
ји обра зло жен зах тев.

* * *
На пра вље на је ба за од 4.500 ау то бу са ко ји ће пре во зи ти
за по сле не ши ром Ср би је: обез бе ђе на су пре во зна сред -
ства из 195 фир ми у 99 гра до ва. Из Пан че ва су на спи ску
АТП, „Star City Express” и „ВПП Ми ро слав Мла де нов ски
ПР”. Ба за пре во зни ка ажу ри ра се днев но и до ступ на је на
www.pks.rs.

* * *
Пре по ру ка ве те ри на ра вла сни ци ма кућ них љу би ма ца је
да по по врат ку у стан из шет ње пси ма опе ру ша пе шам -
по ном ко ји ина че ко ри сте, а ни ка ко са пу ном или шам -
по ном за љу де, ал ко хо лом или асеп со лом. Шет ња кућ -
них љу би ма ца до зво ље на је у пе ри о ду од 20 до 21 сат, на
20 ми ну та, на 200 ме та ра у кру гу ме ста ста но ва ња.

4 ПОЛИТИКА
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pancevac@pancevac-online.rs

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ КО РО НА-ЛЕ ТО ПИС
НАШ ГРАД У УСЛО ВИ МА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

БИ ТИ У ТО ПЛИМ СТА НО ВИ МА, 
НЕ У КА ФИ ЋИ МА

(На ста вак с 2. стра не)
– Нека издрже, неће ово до-

века да траје, а у интересу др-
жаве је да када све прође, наша
привреда добије замајац и на-
стави тамо где је стала – пору-
чио је послодавцима Ђорђевић.

Радницима који су изгубили
посао министар је поручио да
„могу да се обрате Национал-
ној служби за запошљавање, ка-
ко би добили накнаду”. Ђорђе-
вић је рекао и да шалтери нису
радили у петак због мера које
је увела Влада Србије, али да
ће од понедељка, 23. марта, по-
чети електронско пријављива-
ње. Нагласио је и да се рад од
куће плаћа, „тако да нема боја-
зни да ће било ко остати без за-
раде за тај период; не постоји
начин да се такав рад третира а
да не буде плаћен, у зависности
од решења”. Министар Ђорђе-
вић је подсетио на то да је ду-
жност и обавеза сваког посло-
давца да брине о безбедности и
здрављу на раду сваког радни-
ка и закључио да је уверен да
ће се „све променити јер нам
стиже помоћ од Кине, којој у
име Владе Србије захваљујем;
заштитна средства и материјал
ће од понедељка, 23. марта, сви-
ма бити на располагању”.

За тво ре ни уго сти тељ ски
објек ти и тр жни цен три

По во дом нај но ви јих ме ра Вла -
де Ре пу бли ке Ср би је то ком ван -
ред ног ста ња у су бо ту, 21. мар -
та, одр жа на је сед ни ца Град ског
шта ба за ван ред не си ту а ци је.
До не та је на ред ба ко јом се, док
тра је ван ред но ста ње, за бра њу је
рад уго сти тељ ских обје ка та: ре -
сто ра на, ка фи ћа, ба ро ва, ноћ -
них клу бо ва, ди ско тека...

За бра њен је и рад тр жних
цен та ра.

Ко ман дант Град ског шта ба и
гра до на чел ник Са ша Па влов је
по том на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре оба ве стио јав ност да је,
пре ма из ве шта ју За во да за јав -
но здра вље Пан че ва, од тог ју -
тра епи де ми о ло шка сли ка на
те ри то ри ји гра да Пан че ва ста -
бил на и да је си ту а ци ја под кон -
тро лом. За мо лио је све при вред -
не су бјек те да се при др жа ва ју
за бра не ра да јер ће по што ва ње
на ред бе стро го кон тро ли са ти
сви над ле жни ор га ни ло кал не
са мо у пра ве, као и Ре пу бли ке.

Па влов је на ја вио и да ће
ста ри ји од 65 го ди на не де љом
од 4 до 7 са ти ују тро мо ћи да
оба вља ју ку по ви ну у про дав ни -
ца ма ко је ће би ти на мен ски
отво ре не за њих у том пе ри о -
ду. Спи сак свих про дав ни ца је
об ја вљен на зва нич ној ин тер -
нет пре зен та ци ји Гра да Пан -
че ва, а би ће и ре дов но ажу ри -
ран. Нај ви ше тр го вин ских обје -
ка та је у зо ни гра да Пан че ва,
али их има до вољ но и у на се -
ље ним ме сти ма, та ко да ће сви

ус пе ти да се снаб де ју основ -
ним сред стви ма и на мир ни ца -
ма. Гра до на чел ник је ре као:

– Мо лим ста ри је су гра ђа не
да ову на бав ку оба вља ју крај ње
ди сци пли но ва но, по шту ју ћи сва
огра ни че ња ме ђу соб ног ра стоја -
ња и из бе га ва ња кон та ка та. Сви
ће до ћи на ред, про дав ни це ће
би ти опре мље не, мо ћи ће те да
ку пу је те све што вам тре ба, али
не мој те пра ви ти ира ци о нал не
ре зер ве. Мре жа во лон те ра на -
ста вља да ра ди и 24 ча са су отво -
ре ни те ле фо ни кол-цен тра.

Ви со ке ка зне за 
пре во зни ке ко ји кр ше

за бра ну пре во за пут ни ка

Од не де ље, 22. мар та, за кр ше -
ње ме ра за бра не пре во за пут -
ни ка у ван ред ном ста њу уве де -
не су ка зне од 50.000 ди на ра
до два ми ли о на евра, на ве де но
је у из ме на ма и до пу на ма Уред -
бе о ме ра ма ван ред ног ста ња.
Нов ча ном ка зном од ми ли он
и по до два ми ли о на евра ка -
зни ће се прав но ли це ако до -
зво ли или из вр ши сле та ње на
ае ро дро ме у Ср би ји ва зду хо -
пло ва ко ји вр ше пре воз пут ни -
ка у ме ђу на род ном ва зду шном
са о бра ћа ју, док је од го вор ном
ли цу за пре ће на ка зна од 50.000
евра до 150.000 евра.

Ка зна од 1,5 ми ли о на ди на -
ра до два ми ли о на за пре ће на
је за прав но ли це ко је су прот -
но за бра ни оба вља ме ђу ме сни
пре воз пут ни ка ау то бу си ма, ме -
ђу на род ни и уну тра шњи же ле -
знич ки, као и вод ни са о бра ћај
пут ни ка. Фи зич ко ли це ко је су -
прот но за бра на ма оба вља ме -
ђу на род ни и до ма ћи вод ни са -
о бра ћај за пре воз пут ни ка ка -
зни ће се са 50.000 до 150.000
ди на ра. За по кре та ње пре кр -
шај них по сту па ка над ле жни су
др жав ни ин спек то ри за сва ки
од ви до ва са о бра ћа ја.

Ми ни стар Не ди мо вић:
„При пре ме за се тву ку -
ку ру за су у то ку; има мо
го ри во, се ме, ђу бри во”

Ми ни стар по љо при вре де Бра -
ни слав Не ди мо вић је 23. мар -
та под се тио на то да су фа бри -
ке у Срем ској Ми тро ви ци и
Но вом Са ду за по че ле про из -
вод њу хи по хло ри да, што је по
СЗО „нај бо ље дез ин фек ци о но
сред ство за рав не по вр ши не и
мо же мо днев но да про из ве де -
мо 50.000 ли та ра”. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, по че ће и про -
из вод ња 75-про цент ног ал ко -
хо ла, а про из вод ња бра шна,
уља, мле ка и ме сних пре ра ђе -
ви на те че ка ко тре ба.

Не ди мо вић је по но вио да по -
љо при вред ни ци уз до зво лу мо -
гу бо ра ви ти на по љу и по сле
17 са ти.

– При ла го ђа вај те се вре ме -
ну кре та ња; ако не ко оста не на

њи ви, не ће не ко не ком од се ћи
гла ву. Жи вот и здра вље су на
пр вом ме сту. При прем ни ра -
до ви за се тву ку ку ру за су у то -
ку. Има мо го ри во, се ме, ђу бри -
во. Тре ба жи ве ти и по сле ко -
ро не – ре као је Не ди мо вић.

До и од На ци о нал не
службе за за по шља ва ње

елек трон ским пу тем

На ци о нал на слу жба за за по шља -
ва ње оба ве сти ла је 23. мар та не -
за по сле на ли ца за ин те ре со ва на
за уче шће на јав ним по зи ви ма
за до де лу суб вен ци ја за са мо за -
по шља ва ње у 2020, а ко ја ни су
за вр ши ла обу ку „Пут до успе -
шног пред у зет ни ка”, да ће то -
ком тра ја ња ван ред ног ста ња
ова обу ка би ти ре а ли зо ва на елек -
трон ским пу тем. Та ко ђе, за ин -
те ре со ва ни ма за уче шће на јав -
ним кон кур си ма за ор га ни зо ва -
ње спро во ђе ња јав них ра до ва на
ко ји ма се ан га жу ју не за по сле на
ли ца у 2020. про ду жен је рок за
при јем при ја ва до 30. апри ла.

НСЗ оба ве шта ва стран ке да
се елек трон ским пу тем мо гу
под не ти: пр ва при ја ва ли ца на
еви ден ци ју и зах тев за оства -
ри ва ње пра ва на нов ча ну на -
кна ду за слу чај не за по сле но -
сти; уве ре ње о ста ту су ли ца на
еви ден ци ји; зах тев/при ја ва по
рас пи са ним јав ним по зи ви ма
/ кон кур си ма.

По сло дав ци ма код ко јих ће
услед ван ред ног ста ња до ћи до
пре ки да ре а ли за ци је про гра -
ма, пре кид ће се тре ти ра ти као
од ла га ње из вр ше ња уго вор них
оба ве за, до за вр шет ка на ста -
лих окол но сти. Све ин фор ма -
ци је се мо гу до би ти на сај ту
www.nsz.gov.rs.

Јав ни бе ле жни ци знат но
ре ду ку ју обим по сло ва

Све јав но бе ле жнич ке кан це ла -
ри је у Ср би ји од 23. мар та ра -
де од 9 до 15 са ти и на ста вља ју
да се при др жа ва ју пре по ру ка
ко је су до не те 17. мар та, ка да
је об у ста вље на ове ра пот пи са,
ру ко пи са и пре пи са, осим у на -
ро чи то хит ним и оправ да ним
си ту а ци ја ма, а он да је нео п -
ход но да стран ке елек трон ском
или ре дов ном по штом до ста ве
кан це ла ри ји обра зло жен зах -
тев. Оба вља ње ових по сло ва са
стран ка ма кан це ла ри је за ка зу -
ју у раз ма ку од нај ма ње сат
вре ме на и при ступ је омо гу -
ћен ис кљу чи во стран ка ма ко је
уче ству ју у по ступ ку.

То ком тра ја ња ван ред ног ста -
ња јав ни бе ле жни ци не ће за -
ка зи ва ти ро чи шта у по ступ ци -
ма са чи ња ва ња смр тов ни ца,
рас пра вља ња за о став шти не и
дру гим ван пар нич ним по ступ -
ци ма, ко је јав ним бе ле жни ци -
ма по ве ра ва ју су до ви, а у ко ји -
ма је нео п ход но уче шће стра -
на ка. Та ко ђе, већ за ка за на ро -
чи шта у овим по ступ ци ма биће

од ло же на, осим у пред ме ти ма
у ко ји ма се зах те ва хит но по -
сту па ње, а не угро жа ва ју се по -
себ но за шти ће не ка те го ри је ста -
нов ни штва. Јав ни бе ле жни ци
до да љег не ће оба вља ти слу -
жбе не рад ње ван кан це ла ри ја,
осим у из у зет но хит ним и
оправ да ним слу ча је ви ма.

По кра јин ски ом буд сман
до сту пан 24 са та

По кра јин ски за штит ник гра ђа -
на – ом буд сман увео је до дат -
ни де жур ни те ле фон ски број
за под но ше ње при ту жби. По
од лу ци По кра јин ске вла де, рад -
но вре ме ом буд сма на је од 8.30
до 15 са ти, а гра ђа ни мо гу под -
но си ти при ту жбе на бро је ве те -
ле фо на 021/487-41-44 и 021/55-
77-27. Од 15 до 20 са ти при ту -
жбе се мо гу под но си ти на
060/51-59-311. Елек трон ска по -
шта је вид ко му ни ка ци је до -
сту пан 24 са та днев но – office-
@ombudsmanapv.org.

Сту ден ти нај ве ро ват ни је
по чет ком ав гу ста на

факул те ти ма

Иван ка По по вић, рек тор ка Уни -
вер зи те та у Бе о гра ду, из ја ви ла
је да се мо же оче ки ва ти да се
школ ска го ди на за сту ден те про -
ду жи на од ре ђен пе ри од, али
да ће ко нач на од лу ка о то ме
за ви си ти од ду жи не тра ја ња
ван ред ног ста ња. До ћи ће и до
про ду жет ка април ског ро ка, јер
ис пи ти, за раз ли ку од на ста ве,
не мо гу да се ре а ли зу ју на да -
љи ну. Ми ни стар ство про све те
ће до не ти фи нал ни суд о овим
пи та њи ма, али је су де ћи пре ма
са да шњој си ту а ци ји све из ве -
сни је да ће ака дем ци крај ју ла
и по че так ав гу ста про ве сти на
фа кул те ти ма.

– С на ме ром одр жа ва ња кон -
ти ну и те та ра да, у за ви сно сти од
при ро де пред ме та и бро ја сту -
де на та, мо гу ће је из во ђе ње усме -
них про ве ра зна ња. Мо рам да
ис так нем да сви фа кул те ти Уни -
вер зи те та у Бе о гра ду са да из во -
де на ста ву и кон сул та ци је са
сту ден ти ма на да љи ну. Прак -
тич ну на ста ву и екс пе ри мен -
тал не ве жбе ће мо ор га ни зо ва -
ти ка да про ђе ван ред но ста ње,
јер за сад не по сто је усло ви. Што
се ти че ко ло кви ју ма, они мо гу
да се усме но ре а ли зу ју пу тем
ви део-кон фе рен ци је – из ја вила
је рек тор ка Иван ка По по вић.

Ско ро је пот пу но из ве сно да
ће би ти од ло же не и Европ ске
уни вер зи тет ске спорт ске игре,
ко је би би ле одр жа не од 12. до
25. ју ла у Бе о гра ду.

Страну припремио
Синиша 
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НИС ОСТВА РУ ЈЕ ОД ЛИЧ НЕ ПО СЛОВ НЕ РЕ ЗУЛ ТА ТЕ

Ве ли ке ин ве сти ци је су при о ри тет
НА ПУМ ПА МА НИС-а ИМА ГО РИ ВА

Пли на ра ра ди 24 са та
Си гу ран из вор при хо да 
за сво је ак ци о на ре

НИС је про шле го ди не ре а ли зо вао
нај о бим ни ји ин ве сти ци о ни про грам
од 2013. го ди не. У раз вој и мо дер ни -
за ци ју су уло же не 42,2 ми ли јар де ди -
на ра, што је три од сто ви ше не го го -
ди ну да на ра ни је. При о ри тет у ин ве -
сти ци ја ма би ла су ула га ња у област
ис тра жи ва ња и про из вод ње наф те и
га са, да ља мо дер ни за ци ја Ра фи не ри -
је наф те Пан че во и раз вој ма ло про -
дај не мре же у Ср би ји и зе мља ма ре -
ги о на, као и ре а ли за ци ја про је ка та за
за шти ту жи вот не сре ди не у свим сег -
мен ти ма по сло ва ња.

Ка да је реч о фи нан сиј ским по ка -
за те љи ма, не то до бит НИС гру пе за
2019. го ди ну из но си 16,6 ми ли јар ди
ди на ра, а по ка за тељ EBITDA (про фит
пре пла ћа ња ка ма та, по ре за на до бит
и амор ти за ци је) 44,5 ми ли јар ди ди -
на ра. У истом пе ри о ду оба ве зе НИС-
а по осно ву по ре за и дру гих јав них
при хо да из но се 189,8 ми ли јар ди ди -
на ра. Ру ско-срп ски нафт ни ги гант је
и у прет ход ној го ди ни био си гу ран
из вор при хо да за сво је ак ци о на ре, а
на име ди ви ден де је ис пла ће но 6,5
ми ли јар ди ди на ра.

Ки рил Тјур де њев, ге не рал ни ди рек -
тор НИС-а, тим по во дом је ре као да
су оства ре ни до бри фи нан сиј ски и
опе ра тив ни ре зул та ти, прем да су про -
сеч не це не наф те би ле го то во 10 од -
сто ни же не го го ди ну да -
на рани је.

– На на ше по сло ва ње
је зна ча јан ути цај имао
и план ски ка пи тал ни ре -
монт у Ра фи не ри ји Пан -
че во. За хва љу ју ћи ин -
вести ци ја ма ко је смо
реали зо ва ли у скла ду с
на шом стра те ги јом раз -
во ја, с ве ли ким ам би ци -
ја ма ула зи мо у 2020.
годину, у ко јој оче ку је мо
фи на ли за ци ју про је ка та
„Ду бо ка пре ра да” и „ТЕ –
ТО Пан че во”. Та ко ђе, наш
нео по зи ви при о ри тет
оста је за шти та жи вот не
сре ди не, јер је за НИС
би знис од го во ран пре ма
за јед ни ци и при род ним ре сур си ма
једини мо гу ћи пут ка оства ре њу послов -
них успе ха – ре као је Тјур де њев.
НИС је у 2019. го ди ни у Ср би ји и
ино стран ству про из вео 1,286 ми ли о -
на услов них то на наф те и га са, уз по -
ве ћа ње ре зер ви угљо во до ни ка. Оба -
вљен је ка пи тал ни ре монт у Ра фи не -
ри ји, нај ком плек сни ји у исто ри ји те
фа бри ке, у ко ји је уло же но пре ко две
ми ли јар де ди на ра. Пе ри од на кон ре -
мон та пра тио је ви сок ка па ци тет ра -
фи не риј ске пре ра де, при че му је у
ок то бру оства рен ре корд од 59.000

то на у про из вод њи би ту ме на, што је
нај бо љи ме сеч ни ре зул тат у по след -
њих де сет го ди на. По ред то га, на ста -
вље не су ак тив но сти на из град њи по -
стро је ња за ду бо ку пре ра ду с тех но -

ло ги јом од ло же ног кок со ва ња, а пла -
ни ра но је да про је кат бу де за вр шен у
2020. го ди ни.

Ка да је реч о на шем гра ду, у обла -
сти енер ге ти ке, НИС је у са рад њи с
„Га спром енер го хол дин гом” за по чео
из град њу Тер мо е лек тра не –то пла не
Пан че во. Пла ни ра но је да овај про -
је кат, ко ји ће знат но уве ћа ти ка -
паците те НИС-а и парт не ра за про -
из вод њу елек трич не енер ги је и
допри не ти ста бил но сти ра да Ра фи -
не ри је у Пан че ву, бу де за вр шен у
2020. го ди ни.

Про шле не де ље на пан че вач ким бен -
зин ским ста ни ца ма би ла је ве ли ка
гу жва јер је у јав ност про цу ре ла ла -
жна вест да ће би ти не ста ши це го ри -
ва и да ће у слу ча ју ван ред не си ту а -

ци је би ти до зво ље -
но то че ње го ри ва
са мо др жав ним слу -
жба ма ан га жо ва -
ним на те ре ну. Убр -
зо су над ле жни ор -
га ни и ком па ни ја
НИС де ман то ва ли
ту вест, а при пад -
ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло -
ва ухап си ли су у Бе -
о гра ду мла ди ћа ко -
ји је ши рио ла жну
ин фор ма ци ју о не -
ста ши ци го ри ва.
Због по сто ја ња
осно ва сум ње да је
из вр шио кри вич но
де ло иза зи ва ње па -

ни ке и не ре да, то ли це је ухап ше но
јер је пу тем јед не „Ви бер” гру пе ши -
ри ло ла жне ин фор ма ци је да пум пе
не ће про да ва ти го ри во фи зич ким ли -
ци ма. Про тив ње га је под не та кри -
вич на при ја ва.

У са оп ште њу ру ско-срп ске нафт не
ком па ни је сто ји да су све бен зин ске
ста ни це НИС-а ре дов но снаб де ве не и
да је НИС спре ман за ста бил но снаб -
де ва ње ста нов ни штва, при вре де и јав -
них ин сти ту ци ја.

Про из вод ња у Ра фи не ри ји наф те
Пан че во оба вља се не сме та но, као и

ди стри бу ци ја де ри ва та. У скла ду са
од лу ка ма над ле жних ин сти ту ци ја Ре -
пу бли ке Ср би је по во дом ван ред ног
ста ња ко је је на сна зи у на шој зе мљи,
рад но вре ме бен зин ских ста ни ца
„НИС –Пе трол” и „Га спром” је од 7 до
15 са ти. По сто је про дај на ме ста нафт -
ног ги ган та ко ја ра де 24 са та, а јед но
од њих је и у на шем гра ду – пум па
„Пли на ра”.

По ред то га, у скла ду с ме ра ма за -
шти те од ко ро на ви ру са, ком па ни ја је
до не ла низ ме ра, по себ но у Бло ку
Про мет, ко ји об у хва та све бен зин ске
ста ни це НИС-а. На ба вље не су за штит -
не ма ске за за по сле не, по ја ча не су
хи ги јен ске ме ре, на ба вље на су сред -
ства за дез ин фек ци ју ру ку и по сла то
је ин тер но оба ве ште ње за за по сле не.
Ус по ста вље на је ја сна ко му ни ка ци ја
и ко ор ди на ци ја с Функ ци јом за HSE
(Health, Safety, Environment), ко ја
под ра зу ме ва пра ће ње си ту а ци је ка ко
на ни воу ком па ни је и за ви сних дру -
шта ва, та ко и с по ди зво ђа чи ма и тре -
ћим ли ци ма.

Пре ма ре чи ма ме наџ мен та, НИС
ће на ста ви ти да по шту је све пре по ру -
ке Вла де Ср би је по во дом но во на ста -
ле си ту а ци је и па жљи во пра ти ти раз -
вој си ту а ци је ка ко у Ср би ји, та ко и у
дру гим зе мља ма, у ве зи с по ја вом и
ши ре њем ко ро на ви ру са. О свим евен -
ту ал ним про ме на ма рад ног вре ме на
НИС-ових бен зин ских ста ни ца ко ри -
сни ци услу га би ће бла го вре ме но оба -
ве ште ни на дру штве ним мре жа ма и
сај то ви ма „НИС –Пе трол”, „Га спром”
и „Са на ма на пу ту”.

Над ле жне здравствeне ин сти ту ци је да -
ни ма апе лу ју да нај ста ри ји су гра ђа ни
оста ну у сво јим до мо ви ма за рад лич -
не без бед но сти, јер при па да ју угро же -
ној гру пи ко јој ви рус не пра шта. До са -
да шњи слу ча је ви за ра зе ко ро на ви ру -
сом по ка зу ју да ли ца ста ри ја од 65 го -
ди на, уко ли ко се овај опа ки ви рус за -
ка чи за њи хов ор га ни зам, у нај ве ћем
бро ју слу ча је ва не ће пре жи ве ти по -
сле ди це за ра зе. Сто га је Вла да Ре пу -
бли ке Ср би је у недељу, 15. мар та, уве -
ла ван ред но ста ње, та ко да је у свим
ур ба ним сре ди на ма за бра њен из ла зак
на ули цу осо ба ма ста ри јим од 65 го -
ди на, а у се ли ма, због по љо при вред -
них ра до ва, та гра ни ца је по ме ре на,
та ко да се овај вид за бра не од но си на
осо бе ко је има ју ви ше од 70 го ди на.

Са мо не де љом нај у гро же ни ја гру -
па на ших су гра ђа на сме да на пу сти
сво је до мо ве, и то од 3 до 8 са ти ују -
тру, ра ди ку по ви не на мир ни ца, или у
хит ним здрав стве ним слу ча је ви ма. У
свим дру гим си ту а ци ја ма мо ра ју да
оста ну код ку ће.

Уко ли ко нај ста ри ји су гра ђа ни има -
ју здрав стве не про бле ме, тре ба да се
ја ве кол-цен тру пан че вач ког До ма
здра вља и на тај на чин ће до би ти све
ва жне ин фор ма ци је о то ме ка ко мо гу
да до ђу до здрав стве не услу ге. По ред
то га, на свим ам бу лан та ма су ис так -
ну ти бро је ви мо бил них те ле фо на ле -
ка ра, као и фик сни и де жур ни те ле -
фо ни ам бу лан те пре ма рас по ре ду ра -
да ле ка ра. Ва жно је ис та ћи да ли ца
ста ри ја од 65 го ди на ко ја не ма ју те -
го бе, а има ју те ра пи је, пре ма пре по -
ру ци Ми ни стар ства здра вља, мо ра ју
те ле фон ски да се кон су лу ту ју са сво -
јим иза бра ним ле ка ром о да љим ко -
ра ци ма ле че ња. Ка ко би се спре чио
не по тре бан до ла зак ста рих ли ца у до -
мо ве здра вља, уко ли ко је о овим слу -
ча је ви ма реч, до не та је од лу ка да се

рок ва же ња елек трон ских ре це па та
про ду жи. Елек трон ски ре цеп ти и те -
ра пи је ва же нај ви ше де вет ме се ци,
ра чу на ју ћи од по след њег про пи си ва -
ња ле ка, уме сто шест ме се ци, ко ли ко
је то би ло до са да.

Иа ко је уве де на ова ме ра, здрав -
стве ни рад ни ци по ру чу ју гра ђа ни ма

да без кон сул та ци је с ле ка ри ма не би
сме ли на сво ју ру ку да про ду жа ва ју
про пи са не те ра пи је.

Не пла ћа ју ра чу не

Да би се спре чи ло не по треб но из ла -
га ње ри зи ку, до не та је од лу ка да се
од ла же пла ћа ње ра чу на пен зи о не ри -
ма ста ри јим од 65 го ди на. На рав но,

уко ли ко су у мо гућ но сти да то учи не
елек трон ским пу тем, мо гу то да ура -
де, али ни су у оба ве зи.

С дру ге стра не, пан че вач ка ло кал -
на са мо у пра ва је у про те клих не де љу
да на пред у зе ла низ ме ра ка ко би се
ор га ни зо ва ла по моћ нај у гро же ни јој
по пу ла ци ји пре ко 65 го ди на. Град ски

штаб за ван ред не си ту а ци је Гра да
Пан че ва одр жао је са ста нак са управ -
ни ци ма згра да и до го во ре но је да ста -
на ри ви ше спрат ни ца пру же по моћ
они ма ко ји не мо гу да оду у про дав -
ни це и до апо те ке.

Уо чен је и про блем да мно ги на -
ши су гра ђа ни ни су ус пе ли да обез бе -
де до вољ но нов ца и да су им пен зи је
оста ле за ро бље не у бан ка ма, па је за -
то одр жан са ста нак кри зног шта ба и
пред став ни ка ба на ка ко је по слу ју у
на шем гра ду. Од лу че но је да нај ста -
ри ји Пан чев ци, ко ји ма је за бра њен
из ла зак из до мо ва, оба ве сте сво је
бан ке да не мо гу да до ђу до екс по зи -
ту ра. На кон по зи ва бан ка је у оба ве -
зи да гра ђа ни ма до ста ви њи хов но -
вац на на чин ка ко они са ми утвр де –
мо гу не ког да ан га жу ју, или да им
са ми бан кар ски слу жбе ни ци од не су
но вац. Уко ли ко се бан ке оглу ше о
то, тре ба по зва ти пан че вач ки кол-
цен тар и оба ве сти ти кри зни штаб о
не про фе си о нал ном од но су бан ке пре -
ма гра ђа ни ма.

Град ски штаб за ван ред не си ту а ци -
је Гра да Пан че ва обез бе дио је те ле -
фон ске ли ни је за нај ста ри је су гра ђа -
не ка ко би они мо гли да се ја ве уко -
ли ко им је по треб на по моћ за на бав -
ку на мир ни ца и ле ко ва. Те ле фо ни су
од утор ка, 17. мар та, до ступ ни 24 са -
та днев но. На кон еви ден ти ра ња по -

зи ва Град ски штаб оба ве шта ва ор га -
ни за ци ју Цр ве ног кр ста и во лон те ри
Цр ве ног кр ста од ла зе у на бав ку и ку -
по ви ну.

На бав ка хра не

Пре ма ре чи ма Ми ли це То до ро вић,
се кре тар ке Цр ве ног кр ста Пан че во,
си стем по мо ћи ста рим ли ци ма функ -
ци о ни ше од лич но.

– Кри зни штаб до ста вља Цр ве ном
кр сту ин фор ма ци је о ли ци ма ко ја су
за тра жи ла по моћ за на бав ку по треп -
шти на (на мир ни ца и ле ко ва) и ми
по зи ва мо на ше су гра ђа не и до го ва -
ра мо од ла зак на те рен. Овом при ли -
ком их мо ли мо да уна пред при пре ме
но вац и спи сак ства ри ко је су им нео -
п ход не за не ко ли ко да на. На ши чла -
но ви у уни фор ма ма Цр ве ног кр ста
од ла зе до на ших су гра ђа на и упра во
ова пре по зна тљи вост во лон те ра тре -
ба да ули је си гур ност сви ма ка ко би
се из бе гле зло у по тре бе. Упра во то је
раз лог за што је ло кал на са мо у пра ва
овла сти ла Цр ве ни крст Пан че во да

ре а ли зу је ак ци ју снаб де ва ње на мир -
ни ца ма су гра ђа на ста ри јих од 65 го -
ди на на те ри то ри ји чи та вог гра да. У
ак ци ју су укљу че ни са мо пу но лет ни
ак ти ви сти и тре нут но је сва ко днев но
на те ре ну њих два де сет – ре кла је
Ми ли ца То до ро вић и до да ла да је то
до во љан број во лон те ра да се по кри ју
тре нут не по тре бе.

До бра ор га ни за ци ја

Пре ма ње ним ре чи ма, ова по моћ об -
у хва та на ба вља ње хра не и ле ко ва, а
би ло је и слу ча је ва да су во лон те ри
ше та ли кућ не љу бим це.

– Ра ди мо од ју тар њих ча со ва до вре -
ме на ка да на сна гу сту па об у ста ва кре -
та ња за сва ли ца. Не ма пре ви ше зах -
те ва за ова кав об лик ин тер вен ци ја. На
днев ном ни воу бу де из ме ђу де сет и
пет на ест од ла за ка на те рен. Нај ма њи
број по зи ва има мо из окол них ме ста,
је дан до два по зи ва днев но, и реч је о
по је ди нач ним слу ча је ви ма. Ор га ни -
зо ва ни смо та ко што је је дан тим у
про дав ни ци, а дру ги је ан га жо ван на
оби ла ску су гра ђа на. Пу тем „Вај бер”
мре же до ста вља мо спи сак на мир ни -
ца и та ко не гу би мо вре ме. Услу жно
осо бље про дав ни ца нам по ма же да
што пре про на ђе мо на мир ни це са спи -
ска. Ка да се на ба ви све што је за тра -
же но, во лон тер се вра ћа с по треп шти -
на ма и пре да је на шим су гра ђа ни ма
оно што су тра жи ли – ре кла је се кре -
тар ка Цр ве ног кр ста и на гла си ла да
Пан чев ци ко ји тра же њи хо ву по моћ
до бро раз у ме ју си ту а ци ју у ко јој се
сви ми на ла зи мо и да су њи хо ви зах -
те ви ко рект ни. На рав но, уко ли ко има -
ју вре ме на, во лон те ри из ла зе у су срет
су гра ђа ни ма ка да је реч о не ким сит -
ним же ља ма – на ба вља ју им тра же ни
ар ти кал од ре ђе ног про из во ђа ча.

– На ши чла но ви су до бро опре мље -
ни нео п ход ним за штит ним сред стви -
ма и углав ном су то сред њо школ ци
тре ћег и че твр тог раз ре да. Има и сту -
де на та. Од пр вог да на су пу ни ен ту зи -
ја зма и енер ги је. На дам се да им је ово
пр во и по след ње ван ред но ста ње. Ве о -
ма су по жр тво ва ни и мо ти ви са ни. Ве -
ли ки број на ших су гра ђа на из ра зио је
же љу да нам се при кљу чи у овој ак ци -
ји, али на сву сре ћу још увек нас има
до вољ но и на дам се да ће та ко оста ти
све док ова по шаст не про ђе – ре кла је
Ми ли ца То до ро вић за „Пан че вац”.

Су гра ђа ни, и овим мла ди ћи ма и
де вој ка ма ко ји сва ко днев но оби ла зе
на ше нај ста ри је су гра ђа не по треб на
је по моћ – оби ђи те их, по зо ви те, пи -
тај те их шта им тре ба. Трпeљиви су и
скром ни – не ће да ка жу…

ЖИВОТ НАШИХ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНА У УСЛОВИМА ПОТПУНЕ ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА 

КО ДРУ ГИ АКО НЕ ЦР ВЕ НИ КРСТ

ОВДЕ МОЖЕТЕ НАЋИ ВОЛОНТЕРЕ

По зо ви те град ски кол-цен тар за по моћ ста ри ма уко ли ко вам је по треб на

по моћ во лон те ра: 013/308-950; 013/308-960 и 013/308-736. Град ски

кри зни штаб об ја вио је и бро је ве те ле фо на ме сних за јед ни ца на ко је гра -

ђа ни ко ји ма је ова ква по моћ по треб на мо гу да се ја ве од 8 до15 са ти: МЗ

Цен тар 013/353-523; МЗ Те сла 013/251-50-66; МЗ Ко теж 013/314-710;

МЗ Гор њи град 013/351-016; МЗ Мла дост 013/372-427; МЗ Стре ли ште

013/315-808; МЗ Вој ло ви ца 013/366-178; МЗ Стар че во 013/631-144; МЗ

Омо љи ца 013/618-036, 013/617-008; МЗ Ива но во 013/629-108; МЗ Ба -

нат ски Бре сто вац 013/626-101; МЗ Ја бу ка 013/262-40-46, 063/170-74-

45; МЗ Гло гоњ 013/627-002, 013/627-831; МЗ Ка ча ре во 013/601-030;

МЗ Ба нат ско Но во Се ло 013/615-051; МЗ Ста ри Та миш 013/263-81-55;

МЗ До ло во 013/263-47-03, 013/263-42-66.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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6 Упр кос не по вољ ној епи де ми о ло шкој си ту а ци ји, 
у Срби ји не сме та но функ ци о ни шу сви про гра ми,
дијаг но сти ка, као и те ра пи је.

Са ња Ра до је вић Шко дрић, ди рек тор ка РФ ЗО-а

ЗДРАВЉЕ

Го то во да не ма осо бе на пла -
не ти ко ја у овом тре нут ку ни -
је чу ла за ко ро на ви рус. Це -
ло куп на си ту а ци ја, ге не рал -
но, ве о ма је стре сна за сва ко -
га од нас и ста вља на тест
лич не ка па ци те те за пре ва -
зи ла же ње кри зе и очу ва ње
мен тал ног здра вља. На ко ји
на чин се су о чи ти са стра хом
и анк си о зно шћу, шта су „нор -
мал не” емо ци је и ре ак ци је у
ова квим си ту а ци ја ма, ка ко
из бе ћи па ни ку и ре а го ва ти
ра ци о нал но, ка ко из др жа ти
изо ла ци ју и ре ор га ни зо ва ти
сво ју сва ко дне ви цу – нај че -
шћа су пи та ња ко ја се у про -
те кле две не де ље по ста вља ју
пси хо ло зи ма, пси хо те ра пе у -
ти ма и пси хи ја три ма.

Нај пре би тре ба ло на гла -
си ти да је у овој си ту а ци ји
пот пу но при род но осе ћа ти не -
при јат не емо ци је као што су
бри га, страх, не ла го да, ту га,
љут ња... Сва ка ко да је до ми -
нант на емо ци ја у овој си ту а -
ци ји – страх. Ва жно је има ти
на уму да се ова емо ци ја ја -
вља кад год смо из ло же ни не -
чем но вом и не по зна том, као
и то да она мо же би ти ко ри -
сна за нас. Страх нас, на и ме,
мо же по кре ну ти, ак ти ви ра ти
у бор би за оп ста нак, мо би ли -
са ти на ше уну тра шње ре сур -
се ка ко би смо се су о чи ли с
про бле мом на пра ви на чин.
Кон крет но, страх од за ра зе
мо же би ти ко ри стан та ко што
ће нас под ста ћи да бу де мо
ди сци пли но ва ни по пи та њу
хи ги јен ских на ви ка или да
пра во вре ме но на ба вља мо нео -
п ход на сред ства за жи вот. Ег -
зи стен ци јал ни страх мо ти ви -
са ће нас да ре ор га ни зу је мо
свој бу џет и да ра ци о нал ни је
при сту пи мо по тро шњи...

Про блем на ста је ка да страх
по ста не пре ин тен зи ван, пре -
пла вљу ју ћи, и ка да поч не да
оме та сва ко днев но функ ци о -
ни са ње и ра ци о нал но раз ми -
шља ње. То се мо же при ме ти -
ти у оп се сив ном по на ша њу осо -
бе. У овом слу ча ју то мо же мо
ви де ти у си ту а ци ја ма ка да по -
је дин ци ства ра ју ве ли ке ко ли -
чи не за ли ха или су хи пе р фо -
ку си ра ни на све те ме о ко ро -
на ви ру су, док за не ма ру ју оста -
ла ва жна пи та ња и ак тив но сти
ве за не за сва ко днев ни жи вот.
Та да страх пре ра ста у па ни ку
ко ја пот пу но бло ки ра осо бу у
ње ном функ ци о ни са њу. Па ни -
ка се по себ но успе шно ши ри
на дру штве ним мре жа ма,

нарочи то ако осо ба из ла же се -
бе пре ве ли ком бро ју ин фор -
ма ци ја из не по у зда них извора.

Тре ба има ти у ви ду да је
ве ли ки број дез ин фор ма ци ја
по слат упра во од стра не оних
осо ба код ко јих је страх нај и -
зра же ни ји и ко је не ма ју ме -
ха ни зме да га пре ва зи ђу. Ши -
ре њем дез ин фор ма ци ја они
свој страх „пу шта ју на по ље,
ван те ла” и на тај на чин се бе
осло ба ђа ју тен зи је.

Ка ко не би смо под ле гли на -
па ду па ни ке, пре по ру ка је да
огра ни чи мо број ин фор ма ци -
ја ко је усва ја мо то ком да на,
као и да ода бе ре мо по у зда не
из во ре из ко јих ће мо се ин -
фор ми са ти. По ред ово га, ко -
ри сно је да раз го ва ра мо о свом
стра ху с бли жњи ма и да раз у -
ве ра ва мо се бе чи ње ни ца ма.
На при мер, мо же мо се за пи -
та ти: ко ли ко је ве ро ват но да
ћу се раз бо ле ти и умре ти ако
ди сци пли но ва но во дим ра чу -
на о хи ги је ни, по шту јем ме ре
и при др жа вам се пре по ру че -
не со ци јал не дис тан це? Или:
ко ли ко је ве ро ват но да ће не -
ста ти ап со лут но свих жи вот -
них на мир ни ца и да ли се то
до са да већ не кад де си ло?

С об зи ром на то да ван ред -
но ста ње зах те ва ви ше не дељ -
ну изо ла ци ју, од по мо ћи мо -
гу би ти сле де ће смер ни це:

1. Имај те на уму да је чо век
со ци јал но би ће и да смо сви
део за јед ни це, те да је изо ла -
ци ја ко лек тив на од го вор ност
и да њо ме шти ти мо се бе и
дру ге. То ком изо ла ци је раз -
ми шљај те о то ме да на тај на -
чин ја ча те соп стве ни ал тру и -
зам, као и са мо по што ва ње.

2. Оста ни те ак тив ни: ор га -
ни зуј те сва ко дне ви цу. Осми -
шља ва ње днев не ру ти не да је
си гур ност и пред ви ди вост, те
је по жељ но да свом да ну да -
мо струк ту ру (исто вре ме за
уста ја ње, пра вље ње обро ка,
лич ну хи ги је ну, чи та ње, фи -
зич ке ве жбе...).

3. Одр жа вај те со ци јал не
кон так те пу тем дру штве них
мре жа, те ле фо на, „Скај па”.
Тру ди те се да бу де те у кон -
так ту с по зи тив ним осо ба ма,
као и да те му ко ро на ви ру са и
де ша ва ња у све ту из бе га ва те.

4. Др жи те под кон тро лом
не га тив не и пре пла вљу ју ће
ми сли. При род но је да у овој
си ту а ци ји бри не те, али по ку -
шај те да огра ни чи те се би вре -
ме за бри гу и тру ди те се да то
не бу де то ком но ћи (на при -
мер: од лу чи те да ће те бри ну -
ти у пе ри о ду од 16 до 17 са ти
и кад год вам се за бри ња ва ју -
ће ми сли по ја ве то ком да на,
од ло жи те их за тај пред ви ђе -
ни пе ри од – на тај на чин сти -
че те кон тро лу над сво јим
„бри гу ју ћим ми сли ма”). За -
бри ња ва ју ће ми сли ода гнај те
и дис трак ци јом: ода бе ри те за -
ни мљив филм, се ри ју или му -
зи ку ко ју ће те слу ша ти.

5. Огра ни чи те се би ин фор -
ма ци је о ко ро на ви ру су ко је ће -
те усва ја ти на днев ном ни воу.
Не ко ли ко но вих ин фор ма ци -
ја би ће до вољ но, с про ве ре них
из во ра. Уко ли ко то ком чи та -
вог да на по се ћу је те раз ли чи те
пор та ле и го ми ла те бр до ин -
фо р ма ци ја и дез ин фор ма ци -
ја, има те ве ли ку шан су за ства -
ра ње па нич не си ту а ци је.

Ка ко са чу ва ти мен тал но
здра вље у до ба ко ро не

ИЗ УГЛА ПСИ ХО ЛО ГА

Пи ше:
Ја дран ка Гру ји чић Ђурић,
пси хо лог

То ком про те клих не ко ли ко не -
де ља у свим ме ди ји ма, на дру -
штве ним мре жа ма и оста лим
ка на ли ма ко му ни ка ци је го то -
во да не ма дру гих те ма осим
оних ко је се ти чу пан де ми је.

Ипак, иа ко нам се сви ма сва -
ко дне ви ца дра стич но про ме -
ни ла, жи вот те че да ље и од ре -
ђе не на ше по тре бе мо ра ју се
за до во љи ти упр кос ван ред ном
ста њу. Јед на од њих је сте по -
тре ба за аде кват ном здрав стве -
ном за шти том у слу ча ју бо ле -
сти и те го ба ко је не ма ју ве зе с
ко ро на ви ру сом.

Про ве ри ли смо ка ква је си -
ту а ци ја у До му здра вља и Оп -
штој бол ни ци у Пан че ву и шта
мо же те оче ки ва ти ако вам ле -
кар за тре ба из раз ло га ко ји не -
ма ју ве зе с бо ле шћу COVID-19.

Упра во о ре дов ним про гра ми -
ма здрав стве не за шти те гра ђа -
на, ко ји ни су ве за ни за ин фек -
ци ју ко ро на ви ру сом, го во ри ла
је Са ња Ра до је вић Шко дрић,
ди рек тор ка Ре пу блич ког фон -
да за здрав стве но оси гу ра ње
(РФ ЗО), на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној у Вла ди Ср -
би је у су бо ту, 21. мар та.

– Упр кос не по вољ ној епи де -
ми о ло шкој си ту а ци ји, у Ср би -
ји не сме та но функ ци о ни шу сви
про гра ми, ди јаг но сти ка, као и
те ра пи је, на ро чи то ка да је реч
о хро нич ним па ци јен ти ма. Уко -
ли ко се де си да слу чај но не ки
па ци јент бу де вра ћен из би ло
ко је здрав стве не уста но ве без
те ра пи је, не ка се обра ти РФ -
ЗО-у и ми ће мо истог мо мен та
ре а го ва ти. Чи ње ни ца је сте да
је део ка дра и део ка па ци те та
по сте ља ре зер ви сан за па ци -
јен те обо ле ле од ко ро не, али
упр кос то ме до бро смо ор га -
ни зо ва ни и ни је дан гра ђа нин
не ће би ти ус кра ћен за аде кват -
ну здрав стве ну за шти ту – ис -
та кла је Са ња Ра до је вић Шко -
дрић.

Шко дри ће ва је до да ла и то
да у апо те ка ма свих ле ко ва ко -
ји се из да ју на ре цепт има са -
свим до вољ но и за хва ли ла гра -
ђа ни ма што не пра ве ве штач -
ке не ста ши це.

– Ва же ње бо ло ва ња про ду -
жи ли смо на ме сец да на, а е-
ре цеп та са шест на де вет ме се -
ци. Уко ли ко ова си ту а ци ја по -
тра је, по по тре би ће би ти но -
вих про ду же та ка. У ре ха би ли -
та ци о не цен тре и ба ње упу ћу ју
се са мо хит ни слу ча је ви – за -
кљу чи ла је ди рек тор ка Фон да.

Но ва ам бу лан та

Дом здра вља Пан че во отво рио
је про шле не де ље ам бу лан ту
за при хва та ње па ци је на та с ре -
спи ра тор ним те го ба ма. Она се
на ла зи у про сто ри ја ма ам бу -
лан те „Цен тар 2” у Ули ци Ми -
ло ша Обре но ви ћа 4. Ле ка ри
из „Цен тра 2” због то га са да
ра де у ам бу лан ти „Но ви свет”
на Те сли.

У До му здра вља на во де да
су од сре де 18. мар та на свим
ам бу лан та ма ис так ну ти бро је -
ви те ле фо на ле ка ра и ам бу -
лан ти, па сви па ци јен ти мо гу

Ра де се са мо хит не опе ра ци -
је: у слу ча ју ма лиг ни те та и
жи вот не угро же но сти. Ин тер -
но оде ље ње ра ди, али се при -
ма ју са мо хит ни слу ча је ви, од -
но сно жи вот но угро же ни па -
ци јен ти. Слу жба ди ја ли зе ра -
ди уо би ча је но и оста ла је на

дру гом спра ту Ин тер ног оде -
ље ња. Спе ци ја ли стич ки цен -
тар ра ди од 6.30 до 17 са ти, и
то са мо за хит не слу ча је ве.
Ра ни је за ка за ни па ци јен ти
пре ко ИЗИС-а, као и кон трол -
ни пре гле ди от ка за ни су – ре -
кла је за „Пан че вац” др Сла -
ђа на Ко ва че вић, пи-ар Оп ште
бол ни це.

Пре ма ње ним ре чи ма, При -
јем но-ур гент на слу жба ра ди 24
са та за хит на ста ња, без об зи -
ра на то да ли су па ци јен ти
упућени од стра не свог иза бра -
ног ле ка ра или од стра не ле ка -
ра Хит не по мо ћи. У пла ну је
пре се ље ње При јем но-ур гент не
слу жбе у Спе ци ја ли стич ки цен -
тар, док је Ин тер но оде ље ње
већ пре се ље но у хи рур шки блок
бол ни це.

По штуј те про то кол

Због спе ци фич не си ту а ци је,
пра ви ла за при јем хит них слу -
ча је ва су не што дру га чи ја.

– По треб но је да па ци јен ти
при ула ску у При јем но-ур гент -
ну слу жбу на гла се да ли су би -
ли у кон так ту са осо бом ко ја је
до шла из не ке од угро же них зе -
ма ља или су у прет ход них 15–
30 да на бо ра ви ли у дру гој др -
жа ви или пак сум ња ју да има ју
симп то ме бо ле сти COVID-19, а
то су: сув ка шаљ, по ви ше на тем -
пе ра ту ра и бол у ми ши ћи ма.
Апе лу је мо на гра ђа не да у слу -
ча ју сум ње на за ра зу ко ро на ви -
ру сом по шту ју про то ко ле и да
се нај пре обра те епи де ми о ло -
зи ма у За во ду за јав но здра вље,
те да по сту пе у скла ду с њи хо -
вим упут стви ма – на гла си ла је
др Сла ђа на Коваче вић.

Све по се те у бол ни ци су нај -
стро же за бра ње не. Род би на
мо же хо спи та ли зо ва ним па -
ци јен ти ма да до ста ви ле ко ве,
гар де ро бу и све што им је по -
треб но та ко што ће ства ри
оста ви ти у Спе ци ја ли стич ком
цен тру.

да до би ју ин фор ма ци је од свог
иза бра ног ле ка ра или од за -
по сле них у ам бу лан ти ко јој
при па да ју.

Све ам бу лан те До ма здра -
вља, укљу чу ју ћи и но во о тво ре -
ну ам бу лан ту за па ци јен те с
ре спи ра тор ним ин фек ци ја ма,

и кол-цен тар за сад ра де од 7
до 18 са ти, с тим што се рад но
вре ме мо же про ме ни ти у скла -
ду с ме ра ма Вла де РС. Ажу ри -
ра не ин фор ма ци је о рад ном
вре ме ну и дру гим из ме на ма у
ра ду До ма здра вља пра ти те пу -
тем сај та ове уста но ве
www.dzpancevo.org. Слу жба хит -
не ме ди цин ске по мо ћи ра ди
пре ма уста ље ном ре жи му 24
са та свих се дам да на у не де љи.

То ком ви кен да де жу ра ам -
бу лан та „Гор њи град”, а ра ди и
Ам бу лан та за при хва та ње па -
ци је на та с ре спи ра тор ним ин -
фек ци ја ма („Цен тар 2”). Ам -
бу лан те у се ли ма за сад ра де
пре ма уста ље ном ре жи му рада.
Сви па ци јен ти из ам бу лан те
ХИП-а збри ња ва ју се у ам бу -
лан ти у Вој ло ви ци.

Из ме не у Оп штој бол ни ци

Ак ту ел на епи де ми о ло шка си -
ту а ци ја ути ца ла је у ве ли кој
ме ри и на из ме не у ра ду Оп -
ште бол ни це у Пан че ву.

– По пре по ру ци Ми ни стар -
ства здра вља, уки нут је елек -
тив ни опе ра тив ни про грам,
од но сно та ко зва не хлад не опе -
ра ци је, ко је мо гу да че ка ју.

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

Ко му ни ци рај те 
с ведрим и
позитивним осо ба ма
и из бе га вај те те ме 
о пан де ми ји.

Дез ин фор ма ци је
углав ном ши ре осо бе
код ко јих је страх
нај и зра же ни ји и ко је
не ма ју ме ха ни зме 
да га пре ва зи ђу.

КА КО РА ДЕ СТО МА ТО ЛО ЗИ?

Сто ма то ло шка ко мо ра Ср би -

је је про шле не де ље, у са -

рад њи са Сто ма то ло шким

фа кул те том Уни вер зи те та у

Бе о гра ду и Ре пу блич ком

струч ном ко ми си јом за сто -

ма то ло ги ју, до не ла пре по ру -

ку да сто ма то ло зи при ма ју

са мо хит не слу ча је ве.

То зна чи да ће би ти пру -

жа на пр ва по моћ ис кљу чи -

во па ци јен ти ма код ко јих су

при сут ни јак бол, оток од но -

сно ин фек ци ја, из би јен зуб

или те шко кр ва ре ње ко је не

пре ста је. Оста ле ин тер вен -

ци је се не пре по ру чу ју.

При ват не зу бар ске ор ди -

на ци је за сад и да ље мо ра ју

да ра де. Оне мо гу би ти за -

тво ре не са мо ако бу ду нај пре

од ја вље не у АПР-у. Уко ли ко

епи де ми о ло шка си ту а ци ја

бу де то зах те ва ла, Вла да Ср -

би је мо же до не ти од лу ку да

се и сто ма то ло шке ор ди на -

ци је за тво ре, што је у по је ди -

ним др жа ва ма већ ура ђе но.

ВА ЖНИ ТЕ ЛЕ ФО НИ

Ам бу лан та за па ци јен те с ре -

спи ра тор ним симп то ми ма:

062/807-31-10, 062/807-31-

09, 062/807-31-47, 013/345-

077.

Кол-цен тар До ма здра -

вља за ин фор ма ци је гра ђа -

ни ма: 062/807-31-36, 062/

807-31-29, 062/807-31-23,

013/313-349.

Те ле фо ни До ма здра вља

за пси хо ло шку по моћ гра -

ђани ма: 062/807-30-46,

062/807-40-88.

Фик сни те ле фо ни Оде ље -

ња деч је и пре вен тив не сто -

ма то ло ги је су у ква ру, па се

по треб не ин фор ма ци је у ве -

зи с ра дом деч је сто ма то ло -

ги је мо гу до би ти пу тем те ле -

фо на 062/807-36-70.

Слу жба за хит ну ме ди -

цин ску по моћ: 013/194, 062

/804-85-73, 013/345-369.

За вод за јав но здра вље

Пан че во: 062/886-97-21;

066/866-68-36.

ЗДРАВ СТВЕ НА ЗА ШТИ ТА ТО КОМ ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

КА КО СЕ ОВИХ ДА НА ЛЕ ЧЕ ОНИ КО ЈИ
НИ СУ ЗА РА ЖЕ НИ КО РО НА ВИ РУ СОМ

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Глав ни са ве зник у бор би про тив свих бо ле сти

ових да на нам је пр вен стве но јак иму ни тет. Да

би смо осна жи ли наш иму но си стем, би ло би до бро

да по сег не мо за про из во ди ма ко је су нам при пре -

ми ле пче ле би ра ју ћи оно нај бо ље из при ро де.

Че сти це по ле на у ме ду сти му ли шу иму но си стем да бо -

ље од го во ри на ин фек ци је и бо ле сти. Оне по ма жу ор га -

ни ма иму но си сте ма у скла ди ште њу хран љи вих ма те -

ри ја и про из вод њи бе лих крв них зр на ца, ко ја су од брам бе на вој ска

на шег ор га ни зма, ја ча ју те ло и има ју ан ти ви ру сна, ан ти фун гал на и ан -

ти бак те риј ска свој ства. Ево не ко ли ко пре па ра та с ме дом ко ји има ју

на ро чи то бла го тво ран ути цај на ор га ни зам.

Са стој ци: 200 г ла не ног се ме на, по 100 г ба де ма, ле шни ка и ора -

ха и је дан ки ло грам ли вад ског ме да. Ла не но се ме, ба дем, ле шни ке

и ора хе са ме љи те и до бро из ме шај те с ме дом. Узи мај те по ка ши чи -

цу ви ше пу та то ком да на.

Усит ни те по јед ну ка ши ку ко ре на сла ди ћа, ко ре на ма слач ка, ли -

сто ва име ле, во до пи је, ко мо ра ча и сто ли сни ка, па ме ша ви ну пре лиј -

те с пет де ци ли та ра хлад не во де. За греј те до вре ња и ку вај те на ти -

хој ва три још 15–20 ми ну та. По том ма ло охла ди те, па про це ди те. У

још то пао чај уме шај те 500 г ме да, а за тим ма ло-по ма ло до дај те ка -

ши ку ђум би ра у пра ху. Овај биљ ни мед чу вај те у фри жи де ру у до бро

за тво ре ној те гли и узи мај те од два до пет пу та на дан по јед ну ве ли -

ку ка ши ку.

Ољу шти те јед ну ве ћу ре пу, из рен дај те је, па је по ме шај те са че ти -

ри ка ши ке ме да. По су ду пре криј те ку хињ ском кр пом и оста ви те да

од сто ји пет-шест са ти. Про це ди те и теч ност си пај те у фла шу, ко ју ће -

те чу ва ти на хлад ном и там ном ме сту. Узи мај те три-че ти ри пу та

днев но по јед ну ка ши ку си ру па. Овај си руп ја ча иму ни тет и има сна -

жно про ти ву пал но деј ство.

Пре па ра ти с медом
за јак иму ни тет
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За ра за ко ро на ви ру сом не је ња ва ни у све ту ни код нас.
Струч ња ци на гла ша ва ју да је озбиљ но при др жа ва ње свих
ме ра пре вен ци је нај бо љи на чин да за шти ти мо и се бе и
дру ге од обо ле ва ња.

И ове не де ље смо са ку пи ли на јед ном ме сту све пре по -
ру ке, упут ства и са ве те ре ле вант них ин сти ту ци ја: Ин сти -
ту та за јав но здра вље Ср бије „Др Ми лан Јо ва но вић Ба -
тут”, Ин сти ту та за јав но здра вље Вој во ди не, Цр ве ног

крста Ср би је и За во да за јав но здра вље Пан че во на те му
пра вил ног по сту па ња, одр жа ва ња хи ги је не и дру гих пре -
вен тив них про це ду ра ко је је нео п ход но спро во ди ти ка ко
би смо спре чи ли ши ре ње епи де ми је.

Ко ја сред ства за дез ин фек ци ју су де ло твор на?
За дез ин фек ци ју по вр ши на ефи ка сна су

сред ства на ба зи хло ра ко ја се ко ри сте у до -

ма ћин ству и у ко ји ма је кон цен тра ци ја ак -

тив ног хло ра 0,5%, као и ал ко хол ни рас тво -

ри с нај ма ње 70% ал ко хо ла и дру ги де тер -

џен ти и дез ин фек ци о на сред ства ко ја ефи -

ка сно де лу ју на ко ро на ви ру се.

Из бе љи ва чи у до ма ћин ству, укљу чу ју ћи

ва ри ки ну, ефи ка сни су про тив ко ро на ви ру -

са уко ли ко се пра вил но упо тре бља ва ју. Ни -

ка да не мој те ме ша ти сред ства за дез ин фек -

ци ју раз ли чи тог хе миј ског са ста ва.

Дез ин фек ци о на сред ства ко ја пре по ру чу -

је Европ ски цен тар за пре вен ци ју и кон тро -

лу бо ле сти за сни ва ју се на сле де ћим ак тив -

ним суп стан ца ма:

• на три јум хи по хло рит 0,05–0,5%,

• ета нол 70%,

• глу та рал де хид 2%,

• изо про пра нол 50%,

• по ви дон јод 10% (1% јо да),

• бен зал ко ни јум хло рид 0,05%,

• на три јум-хло рид 0,23%,

• фор мал де хид 0,7%.

Шта се пре по ру чу је труд ни ца ма и до ји ља ма?
Ка ко се на во ди на пор та лу UNFPA (Unitet

Nation Population Fund), до да нас не по сто је

на уч ни до ка зи о по ве ћа ној осе тљи во сти

труд ни ца на COVID-19. Ме ђу тим, труд но ћа

до но си фи зи о ло шке про ме не ко је би не ке

труд ни це мо гле учи ни ти осе тљи ви јим на ви -

ру сне ре спи ра тор не ин фек ци је.

Тре ба ло би да труд ни це пред у зи ма ју исте

пре вен тив не ме ре ко је се пре по ру чу ју свим

од ра слим осо ба ма, као што су из бе га ва ње

бли ског кон так та са сви ма ко ји ка шљу и

кија ју, че сто пра ње ру ку са пу ном и во дом

или ге лом на ба зи ал ко хо ла, пре кри ва ње

уста и но са ма ра ми цом или лак том при ли -

ком ка шља ња и ки ја ња и те мељ но ку ва ње

ме са и ја ја.

Не би тре ба ло да до ји ље бу ду одво је не од

сво је но во ро ђен ча ди, јер не по сто је до ка зи

да се ре спи ра тор ни ви ру си мо гу пре не ти

мај чи ним мле ком. Мај ка мо же на ста ви ти

до је ње све док се при ме њу ју нео п ход не ме -

ре пре до стро жно сти.

Ка ко до са ни тар ног пре гле да?
Ам бу лан та за са ни тар не

пре гле де За во да за јав но

здра вље Пан че во ра ди у

вре ме ну од 7.30 до 12 са ти

сва ког рад ног да на.

Пре гле ди се оба вља ју уз

при ме ну свих хи ги јен ско-епи -

де ми о ло шких ме ра за шти те

здра вља ка ко за по сле них,

та ко и ко ри сни ка услу га.

Где мо же те до би ти пси хо ло шку по др шку?
Спе ци јал на бол ни ца за пси хи ја триј ске бо ле -

сти „Др Сла во љуб Ба ка ло вић” Вр шац отво -

ри ла је по себ не те ле фон ске ли ни је за пси хо -

со ци јал ну по др шку у усло ви ма ван ред ног

ста ња иза зва ног ко ро на ви ру сом. Ли ца за -

ду же на за пру жа ње по др шке су:

• др Ива на Ман дић, спец. пси хи ја три је:

062/88-97-845,

• др Ли ди ја Илић, спец. пси хи ја три је

062/88-50-879,

• др Са ња Ка ла ба, ле кар на спе ци ја ли за -

ци ји, еду кант ин те гра тив не деч је и адо ле -

сцент не пси хо те ра пи је: 060/85-00-227.

На ци о нал на те ле фон ска ли ни ја за пру жа -

ње пси хо со ци јал не по др шке гра ђа ни ма:

0800/309-309.

По себ ни те ле фо ни Ин сти ту та за мен тал но

здра вље: 063/72-98-260 (за мла де и ро ди -

те ље де це до 18 го ди на) и 063/17-51-150

(за осо бе ста ри је од 18 го ди на).

Бро је ви те ле фо на До ма здра вља Пан че во

за пси хо ло шку по моћ гра ђа ни ма: 062/807-

30-46 и 062/807-40-88.

Пу тем на ве де них те ле фо на струч на ли ца

ће свим за ин те ре со ва ним осо ба ма по мо ћи

да очу ва ју мен тал но здра вље у усло ви ма

епи де ми је и ван ред ног ста ња кроз са ве то -

дав ни рад и пру жа ње по др шке и аде кват них

ин фор ма ци ја о на чи ни ма пре ва зи ла же ња

стре са и анк си о зно сти.

На којој тем пе ра ту ри пра ти веш?
Сав тек стил (по сте љи на, пе -

шки ри, за ве се, пре кри ва чи

итд.) пе ри те ме ха нич ки на

тем пе ра ту ри од 90 сте пе ни

и уз до да так де тер џен та за

веш. Ако се тем пе ра ту ра во -

де oд 90 сте пе ни не мо же

ко ри сти ти због ка рак те ри -

сти ка ма те ри ја ла, при ли ком

пра ња до дај те по себ не хе -

ми ка ли је ко је са др же на -

три јум хи по хло рит или про -

из во де за де кон та ми на ци ју

тек сти ла.

Ка ко чи сти ти стам бе ни про стор?
На сај ту За во да за јав но здра вље Пан че во

на во ди се да мо гућ ност пре жи вља ва ња ви -

ру са у спо ља шњој сре ди ни ва ри ра и за ви си

од сте пе на за га ђе но сти ка пљи ца ма ре спи -

ра тор ног се кре та, спо ља шње тем пе ра ту ре и

вла жно сти ва зду ха, те да ви рус не оп ста је

ду го у спо ља шњој сре ди ни услед су ше ња

ка пљи ца. Ипак, у За во ду упо зо ра ва ју да

због мо гућ но сти да се ви рус на кон та ми ни -

ра ним по вр ши на ма за др жи са ти ма и да ни -

ма, све по вр ши не тре ба очи сти ти и дез ин -

фи ко ва ти пре по нов не упо тре бе.

За одр жа ва ње стам бе ног про сто ра, до -

вољ ни су вам здрав стве но ис прав на то пла

во да и де тер џен ти за до ма ћин ство, као и уо -

би ча је на дез ин фек циј ска сред ства.

По себ но тре ба чи сти ти и дез ин фи ко ва ти

оне по вр ши не ко је се че сто до ди ру ју: по вр -

ши не сто ло ва, опре му ко ја се ко ри сти при

ра ду, та ста ту ре, миш, олов ке, те ле фо не, ка -

бло ве, ма ка зе и дру ги пи са ћи про бор, ква ке

и бра ве на вра ти ма и про зо ри ма, по вр ши не

сто ло ва у тр пе за ри ја ма, ала те, при бор, пре -

ки да че за све тло, та сте ре...

По вр ши не у то а ле ти ма, ку па ти ли ма и WC

ка би на ма очи сти те, опе ри те и дез ин фи куј те

нај ма ње јед ном днев но. За дез ин фек ци ју кон -

та ми ни ра них по вр ши на и ма те ри ја ла не тре ба

ко ри сти ти бо цу с рас пр ши ва чи ма, јер пр ска -

ње мо же до дат но про ши ри ти ви рус и узро ко -

ва ти уди са ње штет них че сти ца и хе ми ка ли ја.

Кр пе ко је се ко ри сте за бри са ње раз ли чи -

тих по вр ши на не сме ју се ме ша ти. Про сто ри -

је ко је се чи сте нео п ход но је про ве три ти.

Уко ли ко по сто је усло ви, про сто ри је тре ба

осун ча ти: по ди ћи ро лет не, за ве се и дру ге

за шти те на про зо ри ма и отво ри ти про зо ре

да сун че ва све тлост уђе. Кан те са от па ци ма

се мо ра ју ре дов но пра зни ти, ми ни мал но

јед ном днев но.

За што је ва жно „спљо шти ти кри ву”?
На зва нич ном сај ту Ин сти ту та за јав но

здра вље Вој во ди не по ста вљен је текст ко ји

на јед но ста ван, ја сан и кон ци зан на чин об -

ја шња ва због че га је од пре суд ног зна ча ја у

овом тре нут ку да сва ко од нас оста не код

ку ће. Пре но си мо нај ва жни је де ло ве тог

текста.

„Kада би смо до пу сти ли да се но ви ко ро -

на ви рус при род но ра ши ри, то јест пре не се

ва зду хом и пре ко кон та ка та са за ра же ним

по вр ши на ма и пред ме ти ма без при ме не

би ло ко је про ти ве пи де миј ске ме ре, епи де -

ми ја би у ве о ма крат ком пе ри о ду – од шест

до осам не де ља – за хва ти ла 60–70% љу -

ди. У тој, хи по те тич кој, си ту а ци ји, ра чу на то

на број ста нов ни ка у Ср би ји од око се дам

ми ли о на, обо ле ло би од око 4,2 до 4,9 ми -

ли о на ста нов ни ка у ве о ма крат ком пе ри -

оду. С про сеч ном смрт но шћу од 4,1%,

умрло би од око 172.200 до 200.900 ста -

нов ни ка.

„Ни је дан здрав стве ни си стем би ло ко је

зе мље на све ту не мо же за до во љи ти по тре -

бе за при јем у бол ни це и ко ри шће ње нај мо -

дер ни јих здрав стве них тех но ло ги ја код нај -

ком пли ко ва ни јих слу ча је ва ако се епи де -

ми ја бо ле сти COVID-19 пу сти да се спон та -

но од ви ја, без ика квих епи де ми о ло шких

ме ра. То би би ло пре ве ли ко оп те ре ће ње

здрав стве ног си сте ма и мно ги љу ди би

оста ли без по мо ћи. По сто је зе мље ко је су

се су о чи ле с тим у то ку ове епи де ми је и чи -

је ис ку ство нас учи.

„Од го вор на дру штва у ова квим си ту а ци -

ја ма при ме њу ју нај ри го ро зни је ме ре ко је

мо гу спа сти жи во те: огра ни че ње кре та ња

за све и за бра на кре та ња за обо ле ле, њи -

хо ве кон так те (са мо и зо ла ци ја) и нај ста ри је

ста нов ни штво. Огра ни че ње кре та ња тре ба

да ’спљо шти’ при род ну епи де миј ску кри ву

бо ле сти COVID-19, од но сно да про ду жи ток

епи де ми је, та ко да она тра је ше сна ест и

ви ше не де ља, уме сто од шест до осам

неде ља.”

За што је пра ње ру ку ва жно?
Пра ње ру ку је основ на ме ра

за спре ча ва ње и су зби ја ње

за ра зних бо ле сти. Ру ке су

из ло же не стал ном пр ља њу,

ин фек ци ји и раз ли чи тим

штет ним ма те ри ја ма ко је се

нај че шће пре ко вр хо ва пр -

сти ју, пре во ја на ру ка ма,

ис под нок ти ју, за нок ти ца и

на ко ре ну дла ка мо гу уне ти

у ор га ни зам.

Ру ке тре ба у то ку да на

пра ти че сто, то плом во дом

и са пу ном, у тра ја њу од нај -

ма ње два де сет се кун ди,

кад год се за пр ља ју, а пре

све га пре и по сле је ла и по -

сле упо тре бе то а ле та, ди ра -

ња и бри са ња но са и уста,

ди ра ња кућ них љу би ма ца.

Сва ка осо ба у стам бе ном

про сто ру за су ше ње ру ку

тре ба да ко ри сти за се бан

пе шкир.

У то ку да на по треб но је и

ли це опра ти са пу ном и во -

дом, те ре дов но одр жа ва ти

те ле сну чи сто ћу ку па њем,

хи ги је ном зу ба и усне шу -

пљи не, као и пра њем но гу.

МЕ РЕ ЗА ШТИ ТЕ ОД ШИ РЕ ЊА ПАН ДЕ МИ ЈЕ

ЗА ДАЈ ТЕ ВИ РУ СУ НАЈ ТЕ ЖИ УДА РАЦ: ОСТА НИ ТЕ КОД КУ ЋЕ

Ко (не) тре ба да но си ма ску?
У Ин сти ту ту „Ба тут” об ја -

шња ва ју да се по тре ба лич -

не за штит не опре ме у оп -

штој по пу ла ци ји од но си на

осо бе ко је има ју ре спи ра -

тор не симп то ме и оне ко је

су по зи тив не на COVID-19.

Оне тре ба да но се ме ди цин -

ске ма ске, а он да и све дру -

ге осо бе ко је бо ра ве у за тво -

ре ном про сто ру.

Струч ња ци на сај ту „Ба -

ту та” на во де да осо бе без

симп то ма не мо ра ју да но се

ма ске би ло ког ти па.

„Но ше ње ме ди цин ске

ма ске мо же до ве сти до лич -

ног осе ћа ја си гур но сти и по -

гре шног за кључ ка да ни је

по треб но при ме њи ва ти пре -

вен тив не ме ре, што се не

сме до го ди ти”, ис ти чу на

Ин сти ту ту.

Лич ну за штит ну опре му

тре ба на кон упо тре бе од ло -

жи ти у од го ва ра ју ћи кон теј -

нер за от пад, а ру ке тре ба

те мељ но опра ти пре и по -

сле ко ри шће ња за штит не

опре ме.

Ка ко се пра вил но ко ри сти ма ска?
Уко ли ко од чу чи те да ко ри сти те за штит ну ма -

ску, бит но је да је по ста вља те и ски да те на

пра ви лан на чин. У су прот ном, уме сто да вас

за шти ти, она мо же по ста ти из вор ин фек ци -

је. Са мо но ше ње ма ске ни је до вољ но, већ је

по треб но да ко ри сти те и дру ге пре вен тив не

ме ре.

Пре по ста вља ња ма ске бит но је да опе ре -

те ру ке во дом и са пу ном или да ко ри сти те

не ко дру го дез ин фек ци о но сред ство. Ма ску

то ком но ше ња не тре ба до ди ри ва ти, на ро чи -

то не њен пред њи део, јер он мо же би ти

кон та ми ни ран. Кад ски да те ма ску та ко ђе не

тре ба да до ди ру је те пред њи део. Упо тре -

бље ну ма ску ба ци те у кан ту за сме ће, а по -

том по но во дез ин фи куј те ру ке или их опе ри -

те во дом и са пу ном.

Јед ну исту ма ску не мо же те ко ри сти ти цео

дан. Ка да осе ти те да је ма ска вла жна, ски -

ни те је и упо тре би те но ву.
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СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У бор би ко ја је пред на ма по је ди нач -
ним за ла га њем мо же мо до при не ти
сма ње њу ши ре ња ко ро на ви ру са. Дра -
стич не ме ре Вла де под ра зу ме ва ју со -
ци јал но дис тан ци ра ње, одр жа ва ње хи -
ги је не, ста вља ње ма ски и ру ка ви ца и
оста нак код ку ће.

Ко ри сте ћи се елек трон ским сред -
стви ма ко му ни ка ци је, про ве ри ли смо
ко ли ко се на ши гра ђа ни све га то га
при др жа ва ју.

МИ ЛЕ НА СТА НА, 
пен зи о нер ка:

– Оба вљам сва ко днев не по сло ве у
ку ћи, спре мам ру чак за по ро ди цу. За -
бра на кре та ња у ве чер њим са ти ма ми
нај ма ње сме та, бу ду ћи да ни ра ни је
та да ни сам из ла зи ла. Ни сам у па ни -
ци. Одр жа вам хи ги је ну и слу шам све
са ве те струч ња ка. Не ма ни оску ди це
у рад ња ма. Од го во ре на сва пи та ња о
ви ру су са зна ће мо кад све про ђе. У
овом тре нут ку је нај ва жни је схва ти ти
озбиљ но си ту а ци ју и по на ша ти се од -
го вор но.

МИ ЛИ ЦА МИ ЛЕ ТИЋ, 
фри зер ка:

– Се дим у дво ри шту и сун чам се.
Имам бе бу. То је до вољ на и нај леп -
ша за ни ма ци ја. При др жа вам се свих
пре по ру ка, а сма трам да би ме ре мо -
ра ле да бу ду још стро же. Љу ди око
нас не по шту ју све што се од њих
тра жи и то је ствар но раз о ча ра ва ју -
ће. Пла шим се нај ви ше за сво је де -
те, али и за ро ди те ље и ба ку. Ни је
ми све јед но. С дру ге стра не, би ти
све вре ме у ку ћи је не под но шљи во.
За то је ва жно да слу ша мо све што
нам на ла жу ле ка ри ка ко би све ово
бр же про шло.

СНЕ ЖА НА МРА ТИН КО ВИЋ, 
до ма ћи ца:

– Ни је ово пр ви ви рус ко ји нас је
за де сио, али се по ка зао као вр ло опа -
сан. Бу ду ћи да је до сти гао пан де миј -
ске раз ме ре, ни је до вољ но не из ла зи -
ти са мо но ћу. Због то га ни сам за до -
вољ на ра дом на шег пред сед ни ка. Мо -
ра мо да бу де мо од го вор ни и пре ма
се би и пре ма дру ги ма. Ме ни ово из -
гле да као еко ном ски рат из ме ђу Аме -
ри ке и Ки не, а ми смо са мо упа ли у
ту игру. Због то га тре ба да се др жи мо
кућ не изо ла ци је, во ди мо уо би ча јен
сва ко днев ни жи вот и при др жа ва мо
се свих пра ви ла.

СЛО БО ДАН МРА ТИН КО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Вр ло те шко про во ди мо вре ме у
„ка ран ти ну”. Не мо гу да по шту јем
сва ки прох тев ко ји се од ме не тра жи,
јер ми др жа ва то не до зво ља ва. У свом
окру же њу од сто ки ло ме та ра не мам
где да ку пим ма ску. Це ла ова при ча
је ве о ма не ја сна. Чуд но ми је што ни -
ко не при ка зу је обо ле ле, као ни ин -
тер вјуе с њи ма. Ипак, по шту је мо по -
ли циј ски час и ути че мо на на шу де цу
да и она то ра де. Сви смо у ис тој, не -
из ве сној си ту а ци ји, али мо ра мо да
оста не мо при бра ни.

ГО ЦА ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Вре ме про во дим у стро гој изо ла -
ци ји. Уку ћа ни па зе на ме не. Имам
не ко ли ко здрав стве них про бле ма, али
и због го ди на мо рам да се чу вам. Во -
дим ра чу на о ис хра ни у скла ду с те -
ра пи јом. Ни сам се мно го кре та ла ни
ра ни је, па ми не сме та што не мо гу
да из ла зим на по ље. Сву хра ну и на -
мир ни це смо обез бе ди ли на вре ме.
Ове го ди не су ми ћер ке и уну ци ро -
ђен дан че сти та ли те ле фо ном. Та ко
мо ра, не ћу да се жа лим.

ДРА ГО ТЕР ЗИЋ, 
ди рек тор РФ ЗО-а Пан че во и сли кар:

– С ме ра ма Вла де се у пот пу но сти
сла жем. Пре свих се тру дим да се сва -
ког зах те ва стро го при др жа вам, што
је и у при ро ди мог по сла. Ка да је реч
о здра вљу љу ди, пи та ње је крај ње
озбиљ но, али по не кад за и ста по ми -
слим да љу ди ни су све сни си ту а ци је
ко ја је за де си ла чи тав свет. По сто је
на чи ни да се раз ме ре епи де ми је сма -
ње, као и да се она спре чи. Мо ра мо
по ка за ти са мо ди сци пли ну. Вре ме у
изо ла ци ји про во дим сли ка ју ћи. Нај -
леп ше се осе ћам ка да отво рим сво ју
па ле ту бо ја. Та иди ла не ка да мо ра
би ти пре ки ну та по слом. По под не и
да ље од ла зим у Фи ли ја лу.

ЈУ ЛИ ЈА НА ФЕ РЕК, 
пен зи о нер ка:

– Ши јем ма ске, али у ху ма ни тар не
свр хе. Не про да јем их. По кло ни ла
сам их сво јим ком ши ја ма и рад ни ца -
ма у ло кал ној про дав ни ци. По ред то -
га, ужи вам у свом дво ри шту. Не ми -
слим да су ме ре пре до стро жно сти зах -
тев не. Ни сам па ни чи ла ни због ту мо -
ра, па не ћу ни због ви ру са. На рав но,
при др жа вам се са ве та ле ка ра, бу ду ћи
да сам ди ја бе ти чар. Сва ко од нас са -
да мо ра по ка за ти са мо кон тро лу и ди -
сци пли ну. Та ко ће мо оп ста ти. Ово је
би о ло шки рат, ка ко би се сма њио број
ста нов ни ка на пла не ти.

ВЕ РА СТО ЈИЉ КО ВИЋ, ге о ме тар:
– Што се вре ме на у изо ла ци ји ти -

че, при ја ми, јер ми је био по тре бан
од мор. Све ме ре углав ном по шту јем.
Ипак је на ма не што све то у пи та њу, а
то је здра вље. Са свим је ра зум но да
се пла шим, али ни сам у па ни ци. Ми
смо ге не ра ци ја ко ја је пре жи ве ла де -
ве де се те, па ће мо пре жи ве ти и ово.
Сто га ћу слу ша ти све што пра ви ла
на ла жу и чу ва ћу сво је здра вље и здра -
вље сво је по ро ди це.

СЛА ЂА НА ТО ДО РО ВИЋ, 
по сла сти чар:

– У сво јој ку ћи сам, вре ме углав -
ном про во дим чи та ју ћи, са сво јом по -
ро ди цом. Имам ви ше вре ме на за де -
те, што је од не про це њи ве вред но сти.
Као љу ди смо нео д го вор ни, ме ре сло -
бод но мо гу би ти и стро же. Сми ре ност
је од кључ ног зна ча ја. Са ми смо од -
го вор ни за по ја ву ви ру са. Би ли смо
ба ха ти пре ма при ро ди, она мо ра да
уз вра ти – то је за кон ак ци је и ре ак ци -
је. Ко ро на ви рус има ду бљу по ру ку за
чо ве чан ство. Ју ри мо но вац и ка ри је -
ру, не обра ћа ју ћи па жњу на де цу, ко -
јој смо по треб ни. Ви рус нас је за кљу -
чао у со бе да то схва ти мо. Бо лест по -
ка зу је и ко ли ко су нам ме ди цин ски
рад ни ци са да по треб ни. Ово нас учи
по што ва њу, раз у ме ва њу, са о се ћај но -
сти, да ре жљи во сти, љу ба ви, сви ма нам
то га фа ли. Ви рус ће про ћи. Бит но је
са чу ва ти мен тал но и фи зич ко здра -
вље. Оста ни мо код ку ће.

МА ЈА ГЕ ОР ГИ ЕВ СКА, 
ма стер инж. по слов них ко му ни ка ци ја:

– Ову си ту а ци ју сам схва ти ла ве о -
ма озбиљ но, ма шта о њој ми сли ла.
Пра тим ме ди је, да ла сам све од се бе
да сма њим кон так те с љу ди ма. Мој
муж ра ди, али ко ри сти мо сва дез ин -
фек ци о на сред ства. Ова ква си ту а ци -
ја ни јед ној нор мал ној осо би не мо же
да не уно си не мир, али не па ни чим.
Спрем на сам на уво ђе ње још стро -
жих ме ра. Ка сни је ће мо ре ша ва ти
еко ном ске по сле ди це, ко је ће не ми -
нов но би ти огром не. Ва жно је да пр -
во са чу ва мо гла ве на ра ме ни ма. Тру -
дим се да иза ђем у су срет пен зи о не -
ри ма из згра де у ко јој жи вим, да им
до не сем на мир ни це из про дав ни це
или ле ко ве. Од нос пун со ли дар но сти
и по др шке мо ра мо сви да за др жи мо
и у на ред ним да ни ма.

ДАР КО ЈЕ ШИЋ, 
в. д. ди рек то ра ДК Стар че во и пи сац:

– Ово су тек пр ви да ни ре стрик тив -
них ме ра, па ни сам још увек осе тио
те ско бу због бо рав ка у за тво ре ном.
По сло ва ње сам свео на ин тер нет ко -
му ни ка ци ју. Сад имам и ма ло ви ше
вре ме на за књи жев ни рад и дру же ње
с по ро ди цом. По ма ма по је ди них на -
ших су гра ђа на за то а лет-па пи ром,
ква сцем и дру гим про из во ди ма са мо
до ка зу је ко ли ко је хи сте рич но по на -
ша ње опа сно и штет но. Ми уме мо да
бу де мо не ди сци пли но ва ни, по не кад
со ци јал но нео д го вор ни, али сва ка ко
са да мо ра мо да по ка же мо нај ви ши
сте пен од го вор но сти пре ма се би и со -
ли дар но сти пре ма дру ги ма.

МИ ЉА НА ВИ ДО СА ВЉЕ ВИЋ, 
па тент па ра ле гал:

– Што пре љу ди схва те но во на ста лу
ре ал ност озбиљ но, пре ће се при нуд на
изо ла ци ја за вр ши ти. По шту јем све пре -
по ру че не ме ре: оба вљам ку по ви ну јед -
ном у пар да на, а по ро ди цу и при ја те -
ље ви ђам са мо на екра ну мо бил ног
те ле фо на. Ни је ла ко, али ни не мо гу -
ће. Осе ћам се као да жи вим у фил му
„Дан мр мо та”, про ду же ном ви кен ду
или сну из ко јег ни ка ко да се про бу -
дим. И не мо гу да схва тим љу де ко ји
се ше та ју уна о ко ло као да се ни шта не
до га ђа. Де лу је као да се не осе ћа ју
при јат но са ми са со бом, па ре а гу ју
ина том. Сви се пр ви пут су сре ће мо са
ова квом си ту а ци јом и оче ки ва но је да
смо збу ње ни, али не тре ба да бу де мо и
не ра зум ни. Нај бо ље што мо же мо да
ура ди мо за се бе, оне ко је во ли мо и
оста так све та је да не из ла зи мо.

Је ле на Ка та на

НА ША АН КЕ ТА: КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ВРЕ МЕ У ИЗО ЛА ЦИ ЈИ?

МО РА МО ПО КА ЗА ТИ ОД ГО ВОР НОСТ
ПРЕ МА СЕ БИ И ДРУ ГИ МА

С. МРАТИНКОВИЋ С. МРАТИНКОВИЋ

Г. ЈАКОВЉЕВИЋ Д. ТЕРЗИЋ

Д. ЈЕШИЋ М. ВИДОСАВЉЕВИЋЈ. ФЕРЕК В. СТОЈИЉКОВИЋ

С. ТОДОРОВИЋ М. ГЕОРГИЕВСКА

М. СТАНА М. МИЛЕТИЋ

НАША АНКЕТА

„Водовод и канализација”

Благајна за плаћање рачуна у ЈКП-
у „Водовод и канализација” током
ванредног стања ради радним да-
нима од 8 до 13 сати. Пауза траје
од 9.30 до 10 сати.

Шалтер за рекламације не ра-
ди, али грађани своје примедбе,
жалбе и рекламације могу да оста-
ве у кутији која се налази на шал-
теру наплате или их могу послати
мејлом на адресу of fi ce @vo do vod -
pa.rs . Рекламације се могу уложи-
ти и путем телефона 013/345-377,
локал 120. Кварови се пријављују
на број 013/377-452, а бесплатан
телефон за информације је
0800/111-146.

„Грејање”

Због нових мера Владе Републике
Србије, којим је свим грађанима
ограничено кретање од 17 до 5 са-
ти, ЈКП „Грејање” је од понедељ-
ка, 23. марта, променило радно
време наплатне службе.

Радним данима шалтери наплат-
не службе раде од 10 до 15 сати,
док ће суботом важити уобичаје-
но радно време од 8 до 13 сати.
Улазак у шалтер-салу биће омогу-
ћен само за по две странке исто-
времено.

Писарница ће бити отворена за
доставу документације сваког рад-
ног дана од 7 до 13 сати, уз оба-
везу свих странака да се прво ја-
ве служби обезбеђења. Препору-
чује се да, уколико је то могуће,
странке своју документацију ша-
љу поштом на адресу Цара Ду-
шана 7 или електронским путем
на адресу of fi ce @gre ja nje-pan ce -
vo.co.rs. Лицима која нису рад-
ници ЈКП-а „Грејање” неће бити
дозвољен улазак у остале канце-
ларије предузећа.

Радници техничке службе ће де-
журати свакодневно, а корисници
ће евентуалне кварове моћи да
пријаве, као и до сада, путем те-
лефона 013/315-400 и на имејл
of fi ce @gre ja nje-pan ce vo.co.rs.

„Зеленило”

Предузеће ЈКП „Зеленило” на свом
сајту објавило је одлуку директо-
ра Данила Бјелице донету у поне-
дељак, 23. марта, да се од тог да-
тума обуставља рад са странкама
путем непосредног контакта.

У одлуци се наводи да је писану
документацију могуће доставити на
адресу Димитрија Туцовића 7-а, као
и путем електронске поште на
адресу of fi ce@jkpze le ni lo.co .rs , а до-
ступан је и телефон 013/347-147.

Ова одлука ће важити до престан-
ка ванредног стања.

АТП

На сајту предузећа АТП објављен
је распоред полазака за организо-
вани превоз медицинског особља
из насељених места, који важи од
24. марта. Све остале градске и
међуградске линије укунуте су у
складу са одлуком Владе Србије.

Уведени су следећи поласци:

1. полазак из Делиблата у 5.00
и 17.00 сати (затим Мраморак и
Доловo);

2. полазак из Банатског Новог
Села у 5.00 и 17.00 сати (затим
Качарево);

3. полазак из Банатског Брестов-
ца у 5.00 и 17.00 сати (затим Омо-
љица, Старчево);

4. полазак из Глогоња у 5.00 и
17.00 сати (затим Јабука);

5. повратак друге смене за сва
насељена места у 6.30;

6. повратак прве смене за сва
насељена места у 18.30;

7. повратак прве смене управне
зграде у 15.30;

8. дом „Срце” Јабука – у 15.00
из Јабуке за Панчево.

„Урбанизам”

На основу Одлуке о проглашењу
ванредног стања на територији
Републике Србије, као и препо-
рука Градског штаба за ванредне
ситуације Града Панчева, од 16.
марта 2020. године Јавно преду-
зеће „Урбанизам” Панчево при-
времено је обуставило рад панче-
вачког дечјег одмаралишта на
Дивчибарама.

Последња смена деце је бора-
вила у одмаралишту у периоду од
6. до 13. марта. У „Урбанизму” на-
воде да је након одласка свих по-
сетилаца у одмаралишту на Ма-
љену урађено генерално сређива-
ње просторија, као и комплетна
дезинфекција, дезинсекција и де-
ратизација целог објекта. Одма-
ралиште је у потпуности сређено
и спремно да свој рад настави од-
мах након укидања мера држав-
них органа.

„Електровојводина”

Предузеће „Електровојводина” за
наредне дане није најавило при-
времена искључења струје због ра-
дова на електродистрибутивној
мрежи.

Грађани могу добити информа-
ције путем телефона 013/315-020.
Број телефона за пријаву квара је
013/319-220.

Измене у раду јавних предузећа
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Као и у остат ку др жа ве, и у
пан че вач ким на се ље ним ме -
сти ма уве де не су ме ре због пан -
де ми је коронавирусa.

С тим у ве зи све ме сне за -
јед ни це су осно ва ле кри зне
шта бо ве и по че ле да ор га ни -
зу ју ти мо ве во лон те ра ко ји су
на услу зи пр вен стве но ста ри -
јим осо ба ма.

А ка ква је си ту а ци ја од ме -
ста до ме ста, би ће при ка за но у
на ред ним ре до ви ма.

Брига о комшијама

Ба нат ски Бре сто вац: Пре ма
ре чи ма пред сед ни ка Са ве та МЗ
Дра га на Ми ри чи ћа, обез бе ђе -
но је функ ци о ни са ње си сте ма
у вре ме ван ред ног ста ња.

– Рад ни ци ЈКП-а „Kомбрест”
оба вља ју сво је ре дов не ду жно -
сти, по пут чи шће ња јав них по -
вр ши на, са хра на, из но ше ња
сме ћа; по љо при вред ни ци ра де
на њи ва ма и у пла сте ни ци ма,
а и Ме сна кан це ла ри ја и Ме -
сна за јед ни ца су отво ре не за
све зах те ве су гра ђа на. Офор -
ми ли смо и тим во лон те ра од
де се так љу ди и они већ уве ли -
ко по се ћу ју ста ри је су гра ђа не
ко ји ма је нео п ход на по моћ. И
ми из Са ве та смо им на рас по -
ла га њу, та ко да су увек по две
или три еки пе мо бил не, што је
до вољ но да од ра ди мо за да так.
Сва ка ко, ве ли ку за хвал ност ду -
гу је мо осо бљу ам бу лан те, рад -
ни ци ма у тр го ви на ма, апо те -
ци, цр кви, ко ја по шту је пре по -
ру ке о то ме ка ко оба вља ти ли -
тур ги ју, као и „не ви дљи вим”
љу ди ма до бре во ље ко ји по слу -
жу ју сво је ком ши је, ро ђа ке... –
ка же Ми ри чић.

Он на во ди да је у не де љу би -
ло про дав ни ца ко је су се ода -
зва ле пре по ру ци да за пен зи о -
не ре ра де од 4 до 7 са ти, а ина -
че стан дар но ра де до 16 са ти,
док су по је ди не отво ре не и до
16.30. По шта је ак тив на од 10
до 13 са ти, а апо те ка до 14 сати.

Ак тив же на „Со са” же ли да
до ни ра Оп штој бол ни ци сто
гли це рин ских са пу на, ко је је
на пра ви ла чла ни ца Оли ве ра
Ђор ђе вић.

Број кри зног шта ба је 626-
101, a он је до сту пан  рад ним
да ни ма од 8 до 15 са ти, док су -
бо том и не де љом де жу ра ју во -
лон те ри.

Забринутост и нада

Ба нат ско Но во Се ло: Ме сна
за јед ни ца је због ван ред ног ста -
ња фор ми ра ла кри зни штаб,
ко јим ру ко во ди пред сед ник Не -
дељ ко То пић.

– Има мо днев но два де се так
по зи ва, у ко ји ма љу ди ма хом
из ра жа ва ју сво ју за бри ну тост,
а не ки од њих се ја вља ју за до -
ста ву, па три де се так во лон те -
ра оби ла зи по де се так адре са
сва ког да на. Што се по врат ни -
ка из ино стран ства ти че, ја ви -
ли смо над ле жни ма за се дам-
осам за ко је ни смо има ли са -
зна ње да су се при ја ви ли. Про -
дав ни це су до бро снаб де ве не,
углав ном ра де нај ка сни је до 16
са ти и не пу шта ју ви ше од пе -
то ро љу ди, а јед на, „По ду на -

вље”, де жу ра за ста ри је не де -
љом од 4 до 7 са ти. Апо те ке
ра де до 15 са ти и пу шта ју по
јед ну осо бу – ка же То пић.

Све ин фор ма ци је од кри зног
шта ба мо гу се до би ти на број
те ле фо на 615-051 у пе ри о ду од
8 до 15 са ти.

Поклонила маске селу

До ло во: Ме сна за јед ни ца је
осно ва ла кри зни штаб од мах
по про гла ше њу ван ред ног ста -
ња, а јед на од чла ни ца, Ли ди -
ја Ан ку цић Бо жић, ка же да се
до сад при ја ви ло два де се так
мла ђих во лон те ра, углав ном
сту де на та.

– Има мо по де се так по зи ва
днев но за ку по ви ну ле ко ва и
основ них на мир ни ца, а био је
ор га ни зо ван и је дан пре воз до
ам бу лан те. Не ко ли ко су гра ђа -
на до шло је из ино стран ства и
у изо ла ци ји су. Ина че, па трола

по ли ци је де жу ра це ле но ћи.
Рад ни ци ко му нал ног пред у зе -
ћа су на те ре ну, а би ло је и не -
ко ли ко са хра на, али са до три -
де се то ро љу ди, док су да ће
уки ну те. Ма тич на слу жба ра -
ди са мо по по тре би, и то уко -
ли ко до ђе до смрт ног слу ча ја,
што се ја вља на ма, јер ма ти -
чар ка до ла зи из гра да по по -
зи ву – ка же чла ни ца кри зног
шта ба.

Ме сна за јед ни ца за хва љу је
кро ја чи ци Сла ви ци Ми лен ко -
вић из Мра мор ка (Kројачка
рад ња „Рис”), ко ја је и ра ни је
по ма га ла се лу, на до са да шњој
до на ци ји од пе де сет за штит -
них ма ски за до ло вач ку ам бу -
лан ту и во лон те ре.

Бро је ви те ле фо на кри зног
шта ба су 26-34-703 и 26-34-
266, а ак тив ни су рад ним да -
ни ма од 8 до 15 са ти.

Довољно волонтера

Гло гоњ: Пре ма ре чи ма пр вог
чо ве ка Ме сне за јед ни це Слав -
ка Јо ва нов ског, тре нут но је шест
во лон те ра сва ко днев но на рас -
по ла га њу ста ри јим су гра ђа ни -
ма, ко ји ма је за бра ње но кре та -
ње то ком ван ред ног ста ња.

– За сад је то оп ти ма лан број
во лон те ра, а у слу ча ју да се
ука же по тре ба, про ши ри ће мо
мре жу, јер не ма мно го зах те ва
ста ри јих су гра ђа на, а од но се се
ма хом на ле ко ве и основ не жи -
вот не на мир ни це. Углав ном све
за сад функ ци о ни ше ка ко тре -
ба; у хо ду се сви за јед но ускла -
ђу је мо са од лу ка ма Вла де, ко је
се до но се сва ко днев но. Бит не
ин фор ма ци је на шим су гра ђа -
ни ма пре но си мо пу тем дру -
штве них мре жа и огла сних та -
бли, а не рет ко се и са ми ме -
шта ни рас пи ту ју те ле фо ном по -
зи ва ју ћи не ког од нас из кри -
зног шта ба. Слу жба у цр кви се
оба вља нор мал но, јер од над -
ле жне епар хи је све ште ни ци ни -
су до би ли још ни ка кво упут -
ство о дру га чи јем по сту па њу,
ма да је пре ма ре чи ма ло кал -
ног па ро ха мно го ма њи број
вер ни ка на слу жби от кад је про -
гла ше но ван ред но ста ње, ни
де се так, али сви се при др жа -
ва ју про пи са них ме ра – ис ти -
че Јо ва нов ски.

Гест вре дан по ме на је то што
је је дан ста ри ји, се дам де се то -
го ди шњи су гра ђа нин, Сре ћан
Кр стић, до ни рао по бу кет ка ла
свим здрав стве ним рад ни ци ма
за по сле ним у ам бу лан ти и две
апо те ке.

Про дав ни це у се лу углав ном
ра де од 7 до 15 или 16 са ти, а
три су би ле у не де љу од 4 до 7
на услу зи ста ри ји ма од 65 го -
ди на. Ло кал на по шта је отво -
ре на од 10 до 14 са ти рад ним
да ни ма, а апо те ке од 7 до 16.

Ста ри ји су гра ђа ни ко ји ма је
нео п ход на до ста ва и да ље се

мо гу обра ти ти кри зном шта бу
на бро је ве те ле фо на 627-831,
627-011 и 627-002 рад ним да -
ни ма од 8 до 15 са ти.

Придошлице из Београда

Ива но во: Ме сна за јед ни ца по -
ру чу је су гра ђа ни ма ко ји ма је
огра ни че но кре та ње, а по треб -
на им је би ло ка ква по моћ да
се ја ве на те ле фон 629-108 рад -
ним да ни ма од 8 до 15 са ти.

Пред сед ник Јо шка Ду дуј на -
во ди да је де се так во лон те ра
има ло по пет-шест до ста ва на
кућ не адре се, док се ле ко ви
по на руџ би ни до но се из
Омољи це.

При ме тан је ве ли ки при лив
љу ди из Бе о гра да.

Апотеке раде

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је фор -
ми ра ла кри зни штаб, као и во -
лон тер ски сер вис као вид по -
мо ћи нај ста ри јим су гра ђа ни -
ма. Пр ви чо век се ла Сло бо дан
Илић ка же да је два де сет во -
лон те ра сва ко днев но на услу -
зи сви ма ка да је реч о на бав ци
нео п ход них про из во да.

– На рав но, др жи мо се упут -
ста ва кри зног шта ба Гра да Пан -
че ва, с ко јим смо сва ко днев но

у кон так ту. Ме сна за јед ни ца је
по зва ла све ши ва ре да се при -
кљу че до ни ра њу за штит них ма -
ски. Не ко ли ко њих се већ до -
бро вољ но ја ви ло и уве ли ко ра -
де, а са ми су се сна шли за ма -
те ри ја ле, па де ле ма ске они ма
ко ји им се обра те пу тем дру -
штве них мре жа или лич но. Та -
ко су на ши во лон те ри у сре ду
у цен тру су гра ђа ни ма по де ли -
ли три ста та квих ма ски, ко је
се мо гу пра ти – ка же Илић.

Апо те ка „Бе ну” ра ди до 6,
„Зи ги бау” ра ди до 15 са ти,

изузев не де љом (до 13), про -
дав ни це до 15 и 16 са ти, а ам -
бу лан та од 7 до 18.

Kризни штаб при ма по зи ве
24 са та пу тем мо бил ног те ле -
фо на 063/170-74-45, а  при ја -
ве на те ле фон 26-24-046 од 8
до 15 са ти.

Сви дежурају

Ка ча ре во: Кри зни штаб де жу -
ра већ се дам да на, а пре ма ре -
чи ма ње го вог ко ор ди на то ра Зо -
ра на Мар ко ви ћа, у фо ку су је
оби ла зак ста рих ли ца.

– Има ли смо укуп но 445 по -
зи ва, од че га су у ве ћи ни би ла
ра зна пи та ња гра ђа на: од то га
ка ко ће до би ти пен зи ју или
оти ћи на за ка за не спе ци ја ли -
стич ке пре гле де до то га ка ко
ће обез бе ди ти не гу ста рих и
не по крет них ли ца у вре ме по -
ли циј ског ча са. Ре ши ли смо
123 зах те ва, с тим да 28 ста -
рих ли ца оп слу жу ју во лон те -
ри ко ји су се ја ви ли да оби ла -
зе оне у њи хо вој бли зи ни.
Одштам па ли смо фла је ре за
по моћ с бро јем те ле фо на и већ
по де ли ли око хи ља ду по по -
штан ским сан ду чи ћи ма и
продав ни ца ма – на во ди
Марко вић.

Про дав ни це ра де до 15 са ти,
а за снаб де ва ње ста ри јих не де -
љом има их пет. Кри зни штаб
је ак ти ван до 16 са ти, а кон -
такт-те ле фон је 601-030.

Има недисциплине

Омо љи ца: Кри зни штаб је, пре -
ма ре чи ма пред сед ни ка Ду ша -
на Лу ки ћа, офор мио пет еки па
од по тро је, а по две увек де жу -
ра ју у Ме сној за јед ни ци.

– При ми ли смо око 320 по -
зи ва, љу ди пи та ју нај ви ше за
по моћ они ма ко ји има ју

примања ни жа од три де сет хи -
ља да, а би ло је око 120 до ста -
ва, углав ном хле ба и ле ко ва.
При ме ћу јем да има не ди сци -
пли не, јер мно го ста ри јих ше -
та по цен тру се ла. Исто ва жи и
за га стар бај те ре, а не ко ли ко
њих лич но сам упо зо рио. Мно -
го је и Бе о гра ђа на ко ји се по -
на ша ју ве о ма нон ша лант но. Не -
ко ли ко на ших ши ва ра на пра -
ви ло је и већ до ни ра ло пре ко
пет сто ма ски, а не ка да шњи
Омољ ча нин Ми ро слав Аћи мо -
вић на пра вио је сам око две
хи ља де – на гла ша ва Лу кић.

Он ка же да рад ње и две апо -
те ке ра де и до 16 са ти, а По -
шта и бан ке до 13, док се и на
тра фи ка ма и у ме њач ни ца ма
мо гу ула ћи ва ти ра чу ни.
Те ле фо ни кри зног шта ба 617-
036 и 617-008 до ступ ни су рад -
ним да ни ма од 8 до 15 са ти.

Пекари разносе хлеб

Стар че во: Кри зни штаб је осно -
ван још пре две не де ље, а у
ме ђу вре ме ну се при ја ви ло два -
де се так во лон те ра, ма хом мла -
ђих и оних сред њих го ди на,
док се Ва тро га сном дру штву
обра ти ло че тр на е сто ро љу ди,
ко ји хо ће да пе ру ули це
хлором.

Је дан од чла но ва шта ба, Пре -
драг Стан ко вић, на во ди да се
ста ри јим осо ба ма до пре ма све
што је нео п ход но и та квих слу -
ча је ва је за сад де се так.

– По ред то га, обе пе ка ре но -
се хлеб на кућ не адре се, као и
не ке рад ње сво ју ро бу по на -
руџ би ни. По је ди ни пен зи о не -
ри же ле да во лон те ри ма да ју
кар ти це, ка ко би им по ди гли
но вац, али то ни смо сме ли да
им усли ши мо. Пи та ју пе ка ри
да ли мо гу да се кре ћу ван по -
ли циј ског ча са, а ми смо их
упу ти ли на град ски штаб. Ових
да на је де ље на со ци јал на по -
моћ и на ста ла је пре те ра на гу -
жва, па су во лон те ри мо ра ли
да ре а гу ју. Уста но вље но је и
да су у вре ме по ли циј ског ча -
са не ки мла ђи љу ди лар ма ли
и лу па ли по ка пи ја ма. Ка ме ре
ко је по кри ва ју Трг нео ли та за -
ка чи ле су њи хо ве си лу е те, али
не и ли ца. Све је при ја вље но
над ле жним ор га ни ма. Ина че,
стран ка ма је за бра њен улаз у
Ме сну за јед ни цу, а све по -
требне ин фор ма ци је мо гу

доби ти те ле фо ном – на во ди
Стан ко вић.

Кри зни штаб је ак ти ван у пе -
ри о ду од 8 до 15 са ти (број те -
ле фо на 631-144), а По шта ће
то ком ван ред ног ста ња би ти
отвoрена рад ним да ни ма од 10
до 14 са ти.

БОР БА ПРО ТИВ ПАН ДЕ МИ ЈЕ И У НА СЕ ЉЕ НИМ МЕ СТИ МА

ВАН РЕД НО СТА ЊЕ У СЕ ЛИ МА

Волонтери поделили три стотине маски у Јабуци

Славица Миленковић из Долова поклања маске

Ред испред поште у Старчеву
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Од тре нут ка ка да је по че ла пан -
де ми ја ко ро на ви ру са кул тур не
уста но ве су за тво ре не и за бра -
њен је сва ки вид оку пља ња. Цео
свет има исти про блем и сви -
ма не до ста ју исте ства ри, а нај -
ви ше – нор ма лан жи вот. Ка ко
би смо пре мо сти ли овај те жак
пе ри од, мно ге уста но ве су по -
ну ди ле кул тур не са др жа је ко је
мо же те ви де ти и по се ти ти пре -
ко ин тер не та.

Бес плат ни до ку мен тар ци

Нај ве ћи свет ски фе сти вал до -
ку мен тар ног фил ма IDFA омо -
гу ћио је на свом сај ту бес пла -
тан при ступ за гле да ње три ста
два фил ма сни мље на од 1988.
до 2019. го ди не.

Сви за ин те ре со ва ни мо ћи ће
да по гле да ју европ ске до ку мен -
тар це и фе сти вал ске хи то ве
„Solar Mama”, „On the Way to
School”, „Who Will be a Gurk-
ha”, „Runaway” или „Ukrainian
Sheriffs” Ро ма на Бон дар чу ка
из 2015. го ди не. Пред гле да о -
ци ма је и пет до ма ћих оства -
ре ња и ко про дук ци ја: „Ка ви јар
ко некшн” и „На ци о нал ни парк”
ре ди те ља Дра га на Ни ко ли ћа,
„Жеђ ка ме ног мо ра” Вла ди ми -
ра Пе ро ви ћа, „По вра так мр твог
чо вје ка” Пе тра Оре шко ви ћа и
„Оже ни ћу це ло се ло” Жељ ка
Мир ко ви ћа.

На сло ви се мо гу пре тра жи -
ва ти пре ма те ми, зе мљи про -
дук ци је, се лек ци ји фе сти ва ла,
ду жи ни тра ја ња и из да њу, а
ком плет ном ка та ло гу и ко лек -
ци ји мо же се при сту пи ти на
стра ни ци зва нич ног сај та фе -
сти ва ла.

Му зеј ске по став ке

Ако сте пла ни ра ли да ове го -
ди не по се ти те не ке од свет -
ских му зе ја, а то вам је због
ове си ту а ци је ус кра ће но, не ке
по став ке мо же те по гле да ти и
у вир ту ел ним ту ра ма. Њих су
омо гу ћи ли мно ги му зе ји, а ме -
ђу њи ма је и Ер ми таж, нај бо -
га ти ји и нај по зна ти ји ру ски
му зеј, ко ји се на ла зи у Санкт
Пе тер бур гу. За тим Лу вр, је дан
од нај по зна ти јих свет ских му -
зе ја и сим бо ла Па ри за. За ин -
те ре со ва ним по се ти о ци ма је
обез бе ђен он лајн оби ла зак не -
ких по став ки, као што су еги -

пат ски екс по на ти и Ми ке лан -
ђе ло ва де ла. Бри тан ски му зеј
у Лон до ну на свом сај ту је омо -
гу ћио при каз ве ли ког бро ја
екс по на та. Чу ве ни њу јор шки
му зеј Гу ген хајм омо гу ћио је
да се ви де де ла ау то ра као што
су Пит Мон дри јан и Па бло Пи -
ка со. Вир ту ел но мо же те оби -
ћи и На ци о нал ну га ле ри ју
умет но сти у Ва шинг то ну и
Наци о нал ни му зеј мо дер не
умет но сти у Се у лу. Пер гам ски
му зеј у Бер ли ну об у хва та ан -
тич ку збир ку, Сред њо и сточ ни
му зеј и Му зеј ислам ске

уметности. Чу ве не зби р ке хо -
ланд ских умет ни на мо же те ви -
де ти на сај ту Рај ксму зе у ма из
Ам стер да ма. У истом гра ду се
на ла зи и Му зеј Ван Го га, ко ји
по се ду је из вр сну ко лек ци ју
сли ка јед ног од нај по зна ти јих
сли ка ра свих вре ме на. Ако ни -
ка да до са да ни сте по се ти ли
сим бол ита ли јан ске ре не сан -
се, га ле ри ју Уфи ци, мо же те се
на овај на чин упо зна ти с не -
ким од нај зна чај ни јих екс по -
на та. Мо дер ни бра зил ски му -
зеј МАСП из Сао Па у ла мо -
жда ће вам би ти по себ но ин -
те ре сан тан јер су сли ке у ње -
му из ло же не као да леб де у
ва зду ху. Си гур но ће вам би ти
ин те ре сант но да по гле да те ре -
мек-де ла у Сик стин ској ка пе -
ли у Ва ти ка ну, по себ но чу ве -
ну Ми ке лан ђе ло ву та ва ни цу
на ко јој се на ла зи „Стра шни
суд”. Ово ни је кла сич на му -
зеј ска по став ка, као ни вир ту -
ел на ту ра нај по се ће ни јих де -
ло ва Ки не ског зи да. Али ако
сте не ка да же ле ли да ви ди те
ово свет ско чу до ста ро две хи -
ља де го ди на, са да мо же те то
да ура ди те из свог до ма. На -
ци о нал ни при род њач ки му зеј
у Ва шинг то ну та ко ђе ну ди вир -
ту ел ну ту ру ко ја по се ти о це во -
ди из про сто ри је у про сто ри ју
и од јед не до дру ге из ло жбе.
Тре нут не из ло жбе на рас по ла -
га њу су у Па ви љо ну леп ти ра и
Ко хо вом хо лу с фо си ли ма. По -
се ти о ци чак мо гу да по се те и
из ло жбе ко је су за тво ре не, од
аме рич ких ди но са у ру са, пре -
ко оне по све ће не све ми ру, до
из ло жбе ко ја ис тра жу је ДНК
и ге не ти ку. Му зеј мо дер не
умет но сти (Мо МА) у Њу јор ку
је дан је од пет сто му зе ја и га -
ле ри ја ко је по мо ћу „Гу гла” ну -
де ин тер ак тив но ис ку ство га -
ле риј ског про сто ра. Овај сто -
го ди шњи му зеј је дом не ки ма
од нај чу ве ни јих де ла са вре ме -
не умет но сти, ме ђу ко ји ма су
и: „Ло ква њи” Кло да Мо неа,
„Зве зда но не бо” Вин сен та ван
Го га и „Го спо ђи це из Ави њо -
на” Па бла Пи ка са.

Ју го сло вен ска ки но те ка

На зва нич ној „Ју тјуб” стра ни -
ци Ју го сло вен ске ки но те ке сви
за ин те ре со ва ни мо гу ви де ти
ода бра не ин сер те из бо га тог
фон да те ин сти ту ци је кул ту -
ре, као и фил мо ве ко ји се ба ве
исто ри јом, ет но ло ги јом и
култу ром.

Фил мо ви из фон да Ју го сло -
вен ске ки но те ке ко ји све до че
о бур ним и слав ним да ни ма
Пр вог свет ског ра та до ступ ни

су свим за ин те ре со ва ни ма бес -
плат но на веб-плат фор ми „Eu-
ropean Film Gateway”, као и на
зва нич ном „Ви мио” про фи лу
Ју го сло вен ске ки но те ке. У пр -
вом „па ке ту” од ше зде сет кли -
по ва на ла зе се по крет не сли ке
ко је се ба ве исто ри јом, ет но -
ло ги јом, кул ту ром. Ак це нат је
на пред ста вља њу исто ри је Ср -
би је и Ју го сла ви је, не ка да шњег

жи во та, из гле да гра до ва, живо -
та обич них љу ди на овим про -
сто ри ма, а ту су и важне исто -
риј ске лич но сти и до га ђа ји.

За сад су то до ку мен тар ни
ма те ри ја ли из пе ри о да до 1945.
го ди не, на ко је Ју го сло вен ска
ки но те ка има пра во. Стра ни ца
ће би ти до пу ња ва на, а са др жај
ће се про ши ри ва ти но вим при -
ло зи ма и ин сер ти ма из бо га те
ри зни це Ар хи ва ки но те ке на
сва ких ме сец да на – сто ји на
сај ту Ки но те ке.

Ки но те ка је као уче сник ме -
ђу на род ног про јек та „European
Film Gateway” по ста ви ла из бор
из сво је ко лек ци је до ку мен та -
ра ца, ме ђу ко ји ма су „Со лун -
ски про цес” (1917), „Ула зак
срп ске вој ске у Ско пље” (1918),
„Про сла ва про бо ја Со лун ског
фрон та” (1928)…

Та ко ђе се мо гу ви де ти ка -
сни је сни ма ни до ку мен тар ни
фил мо ви „Цер ска бит ка” и „Ко -
лу бар ска бит ка” у ре жи ји Све -
то за ра Па вло ви ћа, „Марш смр -
ти” Ми о ми ра Ста мен ко ви ћа и

дру ги, али и ду го ме тра жни
игра ни фил мо ви на те му Пр -
вог свет ског ра та, као што су
„С ве ром у Бо га” Ми хај ла По -
по ви ћа и чу ве ни „Марш на Дри -
ну” Жи ке Митро ви ћа.

Ди ги тал на би бли о те ка

На ин тер нет сај ту На род не би -
бли о те ке Ср би је по сто ји ди ги -
тал на би бли о те ка, ко ја је из -
гра ђе на у скла ду с прин ци пи -
ма отво ре ног при сту па зна њу
и ин фор ма ци ја ма. Ди ги та ли -
зо ва на гра ђа из ко лек ци ја

Народ не би бли о те ке Ср би је
пред ста вља јав но на ци о нал но
до бро. На том сај ту по се ти о ци
мо гу да про на ђу но ви не, ча со -
пи се, ру ко пи сну пе ри о ди ку,
књи ге, збир ке ћи рил ских ру -
ко пи сних књи га НБС, звуч не
књи ге, ста ре штам па не књи ге,
ста ре и рет ке књи ге, ка та ло ге
и би бли о гра фи је, би бли о те ке
и ле га те, фо то-до ку мен те, нотну

гра ђу, звуч не сним ке, пла ка те
и до ку мен та ци о ни ма те ри јал,
гра ви ре и ли ков не ма те ри ја -
ле, кар то граф ску гра ђу, на род -
ну по е зи ју, за ви чај не збир ке,
стри по ве и гра фич ке но ве ле,
те мат ске ко лек ци је, књи ге о

ЕУ, ка лен да ре, ал ма на хе и
годи шња ке.

На род но по зо ри ште 

Сва ке ве че ри од 21 сат на сај ту
На род ног по зо ри шта за ин те -
ре со ва ни ће мо ћи да од гле да ју
пред ста ве ко је им је при пре -
ми ла та уста но ва кул ту ре. У
че твр так, 26. мар та, на ре пер -
то а ру ће би ти опе ра Га е та на
До ни це ти ја „Лу чи ја од Ла мер -
му ра”, а у пе так ба лет по мо -
ти ви ма ро ма на Ми ло ра да Па -
ви ћа „Ха зар ски реч ник – лов -
ци на сно ве”. Дра ма Алек сан -
дра Ди ме Си на „Да ма с ка ме -
ли ја ма” би ће еми то ва на у су -
бо ту, 28. мар та, а су тра дан ба -
лет П. И. Чај ков ског „Успа ва -
на ле по ти ца”. На зах тев пу бли -
ке, у по не де љак, 30. мар та, би -
ће ре при зи ра на ко ме ди ја Бра -
ни сла ва Ну ши ћа „Го спо ђа ми -
ни стар ка”. У уто рак, 31. мар -
та, би ће при ка за на опе ра Ђо а -
ки на Ро си ни ја „Ита ли јан ка у
Ал жи ру”, а у сре ду, 1. апри ла,
ко ме ди ја Оска ра Вајл да „Ва -
жно је зва ти се Ер нест”. Ово -
не дељ ни ре пер то ар би ће за вр -
шен опе ром Све ти сла ва Бо жи -
ћа „Ме лан хо лич ни сно ви гро -
фа Са ве Вла ди сла ви ћа”.

Пред ста ве за де цу

Док тра је ван ред но ста ње, на -
ши нај мла ђи љу би те љи по -
зоришта мо ра ће да пра те
предста ве пре ко ин тер не та.

Позо ри ште лу та ка „Пи но кио”
игра ће пред ста ве без при су ства
пу бли ке у свом ре дов ном тер -
ми ну, сва ке су бо те од 12 са ти,
и пре но си ће их ужи во пре ко
дру штве них мре жа „Ју тјуб”,
„Феј сбук” и „Ин ста грам”. Нај -
мла ђи ће има ти при ли ку да
ужи ва ју из сво јих до мо ва у нај -
гле да ни јим пред ста ва ма тог по -
зо ри шта, као што су „Три пра -
се та”, „Пе пе љу га” и „Лепоти ца
и звер”. Те а тар „Вук” ће та ко ђе
ор га ни зо ва ти из во ђе ње и чи -
та ње срп ских на род них бај ки
ужи во на интер не ту.

По зо ри ште мла дих из Но вог
Са да омо гу ћи ло је та ко ђе да
нај мла ђа пу бли ка гле да пред -
ста ве из сво јих до мо ва. Пред -
ста ве ће се еми то ва ти у ре дов -
ним тер ми ни ма игра ња. За ви -
ше ин фор ма ци ја по се ти те њи -
хо ву ин тер нет стра ни цу.

Чи та њац, игра њац

Јед на од на ших нај по зна ти јих
деч јих спи са те љи ца, Ја смин ка
Пе тро вић, по кре ну ла је на свом
„Ју тјуб” ка на лу еду ка тив ни се -
ри јал под на зи вом „Чи та њац,
игра њац”. Ову иде ју је оства -
ри ла с при ја те љи ма, ме ђу ко -

ји ма је и по ро ди ца Ра до ва но -
вић из Пан че ва, ка ко би до ка -
за ла сво ју те о ри ју да књи ге и
игра спа са ва ју свет. Сва ког да -
на пра ти о це оче ку је но ва при -
ча, ко ју ће чи та ти ау тор ка, уз
спе ци јал не го сте, ко ји ће де ци
по ста вља ти за бав не за дат ке раз -
ли чи тог са др жа ја, ка ко би она
ак ти ви ра ла сво ју ма шту и по -
ве ла ро ди те ље и по ро ди цу ка
ин те ре сант ним от кри ћи ма. То

ће за до во љи ти деч ју при род ну
ра до зна лост, спо ји ти ге не ра ци -
је и по кре ну ти та ко ва жне по -
ро дич не раз го во ре и дру же ње.

Кон цер ти Бер лин ске 
фил хар мо ни је

Чу ве на Бер лин ска фил хар мо -
ни ја по ну ди ла је бес пла тан

са др жај сви ма ко ји то же ле
пу тем мо бил не апли ка ци је ко -
ја се мо же пре у зе ти на
продавни ци за ан др о ид и iOS
уре ђа је. На тој апли ка ци ји на -
ћи ће те број не кон цер те јед -
не од нај бо љих фил хар мо ни -
ја на све ту, а на ре пер то а ру је
све – од Ба ха, Штра у са и Бе -
то ве на до Де би си ја и Ра ве ла.
На рас по ла га њу су вам и
филмо ви о кла сич ној му зи -
ци, те ин тер вјуи и про грам за
де цу.

„Гугл” је на сво јој плат фор -
ми „Arts & Culture” по ну дио
бес плат ну ин тер ак тив ну из ло -
жбу Фри де Ка ло, под на зи вом
„Faces of Frida”. Из ло жба
прика зу је њен рад, жи вот и
на сле ђе.

Филм ски цен тар Ср би је

Филм ски цен тар Ср би је по кре -
нуо је на „Ју тју бу” ка нал на ко -
јем ће по се ти о ци мо ћи бес -
плат но да гле да ју срп ске фил -
мо ве. У пи та њу су крат ко ме -
тра жна игра на и до ку мен тар -
на оства ре ња, а оквир ни план
је да се сва ког да на по ја ви по
још је дан филм у по ну ди овог
ка на ла.

Не ки од фил мо ва ко је мо -
же те по гле да ти су крат ки игра -
ни филм Ива на Бу кви ћа „Жиц -
ка”, крат ки игра ни филм Вла -
ди ми ра Ми ло ва но ви ћа „Са мо
де вој чи це пла чу”, ду го ме тра -
жни до ку мен тар ни филм Ка -
та ри не Му тић „Та ко ми на ис -
то ку”, крат ки игра ни филм
Ми ли це То мо вић „Тран зи ци -
ја”, крат ки игра ни филм Ка -
та ри не Ко ље вић „Жи вот тра је

три да на”, крат ки игра ни филм
Сте фа на Иван чи ћа „Ка мен у
ру ци”, као и филм „Док су они
ле те ли на Ме сец” у ре жи ји Бо -
ри ше Си мо ви ћа.

Ови фил мо ви су на ста ли уз
по др шку Филм ског цен тра
Срби је.

Мир ја на Ма рић
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Љу бав је
од у век би -
ла сми сао
чо ве ко вог
по сто ја ња,
ње го ва по -
кре тач ка
сна га, ин -
спи ра ци ја
за не ве ро -
ват не по -
ду хва те и
из вор сва -
ко днев не
сре ће. За то сва ко од нас на сто ји
да оства ри ве зу у ко јој ће да до -
живи пот пу но ис пу ње ње, да ужи -
ва, ра сте, на пре ду је, а при том се и
за ба вља.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко је ре чи су би ле мост до вас. Књи -
ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„Зна се да се до му шког ср ца до -
ла зи пре ко сто ма ка, та ко да ни су
би ле пре суд не ре чи, већ зе ља ни ца
и до бош-тор та!” 064/1717...

„Мост до ме не би ле су ре чи: ’Ку -
пи ћу ти’. Бар сам искре на.”
064/3909...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње да ли сте и ви скроз
океј:

„Ја сам скроз океј и не ка та ко и
оста не. Иш, ви ру си!” 061/1537...

„Ма, ни сам океј! Ка кво је вре ме
до шло, још ме са мо ван зе маљ ци
ни су оте ли, све дру го сам до жи ве -
ла. Не би ме из не на ди ло ни да ми
сад ле те ћи та њир сле ти на те ра су
и да ми ка жу да се спа ку јем. Кад је
бал, нек је бал!” 063/8643...

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

Два чи та о ца ко ји до сре де, 1. апри -
ла, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Шта за вас пред ста вља
част?”, на гра ди ће мо јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

Бор хес је
сил но же -
лео да упо -
зна и раз у -
ме свет
беш ча сни -
ка осе ћа ју -
ћи да он
ни је са мо
не ки по се -
бан, из о па -
чен и мра -
чан део чо -
ве чан ства,
из дво јен од
оста лих бе дом и си ро во шћу, већ
не што што по сто ји у сва ком чо ве -
ку, па и у ње му са мом.

„Све оп шта исто ри ја
беш ча шћа” Хор хеа

Лу и са Бор хе са

Се дам тај ни
срећ не и 

здра ве ве зе

Два чи та о ца ко ји до сре де, 1. апри -
ла, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ко ја је ва ша тај на за сре -
ћу?”, на гра ди ће мо јед ном књи гом.
Од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

ПАН ЧЕВ ЦИ КРЕ А ТИВ ЦИ

БУЈ НА МА ШТА И ЗЛАТ НЕ РУ КЕ
Не ма леп шег осе ћа ја не го ка да не -
што на пра ви мо соп стве ним ру ка ма.
Не ки су би ли сјај ни на ча со ви ма ли -
ков ног, дру ги су од мај ки и ба ка учи -
ли да пле ту и ве зу, а тре ћи уме ју да
на пра ве од др ве та све што за ми сле.
Ових да на, ка да при сил но има мо пу -
но сло бод ног вре ме на, не би би ло ло -
ше да за ба ви мо ум и ру ке и вра ти мо
се у де тињ ство...

Здра во и ле по

Ан ка Шкем ба ре вић (56) по за ни ма -
њу је гра ђе вин ски тех ни чар, али ни -
кад ни је ра ди ла у тој стру ци.

– Ра но, пред крај основ не шко ле,
по че ла сам да се ба вим руч ним ра -
дом, а ка сни је сам по же ле ла и да на -
пра вим не што ори ги нал но. Та да још
ни сам ра ди ла ву ном, али су игла и
ко нац уз ши ва ћу ма ши ну би ли ве о ма
ко ри сни за пра вље ње не ких ори ги -
нал них ства ри – при ча Ан ка.

Обу ку за зла то вез, вез и тка ње за -
вр ши ла је у Бе о гра ду. Та мо је пр ви
пут са зна ла за ва ља ње ву не, а касније
је по че ла и про фе си о нал но да се ба -
ви овим за на ти ма.

– По след њих де се так го ди на ба вим
се са мо из ра дом пред ме та од ву не.
До са да сам од овог ма те ри ја ла пра -
ви ла па ти ке, кра ће чи зми це, пр слу -
ке, та шне и на кит: огр ли це, на ру кви -
це, бро ше ве, мин ђу ше, рај фо ве, шна -
ли це, пр сте ње, као и ја сту чи ће за сто -
ли це, ја сту ке, под ло ге за сто ло ве, раз -
не укра се, ка пе, ше ши ре, бе рет ке, ша -
ло ве, кор пи це, ру ка ви це… – на бра ја
не у мор но Ан ка.

Од ву не  се, по мо ћу са пу на и то -
пле во де, мо гу на пра ви ти пре див не
ства ри.

– Ву на је из у зет но здра ва, пру жа
вам пу но мо гућ но сти да је об ли ку је те
и без ика кве дру ге до ра де на кра ју
до би ја те го тов про из вод. Али мо же
да се ком би ну је и са оста лим ма те ри -
ја ли ма и да се об ра ђу је дру гим тех -
ни ка ма. Пред ме ти од ву не има ју ши -
ро ку при ме ну, ори ги нал ни су и еко -
ло шки – об ја шња ва.

Овај ма те ри јал има од лич не осо -
би не, гре је, ла ган је, от по ран на гри -
ње, раз гра див, ла ко се одр жа ва, мо -
же да се бо ји, ши је, пе гла, ла ко
се об ли ку је…

– За ме не је био иза зов да
на пра вим ше шир. На рав но,
тек кад сам на ба ви ла ка луп,
и ше шир је до био сво ју пра -
ву фор му. Пра ви ла сам и ка -
пут. Ни шта ни је те шко ура ди -
ти, са мо не ки про из во ди зах те -
ва ју ви ше при пре ме пре са ме из ра де,
ме ре ње и ра чу на ње... Не кад све то
ура дим за је дан дан, а дру гог да на
пра вим. Без при пре ме се мо же на -
пра ви ти са мо ку гли ца или цвет – при -
ча Ан ка.

– За до вољ на сам кад на пра вим баш
она кав про из вод ка кав сам за ми сли -
ла. По сле ту ка пу, на при мер, ку пи
не ка же на и сто ји јој то ли ко са вр ше -
но да мо же да је но си на би ло ко јој
мод ној ре ви ји на све ту – ка же по но -
сно Ан ка.

Свет ти кви

Ми лан Ка ме но вић (41) по ре клом је
из Мла де нов ца, али га је по сао про -
фе си о нал ног вој ног ли ца до вео у Пан -
че во. Он и су пру га су од лу чи ли да ов -
де оста ну и за сну ју по ро ди цу. Већ де -
вет го ди на се ба ве из ра дом пред ме та
од ти кви.

– На по чет ку смо из ра ђи ва ли лам -
пе и чи ни је од ти кви за по кло не дра -
гим при ја те љи ма и ро ђа ци ма, а он да
смо на кон го ди ну да на озбиљ ни је по -
че ли да се ба ви мо из ра дом пред ме та
од ти кви и дру гих при род них ма те -
ри ја ла – ка же Ми лан.

Пра ви ли су фон та не у зе мља ним
кр ча зи ма, ком би но ва ним с ба гре мо -
вим па њем или бам бу сом, и пред ме -
те од ти кви као што су сто не и зид не
лам пе, лу сте ри, чи ни је, свећ ња ци, по -
су де за на кит, др жа чи за олов ке, ва зе
за су во цве ће, фла ше, на те га че, ку -
тла че за ви но и ра ки ју, по су де за мед,
чу ва ри сно ва, сто ни и зид ни са то ви,
ма ске, лут ке...

– Су ви плод ти кве, ка ко у на шој
исто ри ји, та ко и у кул ту ра ма
дру гих на ро да, имао је ши ро ку
при ме ну. На род је ко ри стио ти -
кву за за хва та ње во де, за уми ва -
ње и пра ње ру ку, за тим као ле -
вак и као по су ду за хра ну пре
грн ча ри је, на те гу за из вла че ње
ра ки је и ви на из др ве них бу ра -
ди... Ми смо је иза бра ли јер је
то тра ди ци о на лан ма те ри јал у
на шем на ро ду, а по ред то га има
и ве о ма дуг век тра ја ња. От по -
ран је на теч но сти, па спо ри је
од др ве них про па да и тру ли –
об ја снио нам је Ми лан.

Ти кве се бе ру ка да са зру, а
за тим се су ше око две го ди не.
На кон то га се чи сте са спољ не
стра не. Кад се ода бе ре при ме -
рак ко ји по ве ли чи ни од го ва ра
пред ме ту ко ји ће се пра ви ти,
чи сти се сун ђе ра ста оп на са уну -
тра шње стра не те ла ти кве, а он -
да се бу ши, гра ви ра, бру си, бо -

ји, према зу је за шти том, са ста вља ју
де ло ви...

Нај сло же ни је што су до са да на -
пра ви ли од ти кве је су фла ше за ра ки -
ју или ви но, а нај лак ше се из ра ђу ју
др жа чи за олов ке.

– Ми тра ди ци ју не гу је мо на мо де -
ран на чин. Нај ви ше во ли мо да пра -
ви мо лам пе и лу сте ре. Сам про цес
ра да ја ко ду го тра је и зах те ва низ рад -
њи и по сту па ка, али крај њи про из вод
да је фан та стич не све тло сне ефек те, а
и сам по се би је вр ло атрак ти ван –
ка же Ми лан.

Ори ги на лан на кит

Ђур ђи на Је ли чић (43) ро ђе -
на је у Кру шев цу, за вр ши -
ла је Шу мар ски фа кул тет

у Бе о гра ду, али жи ви у Пан че ву и ра -
ди у „Вој во ди на шу ма ма”. Већ две го -
ди не пра ви на кит од смо ле.

– Слу чај но сам са зна ла за епок си-
смо ле. То ме је за ин те ре со ва ло и по -
че ла сам да пра вим на кит. Имам да -
ра за то и во лим да се кин ђу рим. Код
ме не је кре а тив ност увек мо гла да се
ви ди кроз стил обла че ња, фри зу ру,
на о ча ре и на кит ко ји сам но си ла –
при ча Ђур ђи на.

Она је до са да пра ви ла раз не
огр ли це, мин ђу ше, на ру кви це,
пр сте ње, дуг мад, при ве ске за
кљу че ве, ка ши чи це, по слу жав -
ни ке, руч ке за ку хи њу и не ке ко -
ма де на ме шта ја. То мо же те да
ви ди те и на „Ин ста грам” про -
фи лу „forestdayepoxy”.

– Епок си-смо ла се са сто ји из
две ком по нен те ко је се по ме ша -
ју у од ре ђе ној раз ме ри и из то га
на ста не ма са на лик твр дој пла -
сти ци. Пр во се у ка луп на не се
је дан слој и су ши два де сет че ти -
ри са та. Он да уну тра ста ви те шта
год по же ли те – на при мер, осу -
ше ни цвет – па се за тим по но во
на ли је смо ла и че ка још је дан
дан, а он да још је дан слој пре ко
то га. Број сло је ва за ви си од пред -
ме та ко ји су уну тра, а мо -
гућ но сти су огром не – об -
ја шња ва она.

Нај лак ше је, ка же,
„за ро би ти” цвет, јер не
зах те ва пу но пла ни ра -
ња и пред рад њи, као
што је то слу чај код сло -
же ни јих ко ма да, кад мо -
ра да се осми сли шта ће и
ка ко би ти по ста вље но, на ко је ме сто
и ко је бо је ће би ти упо тре бље не.

– За бо је ње се мо гу ко ри сти ти ра -
зни пиг мен ти, сен ке за очи, за чи ни...
С об зи ром на то да сам за вр ши ла Шу -
мар ски фа кул тет, имам и пар бу ба у
смо ли, ко је су про на ђе не уги ну ле. Јед -
ном ми је јед на де вој ка до не ла ла ти -
цу ла ле ко ју јој је по кло нио деч -
ко, јер је хте ла да је увек но си
са со бом – при ча она.

У овом по слу во ли то што
има ве ли ку сло бо ду и што је
сва ки на пра вље ни пред мет
ори ги нал – ни ка да не мо жеш
да на пра виш два иста ко ма да.

Ви ва кре а ти ва

Би ља на Пе тро вић (34) за вр ши ла је
сред њу шко лу за тр гов ца, а од ма лих
но гу је во ле ла да се ба ви кре а тив ним
ра дом.

Пре пет го ди на је на пра ви ла стра -
ни цу на „Феј сбу ку” где је по ста вља ла
сли ке ори га ми ја, цве ћа, ру жа од креп-
па пи ра и ва за од кар то на ко је је са ма
пра ви ла. Убр зо за тим по че ла је да
пле те кор пе од но ви на и ни ка да ни је
пре ста ја ла.

– До са да сам на пра ви ла мно го
кор пи и ра зних укра сних и упо треб -
них пред ме та. Па пир је ве о ма лак за
рад, а ујед но је при род ни ма те ри јал
ко ји ја ре ци кли рам – при ча Би ља на.

Не ма то га што она не мо же да на -
пра ви од па пи ра, а као нај и за зов ни ји
рад пам ти ве ли ку свад бе ну ку ти ју за
ко вер те.

– Но ви не се пр во сец ка ју и мо та ју у
шта пи ће, а за тим се они упли ћу. Не -
ке кор пе фар бам, а на не ки ма ра дим
де ку паж, по сле че га се пре ма зу ју ла -
ком. Ка да се на њих на не се за штит ни
слој, мо гу да се пе ру и во дом. Ко ри -
стим бо ју за бе тон и лак на во де ној
ба зи – об ја шња ва.

Во ли што су јој мо гућ но сти нео гра -
ни че не, за пра во што мо же све што
ње на ма шта ство ри.

– Нај ви ше во лим да пра вим ку ти је
с по клоп ци ма, јер по ред то га што су
укра сне, има ју и упо треб ну вред ност.
Слу же за од ла га ње сит ни ца, на ки та,

деч јих шна ли ца и гу ми ца за ко -
су... – ка же Би ља на.

Умет ност и ужи ва ње

Ма ја Ми ла ков (35) за вр ши ла је
смер за ју ве ли ра у Сред њој умет -
нич кој шко ли „Тех но-арт ” у Бе о -
гра ду.

– Од у век сам во ле ла да не што
пра вим и екс пе ри мен ти шем, а ка -
да сам по шла у сред њу шко лу, ба -
ви ла сам се цр та њем, сли ка њем,
ва ја њем и гра ви ра њем на ра зним
ма те ри ја ли ма, нај ви ше на др ве ту.
До дат но сам у тре ћем и че твр том

раз ре ду ишла и у шко лу цр та ња у Шу -
ма то вач кој – при ча Ма ја.

На кон сред ње шко ле је не ко ли ко
го ди на ра ди ла ико не на др ве ту.

– Пре де сет го ди на по че ла сам да
пра вим на кит од гли не, а убр зо и не -
ке дру ге пред ме те од тог ма те ри ја ла:
пло чи це за вра та са име ни ма, укра -
сни есцајг и шо ље с ра зним мо ти ви -
ма. То ми је хо би, а за по сле на сам у
зла та ри, где се ба вим по прав ком и

из ра дом на ки та од пле ме ни тих
ме та ла – ка же она.
Не мо же да об ја сни за што је ода -

бра ла да се ба ви из ра дом баш на ки та
од гли не.

– Про сто ми ин спи ра ци ја иде у том
сме ру, а стил ко јим се ба вим укљу чу -
је мно го бо ја и оне ме ин спи ри шу.
Ис пу ња ва ме та вр ста ма те ри ја ла. Мо -
жеш да се из ра зиш, опу стиш, да ра -
стеш и упо знаш се бе на дру га чи ји на -

чин. По спе шу је емо тив но ста ње,
про стор ну свест, кон цен тра -

ци ју и за па жа ње. Ка да кре -
нем да се играм, не ма огра -
ни че ња. Све се укла па и

ис пад не са вр ше но – ка же за до вољ но.
По сту пак је сле де ћи: гли на се нај -

пре омек ша, на пра ви ша ра, за тим об -
лик и на кра ју ис пе че. Ка да се охла ди,
он да је на кит спре ман за мон ти ра ње и
да ље ком би но ва ње. Од ала та ко ри сти
раз не мо дле, но жи ће, алат ко ји са ма
им про ви зу је, ма ши ни цу за ва ља ње гли -
не, екс тру дер за ша ре, шмир глу, тек -
сту ре ко је оста вља ју оти сак од ре ђе ног
ре ље фа и па стел бо је у пра ху за пра -
вље ње од ре ђе них ни јан си.

– Сво ју љу бав пре ма из ра ди на ки -
та од гли не пре не ла сам и на сво је
де те. Она се од ма ле на игра гли ном.
У ста њу је да пра ви не што цео дан са
истим ужи ва њем и оду ше вље њем –
ка же Ма ја.

Мир ја на Ма рић

Анка Шкембаревић

Биљана Петровић

Милан Каменовић

Маја Милаков

Ђур ђи на Је ли чић
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На да Оњин Жу жић (76) ро ђе -
на је у Ме лен ци ма, а од сво је
је да на е сте го ди не жи ви у Пан -
че ву. За вр ши ла је Гим на зи ју
„Урош Пре дић”, а за тим 1968.
го ди не ди пло ми ра ла на Ака -
де ми ји за ли ков не умет но сти у
Бе о гра ду, у кла си Не дељ ка Гво -
зде но ви ћа. Члан је умет нич -
ких удру же ња УЛУС, УЛУВ,
УЛУП и УЛУ „Све ти о ник”. До
са да је уче ство ва ла на пре ко
че ти ри сто за јед нич ких из ло -
жби, а има ла је и пе де сет три
ин ди ви ду ал не. Од 1968. до
1997. ба ви ла се пе да го шким
ра дом. На ње ним сли ка ма пре -
о вла ђу ју ди не Де ли блат ске пе -
шча ре, ко ји ма је и дан-да нас
оча ра на као ка да их је пр ви
пут угле да ла. Уда та је за глум -
ца Ми ро сла ва Жу жи ћа.

ПАН ЧЕ ВАЦ: За што су се ва ши
ро ди те љи пре се ли ли у Пан чево?

НА ДА ОЊИН ЖУ ЖИЋ: Мој
отац је био све ште ник и до био
је пре ме штај 1955. го ди не, ка -
да сам ја би ла у пе том раз ре ду.
Слу жбо вао је у Хра му Ус пе ња
Пре све те Бо го ро ди це, а ка сни -
је је био и ста ре ши на. Ма ма је
би ла учи те љи ца у ОШ „Јо ван
Јо ва но вић Змај”.

l Ка ко је би ло од ра ста ти као
де те све ште ни ка?

– У оно вре ме сам осе ћа ла
раз ли ку у при хва та њу. Ка да бих
ре кла да ми је та та све ште ник,
са че ки вао ме је та јац. И мо ја
ма ма је, као учи те љи ца, има ла
про бле ма због то га. Би ла је из -
вр стан пе да гог, али кад год је
тре ба ло да до би је не ку на гра ду,
они би је за о би шли. Ме ђу тим,
мо је од ра ста ње и вас пи та ње би -
ли су са свим нор мал ни. Ро ди -
те љи су има ли ве о ма скла дан
од нос, а ме не и бра та ни ко ни
на шта ни је при мо ра вао. Вас -
пи та ни смо а да ни смо ни осе -
ти ли да су нас вас пи та ва ли.

l Ка да сте се за ин те ре со ва -
ли за умет ност?

– Мој та та је био из у зет но
на да рен. Же лео је да сту ди ра
сли кар ство, али на жа лост ни је
имао ма те ри јал них мо гућ но -
сти. По за вр шет ку Гим на зи је у
Сен ти за то је упи сао пра ва, али
ка да је схва тио да му то не ле -
жи, оти шао је на Те о ло шки фа -
кул тет. Сли кар ство је све вре -
ме би ло при сут но у ње го вом
жи во ту, све ра до ве ко је са да
имам у сво јој днев ној со би су
они ко је је он на сли као. То су
ико не, пор тре ти… У та квом
окру же њу сам од ра ста ла.

У основ ној шко ли је на став -
ни ца Ксе ни ја Или је вић при ме -
ти ла да сам да ро ви та и увек
ме је по др жа ва ла, а ка сни је је
то, још сна жни је, ра дио Сто јан
Тру мић, ко ји ми је пре да вао у
Гим на зи ји. Он ме је не пре ста -
но гу рао да ра дим, чак сам два
пу та на школ ској при ред би
има ла тач ку да сли кам на по -
зор ни ци пред де цом. Он ме је
усме рио на Ли ков ну ака де ми -
ју и спре мао ме за при јем ни.
По ло жи ла сам из пр вог пу та.

• У ка квом се ћа њу вам је
оста ло вре ме сту ди ра ња?

– Би ла сам она ге не ра ци ја
ко ја је по сле дру ге го ди не мо -
ра ла по но во да по ла же при -
јем ни. Де ша ва ло се да та да от -
пад не го то во по ло ви на сту де -
на та. Тај при јем ни ми је био
стра шни ји од оног пр вог! На
сре ћу, по ло жи ла сам и за вр -
ши ла сту ди је. Од по зна тих
умет ни ка пре да ва ли су ми про -
фе со ри Алек сан дар Лу ко вић,
Ми ло Ми лу но вић, па Не дељ ко
Гво зде но вић, код ког сам и ди -
пло ми ра ла. Они су ми да ли ја -
ко до бру осно ву за да љи рад.

l По сле сту ди ја сте по че ли
од мах да ра ди те у про све ти?

– Ка ко сам ди пло ми ра ла, Сто -
јан Тру мић ме је од мах до че као
и уба цио у Гим на зи ју да узмем
ње го ве ви шко ве ча со ва. У ју ну

сам ди пло ми ра ла, а у ав гу сту
сам већ би ла при ја вље на за Гим -
на зи ју да пре у змем тих осам ча -
со ва. Ме ђу тим, већ сле де ће го -
ди не се Гим на зи ја про ши ри ла
и ја до би јам пу но рад но вре ме.
Ра ди ла сам као про фе сор ли -
ков ног од 1968. до 1997. го ди -
не, ка да сам оти шла у пен зи ју.

l Ко ли ко вам је зна чио пе -
да го шки рад?

– Во ле ла сам ја ко де цу. Ле -
по смо са ра ђи ва ли, а и дан-да -
нас кад ме срет ну ви дим да
има ју ле пе успо ме ну на тај пе -
ри од. Ме ђу тим, ду го сам сма -
тра ла да не мо гу у пот пу но сти
да се по све тим сли кар ству јер
ми је рад у шко ли од у зи мао
до ста вре ме на. У по чет ку сам
нај ви ше сли ка ла ви кен дом, ле -
ти или ка да су пра зни ци. То је
све би ло с вре ме на на вре ме,
али ни сам пре ки да ла. Сли ка -
ла сам и из ла га ла кад год сам
има ла при ли ку. Ишла сам ре -
дов но у ко ло ни је, а за вре ме
рас пу ста су пруг и ја смо пу то -

ва ли по це лој Евро пи и по се -
ћи ва ли све ве ли ке му зе је. Мно -
го ми је зна чи ло то што сам
ви де ла ори ги на ле де ла чу ве -
них сли ка ра.

l Ка ква је раз ли ка из ме ђу
гле да ња „ужи во” и раз гле да ња
ре про дук ци ја?

– Код не ких де ла раз ли ка је
ве ли ка. Не ке сли ке, кад сам их
ви де ла у ори ги на лу, раз о ча ра -
ле су ме, а не ке ко је ни сам
сма тра ла баш до брим оду ше -
ви ле су ме.

На при мер, та ква је Рем бран -
то ва „Ноћ на стра жа”, о ко јој
нам је про фе сор Сте ва но вић
при чао на ака де ми ји. Он је био
оду ше вљен, али ја на ре про -
дук ци ји ни сам мо гла да ви дим
шта је та ко ве ли чан стве но на
њој. Ме ђу тим, кад сам је ви де -
ла ужи во, ко јом тех ни ком је
ра ђе на, па он да та ве ли чи на...,
схва ти ла сам ко ли ко је ве ли -
чан стве на. Исто је би ло са Ел
Гре ко вим де лом „Са хра на гро -
фа од Ор га за” или Ди ре ро вим
ау то пор тре том. Док ме је, на
при мер, Ле о нар до ва „Мо на Ли -
за” раз о ча ра ла.

l Ко ли ко вам је зна чи ло то
што вам је баш Сто јан Тру мић
био про фе сор?

– Мно го. Он ме је при пре -
мао за ака де ми ју, а и за по слио
у Гим на зи ји. Стал но ме је гу -
рао на те из ло жбе ко је је при -
ре ђи вао још док сам би ла сту -
дент. Та ко ђе, ве о ма је ва жно
што ме је од вео у пеј заж. На
Ака де ми ји сам нај ви ше ра ди -
ла пор тре те, то сам во ле ла и
ура ди ла сам их мно го. Ме ђу -
тим, пор трет ми ни ка да ни је
до зво ља вао да сли кам сло бод -
но, увек сам раз ми шља ла да
ли ће онај ко га сли кам би ти

за до во љан. Тру мић је ра дио
пеј за же и ми смо по ро дич но
од ла зи ли у при ро ду, па смо он
и ја сли ка ли. У јед ном тре нут -
ку сам се ма ло одво ји ла од ње -
го вог сти ла и оти шла у ап страк -
ци ју, то је исто био пеј заж, али
све ден на ли ни ју и јед но став -
не по вр ши не. Ка сни је сам се
по но во вра ти ла пеј за жу у сти -
лу фо ви зма и екс пре си о ни зма.

l За што баш Пе шча ра?
– То је не што што са ма се би

не мо гу да об ја сним. Пр ви пут
сам се сре ла с пе шчар ским ди -
на ма у че твр том раз ре ду Гим -
на зи је. Се ћам се да сам, кад
сам се вра ти ла, при ча ла мај ци
ко ли ко је тај пре део фан та сти -
чан. Сле де ћи су срет се де сио
кад сам оти шла у Ли ков ну ко -
ло ни ју „Де ли блат ски пе сак”. Тај
осе ћај пре ма Пе шча ри тра је и
дан-да нас. Је два че кам да до ђе
ле по вре ме да идем у ди не. Од -
мах у при ро ди пра вим ски це и
сли кам. Ра дим и не ке дру ге мо -
ти ве, али ни шта ни је та ко из

ду ше као ка да сли кам Пе шча -
ру. Тај осе ћај је то ли ко јак да
не мо гу да га се осло бо дим. Са -
да та мо има мо и ви кен ди цу, с
ве ли ким ате ље ом, где имам мо -
гућ ност да ра дим ве ли ке фор -
ма те. Зи ми у ста ну сли кам аква -
ре лом и па сте лом. Ра ди ла сам
и гра фи ке у су вој тех ни ци и ре -
дов но уче ство ва ла на из ло жба -
ма ма ле гра фи ке у Гра фич ком
ко лек ти ву у Бе о гра ду.

l Уче ство ва ли сте у број ним
ко ло ни ја ма?

– Уче ство ва ла сам ду го у ко -
ло ни ји „Де ли блат ски пе сак”.
Та мо је ат мос фе ра би ла не ве -
ро ват на, до ла зи ли су умет ни -
ци из це ле бив ше Ју го сла ви је,
а ре дов но сам по се ћи ва ла и
сли кар ска дру же ња у Бач кој
То по ли, По чи те љу, Сла во ни ји,
Сло ве ни ји, као и не ка ма ња,
као што су она у Опо ву, Ја бу ци
и Цре па ји. Ви ше не уче ству јем
у пан че вач кој ко ло ни ји јер ми -
слим да је до шло вре ме за не -
ке мла ђе. Та ква оку пља ња су
до бра јер ви диш где се ти као
умет ник на ла зиш, па мо жеш
да се ме њаш и на пре ду јеш.

l Да ли вам је би ло те шко да
се не кад ра ста не те од сво је
слике?

– Из свих пе ри о да ства ра ла -
штва сам увек оста вља ла оно
што је за ме не би ло нај зна чај -
ни је. Имам до ста тих сли ка и
во ле ла бих да их по кло ним гра -
ду Пан че ву, да се та ода бра на
де ла са чу ва ју за јед но. Би ло је
си ту а ци ја да ни сам же ле ла да
про дам не ку сво ју сли ку, али
сам по пу шта ла пред убе ђи ва -
њем ка да ви дим да им је за и -
ста ста ло.

l Ка ко сте свих ових го ди на
успе ва ли да ускла ди те сво ју

умет нич ку про фе си ју с глу мач -
ком ка ри је ром ва шег су пру га
Ми ро сла ва Жу жи ћа?

– Он је ме ни стал но да вао
по др шку, као и ја ње му. Умео
је да ми да са вет ко ји рад не би
тре ба ло да про дам. Ка же са -
мо: „Та је мо ја!” Че сто ми је
пре па ри рао плат на и ура мљи -
вао сли ке. Во зио ме је увек на
сли ка ње и оби ла зи ли смо за -
јед но ве ли ке свет ске му зе је. Уз
ме не је учио о ли ков ној умет -
но сти, а не ка да је то зна ње ка -
да смо бо ра ви ли за јед но у ко -
ло ни ја ма та ко ле по пре при ча -
вао да су мно ги ми сли ли да је
и он сли кар. С дру ге стра не, и
ја сам ње му увек би ла по др -
шка. По ма га ла сам му та ко што
сам га пре сли ша ва ла ка да је
при пре мао сво је уло ге. Ње го -
ви при ја те љи глум ци су би ли
че сто го сти и уче сни ци на мо -
јим са мо стал ним из ло жба ма.
Све за јед нич ки ре ша ва мо, ве -
за ни смо јед но за дру го и ме -
ђу соб но се до пу ња ва мо.

l Ва ше жи во те је ве о ма обо -
га тио је дан бо ра вак у Па ри зу
1984. го ди не, ко јем сте по све -
ти ли и књи гу?

– На кон кур су сам до би ла
пра во да ко ри стим ате ље у згра -
ди „Cité internationale des arts”
у Па ри зу. То је би ла јед на ве о -
ма за ни мљи ва че тво ро спрат на
гра ђе ви на ко ју су за ку пљи ва ле
раз не др жа ве, па и с про сто ра
бив ше Ју го сла ви је, за бо ра вак
умет ни ка. Би ла су че ти ри ате -
љеа: за Вој во ди ну, Ср би ју, Хр -
ват ску и Сло ве ни ју. Су пруг и ја
смо та мо би ли у но вем бру и де -
цем бру 1984. Пла ћа ли су се са -
мо они основ ни тро шко ви. За
та два ме се ца би ла сам не пре -
ста но на дах ну та му зи ком, сли -
ка ма, дру же њем с при ја те љи -
ма. Чак сам по сле и об ја ви ла
књи гу у ко јој се на ла зе цр те жи
мо сто ва ко је сам сли ка ла и днев -
ник ко ји сам во ди ла, пр вен стве -
но да бих са чу ва ла успо ме ну на
те да не. Ски ци ра ла сам мо сто -
ве на ли цу ме ста, а у ате љеу
сли ка ла акри ли ком у бо ји. Они
су у ствар но сти би ли си ви, али
су на ме не оста ви ли та кав ути -
сак да сам их ра ди ла у жи вим
бо ја ма. По под не смо ишли у
му зе је и по зо ри шта и дру жи ли
се с при ја те љи ма. То нам је за -
и ста био нај леп ши пе ри од у жи -
во ту.

l На шта сте нај ви ше по -
носни?

– Ми слим да сам нај по но -
сни ја на сво је ђа ке. На осно ву
мо је про фе су ре и сли кар ства
до би ла сам Но вем бар ску на -
гра ду. Уло жи ла сам се бе у тај
рад с де цом. Би ла је то оба ве -
за ко ју сам ра ди ла с ве ли ком
љу ба вљу.

Мир ја на Ма рић

Име на Ми ло ша Цр њан ског
(1893–1977) и Та ди је Сон дер -
ма је ра (1892–1967) не рас ки -
ди во су по ве за на с Пан че вом:
пр ви је у мла до сти жи вео и
ра дио у Пан че ву, где је пре да -
вао у Гим на зи ји, а дру ги је пи -
о нир на ше ци вил не ави ја ци је,
ко ја је по че ла да се разви ја
баш на ае ро дро му у Пан чеву.

Го ди не 1926. ста ја ли су је -
дан на спрам дру гог с пи што -
љем у ру ци, го то ви да уби ју
или по ги ну. Ова ко је то било...

Мег да ни у Ср би ји ни су не -
ста ли с ју нач ким вре ме ни ма
Јо ва на Кур су ле и Хај дук Вељ -
ка, већ су сма тра ни ви те шким
на чи ном раз ре ше ња спо ро ва
и по сле Ве ли ког ра та. Нај по -
зна ти ји дво бој из тог пе ри о да
је ду ел Ми ло ша Цр њан ског и
Та ди је Сон дер ма је ра крај Вр -
шца 26. сеп тем бра 1926.

Пљу ска ње ру ка ви ца ма

Раз лог ду е ла дво ји це ве ли ка -
на – пр ви је је дан од нај бо -
љих срп ских пе сни ка и пи са -
ца, а дру ги рат ни хе рој и пи -
о нир рат ног и ци вил ног ва -
зду хо плов ства – био је у скла -
ду са свим што је по зна то о
те шком, пр знич ком ка рак те -
ру Цр њан ског: иза зва ла га је
пот пу но бе сми сле на рас пра -
ва у ка фа ни о то ме да ли су
бо љи не мач ки или фран цу -
ски ави о ни. „Ове је го ди не
био за ма ло крај на шем пи -
сцу. Не да ле ко од Вр шца, на
чи сти ни, у јед ном шу мар ку,
пред њим је ста јао мр ки офи -
цир Дан тес, Та ди ја Сон дер -
ма јер, с упе ре ним пи што љем.
По оно ме што су ми при ча ли

Ми лош Цр њан ски и Ду шан
Ма тић, Ми лош се по сва ђао
са сво јим ва зду хо плов ци ма и
њих пе то ри цу, са Та ди јом Сон -
дер ма је ром на че лу, пљу скао
по ли цу бе лим ру ка ви ца ма.
По звао их је на дво бој. Сви су
од би ли да се ту ку зна ју ћи да
је то по ги бељ но за Цр њан -
ског, сем Та ди је, ко ји је остао
да бра ни офи цир ску част”,
пи ше Вла ди мир Бу њац у

књизи „Ка ме но ва ни Цр њан -
ски”. По зна то је да су дво ји -
ца мег дан џи ја од лу чи ла да се
об ра чу на ју пи што љи ма по ро -
ди це Дун ђер ски, и то крај Вр -
шца. До го вор је био да ко год
да по ги не, све до ци вла сти ма
при ја ве као не сре ћу у ло ву.
Се кун дан ти Цр њан ском би ли
су књи жев ник Ду шан Ма тић

и ре ди тељ Бран ко Га -
ве ла, док је Сон дер ма -
је ру све док био ар хи -
тек та и пи сац Алек сан -
дар Де ро ко.

Бро ја ње ко ра ка, 
па пу цањ

„У од ре ђе но вре ме кре -
ну ли су на за ка за но ме -
сто. Цр њан ски и Сон -
дер ма јер ста ли су на -
сред по љан че та окре -
ну ти ле ђи ма. И он да
кре ну ли бро је ћи ко ра -
ке, окре ну ли су се. Гле -
да ли су се не тре ми це.
Пра во пр вог пуц ња
имао је пе сник Цр њан -
ски. На рав но, про ма -
шио је. Пу цањ је од -

јек нуо као гром, от ки нуо ли -
шће и по пла шио пти це”, пи -
ше Бу њац. О то ме шта се до -
го ди ло по сле то га по сто је две
вер зи је. Бу њац пи ше да Сон -
дер ма јер „ди же ру ку, ни ша -
ни у гла ву, гле да ју га све тле
и ваљ да за пла ше не очи Цр -
њан ског, по вла чи ороз је дан -
пут, дру ги пут, тре ћи, не иде”.
„У ства ри, Сон дер ма јер се
спе тљао, ни је имао ари сто -
крат ске ма ни ре и на ви ке, ни -
је знао ка ко се пу ца из ста -
рин ског, на кин ђу ре ног пи -
што ља по ро ди це Дун ђер ски.
Хва тао је уме сто оро за кит -
ња сти се деф ис под оро за. То
је спа сло Цр њан ског”, твр ди
он. Ме ђу тим, дру га чи ји опис
да је Ми лан Јо ва но вић Сто -
ји ми ро вић, по зна ник Цр њан -
ског и ње гов са рад ник у по -
слан ству у Бер ли ну: „Цр њан -
ски је пу цао пр ви и про ма -
шио. Сон дер ма јер је он да
ски нуо мо нокл и ре као: ’Je
renonce!’ (Од у ста јем!) – и ни -
је хтео да пу ца уоп ште. Цр -
њан ског је тек то и та кво по -
на ша ње до ве ло до бе са! Он
је пра скао, драо се и тра жио
да Сон дер ма јер пу ца, али овај
то ни ка ко ни је хтео”.

Ти ме је дво бој за вр шен, а
су коб раз ре шен.

Ми лан Јо ва но вић Сто ји ми -
ро вић пре нео је и ко мен тар
Цр њан ског о са мом дво бо ју:
„Ме не је ужа сно вре ђа ло што
Сон дер ма јер ни је хтео да пу -
ца. Пи тао сам се: да му ни је
ис под до сто јан ства да пу ца
на ме не? Био сам из ван се бе,
али мо рам да при знам да ме
је ње гов гест из не на дио и за -
пре па стио. Би ло је у ње му не -
че га зби ља ви те шког”.

НАШ ГОСТ: НА ДА ОЊИН ЖУ ЖИЋ, СЛИ КАР КА

ВЕ ЧИ ТА ЉУ БАВ ПРЕ МА 
ПЕ ШЧА НИМ ДИ НА МА

ОВО СЕ НЕ УЧИ НА ЧАСУ ИСТОРИЈЕ

Дво бој Цр њан ског 
и Сон дер ма је ра

Милош Црњански као војник

Тадија Сондермајер

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

За у зе ти Ов но ви и они ко ји су у
бра ку има ће ма ње емо ци о нал не
кри зе, па су мо гу ће сва ђе с парт -
не ром. На сре ћу, по сао ће вам
да ти сна гу да ис тра је те. Пред ва -
ма је по во љан пе ри од, чак и нов -
ча ни до би так.

Чу вај те гла сне жи це, гр ло и уши.
Пред ва ма је јед на ди на мич на
сед ми ца, пу на по слов них кон та -
ка та ко ји ће ре зул ти ра ти про ме -
ном по сла или но вим по ло жа јем.
Не од би јај те по ну ду за ду жи пут,
јер вам сле ди до бар про вод.

Ове сед ми це бу ди те опре зни у
све му што ра ди те. Мо гу ћа је не ка
но ва по ну да или укљу чи ва ње но -
ве осо бе у по сло ве. Нај бит ни је је
оста ти ми ран и не до но си ти ис хи -
тре не од лу ке. Обра ти те па жњу на
љу де с ко ји ма од ско ра са ра ђу је -
те, јер су мо гу ће пре ва ре.

По ро дич на де ша ва ња и про бле -
ми с мла ђим чла но ви ма при вре -
ме но ће вас из ба ци ти из рав но -
те же. Сти шај те свој бес без об -
зи ра на то ко је у пра ву и не
упуштај те се у рас пра ве – ни шта
не ће те ре ши ти. Охла ди те ма ло
гла ву.

Сма њи те унос со ли, јер се мо гу
ја ви ти ма њи здрав стве ни про -
бле ми. Пред ва ма је сја јан пе ри -
од, са мо по бе ди те страх и хра бро
кре ни те у ре а ли за ци ју сво јих за -
ми сли. До бри кон так ти са ино -
стран ством до но се до бит ке.

По вре ме не гла во бо ље ће се ја -
вља ти с раз ло гом. На по кон мо -
ра те до не ти јед ну жи вот ну од лу -
ку, по го то во Стрел ци пр ве де ка -
де, за то се уо зби љи те. Нај бо ље
је оно што до но си си гур ну бу дућ -
ност. Не мој те би ти са жа љи ви.

Ри зи куј те и ус пе ће те. По моћ
јед ног ста рог при ја те ља је као
бла го слов – до ћи ће у пра вом
тре нут ку. Пут у ино стран ство.
Сна гу вам да је љу бав. За у зе ти
или сло бод ни, има ће те го ми лу
удва ра ча. Мо гу ћи су сто мач ни
про бле ми.

Ин три ги ра ју вас па ра лел не ве зе,
али па зи те да не оста не те са ми.
Кон цен три ши те се на по сао, јер
ће вас на том по љу пра ти ти сре -
ћа. Мо же те оства ри ти све што
по же ли те. Мо гу ће су вр то гла ви це
и ви сок при ти сак, па схва ти те
свој ор га ни зам озбиљ ни је.

Са мо на пр ви по глед де лу је те не -
жно. На из не на ђе ње мно гих, ове
сед ми це ће те се раз го ро па ди ти.
Ово је при лич но те жак пе ри од,
па се тру ди те да бу де те што ви ше
са ми и не упа дај те у не по треб не
сва ђе. Бо ло ви у аб до ме ну.

Бо ло ви у врат ном де лу кич ме ће
вас му чи ти ду же вре ме. По не кад
пре ви ше ве ру је те љу ди ма и осла -
ња те се на ми шље ња дру гих. Уо -
зби љи те се и поч ни те ма ло ви ше
да ве ру је те се би. На гла ше ни су
по ве ћа ни тро шко ви због ква ро ва
у ку ћи.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

По слов ни пут кра јем сед ми це
мо же из ко ре на про ме ни ти ваш
по слов ни ста тус, а са мо од вас
за ви си хо ће ли то би ти на бо ље
или на го ре. Бу ди те му дри и
опре зни – ко ли ко год да је не ка
осо ба ин те ре сант на, ни је пра во
вре ме за тај не љу бав не ве зе.

Вре ме је да ко нач но игра те на
све или ни шта. Спре ми те се за
скок у бо љу бу дућ ност и за бо ра -
ви те страх. Мо гућ је ве ли ки
новча ни до би так, али и до бра
по слов на по ну да. Љу бав је у
вазду ху.
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА

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

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ СЕ НЕЋЕ ОБАВЉАТИ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ФОРД КА, 2001, реги-

строван до октобра 2020,

доброг стања, 750 евра.

063/140-62-92. (290108)

ФИЈАТ пунто 1.9 дизел,

2003, регистрован, 5 Б,

700 евра. 066/108-911.

(290108)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора, продаја делова,

долазим на адресу.

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

991. (289938)
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

7–16

ПРОДАЈЕМ јагањце.

063/892-12-08 (СМС)

ДОМАЋЕ кравље млеко

,сир, јогурт, могућа до-

става. 063/892-12-08

(СМС)

ДОМАЋЕ млеко ,сир, јо-

гурт, могућа достава.

063/892-12-08 (СМС)

МАЊИ фрижидер, веш-

машина, турбо рерна,

комбиновани фрижидер.

063/861-82-66. (290080)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре,

долазим на адресу.

064/158-44-10, 063/101-

11-47. (289969)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-

ћу на Златибору за не-

кретнину у Панчеву.

069/158-63-76. (289640)

МЕСНАТА прасад за кла-

ње или чување на прода-

ју. 060/444-55-03.

(299039)

КОФЕР шиваћа машина,

судопера с висећим, ком-

биновани кревет, угаона

гарнитура, телевизор.

063/861-82-66. (290080)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољи-

ца, може за гарсоњеру.

013/618-625. (289691)

ИНВЕСТИТОРУ потребан

плац за изградњу вишепо-

родичног стамбеног

објекта. Плацеви већи од

6 ари, на локацији ужег и

ширег центра града.

064/128-52-21. (ф)

ПРОДАЈЕМ 5 – 10 ари

грађевинског земљишта,

пословно-индустријска

зона, Власинска улица,

3.000 евра ар. 060/370-

70-90. (290035)

ПЛАЦ, Шарпланинска,

4,42 ара, темељ, папири,

вода, 19.500.  (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(290092)

ЦЕНТАР, продаја станова

и локала од 48 до 136

квм, укњижени у изград-

њи. 063/323-584.

(289528)

ОМОЉИЦА, строги цен-

тар, продајем једноипо-

собан стан, укњижен, 1/1.

064/021-19-31. (и)

КОТЕЖ, је днособан, 35,

ЦГ, 20.000, усељив. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (290092)

КОТЕЖ 1, двособан + до-

градња, 117 квм, ЦГ,

55.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66.

(290092)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

V, 37, ЦГ, терасе, сређен,

23.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (290092)

СТРЕЛИШТЕ, ВП, 34, ЦГ,

26.000, усељив. (67),

„Милка М”, 

063/744-28-66.

(290092)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребни станови, куће,

све локације. Брза реали-

зација. (67), 

063/744-28-66. 

(290092)

ПОТРЕБНА цимерка за

заједничко становање.

063/246-509. (290049)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у Самачком хоте-

лу. 063/631-338. (290066)

ЛУКС намештен и комфо-

ран стан у центру Панче-

ва, 4.0, са сауном и ђаку-

зијем. 064/000-11-30.

(289998/р)

ИЗДАЈЕМ суперкомфо-

ран трособан нов стан са

гаражом, двориштем.

063/301-151. (290048)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стан на Котежу

1, на дуже. 066/494-900.

(290043)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-

плетно намештен стан, 54

квм, центар. Немањина

бр. 5. Тел, 064/134-06-08. 

ЈЕДНОСОБАН комплетно

намештен, ЦГ, 30 квм,

Моравска, I спрат.

063/528-610. (290054)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стан на Тесли,

цена 100 евра,. 069/791-

730. (290070)

ИЗДАЈЕМ кућу, стара

Миса. 063/207-819.

(29096)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру са ЦГ.

Интернет, кабловска.

063/118-22-09. (290085)

ИЗДАЈЕМ кућу, стара

Миса. Тел. 060/011-96-66

(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан на Тесли,

обавезан депозит.

064/866-25-60. (290087)

ИЗДАЈЕМ локал од 86

квм, код Аутобуске ста-

нице. 063/278-421.

(289929)

ИЗДАЈЕМ локал 36 квм, у

самом центру. Повољно.

Тел. 063/861-90-53.

(289281)
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

Продаје се ПОСЛОВНИ ПРОСТОР у

Панчеву, Јаношикова 137. Магацин 330,

малопродаја 65, канцеларије 120. Усе-

љиво одмах. Аларм и видеонадзор. 

Писмене понуде 3. априла 2020, на адресу „Fokus

bel” d. o. o. Јаношикова 137, Панчево. Инфо теле-

фон 063/668-938. 

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

ИЗДАЈЕМ локал у центру.

Тел. 064/866-23-26,

064/866-23-50. (289814/р)

ТАМИШ капија, локали

за издавање, 107 – 200

квм. 063/338-332. (288827)

ЛОКАЛ, пијаца, 10,52,
само 8.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(290092)

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

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

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

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
бетонирање, стиропор,
бавалит, фасаде, ренови-
рање кровова. 063/865-
80-49. (289598/р)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе. Панчево-даље. Це-
на договор. 03/366-843,
063/193-22-29. (289954)

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

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

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

ПРЕВОЗ намештаја, робе,
грађевинског материјала,
селидбе. Иван, 064/243-
82-85. (287633)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, развод-

них табли, инсталација.

Мића. 064/310-44-88.

(289368)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте заве-

се, уграђујем, попра-

вљам. 063/882-25-09.

(289334)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(289606)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, столарија, веома по-

вољно. 064/280-26-15.

(289606)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, гуртне. Уграђу-

јем-поправљам. 064/181-

25-00. (289642)

ТВ и сателитске антене,

поставка, дигитализација,

информације из света.

064/866-20-70. (290042)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,

израда инсталација, ТА

пећи, бојлера, најјефти-

није у граду. 066/354-

412. (290097)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(290093)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(289678)

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

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

ПАРКЕТ постављам и хо-

блујем, мајстор с дугого-

дишњим искуством из Де-

бељаче, с материјалом

или без њега. Ноле (имам

и паркет), 013/266-52-20,

063/847-74-38. 

(288874)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија, санитари-

је, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (290052)

СЕЛИДБЕ, транспорт

комбијем и камионом,

демонтажа, монтажа на-

мештаја, изношење непо-

требних ствари, кутије за

паковање. 064/047-55-55.

(290109)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-
94. (290086)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 15, а средом,

четвртком и петком од 8 до 13 сати



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 27. март 2020.18

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

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



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 27. март 2020. 19

25. марта 2020, у 78. години, преминуо

је наш

ДРАШКО ЛУЧИЋ

Ожалошћени: синови САША

и ДУШАН, снаја ВИОЛЕТА

и унуке МИЛИЦА и МИЉАНА

(73/290100)

С великом тугом вас обавештавамо да нас

је, 25. марта, напустила наша драга

СЛАВИЦА БРАТУЉЕВИЋ
1960–2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Почивај у миру.

Супруг МИЛИНКО, ћерке МАРИЈА

и ТАМАРА, зетови и унуци

(88/290106)

Поштованој

СЛАВИЦИ

БРАТУЉЕВИЋ

последњи поздрав од

МИЛИЦЕ

(89/290106)

Последњи поздрав једином брату који нас

је изненада напустио у 65. години, 25.

марта 2020. године

ЖИКА ЖИВКОВ
1955–2020.

Ожалошћени: брат МИЛАН, РУЖИЦА,

ДАНИЈЕЛА и САЊА

(45/29079)

Преминуо је 21. марта 2020, у 88 години, наш во-

љени супруг, отац и деда

БОРИСЛАВ МИШЉАНОВ БОРА
1932–2020.

Остаће заувек у нашим срцима.

Супруга ЉИЉАНА, ћерка ОЛГА, зет МИША,

унук ГОРАН и унука САЊА

(5/290037)

Последњи поздрав мајци, свекрви, баки и пра-

баки

ДАНИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
25. XII 1929 – 18. III 2020.

Умрла и сахрањена у Радоњи – Хрватска.

Синови ЂУРО и МИЛОШ, снаје ХЕЛЕНА и ДРА-

ГАНА, унуци МИЛОШ, ИВА, ЈУЛИЈА и МАТИ-

ЈАЖ и праунуци ПАТРИЦИЈА, ПАТРИК и БАСТИ
(21/290053)

Последњи поздрав вољеној мајци, супрузи и ћерки

ЈАСМИНИ РАНЂЕЛОВИЋ

Вечност није довољно дуга да се заборави твоја добро-

та, ведри дух и велико срце. Почивај у миру анђеле

наш.

Ожалошћени: супруг СВЕТИСЛАВ, ћерка МИЛИЦА,

син МИЛОШ, сестра РУЖИЦА, отац МОМИР и остала

многобројна родбина и пријатељи
(26/290058)

МИЛАН

ВУЧКОВИЋ

Последњи поздрав

драгом Вучку

од НЕВЕНЕ, МАРКА,

ЗОРИЦЕ и ДУЛЕТА

(46/290082)

МИЛАН ВУЧКОВИЋ

Вучко мој, зар је морало овако.

Твоја ГОЦА

(48/290082)

МИЛАН ВУЧКОВИЋ
1957–2020.

Заувек ћеш остати у нашем срцу, ведар и насмејан као што си

и за живота био, никада те нећемо заборавити.

Син ДУШАН и снаја ЈЕЛЕНА

(49/290082)

МИЛАН ВУЧКОВИЋ

Отишао си без поздрава, али из срца нећеш

никад побећи.

Твоји ХУСАРИ

(30/290062)

Последњи поздрав дра-
гој и никад непрежаље-
ној комшиници

ЈАСМИНИ

РАНЂЕЛОВИЋ
Остаћеш вечно у нашим
срцима и увек ћемо те
се радо сећати.

Комшиница ЦАНА
ВОЈКА са породицом

(63/ф)

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ
25. III 2016 – 25. III 2020.

Сећања, у њима живиш. Недостајеш...

Сестре МИРЈАНА и МИЛИЦА са породицама
(74/290101)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају

студије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине је дана 26. 02. 2020. године, до-

нео решење о обиму и садржају Студије о процени

утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Рекон-

струкција система филтриране воде у Енергани

РНП, на к.п бр. 3557 КО Војловица СО Панчево.

Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад из Новог

Сада, Улица Народног фронта бр. 12.

Решење о обиму и садржају Студије о процени

утицаја на животну средину за предметни пројекат

може се добити на увид радним данима од 10 до

14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канце-

ларија бр. 39)

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објав-

љивања овог обавештења.

понедељком и уторком од 8 до 15,

а средом, четвртком и петком од 8 до 13 сати
РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

300-820, 300-830

Укуцајте ПАН

(размак) текст

малог огласа

до 10 речи

и све то

пошаљите

на број 1202
до среде

у 13 сати.
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Последњи поздрав

МИЛЕНИ ГРАОВАЦ

од пријатеља: ЖЕЉКО, БЛАГОЈЕ, ЛУКА, МИТАР, 

НИКОЛА, БОЛЕ, БОРА, ЈОЦА, ШУША, ЗОЋА, ТОЗА, 

МИРКО, ЖИВКО, ВИНКО, ДУГИ, ДОКТОР и НЕЂО

(41/290075)

Драгој тетка

МИЛЕНИ

последњи поздрав од: СОЊЕ, НЕМАЊЕ, ИСИДОРЕ, ДРАГАНА,

МАШЕ, ВЛАДИМИРА, СЛАЂЕ, МИЛАНА, МАЈЕ, ЗОРАНА, ВЛА-

ДАНА, НАЦЕ и ГЛИШЕ

Нека вас анђели чувају!!!

(54/290090)

Тужна срца се опраштамо од наше прије

МИЛЕНЕ ГРАОВАЦ

За незаборав, породица БОХАРЕВИЋ: 

МАРА, ДАРКО, ЕМА и деца

(34/290067)

Последње збогом нашој

МИЛЕНИ ГРАОВАЦ

Зашто тако?

Пријатељ си била, ушла у наше животе и рекла: „Ту

сам за вас”. А онда то и доказала, увек и несебично.

Зашто нас напусти тако брзо?

Остајеш заувек у нашим животу.

Породице МРАОВИЋ и MOR RI SON

(3/290033)

Тужна срца и с великим болом обавештавамо родбину и пријатеље

да је 22. марта 2020. преминула наша вољена супруга, мајка, свекрва

и бака

МИЛЕНА ГРАОВАЦ
1954–2020.

Остаћеш вечно у нашим срцима и мислима, јер таква доброта и снага

оставља дубоки траг у души заувек.

Супруг МИЛАДИН, синови НЕБОЈША и ОЗРЕН, снаје ДАНИЈЕЛА

и МАРИЈАНА и унуци СТРАХИЊА, НИКОЛА, МИЛИЦА и МИЛЕНА

(60/ф)

Последњи поздрав прији

МИЛЕНИ ГРАОВАЦ

од прије РАДИЦЕ АТАНАЦКОВИЋ и МИРЈАНЕ и

НЕНАДА ЛИШИН са породицом
(61/290095)

Последњи поздрав

АНТОНИЈУ СТАНКОВИЋУ
преминулом у 88. години.
Узор и понос сину ИВИЦИ, снаји МИЛКИ, унуцима
ВЛАДИ с породицом и ВИОЛЕТИ с породицом.
На свему хвала (71/29098)

Последњи поздрав стрини

МИЛЕНИ ГРАОВАЦ

БАНЕ са породицом

(90/290107)

МИРА МОЛНАР

Мојој Мири, за незаборав, за дивне дане нашег

детињства и младости проведене у Старчеву,

одакле смо кренуле свака својим путем, а заувек

остале нераздвојне.

Сломљена, из дубине срца, толико жалим.

ЈОКА са децом НИКИЦОМ, 

БИЉОМ и МИЛОШЕМ

(9/290044)

МИРЈАНА МОЛНАР
6. III 1951–16. III 2020.

И кад престанете да тугујете сећаћете се како је

било лепо. 

Ожалошћени: супруг ЈОЖЕФ, ћерка ТАЊА, EN NA,

MIA, ЛИЛ, ЗОЛИ, РЕНАТА, МАТХЕА и ПЕРА

(10/290045)

Последњи поздрав се-
стри и заови

МИРЈАНИ

МОЛНАР

Дадо, хвала ти за све.
Вечно ћеш живети у на-
шим срцима.

Твој брат БОШКО
и снајка МИЛАДИНКА

(11/290045)

Последњи поздрав

сестри

МИРЈАНИ

МОЛНАР

од породица

ВЕЉКОВИЋ

и ЈОВАНОВИЋ

(13/290045)

МИРЈАНА

МОЛНАР

Последњи поздрав

сестри Мири од се-

стре ВЕРИЦЕ, зета

ДУЦЕ и сестрића СР-

ЂАНА и ВЛАДАНА са

породицом

(14/290045)
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Умрла је наша вољена прабака, бака и мајка

ТАТИЈАНА ОГРИЗОВИЋ
рођ. Марсенић

5. VI II 1933 – 17. III 2020.

Шибеник Земун

Сахрањена у петак, 20. марта.

Заувек у нашим срцима и сећању.

Синови РАДОМИР и СИНИША

са супругом ЉИЉАНОМ, унука ИВАНА

са супругом ДОБРИВОЈЕМ

и ћерком СОФИЈОМ и унука МИЛЕНА
(19/290051)

Последњи поздрав

драгој прији

ТАЊИ

Породице СТАНКИЋ

и АРСИЋ

(20/290051)

тетка ТАЊИ ОГРИЗОВИЋ

последњи поздрав.

МОЦ, БЕЛИ, ПАНТА, СМЕЛЕ, ЂОЛЕ, ЖИЛЕ,

ВОЈА, КОКА, ЖАКИ, САВИЦА ЋИРА,

МАРЦИ, ДОКСИ, БОТАРА, ЗОЛИ, ИГЊА,

СИБИН, ЈОЦА, ДУЛЕ, МИКИЦА, ЦРНИ и

ЈАНКЕЉА

(27/290059)

23. марта преминула је наша драга

ОЛГА РАКИЏИЋ
1933–2020.

Ожалошћени: синови ИВАН

и РАДОМИР, снаје СЛАВИЦА

и МИРЈАНА, унуци ВЛАДИМИР и ИГОР,

унука АНЕТА, зет АНДРЕЈА

и праунук ЛУКА

(33/290065)

Последњи поздрав

ГОРЈАНИ КОНСТАНТИНОВИЋ
28. VI II 1935 – 22. III 2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(35/290068)

Последњи поздрав

ТАЊИ

ОГРИЗОВИЋ

Породица

СТЕФАНОВИЋ

(47/290081)

Последњи поздрав мојој баби

ОЛГИ РАКИЏИЋ

Коначно преко кућног прага...

… шетај сада слободно по небесима.

Волим те.

Унука АНЕТА

(96/290110)

Тето моја

МИРА

Већ си пуно пута фи-

зички недостајала.

Духовно не, и нећеш.

С љубављу, твоја

ОЉА са породицом

(12/290045)

Последњи поздрав нашој

МИЦИ

Ти знаш колико смо те волели, колико смо волели твоју доброту,

благост, пожртвованост... Волели смо тебе.

Сада нам остаје да волимо успомену на тебе, да је носимо дубоко

у себи, захвални што си била део наших живота.

Син ПЕТАР, снаја МАРИЈА и унуци ТАТЈАНА, НАТАША и ФИЛИП

(75/290102)

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ

целом колективу До-

ма за стара лица „Fa -

mily Gar den” на не-

измерној бризи и по-

свећености према

нашој мајци, свекр-

ви, сестри и баки

МИЛИЦИ ПАП

Породица

(77/290102)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 24. марта 2020.

преминула наша драга

t

МИЛИЦА ПАП
1952–2020.

Сахрана је обављена 26. марта 2020, на Католичком гробљу

у Панчеву.

Ожалошћени: синови ДАНИЕЛ и ПЕТАР, сестре МИРЈАНА,

ЉИЉАНА и СМИЉА са породицама

(78/290102)

Напустила нас је наша мајка, свекрва и бака

МИЦА

Нисмо успели да се опростимо како смо желели.

Остаје велика празнина у нашим срцима.

Твоји: ДАНИЕЛ, ЛИДИЈА, ЛЕА и ПАВЛЕ

(76/290102)

После кратке болести изненада је преминуо наш

МИЛОЈЕ ЈАНЧИЋ
1934–2020.

Наш вољени Милоје преминуо је 23. марта. Чу-

ваћемо успомену на тебе.

Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА, ћерка ДРАГИЦА,

син ДУШАН, унука НЕВЕНА, снаја ДРАГАНА и

остала родбина и пријатељи
(36/290069)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 15,

а средом, четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да 

на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Последњи поздрав мом деди

ДРАГОМИРУ АРАНЂЕЛОВИЋУ

Унука АНДРЕА

(67/ф)

Последњи поздрав

ДРАГОМИРУ

Колектив „Банат превоз”

(68/ф)

Последњи поздрав

СВИРИЈУ

Пријатељи и другари

са Старог Тамиша

(69/ф)

Последњи поздрав

ДРАГОМИРУ

АРАНЂЕЛОВИЋУ

Комшије са Тесле

(70/ф)

ДРАГОМИР АРАНЂЕЛОВИЋ

Саосећамо у болу и тузи поводом смрти

драгог нам деде.

АНДРЕА и ЗОРАН

(72/290099)

Последњи поздрав мом другу

СВИРИЈУ

Кум ЕРА из Аустралије са породицом

(91/ф)

Последњи поздрав

ДРАГОМИРУ

од ВЕСНЕ из Израела са породицом

(92/ф)

Последњи поздрав комшији

ДРАГОМИРУ

од комшиница ИКЕ и ВЕРЕ ЧОЛО

са породицом

(93/ф)

Последњи поздрав

ДРАГОМИРУ

АРАНЂЕЛОВИЋУ

од АНДРЕЕ и АЛЕКСАНДРА ЧАБРИЛО

(94/ф)

БРАНЕ НИКОЛИЋ
1954–2020.

Љубав према теби никада неће престати.

Недостајеш за све што долази...

Твоји најмилији: ЈЕЛКА, МИЛЕВКА, 

ЖАКЛИНА и БРАНКИЦА, ШЕЛЕ, 

ДЕЈАН, ИВА, ЛЕНА, ДУЊА и ИЊА
(56/29091)

БРАНЕ НИКОЛИЋ

Последњи поздрав ком-

шији Бранету од поро-

дице ВАСИЛЕСКИ

(57/29091)

БРАНE

НИКОЛИЋ

Последњи поздрав

Бранку од ујака

СПИРЕ и ујне ЉИЉЕ

(17/290050)

БРАНE

НИКОЛИЋ

Последњи поздрав

Бранку од сестре

РАЈКЕ са породицом

(18/290050)

Драгом ујки

БРАНЕТУ

НИКОЛИЋУ

За све што долази не-

достајеш.

МИКИЦА

(50/290083)

ДУШАН

ДАВИДОВ
1933–2019.

Прошла је тужна го-

дина откада те нема.

Твоја супруга

са децом

(51/290084)

300-820, 300-830
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24. марта 2020, у 80. години, преминуо је наш

ДРАГОМИР АРАНЂЕЛОВИЋ СВИРИ
1940–2020.

Сахрана ће се обавити 26. марта 2020, у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву, у кругу

породице.

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, ћерка НАТАША, унука АНДРЕА

и син РАДИША са породицом

(64/ф)

Последњи поздрав супругу

ДРАГОМИРУ

АРАНЂЕЛОВИЋУ

ГОРДАНА

(66/ф)

Последњи поздрав мом тати

ДРАГОМИРУ

АРАНЂЕЛОВИЋУ

Ћерка НАТАША

(65/ф)
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� Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трош-
кова од ПИО фонда ОДМАХ! 

� Велики избор погребне опреме и сређивање 
комплетне документације

� Бесплатан долазак у стан сервисног референта
� Превоз покојника уземљи и иностранству
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ИВАН БАТА

МАТЕЈИЋ
24. III 2008 – 24. III 2020.

Тужни, али поносни

што смо твоји.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји: ДУЊА, 

ИВАНА и КОЛЕ

(4/290076)

27. марта навршава се
година од смрти наше
драге комшинице

МАЦЕ

ВИТОМИРОВ

Бескрајно недостајеш.

МИРА, МИЛИЦА

и МИРКО
(16/290047)

24. марта 2020. навршава се седам година

откако није са нама

ВИДОЈЕ ДОЈЧИНОВСКИ
1938–2013.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга ЂУВЕЗА, ћерка ДРАГАНА

и син ДУШАН са породицама

(22/290055)

СЕЋАЊЕ

РАДОМИР

САВАНОВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2020.

Петнаест година туге
без нашег вољеног сина. 

Твоји неутешни
родитељи и сестра

(25/290057)

СЕЋАЊЕ

РАДОМИР

САВАНОВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2020.

Заувек у нашим срцима

и мислима.

Твоји: ДУШИЦА, 

МАРКО и ЈОВАНА
(24/290057)

У суботу, 28. марта 2020, у 11 сати, на Пра-

вославном гробљу у Панчеву даћемо по-

лугодшњи помен (поштујући мере за оку-

пљање) нашој драгој

ЉИЉАНИ ЂЕРИЋ

Тек сад недостајеш.

Супруг СВЕТОЗАР, син СЛОБОДАН, 

унука МИЛИЦА и снаја БИЉА

(31/290063)

СЕЋАЊЕ

28. III 2016 – 28. III 2020.

МИЛОРАД

ОЖЕГОВИЋ

МИКИ

Боли и не пролази...

Недостајеш бескрај-

но све ове године...

Заувек у срцу и души

твоје ДРАГЕ, ЛУКЕ,

МЛАДЕНА, СТРАЛЕТА

и МИШЕ

(37/290071)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ
2016–2020.

И даље све боли за тобом.

Твоји најмилији

(42/2900769

28. марта 2020, у 11

сати, на Новом гро-

бљу у Панчеву, одр-

жаћемо шестомесеч-

ни помен нашој во-

љеној

АНИ

ЧУКИЋ

Време тихо пролази,

а бол остаје.

Много нам недоста-

јеш.

Твоји најмилији

(53/290088)

У суботу, 28. марта

2020. године, у 11 са-

ти, на гробљу Котеж,

одржаће се четрдесе-

тодневни помен

НАДА

ВУЈОВИЋ
1953–2020.

Хвала ти што си била

део нашег живота.

Ћерка МИЛИЦА, 

зет НЕНАД

и унука ПЕТРА

(55/290089)

26. III 2013 – 26. III 2020.

БРАНИСЛАВ

ЛАЗИЋ

Време не лечи...

Заувек недостајеш.

Твоји: ДРАГОЈЛА,

АЦА, МАКИ и ИКА

(58/29094)

Годишњи помен

МИЛЕТУ

СТОЈАНОВИЋУ

од породице

и пријатеља

(95/ф)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш

драги

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ
1952–2020.

преминуо 24. марта 2020.

Сахрана је обављена 26. марта 2020, у 15 сати,

на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка ЈЕЛЕНА са породицом,

супруга РАДМИЛА са ћерком ИРЕНОМ и уну-

ком МАРИЈАНОМ, сестре СТОЈКА, СТАНОЈКА

и НАДА и остала родбина и пријатељи

(81/290105)

Опраштамо се од нашег драгог

РАЈКА ЈОКСИМОВИЋА

Памтићемо те по доброти несебичној љу-

бави и пожртвованости. 

Захвални смо ти што си био део нашег

живота и са поносом чувамо успомену на

тебе.

Супруга РАДМИЛА са својом ћерком

ИРЕНОМ и унуком МАРИЈАНОМ

(82/290105)

Последњи поздрав нашем драгом зету и

добром пријатељу

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

РАДЕНКО ПУРИЋ са породицом

из Подгорице

(84/290105)

Последњи поздрав нашем драгом зету и

добром пријатељу

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

РАДАНА и ЈОВАН ШЉУКИЋ

са породицом из Подгорице

(83/290105)

Последњи поздрав нашем драгом зету и

добром пријатељу

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

РАДОЈЕ ПУРИЋ са породицом

из Подгорице

(85/290105)

Последњи поздрав нашем драгом брату

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

Сестре СТОЈКА, СТАНОЈКА и НАДА

(86/1290105)

Последњи поздрав тати

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

Утехе нема, заборав не постоји. Само су-

зе, туга и неизрецив бол.

Живећеш у нашим срцима и мислима.

Ћерка ЈЕЛЕНА са породицом

(87/290105)

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

на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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2. априла навршава се

шест месеци од смрти

МИЛЕ

ВАБРИК

Мајко, никада те не-

ће преболети и забо-

равити.

Твој син ИГОР
(1/290025)

2. априла навршава

се шест месеци од

смрти

МИЛЕ

ВАБРИК

Неутешни: 

ћерка СУЗАНА

и унук ЖЕЉКО
(2/290026)

Мили

АНДРИЈА ПАРЧЕТИЋ
2017–2020.

Много ми недостајеш. Много нам недостајеш.
Твоји најмилији

(6/290038)

24. III 1994 – 24. III 2020.

ЉУБОДРАГ МИЛИЋЕВИЋ
Радо те се сећамо.

Твоји: син и ћерка са породицама

(7/29004) и супруга ГОРДАНА

28. марта 2020. даваћемо годишњи помен

нашој вољеној

СЛАЂАНИ ЈОКИЋ
2019–2020.

Данас ти је рођендан душо, а и година да-

на од твог прераног одласка. Бол и тугу

време не лечи. Тебе нема а то боли, много. 

Неутешни: супруг БРАНИСЛАВ, 

отац МИРКО, мајка НАДА

и сестра ЈАСМИНА са породицом
(8/290040)

25. марта навршава се годину дана откако није са на-
ма супруг отац и деда

ЉУБИША НИКОЛИЋ
Његови: супруга СНЕЖАНА, синови ДЕЈАН и ГОРАН,
снаја ТИЈАНА, унуци ЛУКА, АНДРЕЈ и СЕРГЕЈ и много-
бројни пријатељи (15/290046)

МИЛИЦА ЈОВАН

ЉУБОВИЋ ЉУБОВИЋ
1943–2000. 1942–2008.

Љубав, захвалност и успомена.

Ваши најмилији

(23/290856)

др ДОБРИВОЈ ОЛЋАН
2006–2020.

Твој лик и племенита дела вечно ће живети у нашим
срцима.

Породице ОЛЋАН, АЈДУКОВИЋ и КНЕЖЕВИЋ
(28/290061)

ЊЕГОВАН

ЈАНКО ДАНИЦА
Сећања не бледе, успомене су јаке.

Породице ОЛЋАН и ИВАЧКОВИЋ
(29/290061)

Прошло је седамнаест тужних година откако није са нама

РАДИВОЈ САВЕСКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(32/290064)

Сећање на нашу драгу

ЉИЉАНУ МАРЧЕТИЋ
30. III 2010 – 30. III 2020.

С поносом и љубављу чувамо успомену на тебе.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(38/290072)

Сећање на нашу драгу

ЉИЉАНУ МАРЧЕТИЋ
2010–2020.

Године пролазе, а туга и бол за тобом остају.
Мајка ВИДОСАВА, брат ЗОРАН и сестра ВЕРОСЛАВА
са породицом

(39/290073)

МАРКО ПЕКОВИЋ
2. IV 2016 – 2. IV 2020.

Увек и свуда у нашем свему.

Мама и тата

(40/290074)

У суботу, 28. марта 2020, у 11.30, даваћемо годишњи
помен нашем драгом

ДРАГАНУ ГАВРИЛОВИЋУ ГАГИЈУ

Недостајеш нам...
Твоји најмилији

(43/2900779

29. марта навршавају се две тужне године

откако није са нама никад непрежаљена

ЈАГОТКА КРСТИН

Заувек у нашим срцима.

Супруг ДРАГОМИР и синови

ПЕТАР и ДЕЈАН

(44/290078)

ДРАГИЦА

БУНДАЛО
26. III 2004 – 26. III 2020.

Време пролази, а ти

драга си увек са нама.

Твоји: супруг, ћерке,

унуке и зетови

(52/290084)

Прошла је година откако није са нама наш отац и три године отка-

ко није са нама наша мајка

ВОЈИСЛАВ МАНДИЋ ДУШИЦА МАНДИЋ
1926–2019. 1935–2017.

Ваши синови: БРАНИСЛАВ, МИРОСЛАВ и СИНИША са породицама

(59/ф)

СЕЋАЊЕ

ЈАГОТКА КРСТИН
2018–2020.

Прошле су две тужне године без тебе а ти нам

и даље много недостајеш. Оставила си доброту

која се не заборавља и тугу која не пролази.

Хвала ти за несебичну љубав, пожртвовање...

Има те у мислима и причама, али те нема тамо

где нам највише требаш, у животу.

Породице МАРКОВИЋ и МИЛЕНКОВИЋ

(79/290103)

Година је прошла а туга и бол не пролазе

СЛАЂАНА ЈОКИЋ
2. IV 2019 – 2. IV 2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруг БРАНИСЛАВ, свекар СЛОБОДАН, свекрва ЈЕЛЕНА

и девер ВЛАДИМИР са породицом (80/290104)
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Ван ред но ста ње уве де но по во -
дом пан де ми је ко ро на ви ру са у
Ср би ји је про гла ше но 16. марта.

То зна чи да ће нам се у бор -
би про тив ове по ша сти мно го
то га из ко ре на про ме ни ти, што
је већ од пр вог да на по ста ло
ви дљи во на сва ком ко ра ку и у
на шем гра ду.

Ка ко су сва ко дев но сти за ле
ве сти о но вим ме ра ма, би ло је
све упа дљи ви је да нам се жи -
вот пре тва ра у изо ла ци ју.

Са уво ђе њем ван ред ног ста ња
кре та ње љу ди по че ло је да је -
ња ва, a већ по сле 17 са ти, осим
па са и ма ча ка, на ули ца ма ни -
је би ло мо гу ће ви де ти људ ско
би ће, из у зев тек по не ког рад -
ни ка ко ји се вра ћао с по сла или
за о ста лог би ци кли сту ка ко
ужур ба но окре ће пе да ле не би
ли уте као по ли циј ском ча су.

Ме ђу тим, и у ова ко оте жа -
ним усло ви ма жи вот мо ра не -
ка ко да те че. Са да ка да је, по -
ред оста лог, уки нут јав ни пре -
воз, ка да не ра де уго сти тељ ски
објек ти и ка да је огра ни че но
на пу шта ње до мо ва ста ри ји ма
од 65 го ди на, ве ће гру пе љу ди
мо гу ће је сре сти ис пред ба на -
ка, про дав ни ца и, на рав но, тр -
го вин ских рад њи.

Ипак, др жа ва је у не де љу
омо гу ћи ла пен зи о не ри ма да се
у ра ним ју тар њим са ти ма снаб -
де ју у ви ше од че тр де се так

тргови на. Ни је би ло пре те ра -
них гу жви, али док су мно ги
би ли ди сци пли но ва ни и про -
пи сно за шти ће ни ма ска ма и
ру ка ви ца ма, би ло је и оних ко -
ји то ни су ура ди ли.

А ка ко функ ци о ни шу не ки
дру ги сег мен ти жи во та, 
би ће пре до че но у на ред ним
редовима.

Ин фор ма ци је за во за че

Вла сни ци ау то мо би ла ко ји ма
уско ро ис ти че ре ги стра ци ја
про ду же ње мо гу оба ви ти ис -
кљу чи во на тех нич ким пре гле -
ди ма у овла шће ним сер ви си -
ма, ка кав је, ре ци мо, Ау то-цен -
тар „Зо ки”, ко ји ра ди сва ко -
днев но од 7 до 16 са ти.

Уко ли ко гра ђа ни мо ра ју да
из ва де но ва до ку мен та, из
МУП-а апе лу ју да им се обра те
елек трон ским пу тем на адре су
upravazaupravnepos love-
@mup.gov.rs и са че ка ју да ље
ин струк ци је.

Пан че вач ка екс по зи ту ра Ау -
то-мо то са ве за Ср би је ра ди за -
сад по уста ље ном ре жи му – од
8 до 16 са ти рад ним да ни ма, а
пре ма ре чи ма за по сле ног Пре -
дра га Трај ко ви ћа, нај ви ше је
пи та ња у ве зи са си ту а ци јом
на гра нич ним пре ла зи ма, на
ко ји ма се од ви ја са мо те рет ни
пре воз. Те и све дру ге ин -
форма ци је мо гу се до бити

пози вом на број те ле фо на Опе -
ра тив ног цен тра АМСС-а: 1987.

Што се ти че ау то-ме ха ни ча -
ра, вул ка ни зе ра и про да ва ца
ау то-де ло ва, они та ко ђе ра де,
али све оте жа ни је, уз не у по ре -
ди во ма њи обрт му ште ри ја.
Исто ва жи и за Пар кинг-сер -
вис, ко ји оба вља сво је ре дов не
по сло ве у до зво ље но вре ме.

Кре та ње по љо при вред ни ка

По љо при вред ни ра до ви мо ра -
ју да те ку на уста љен на чин и
ван ред но ста ње не ће ути ца ти

на њи хо во оба вља ње. Мно ги
од њих на ме ра ва ју да то чи не
и у  ноћ ним са ти ма, па су се
због уве де них ме ра на шли у
ди ле ми.

Сто га је Упра ва за за шти ту
би ља Ми ни стар ства по љо при -
вре де про пи са ла на чин на ко -
ји по љо при вред ни ци мо гу да
до би ју до зво лу за бо ра вак на
њи ви и у вре ме пот пу не за бра -
не кре та ња – од 17 са ти до 5
из ју тра.

Ин фор ма ци је о на чи ну до -
би ја ња ове до зво ле на ла зе се
на сај ту Гра да Пан че ва (), али
је Се кре та ри јат за по љо при вре -
ду оба ве ште ње про сле дио и
свим скуп шти на ма ме сних за -
јед ни ца и удру же њи ма по љо -
при вред ни ка на те ри то ри ји гра -
да Пан че ва. Оба ве ште ње је по -
ста вље но и на огла сне та бле
ме сних за јед ни ца.

При ја ва се под но си на број
те ле фо на 064/88-18-449 (ва жи
за Ју жно ба нат ски округ), Упра -
ви за за шти ту би ља на имејл
agromere@registar-uzb.rs или
на број те ле фо на 064/88-18-
449, При вред ној ко мо ри Ср би -
је на имејл bis@pks.rs или број
те ле фо на 011/33-00-900.

У на ве де ној при ја ви нео п -
ход но је на ве сти име, пре зи -
ме, број лич не кар те и адре су
ли ца ко ја ће се кре та ти у пе ри -
о ду од 17 ча со ва до 5 ују тру.
По ред то га, тре ба на зна чи ти и

број по љо при вред ног га здин -
ства, ло ка ци ју оба вља ња нео п -
ход них рад њи, као и вре ме и
дан ка да ће би ти спро ве де не
ме ре.

До зво ла кре та ња ће ва жи ти
са мо за на ве де ни дан, а рок
за од го вор на зах тев је до 48
сати.

Цр кве

Иа ко је па три јарх Срп ске пра -
во слав не цр кве Ири неј из ја вио
да та вер ска ин сти ту ци ја по -
др жа ва све ме ре ко је је др жа ва
из ре кла, у свим пан че вач ким
хра мо ви ма слу жбе су се од ви -
ја ле као до сад, на шта ни ко од
пан че вач ких ве ли ко до стој ни -
ка ни је имао ко мен тар.

Пре ма ре чи ма све ште ни ка
из по је ди них хра мо ва, на њи -
ма је би ло упа дљи во ма ње вер -
ни ка, ко ји ма је оста вље но на

са ве сти да ли ће до ла зи ти у
цр кве. Исто ва жи и за са хра не
ко је су оба вља не по пра во слав -
ним оби ча ји ма, јер су по кој -
ни ке углав ном пра ти ли са мо
чла но ви нај у же по ро ди це.

С дру ге стра не, жуп ник Ла -
сло Ђу риш, би скуп Ри мо ка то -
лич ке цр кве Све ти Кар ло Бо -
ро меј ски, ка же да је за ка то -
лич ке вер ни ке у Пан че ву до -
шла уред ба из Зре ња нин ске би -
ску пи је да од тог да на па на да -
ље не ће би ти јав них све тих ми -
са, што зна чи ни не де љом ни
рад ним да ни ма.

– Али да би на не ки на чин
ипак до би ли ми ло сти све те ми -
се, отво ри ли смо на „Феј сбу -
ку” стра ни цу „Цр ква Све ти Кар -
ло Бо ро меј ски – Пан че во”, где
сва ког да на у 8 са ти ују тро пре -
но си мо ужи во све ту ми су из
ка пе ла на шег па ро хиј ског до -
ма. И на ова кав на чин же ли мо
на шим вер ни ци ма или би ло
ко ме да ти мо гућ ност да у овом
те шком вре ме ну мо гу при су -
ство ва ти нај све ти јој ли тур ги -
ји, да чу ју реч бож ју и да за јед -
нич ком мо ли твом до би је мо ду -
хов ну сна гу за ово је дин стве но
вре ме. За то нас па па Фра ња
че сто по зи ва на мо ли тву и ка -
же: на пла не тар но ра ши рен ви -
рус од го ва ра мо пла не тар но ра -
ши ре ном за јед нич ком мо ли -
твом – на во ди жуп ник.

Кан це ла ри ја жу пе не ће ра -
ди ти, из у зев у слу ча ју при ја -
вљи ва ња са хра на, ко је се мо гу
оба ви ти, али са мо у при су ству
нај бли жих, то јест мак си мал -
но до де сет осо ба, као и да се
да ће не сме ју ор га ни зо ва ти.

На сли чан на чин, пу тем „Феј -
сбу ка”, вер ни ке је о пре стан ку
оку пља ња у сло вач кој еван ге -
лич кој цр кви у Вој ло ви ци оба -
ве стио њен фа рар Бра ни слав
Ку лик.

Так си слу жба

Као и мно ги дру ги, и так си сти
функ ци о ни шу са мо у вре ме ка -
да је до зво ље но кре та ње.

Је дан од њих, Ер не Узон, ка -
же да ни су до би је на одо бре ња

за  за хит не слу ча је ве, иа ко се
о то ме го во ри ло.

– Љу ди се во зе, али ипак не
као ка да су нор мал на вре ме на,
али, ето, чак сам сти гао и до
Но вог Па за ра. На рав но, ус пео
сам да се вра тим пре по ли циј -
ског ча са. С дру ге стра не, ко -
ле ге и ја на сто ји мо да све са
чим има мо кон такт дез ин фи -
ку је мо, да но си мо за штит не
ма ске, али смо у де фи ци ту с
ру ка ви ца ма. Ве ли ки про блем
је но вац, па по сле сва ке во жње
до бро на фај там ру ке – ис ти че
так си ста.

Фри зер ски са ло ни

До бар део фри зер ских са ло на
не ра ди, ма хом оних ко је др -
же ста ри ји љу ди. Вла сник јед -
ног од оних ко ји још увек ра -
де Вла ди мир Ман дић ка же да
од про гла ше ња ван ред ног ста -
ња ши ша не у по ре ди во ма ње
љу ди, али да ипак још увек
до ла зе.

– То су углав ном на ше ре -
дов не му ште ри је, у ко је има мо
ап со лут но по ве ре ње да не би

до ла зи ли уко ли ко има ју би ло
ка кве симп то ме. Што се нас
ти че, мак си мал но во ди мо ра -
чу на. Уве ли ко ко ри сти мо асеп -
сол, има мо и ма ске, а ру ка ви -
це не упо тре бља ва мо, јер пре и
по сле ши ша ња те мељ но пе ре -
мо ру ке пре ма упут стви ма
здрав стве них рад ни ка. Исто
важи за дез ин фек ци ју ала та;

пе шкир се ко ри сти са мо је дан -
пут, а убру си су на ула зу у ло -
кал. Ра ди мо за сад од 9 до 15,
али као што ре кох, ма ло је му -
ште ри ја и па за ри су нам де -
сет ко ва ни – ка же Ман дић. 

Бу вљак

Већ ви ше де се ти на го ди на и
мно гих ис ку ше ња ко је је ово
дру штво пре ту ри ло, ни ка ква
си ла ни је оме ла та ко зва ни ста -
ри бу вљак на Ба ва ни штан ском
пу ту да оку пи на хи ља де про -
да ва ца и ку па ца нај ра зно вр -
сни је ро бе.

Ме ђу тим, то се ипак до го -
ди ло у не де љу, 22. мар та, по
од лу ци Град ског шта ба за ван -
ред не си ту а ци је, а због ван ред -

ног ста ња иза зва ног ко ро на ви -
ру сом.

Из у зев тек по не ког слу чај -
ног про ла зни ка и не ко ли ко го -
ми ла сме ћа, ни шта ни је асо -
ци ра ло на ону ат мос фе ру ко -
шни це ко ја је вре ла сва ког ви -
кен да.

Ка ко на пра ви ти до ма ћи
ква сац

У све оп штој не ста ши ци ква -
сца, иза зва ној пре ко мер ном на -
бав ком, ипак по сто ји ре ше ње.
Реч је о мо гућ но сти ко јој мо же
сва ко да при бег не, то јест да
на пра ви до ма ћи, под на зи вом
ко млов.

На то су на шој ре дак ци ји
ука за ле чла ни це Удру же ња же -
на „Но во се љан ке/Boboacele”,
ко је су ина че је дин стве не по
ма ни фе ста ци ји „Ба нат ски
хлеб”, на осно ву че га су би ле и
до бит ни це Спе ци јал ног при -
зна ња на про шло го ди шњем Ме -
ђу на род ном сај му ет но хра не
и пи ћа у Бе о гра ду.

Ре цепт за до ма ћи ква сац,
комлов, из гле да ова ко: у по ла

ли тра кљу ча ле во де ста ви ти ки -
ло грам круп но мле ве ног ку ку -
ру зног бра шна и ску ва ти као
па лен ту. У ме ђу вре ме ну уме -
ша ти 100 ми ли ли та ра во де, 100
гра ма бе лог бра шна и ма ло ква -
сца (ми сли се на ма ло, по је ди -
нач но па ко ва ње, прим. нов.).
Ка да се па лен та охла ди, у њу
ста ви ти и ме си ти бра шно с

водом и то ме до да ти 100 гра -
ма ме ки ња. Од то га пра ви ти
„пље ска ви це” преч ни ка до де -
сет цен ти ме та ра. По ре ђа ти их
на кр пу у теп си ја ма или тац -
на ма, па их су ши ти на про ма -
ји и сун цу уз сва ко днев но окре -
та ње на дру гу стра ну.

По сту пак по на вља ти око че -
тр на ест да на или ви ше, у за ви -
сно сти од то га да ли је ква сац
сув.

Ка да се осу ши, чу ва ти га на
там ном ме сту у плат не ној вре -
ћи ци, на хлад ном, и у та квим
усло ви ма мо же да сто ји и до
го ди ну да на. Од ове сме се се
мо же на пра ви ти пре ко 50 ко -
ма да хле ба од око јед ног ки ло -
гра ма те жи не.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

КА КО ПРО ТИ ЧЕ ВАН РЕД НО СТА ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ

ЖИ ВОТ У ВРЕ МЕ ПАН ДЕ МИ ЈЕ

Пуста раскрсница код „Грге” после 17 сати

Мање људи у хипермаркетима

Опустела градска плажа

И „Бувљак” без продаваца и купаца

Хлеб с домаћим квасцем
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Ма ри ја Мр ке ла је ро ђе на
2005. го ди не у Пан че ву. Уче -
ни ца је осмог раз ре да ОШ
„Све ти Са ва”, а по ти че из
спорт ске по ро ди це. Њен отац
Бран ко се про фе си о нал но ба -
вио фуд ба лом, баш као и
стриц – Ми тар Мр ке ла.

Атле ти ку је по че ла да тре -
ни ра пре не што ви ше од три
го ди не. Од са мог по чет ка по -
ка зу је из у зе тан по тен ци јал.
Пр ва так ми че ња је има ла у
окви ру школ ског спор та, а три
го ди не уза стоп но по бе ђи ва ла
је у тр ка ма на 600 ме та ра на
фи нал ном Ре пу блич ком пр -
вен ству Ср би је за основ не
шко ле.

По сле го ди ну да на тре ни -
ра ња Ма ри ја је по че ла да се
так ми чи и у сво јој уз ра сној
ка те го ри ји на атлет ским пр -
вен стви ма Ср би је и од мах

скре ну ла па жњу на се бе. Би -
ла је др жав ни шам пи он за
мла ђе и ста ри је пи о нир ке у
ди сци пли ни 600 ме та ра, ка -
ко у дво ра ни, та ко и на отво -
ре ном. Пр вак Ср би је је би ла
и у тр ци на 300 ме та ра. Ове
го ди не је три јум фо ва ла на
Пр вен ству др жа ве за пи о ни -
ре на 300 ме та ра, ис тр чав ши
др жав ни ре корд.

Ма ри ја се од про шле го ди -
не на ла зи у спе ци јал ном

програ му Атлет ског са ве за Ср -
би је за так ми че ња ко ја пред -
сто је ње ној ге не ра ци ји од на -
ред ног ле та. Због сво јих го -
ди на, пр ва зва нич на ме ђу на -
род на так ми че ња има ће у
2021. Та да ће уче ство ва ти на
Пр вен ству Евро пе за мла ђе ју -
ни о ре, као и на ЕЈОФ-у, и оче -
ку је се да ће по сти ћи за па же -
не ре зул та те. Она је већ ис пу -
ни ла све кри те ри ју ме за та
так ми че ња и с не стр пље њем
сви че ка мо на ред ну го ди ну.

Ова де вој чи ца је би сер срп -
ске атле ти ке. Струч ња ци из
овог спор та има ју за њу са мо
ре чи ди вље ња; ње на гра ци о -
зност и на чин тр ча ња су
школ ски при мер тр ча ња –
са мо су не ке од по хва ла ко је
су струч ња ци из окру же ња
упу ти ли на ра чун на ше мла -
де су гра ђанке.

Ка да су ме ђу на род на так -
ми че ња у пи та њу, тре ба ис -
та ћи да је Ма ри ја по бе ди ла у
тр ци на 400 ме та ра на се ни -
ор ском дво ран ском Пр вен -
ству Бу дим пе ште, а три јум -
фво ва ла је и на ме ђу на род -
ном ми тин гу у Те ми шва ру.

Тре нер с нај ви шом ма стер-
ли цен цом про фе сор Љуп чо
Цвет ко ски је њен тре нер од
са мог по чет ка. Он се на да да
ће ње го во зна ње и ве ли ко ис -
ку ство у ра ду с вр хун ским
спор ти сти ма и ве ли ки та ле -
нат и по тен ци јал ко ји Ма ри ја
еви дент но по се ду је би ти до -
бит на ком би на ци ја за осва ја -
ње не ке од европ ских ме даља.

Не ка та ко и бу де!

ПРЕД СТА ВЉА МО МЛА ДЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ
СПОР ТИ СТЕ – МА РИ ЈА МР КЕ ЛА

БИ СЕР СРП СКЕ АТЛЕ ТИ КЕ
Та лен то ва ни клин ци
по шту ју са ве те
тренера

Сви је два че ка ју
поврaтак на ба зен

У бор би про тив опа ког ко ро -
на ви ру са свој до при нос да ју и
пан че вач ки спор ти сти. Оста ју
у сво јим до мо ви ма, а ин ди ви -
ду ал ним тре нин зи ма по ку ша -
ва ју ко ли ко-то ли ко да одр же
фор му. „Пан че вац” ће и у вре -
ме изо ла ци је би ти у кон так ту с
мла дим спор ти сти ма и њи хо -
вим тре не ри ма...

Ово га пу та из кућ них ка ран -
ти на ја вља ју нам се нај у спе -
шни ји чла но ви Пли вач ког клу -
ба Ди на мо.

Би ља на Шон дић (тре нер):

– Пли ва ње је ве о ма здрав спорт,
али и је дан од нај те жих. Сва ки
пли вач ко ји на пор но ра ди чи -
та ве се зо не и иде ка за цр та -
ном ци љу, а на кра ју успе и да
га оства ри, зна ко ли ко је то за -
до вољ ство и да је тај тре ну так
не про це њив.

У овом тре нут ку сви пли ва -
чи су као ри бе без во де. Ко се
ни ка да ни је ба вио пли ва њем,
не мо же у пот пу но сти раз у ме -
ти при ро ду и ле по ту овог спор -
та. Су ви тре нинг мо же тре нут -
но да за ме ни ба зен, ка ко пли -
ва чи не би то тал но из гу би ли
фор му, али по сле ду же па у зе
пли ва чи ма је по тре бан дуг пе -
ри од до сти ца ње фор ме ко ју су
има ли то ком сва ко днев них тре -
нин га.

Ка та ри на Бе лић (пр сно,
ме шо ви то):

– По ха ђам шко лу „Сте ви ца Јо -
ва но вић”, уче ни ца сам осмог
раз ре да. Пли ва ње сам по че ла

да тре ни рам по узо ру на мо ју
ста ри ју се стру, а он да сам за -
во ле ла тај те жак спорт, ко ји
из и ску је мно го од ри ца ња, али
је и пун иза зо ва и ле пих
искуста ва.

Упо зна ла сам мно го но вих
дру га ра, ка ко из Ср би је, та ко и
из дру гих зе ма ља, ко је си гур -
но не бих по се ти ла да не тре -
ни рам пли ва ње. На пор но смо
ве жба ли це ле зи ме и спре ма -
ли се за др жав но пр вен ство,
ко је је због пан де ми је от ка за -
но. Иа ко се са да тре нин зи не
одр жа ва ју, ја се тру дим да сва -
ко днев но код ку ће од ра дим су -
ви тре нинг (чуч ње ви, тр бу шња -
ци, скле ко ви...).

Не до ста ју ми пли ва ње, ба -
зен, тре нин зи и дру га ри, јер
сам на ви кла да сва ко днев но
тре ни рам и це ла ова си ту а ци ја
ми те шко па да.

Даг мар Ху са рик (дел фин,
ме шо ви то):

– Уче ни ца сам сед мог раз ре да
шко ле „Мла да по ко ле ња” у Ко -

ва чи ци. Пли ва ње тре ни рам од
сво је сед ме го ди не. У но вем -
бру 2018. по ста ла сам члан ПК-
а Ди на мо. Пли ва ње во лим за -
то што се у во ди осе ћам опуште -
но и имам так ми чар ски дух.
Због тре нут не си ту а ци је тре -
ни рам код ку ће: пре под не су -
ви тре нинг, а по под не трчање
и по но во су ви тренинг.

Же ља ми је да ак тив ним
спорт ским ан га жо ва њем стиг -
нем до олим пиј ског по сто ља и
да ми рад ни век бу де по све ћен
спор ту.

Је ле на Вр хо вац (дел фин):

– Идем у осми раз ре да ОШ
„Сте ви ца Јо ва но вић”, а пли ва -
њем се ба вим већ осам го ди на.
Овај спорт во лим јер се раз ли -
ку је од оста лих.

Пли ва ње је ин ди ви ду а лан
спорт, па иако је врло захтеван,
мо ји ус пе си за ви се са мо од
ме не. Знам да ће ми сле де ће
го ди не би ти те шко да ускла -
дим шко лу и тре ни ра ње, али
не ћу од у ста ти. Бу ду ћи да тре -
нут но не ма тре нин га, пли ва -
ње ми мно го не до ста је, као и
при ја те љи из клу ба.

Ка ко бих оста ла у фор ми,
ра дим ве жбе ис те за ња код ку -
ће и идем на тр ча ње с та том
не ко ли ко пу та не дељ но. На дам
се да ће мо уско ро кре ну ти да
тре ни ра мо.

Миа По љак (дел фин,
краул):

– По ха ђам шко лу „Сте ви ца
Јoвановић” и уче ни ца сам сед -
мог раз ре да. Тре ни рам пли ва -
ње шест го ди на и успе шна сам
у то ме.

Во лим пли ва ње за то што је
то мно го дру га чи ји спорт од
оста лих и про на ла зим се у ње -
му. Во ле ла бих да се још ду го
ба вим пли ва њем.

Ових да на вре ме про во дом
слу ша ју ћи ди ги тал ну на ста ву

и по по ла са та сва ког да на ра -
дим су ве тре нин ге.

Ан дреа Нађ (пр сно):

– Уче ни ца сам сед мог раз ре да
шко ле „Бран ко Ра ди че вић”, а
тре ни рам већ се дам и по
година.

Во лим пли ва ње за то што је
то је дан од нај здра ви јих спор -
то ва, во лим во ду и то је спорт
ко јим сам од у век же ле ла да се
ба вим.

Вре ме у изо ла ци ји про во дим
та ко што уве че ра дим су ве тре -
нин ге по 45 ми ну та.

Стра хи ња Шон дић (пр сно,
ле ђа):

– Идем у сед ми раз ред ОШ
„Брат ство –је дин ство”, а пли ва -
њем сам по чео да се ба вим са
шест го ди на.

Во лим да пли вам, во лим дру -
штво с ба зе на. Са да ка да не ма
тре нин га ра дим ве жбе ка ко бих
одр жао бар не ку фор му.

Сва ко ко се ба ви овим спор -
том при па да пли вач кој за -
једни ци и то је још јед на од
ства ри ко је овај спорт чи не
сјај ним.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ТРЕ НИН ЗИ У КУЋ НОЈ ИЗО ЛА ЦИ ЈИ

ПЛИ ВА ЧИ КАО РИ БЕ НА СУ ВОМ

КА РА ТЕ КЛУБ МЛА ДОСТ У ДО БА КО РО НЕ

ТРЕ НИН ЗИ КОД КУ ЋЕ
Као на све спор ти сте на пла -
не ти, пан де ми ја ко ро на ви ру -
са ути че и на рад Ка ра те клу -
ба Мла дост из на шег гра да.
Тај спорт ски ко лек тив са да
функ ци о ни ше та ко што сви
ње го ви чла но ви по шту ју од -
лу ке Вла де Ср би је о ван ред -
ном ста њу.

– По што не мо же мо да тре -
ни ра мо ор га ни зо ва но, због за -
бра не оку пља ња, на „Ви бе ру”
смо на пра ви ли ква ли та тив не
гру пе де це пре ма уз ра сту 
и по ја се ви ма, ста ви ли смо

родите ље или так ми ча ре у
гру пу и да је мо им днев но за -
дат ке да ве жба ју у кућ ним
усло ви ма, ко ли ко је то из во -
дљи во. Де ца има ју оба ве зу да
нам по ша љу по јед ну сли ку с
тре нин га у гру пу. Че ка мо да
про ђе ова си ту а ци ја, па да се
вра ти мо тре на жном и так ми -
ча р ском про це су. Сви у клу бу
то жељ но оче ку ју – ре као је у
те ле фон ском раз го во ру ал фа
и оме га КК-а Мла дост Ти хо -
мир Ма ки тан.

Ка ра те да ни те ку...

АК ТИВ НОСТ АК-а ДИ НА МО У ВАН РЕД НОМ СТА ЊУ

ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НЕ ВЕЖБЕ, ХУ МА НИ ТАР НИ РАД...
Епи де ми ја ко ро на ви ру са пот -
пу но је про ме ни ла сва ко дне ви -
цу. Ве ли ка не во ља јед на ка је за
све. Ипак, мо жда су пот пу ном
изо ла ци јом по го ђе ни нај ви ше
спор ти сти и спор тист ки ње...

– Те шка је си ту а ци ја, али мо -
ра мо да се при ла го ђа ва мо. При -
прем ни пе ри од је био на са -
мом по чет ку. Пр во смо до би -
ли оба ве ште ње из АСС-а да су

сва так ми че ња от ка за на до ма -
ја, а по том је про гла ше -
но ван ред но ста ње на
це лој те ри то ри ји Ср -
би је. Што се ти че тре -
нин га, атле ти ча ри су
до би ли ин ди ви ду ал не
про гра ме ко је ће од ра -
ди ти то ком тра ја ња ван -
ред ног ста ња у зе мљи. Не -
ма ор га ни зо ва ног тре ни ра ња,

већ ће се па жња по кло ни ти ве -
жба ма сна ге и тех ни ке

ко је так ми ча ри могу
и са ми да од ра де. Ја,
као тре нер Ди на ма,
при ја вио сам се у Цр -

ве ни крст и кри зни
штаб Гра да Пан че ва као

до бро во љац. Ор га ни зо вао
сам ста ри је са да шње и бив -

ше чла но ве на шег клу ба за

по моћ ста ри јим ли ци ма, та ко
да тре нут но има мо пет на е стак
ста ри јих до ма ћин ста ва о ко ји -
ма бри не мо. Ми слим да су са -
да сло га и со ли дар ност нај ва -
жни је. За јед но мо ра мо да по -
бе ди мо опа сног про тив ни ка –
ре као је тре нер у АК-у Ди на мо
Љуп чо Цвет ко ски.

Спор ти сти у бор би про тив
ко ро не...

Страну припремио

Александар
Живковић



СПОРТ

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са
ограниченом одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
• Редакција: Синиша Трајковић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи),
013/300-820 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 325-9500600038555-09, 160-43415-05 код „Banca Intesa”
Панчево и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не
враћају • Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs •
e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

Огњен Стојановић,
ученик:

     – Нисам задовољан
онлајн наставом, јер 
се теже учи, теже се
разуме. Једва чекам 
да све ово прође и 
да наставу пратим 
у школи.

Сергеј Стојановић,
ученик:

    – Задовољан сам.
Јако је занимљиво.
Редовно пратим и
радим домаће 
задатке.

ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ ОНЛАЈН НАСТАВОМ?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Маске
Немаш куд, мораш да пронађеш искру у себи.

    Товаре те том идејом.

    Скини, као, маске, буди оличење реалности.

    Нуде ти се врата раја, само да признаш.

    Да их волиш, поштујеш, барем – подржаваш.

    А, ти, ако те лудило, замагљеност, незнање или безобразлук

    носе – носи се!

    Стварност уме да буде другачија: имаш куда, ако имаш...

Излог
Имаш утисак, осећај да ти чита мисли, да те гледа без одеће.

    Непозната особа, што ти на улици долази у сусрет.

    И, знаш, да само ти то можеш да приметиш.

    Осетиш чак и нелагоду: како је могуће да зна!?

    Па, моја пљувачка, ма, лоша мантра, завршила је на углу, 

    пре сусрета!

    Хм, веруј да у томе нема усамљености, сви то тако виде.

    Прелепљени смо наносима порука и утисака.

    Нисмо лутке из излога, иако се нуди да нам се тако чини.

Повезаност
Рашчеречени или, минимално, раздвојени.

    Биће како нам се каже, прилагодићемо се.

    Ајој, не ваља, никако то не ваља.

    Самосвојственост-отвореност слаба нам је тачка.

    А не сме да буде.

    Врлина треба да подразумева да се спојиш с мислећима.

    Неустаљенима и уобичајенима, а утемељеним.

    За столом.

Наташа Милић,
ученица:

     – То је веома добра
идеја, пратим. Али је
боље у уобичајеним
школама, наравно. 
Деси се да касне
лекције или домаћи
задаци и уме да 
буде напорно.

Лоп та као нај бо љи друг

Ни је све у екра ни ма

Лоп та је од у век би ла јед на од нај ва -
жни јих деч јих игра ча ка, а при том је и
вр ло ефи ка сна „спра ва” јер сти му ли ше
кре та ње и раз вој мо то ри ке.

Ма ла и ве ли ка де ца се њо ме нај че -
шће игра ју на по љу, али пан де ми ја ко -
ро на ви ру са, ко ја је за у ста ви ла жи вот,
не мо ра да зна чи и од ри ца ње од ове
фан та стич не играч ке.

Ево не ко ли ко са ве та и пред ло га ка ко
да ове те шке да не у изо ла ци ји лак ше
про ве де мо – по мо ћу лоп те.

За ко тр љај лоп ту до ме те

Уз по моћ изо лир-тра ке „на цр тај те” кру -
го ве на по ду. Не ка ли че на ме ту.

Уче сни ци ове игре тре ба да за ко тр -
ља ју лоп ти цу та ко да она ста не уну тар
кру га. Што је бли же цен тру, то су по е ни
ве ћи...

Ко шар ка у ста ну

Ми ни-обру че за ко шар ку, уко ли ко их
већ не ма те, ла ко мо же те да на пра ви те
са ми.

Упо тре би те гу ме за ба зен, за ле пи те
кра је ве на вра та и игра мо же да поч не.
Са мо не бу ди те пре ви ше буч ни.

Чи чак-лоп та: лак ше хва та ње

Ма ло чич ка на лоп ти ца ма од лич но ће
их при ле пи ти за ру ка ви цу.

Ко ри сти те по јед ну ру ка ви цу, јер ће
дру га ру ка би ти по треб на ка ко би сте
лоп ти цу лак ше од ле пи ли.

Са да мо же те да се до ба цу је те цео дан!

Оба ра ње кон зер ви

Са мо не ко ли ко кон зер ви и јед на лоп та
до вољ ни су за од лич ну за ба ву.

Кон зер ве се мо гу и укра си ти, па ће
ефе кат би ти још бо љи. Јед но став но по -
ре ђај те кон зер ве на не ко ли ко спра то ва
и – по га ђај те.

Уба ци ва ње лоп ти це

На пра ви те раз ли чи те ру пе на (ма ло ве -
ћој) кар тон ској ку ти ји и обе ле жи те сва -
ку од ре ђе ним бро јем бо до ва.

Уба цуј те ме ка ну лоп ту у ру пе и ску -
пљај те по е не за по бе ду.

Про вла че ње лоп ти ца

Ова игра је од лич на за за ба ву и раз вој
фи не мо то ри ке код де це.

За ле пи те на је дан ве ћи кар тон (ко ји
ће те по том при сло ни ти на зид) не ко -
ли ко кар тон ских рол ни, про бу ше ну
фла шу или би ло шта дру го што ће де -
те ту омо гу ћи ти да кроз то про вла чи
лоп ту.

Ку гла ње

За ку гла ње мо же те упо тре би ти би ло
шта, уко ли ко мо жда већ не ма те пла -
стич не соб не чу ње ве.

Пла стич не фла ше су иде ал на за ме на
за ке гле. По ре ђај те их на уда ље ност ко -
ја вам од го ва ра, узми те ме ка ну лоп ту и
ку гла ње мо же да поч не.

Ла ви ринт

Изо лир-тра ка је прак тич на за цр та ње
раз ли чи тих об ли ка на по ду.

Мо же се, на при мер, на пра ви ти чи -
тав ла ви ринт. Уче сни ци овог так ми че -
ња по мо ћу слам чи це ду ва ју лоп ти цу за
сто ни те нис и та ко тра же из лаз...

Ми ни-голф

Ис ко ри сти те коц ке и би ло ка кве др ве -
не об ли ке за пра вље ње ру пи ца за кућ ни
ми ни-голф.

Штап мо же да бу де би ло ко је при -
руч но сред ство. И ово је вр ло за ни мљи -
ва игра за да не у изо ла ци ји.

Ру ше ње фла ши ца

Ова игра ће иза зва ти пра ве на па де сме -
ха. Ста ви те лоп ти цу у ху ла хоп ча ра пе,
за тим дру ги крај ча ра пе на гла ву, а по -
том оба рај те фла ше ко је су по ре ђа не на
по ду.

Сто ни фуд бал у ку ти ји 

Обич на кар тон ска ку ти ја, не ко ли ко шти -
паљ ки за веш, че ти ри др ве на шта пи ћа,
пинг понг лоп ти ца и ето за ни мљи ве
играч ке ко јој ће се об ра до ва ти и де ча -
ци и де вој чи це – ми ни сто ни фуд бал.

Ис ко ри сти те ве ћу ку ти ју од ци пе ла
или од чи за ма. На ма њим стра ни ца ма
на пра ви те отво ре за го ло ве, а по том ку -
ти ју укра си те ша ре ним па пи ром или
дај те ма ли ша ни ма да је „ди зај ни ра ју”.
Про бу ши те че ти ри ру пе на су прот ним
стра на ма, на рав но мер ној уда ље но сти,
па кроз њих про ву ци те др ве не шта пи -
ће. Во ди те ра чу на да шта пи ћи не бу ду
су ви ше ве ли ког преч ни ка ка ко би сте на
њих мо гли да за ка чи те шти паљ ке.

Не мо ра се вре ме про во ди ти са мо уз
екра не. Же ли мо вам угод ну за ба ву.

ИДЕ ЈЕ И ПРЕД ЛО ЗИ ЗА ЛАК ШЕ ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊЕ ВАН РЕД НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ

ЗА БА ВА У КА РАН ТИ НУ


