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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Градоначелница Драгана Митровић 
презентовала је јавности у среду, 8. априла, на дан 
закључења овог броја „Вршачке куле“,најновије 
податке у вези заразе коронавирусом у Вршцу.

- У Вршцу имамо 22 потврђена случаја заразе 
вирусом COVID19, од тог броја десет пацијената се 
налази на лечењу у Клиничком центру Војводина, 
9 пацијената се налази у привременој болници 
на СПЕНС-у, а три пацијента се налазе на кућном 
лечењу. Припадници Полицијске станице Вршац 
врше контролу, непосредно и путем позивања, за 
укупно 431 лице којима је утврђена мера кућне 
самоизолације, каже градоначелница Митровић.

Командант штаба за ванредне ситуације Града 
Вршца потврдила је да је у вршачком породилишту 
забележен један случај породиље заражене 
коронавирусом.

- У вршачком породилишту предузете су све 
мере, почев од детаљне дезинфекције читавог 
породилишта до мера које се спроводе приликом 
пријема и лечења пацијената и у овом тренутку 

могу да кажем да вршачко породилиште нормално 
функционише, нагласила је Митровићева.

Градоначелница је још једном упутила апел 
суграђанима да остану код својих кућа, да поштују 
мере заштите јер је ово период када морамо 
бити још дисциплинованији уз придржавање 
свих мера које је увела Влада Републике Србије. 
Драгана Митровић посебно је замолила Вршчане 
да ускршње празнике проведу у својим кућама, 
без породичног окупљања јер је ово време када 
морамо спречити ширење вируса.

Градоначелница Митровић подсетила је 
да су радници ЈКП „Други октобар“ на задатку 
дезинфекције стамбених зграда , да га обављају у 
време забране кретања како би се процес спровео 
што ефикасније. Објављен је и позив суграђанима 
којима је неопходна дозвола за кретање у време 
забране ради пружања помоћи лицима којима је 
неопходна туђа помоћ и објаснила на који начин се 
може тражити одобрење.

Б.Ј.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ ИЗВЕСТИЛА ГРАЂАНЕ О СИТУАЦИЈИ У ВЕЗИ ВИРУСА COVID19

У ВРШЦУ ДО 8. АПРИЛА 
ПОТВРЂЕНА 22 СЛУЧАЈА 

Град Вршац започиње процес издавања 
дозвола за кретање лица у време трајања мере 
ограничења и забране кретања који важе за 
време ванредног стања. Захтеве за одобрење 
кретања у овом периоду могу поднети: 

- особе које пружају услуге помоћи у кући, 
односно услугу социјалне заштите 

- лица која пружају услуге директно 
уговорене помоћи између две особе 

-  особе које пружају услуге социјалне 
заштите - персонални асистенти

-родитељи којима је правноснажном судском 
пресудом регулисано виђење детета, односно 
преузимање и враћање детета од једног 
родитеља у време трајања полицијскиког часа 
и потребна им је дозвола да дете преузме или 
врати у термину одређеном судском пресудом. 

Све захтеве као и документцију којом се 

доказује оправданост захтева, грађани могу 
доставити Градској управи Града Вршца на:

-  Имејл amaksimovic@vrsac.org.rs или
- Лично у холу Градске куће, Трг победе 1 - 

уз обавезну претходну најаву телефоном, свим 
радним данима од 08:00 до 11:00

Контакт телефон за све информације и најаву 
личног подношења захтева: 060/80-70-136

КАКО ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ

ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ У ВРЕМЕ ЗАБРАНЕ

Већ десетак дана екипе Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“, у сарадњи са Градом 
и Штабом за ванредне ситуације Града вршца, 
врше дезинфекцију јавних површина. Акција 
обухвата градске улице, тргове, стамбене 
зграде са колективним становањем, али и јавне 
површине у селима.

- Јавно комунално предузеће „Други октобар“ 
врши дезинфекцију града по приоритетима и по 
налогу Штаба за ванредне ситуације Града Вршца, 
објашњава Милош Салапура, извршни директор 
за комуналне послове ЈКП „Други октобар“. - 
Дезинфекција се врши атомизерима и биће 
покривени сви тргови у граду. Почишћене су и 
градске улице и дезинфиковане, такође према 
приоритетима Штаба и према направљеном 
плану за ову недељу. 

Према речима Салапуре, на првом месту 
приоритета јесу здравствене установе - Општа 
болница, Специјална болница за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“ и Дом 

здравља, као и места у граду на којима се 
окупља велики број људи, где грађани највише 

циркулишу, где иду на посао... За дезинфекцију 
улица „Други октобар“ користи средства 

натријумхипохлорит и асепсол. 
Упоредо са градским улицама, ЈКП „Други 

октобар“ врши дезинфекцију и улица и јавних 
површина у насељеним местима на територији 
Града Вршца. Дезинфекција је урађена у 
Гудурици, Великом Средишту, Уљми, Избишту, 
Павлишу, Влајковцу, Куштиљу, Војводинцима, 
Ватину и Малом Жаму.

- У петак и суботу почела је да се ради и 
дезинфекција стамбених зграда са колективним 
становањем, урађени су Сунчани и Омладински 
трг, Војнички трг, зграда бивше робне куће и 
Трг Константина Спајића, наглашава Салапура. 
Дезинфекција ће бити обављена и на Тргу 
Андрије Лукића, зграде на Тргу Ослобођења и 
у Војводе Степе Степановића. Имамо довољно 
средстава и биће дезинфиковане све зграде са 
колективним становањем у граду.

Салапуре подсећа да је план према коме се 
ради дезинфекција истакнут на сајту ЈКП „Други 
октобар“. 

У ТОКУ ЈЕ АКЦИЈА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ УЛИЦА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Вршац не посустаје у борби са заразом:
Градоначелница Драгана Митровић

Град Вршац  и Јавно комунално предузеће „Други октобар“ 
отпочели су спровођење акције „Купуј локално – домаће“, како 
би се помогло пољопривредним произвођачима да, за време 
ванредног стања, лакше продају своје производе са кућног 
прага, као и да се становници Града Вршца несметано снабдевају 
свежим воћем, поврћем, млечним производима, јајима и другим 
производима које су, иначе, куповали на „Агрико пијаци“. На сајту 
Града Вршца, као и на сајту ЈКП „Други октобар“ налазиће се подаци 
пољопривредних произвођача који су дугогодишњи закупци 
тезги на „Агрико пијаци“ са контакт телефоном и асортиманом 
робе коју нуде, тако да их наши суграђани могу и препознати, јер 
годинама купују њихове производе. 

Очекујемо да се и остали пољопривредници јаве и укључе у 
ову акцију. Волонтери Града Вршца биће укључени у акцију на тај 
начин што ће, као и до сада, према потребама наших најстаријих 
суграђана одлазити у набавку ових производа. Позивамо и све 
малопродајне објекте са територије Града Вршца да се прикључе 
акцији и помогну дистрибуцију домаћих производа вршачких 
пољопривредника кроз своје продавнице.  

Назив / Име и презиме    Врста производа             Контакт телефон
Басараба Петар Млеко и млечни производи 063/757-9966
Мали Савица Поврће, јабука  065/858-1144
Рајић Милорад Поврће   065/401-7505
Стојков Златко Поврће и јабука  060/385-9111
Трусник Петар Јаја   064/588-5544
Вукан Богица Воће   060/393-5667
Фарма Целер Расад и спанаћ  064/477-4924
Радосављевић Мирољуб Воће и поврће 061/187-4885
Пантелић Миле Поврће   013/898-283
Стојковић Милутин Поврће   013/859-125
Милинковић Нада Цвеће   063/353-720
Рашић Розанка Разни поизводи 
(воће, мед, пасуљ, орашасти производи, слатко и др. ) 063/857-3125

Илкић Јован Поврће - арпаџик  060/0826-866
Матијашевић Милан Јаја   060/843-5005
Станисављевић Дејан Поврће - салата  064/139-0049
Чоловић Петар Поврће   065/282-1772
ПР Шварглица Месо и производи од меса 064/385-2925
Попов Ђурица Воће и поврће  063/735-4176
Вранић Василије Воће и поврће  064/304-1617
Ракић Живојин Воће и поврће  064/154-1670
Симеонов Бошко Млеко и млечни производи 063/780-1317
Чолић Владимир Цвеће   062/197-7404
Јокић Марко Млеко и млечни производи 062/848-8544
ПР Влашић Комерц Воће и поврће  064/908-5396
Серман Дорел Млеко и млечни производи 064/303-3118

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА ГРАДА ВРШЦА, ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

ПРОДАЈА НА КУЋНОМ ПРАГУ
СПИСАК ПРОДАВАЦА
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata
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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Бивши ученици Школског центра 
„Никола Тесла“, сада инжењери машинства, 
и њихови некадашњи професори окупили 
су се око идеје да почну да праве визире, 
дефицитарну заштиту у време пандемије 
корона вируса, посебно за здравствене 
раднике који су први на удару. 

- Контактирао ме је наш бивши ученик, 
сада колега, Душко Мудрић, са идејом да 
се удружимо и заједно правимо заштитне 
визире, објашљава Жељко Ивковић, 
директор Школског центра „Никола Тесла“. 
– У школи имамо два 3 Д штампача које 
сам одмах дао да се послуже. Придружили 
су се Марко Соколовић, наш професор 
машинства, Александар Ковачевић и 
Саша Палинкаш, такође наши бивши ђаци 
„Теслаши“, сада инжењери. Њих четворица 
радили су на 5 машина и направили више 
од 200 комада визира. Министарство 
здравља замолило је све који имају 3 Д 
штампаче да почну да праве визире док не 
направе машину бризгаљку која то много 

брже ради. 
Позиву Министарства одазвали су се 

власници 3 Д штампача широм Србије, а 
ова вршачка екипа била је међу првима.

- Испоручили смо визире здравственим 
установама у Вршцу, Општој болници, 
Дому здравља и Психијатријској болници, 
као и Домовима здравља у Белој Цркви и 
Пландишту, укупно око 200 комада, каже 
директор Ивковић. – Душко Мудрић је 
склапао визире, вршио дезинфекцију и од 

њега су преузимали визире. Саша Ћосић 
из фирме Цетинка донирао је фолије, а 3Д 
Република дала је филамент. 

Према речима Ивковића, пошто је 
бризгаљка прорадила, њихова је мисија 
практично завршена, потрошили су 
материјал, раде још по који комад. Али, без 
сумње, за сваку  похвалу је овај хумани гест 
вршачких „Теслаша“, бивших и садашњих. 
Помогли су да се превазиђе недостатак 
визира и заштите наши здравствени 
радници.

- У овој несрећи десила се једна лепа 
ствар, обновио сам контакт са својим 
бившим ученицима од којих неке нисам 
чуо ни видео више од двадесет година, 
задовољно каже Ивковић. - Сада  са ове 
временске дистанце видим резултате 
нашег школовања и у какве су хумане и 
добре особе израсли. Договорили смо се 
да ћемо после свега овога да се нађемо на 
некој кафи.

Ј.Е.

ВРШАЧКИ ИНЖЕЊЕРИ, НЕКАДАШЊИ ЂАЦИ ШЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“ МЕЂУ ПРВИМА СЕ УКЉУЧИЛИ У БОРБУ ПРОТИВ ЗАРАЗЕ

ВИЗИРИ ЗА ЈУЖНОБАНАТСКЕ МЕДИЦИНАРЕ

Индустријска производња 
у Војводини забележила 

раст од 8,4 одсто
Према речима председника Привредне коморе 

Војводине Бошка Вучуревића, а на основу података 
РЗС, које је обрадила ПКВ, индустријска производња у 
Републици Србији у прва два месеца 2020. године, већа 
је за седам одсто у односу на исти период 2019. године. 

„У АП Војводини је индустријска производња у 
периоду јануару-фебруар 2020. године у односу на 
исти период претходне године, забележила раст од 8,4 
одсто. Обим производње је опао у сектору рударства 
и сектору снабдевања електричном енергијом, гасом 
и паром док је ниво активности порастао у сектору 
прерађивачке индустрије за 9,6 одсто, у односу на 
исти период претходне године. Повећање физичког 
обима производње забележено је у 18 од укупно 
24 производне области прерађивачке индустрије 
покрајине“, рекао је Вучуревић.

Он је додао да укупна вредност спољнотрговинске 
робне размене АП Војводине током прва два месеца 
2020. године износи 2,2 милијарде евра, што је за 
11,6 одсто више у односу на исти период  2019. 
године. „Извоз робе је остварен у вредности од једну 
милијарду евра, што представља повећање од 11,3 
одсто, а увоз робе износи 1,2 милијардиевра и повећан 
је за 11,9 одсто, међугодишње посматрано. Из размене 
се бележи  дефицит у износу од 153милијардиевра и 
већи је за 15,3 одсто. Покривеност увоза извозом је 
благо смањена и износи 86,8 одсто (у  периоду јануар 
– фебрар 2019. године је била 87,2 одсто)“, рекао је 
Вучуревић.

У прва два месеца 2020. године, у односу на исти 
период 2019. године, у Републици Србији промет робе 
у трговини на мало бележи раст од 14,2 одсто у текућим 
ценама и 12,1одстоу сталним ценама. Такође, и на 
нивоу AП Војводине забележен је раст од 13,6одсто у 
текућим и 11,6одсто у сталним ценама.

У историји Народног позоришта „Стерија“ никада се није догодио 
„театар без публике“. Ову јединствену појаву изазвала је пандемија 
коронавируса која је условила затварање свих установа културе. 
Међутим, руководство и колектив овдашњег театра пронашли су 
начин како да све ово превазиђу и уђу у домове своје верне публике.

- Задесило нас је нешто за шта нико од нас није био спреман, а то 
је „позориште без публике“, каже Ивана Ранимиров, в.д. директорка 
Народног позоришта „Стерија“. – Али, ми смо се потрудили и нашли 
пут до своје публике која има прилику да погледа представе вршачког 
позоришта преко Јутјуб канала Народног позоришта „Стерија“ и ТВ 
Банат. Захваљујући сарадњи са поменутом регионалном телевизијом, 
публика ће имати прилику да погледа наше представе два пута 
недељно, уторком и четвртком, у вечерњем термину од 20 и 30 часова.

Директорка Ранимиров истиче да је ово ипак драгоцено, јер ће 
сада и млађа публика имати могућност да види најгледаније представе 
које више нису на репертоару овдашње позоришне куће, док ће се 
старији љубитељи театра подсетити на ова остварења.

- Мислили смо и на нашу најмлађу публику, дечицу, која су негде 
највише угрожена целом овом ситуацијом, додаје в.д. директорка 
„Стерије“. – Испоштовали смо термин на који су деца навикла - недеља 
у 11 сати, када су у позориште долазили са родитељима, бакама и 
декама. Сада ће позориште доћи у њихове домове. Имаће прилику да 
на ТВ Банат погледају дечје представе у поменутом термину.

Прва представа приказана је прошлог четвртка на ТВ Банат у 
20,30 сати, а први комад вршачког позоришта на Јутјуб каналу биће 
„Покондирена тиква“, у режији Ђурђе Тешић, премијерно изведена ове 
године за Дан позоришта и обележавање јубилеја 75 година постојања 
вршачког театра.

Овакав начин комуникације са публиком трајаће за време 
ванредног стања, а из Позоришта поручују да жељно чекају да широм 
отворе своја врата верним поштоваоцима позоришне уметности.

Ј.Е.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „СТЕРИЈА“ ФУНКЦИОНИШЕ И У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

ПОЗОРИШТЕ У КУЋИ

ПИШЕ: 
ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, 
ДИПЛ. ПСИХОЛОГ

-“Живот не 
чине околности 
неподношљивим, већ 
недостатак смисла и 
сврхе“.

„Када више не 
можемо да променимо ситуацију, изазвани 
смо да променимо себе“.

Виктор Франкл -  

У ситуацијама које процењујемо као веома 
важне за себе, доживећемо емоционалну 
реакцију. Појавиће се неко осећање. У 
зависности како процењујемо ту ситуацију, да 
ли као пријатну или као непријатну за себе, 
појавиће се одговарајућа емоција. У пријатним 
ситуацијама појавиће се осећања среће, 
радости, задовољства, љубави… а у другој  
се  појављују негативне емоције, љутње, беса, 
мржње, љубоморе… Када проценимо да је 
ситуација у којој се налазимо за нас опасна, 
појавиће се осећање страха или панике.

Некада животне тешкоће у којима се нађемо, 
својом грешком или стицајем околности, 
изгледају тако да са њима нећемо моћи 
да изађемо на крај. Чини нам се да све то 
превазилази наше моћи. Тада се јавља посебна 
врста страха коју називамо стрепња или 
анксиозност. Стрепња коју осећамо може бити 
генерализована. Тада осећамо стрепњу, иако ни 
сами, а често ни у разгвору са другим људима, не 
можемо да откријемо стварну опасност која по 
нас постоји.

Међутим, у околностима, у којима  се сада 
налазимо, опасност је стварна. Она постоји. О 
опасности која нас вреба,у овом тренутку, знамо 
јако мало. Оно што знамо, јесте да постоји сасвим 

реална могућност да сами, или неко од нама 
блиских људи оболи. У таквим околностима, 
постојање непријатних осећања је потпуно 
оправдано. 

Посебну непријатност ствара осећање да 
ништа не можемо да предвидимо. Осећамо 
се збуњено и конфузно. Не знамо колико ће 
ово стање да траје, не знамо како ћемо се 
снабдевати, када ћемо видети блиске људе и 
моћи да наставимо са уобичајеним начином 
живота. Такође, велики број људи има осећај, 
интуитивно сазнање, да ће се многе ствари 
у свету који нас окружује, променити. Често 
се у разговору са људима, ових дана, чује да 
„свет више неће бити исти“. Забринути смо и за 
то колико новца ћемо имати и каква ће бити, 
целокупна, економска ситуација.

Додатно, непријатност појачава чињеница да 
треба да останемо изоловани од других људи. 
Сви знамо колико је тешко осећати се одбаченим 
од блиских људи или групе којој желимо да 
припадамо. Већ је постало пословично да је у 
затворима, најтежа казна одвођење осуђеника 
у самицу. Идеја да неко време, не знамо колико 
дуго, треба да проведемо одвојени од других је 
посебно тешка. 

У датим околностима, стари људи, којима 
је кретање потпуно забрањено, налазе се у 
посебно тешкој ситуацији. Старост, сама по 
себи, често доноси промене које подразумевају 
промене у телесном функционисању, а понекад 
и психолошке промене. Због тога су стари људи 
често упућени на то да неко о њима брине. 
Међутим, сада, када је кретање ограничено 
свима, па и млађим људима, брига на коју су 
стари били упућени, пружа се ограничено, или 
на другачији начин. Самоћа, коју често прати 

осећање усамљености, је 

свакако, један од најозбиљнијих проблема са 
којима се стари људи сусрећу, у ситуацији када 
су потпуно изоловани од спољашњег света.

Самоћа не мора да буде увек извор осећања 
усамљености. Она је избор. Овај избор, за неке 
људе је свесно учињен и не представља им 
проблем. Такви људи сами дозирају присуство 
других и начине на које ће са другима одржавати 
контакт. У актуелној ситуацији, изолација је 
наметнута споља. Ограничења и страхови који 
постоје у старости, додатно се појачавају и 
захтевају ново прилагођавање. 

Стари људи који живе сами, навикнути су на 
самоћу. За њих се сада појављују реалне тешкоће 
везане за снабдевање намирницама, лековима 
и другим стварима које су им причињавале 
задовољство. Ограничено им је кретање и 
контакти са другим људима.

Стари који живе са својим партнерима, 
налазе се пред посебним изазовом. Сада су, 
поред проблема ограниченог кретања и оних 
везаних за снабдевање, потпуно упућени на то 
да све време проводе са својим партнерима.

За многе парове, ово може да буде велики 
изазов. Уколико су имали добар однос, неће им 
бити тешко да време проводе заједно. Међутим, 
ако је однос који су имали био лош, стално 
присуство партнера или партнерке, немогућност 
раздвајања, могу да додатно закомпликују 
ситуацију. Нетрпељивост међу партнерима, 
чак и у овом животном периоду, може изазвати 
разне видове насиља, психолошког и физичког. 
Такође, може бити извор сталних сукоба који 
само погоршавају однос, умањују квалитет 
живота и додатно отежавају ситуацију.

Стари људи који живе у заједници са млађим 

члановима породице, имају олакшавајућу 
околност то што су лишени бриге око 
снабдевања. Међутим, стална упућеност 
на млађе чланове домаћинства и њихово 
присуство, такође, могу бити велики изазов. На 
тесту су многи односи.

Уколико се налазите у старијој животној доби 
треба да имате на уму да је ситуација у којој се 
сви налазимо, изазвана РЕАЛНОМ опасношћу. 
Колико год је непријатна, иако не знамо колико 
ће да траје, ипак није бесконачна и у наредном 
периоду, престаће. Када престане, сви ћемо 
моћи да се вратимо старим навикама и начину 
живота.

Покушајте да останете у контакту са блиским 
људима. Одржавајте контакт телефоном или 
помоћу друштвених мрежа. Договорите се са 
својим пријатељима, успоставите видео позив 
и попијте кафу заједно, остајући у својој кући. 
Позовите своју децу, ако их имате. Обратите им 
се за помоћ. Немојте да оклевате да је потражите. 
Пружићете и својој деци задовољство јер су у 
прилици да вам помогну, а и вама ће пријати да 
их видите, макар на кратко, и са одговарајуће 
удаљености.

Уколико немате никога блиског ко би вам 
помогао, обратите се службама које организују 
волонтере. Помоћи ће вам у снабдевању и 
набавци лекова. Уколико се здравствено не 
осећате добро, немојте се устручавати да 
позовете службу хитне медицинске помоћи.

Присетите се онога за шта, у редовним 
околностима, никада нисте имали времена. 
Можда је сада прилика за то. Претресите ормане. 
У њима увек има свега. Избаците сувишне 
ствари. Ако имате двориште, посветите се 
биљкама. Негујте их. Орибајте сва она места која 
се не виде. Читајте, гледајте филмове, останите 
ментално активни.

И пре свега, брините о свом здрављу. 
Останите код куће, ово стање ће проћи. 
Придржавајте се савета стручњака!

КАКО СЕ ПРИЛАГОДИТИ НАСТАЛОЈ СИТУАЦИЈИ ЗБОГ КОРОНА ВИРУСА:

ОСТАНИТЕ КОД КУЋЕ, ОВО СТАЊЕ ЋЕ ПРОЋИ
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Из какве породице 
потичете?

- Мој деда, очев отац, био је 
Цинцар по народности, рођен 
у Северној Македонији, поред 
Ђевђелије. Није имао занат, 
па је целог живота обављао 
многе, разне радничке 
послове. Очева мајка рођена је, 
такође, у општини Ђевђелија. 
Волела  је песму и да је имала 
услова, била би сигурно врло 
образована. Памтила је целог 
живота оно што је научила у 
школи. Сећам се, причала ми је 
и о свом оцу, како је био врло 
снажан човек:“Стане Бошко 
испред магарца, подвуче 
руке испод стомака, подигне 
магарца и однесе га десетак 
метара!“ И деда и баба, као и 
родитељи моје мајке, били су 
верујући људи. Мој прадеда, 
деда моје мајке, одселио се са 
Косова у општину Трговиште. 
Имали су шесторо деце. Били 
су сиромашни, али вредни и 
веома уредни. 

Обе породице, и очева и 
мамина, прешли су у село 
Гудурицу, 1947.године. Добили 
су куће и земљу, али 1957.
враћају се назад, а моја мајка 
и отац склопили су брак и 
остали у Гудурици. Док је отац 
био у војсци, на острву Вису 
(служио је 18 месеци), мајка 
је боравила у Ђевђелији код 

очевих родитеља. 
Родио сам се једног 

кишовитог дана децембарског, 
1957, у Ђевђелији (Северна 
Македонија). Када смо отишли 
у Гудурицу, отац је радио 
као кројач у индустрији 
модне конфекције „ИМКО“ 
која се налазила  на месту 
данашњег вршачког Дома 
омладине. Мајка је радила 
у „Виноградима“, а мене 
су чувале комшије. Док се 
играм на улици, памтим како 
певам заједно са Николом 
Караклајићем песме „Само 
један дан живота“ и „Мама 
Хуанита“ које су се чуле са 
радија из оближње куће у селу. 

Да ли сте дуго живели у 
Гудурици?

- Преселили смо се у Вршац, 
1962, и почели да градимо 
породичну кућу. После две 
године, 1964, уписаше ме 
у основну школу.  Тада се 
звала „Жарко Зрењанин“, а 
сада је то ОШ „Јован Стерија 
Поповић“. Математику и 
француски једва сам чекао да 
прођу, књижевност, музичко 
и физичко сам волео скоро 
као и биологију, историју 
и географију. Носили смо 
школске униформе - сакое. 

- Након основне, 
отишао сам у средњу војну 

школу. Сећам се да је било 
стотину људи на мом испраћају 
због одласка у Сарајево, у 
војну школу, 1972. Четврту 
годину сам завршио у Задру, 
смер земаљска артиљерија. 
Јеремија пали топа, затресла 
се сва Јевропа! Интернатски 
живот није био ни мало 
романтичан. Имао сам 14 
година, носио пушкомитраљез 
(шарац) и питао се шта ми 
је све то требало?! А, могао 
сам да идем у било коју другу 
средњу школу!

Где сте добили први 
посао?

- Моје прво место 
службовања било је Врање. 
Након три недеље рада, добио 
сам стан. Уштедео сам новац 
и купио „стојадина“! Само 30 
година сам га возио! Добиo сам 
прекоманду за Скопље, 1981. 
Оженио сам се, добио сам 
ћерку, па сина. Због њиховог 
опструктивног бронхитиса, 

премештен сам у Херцег Нови, 
1989. године. 

Бавио сам се планинарењем, 
алпинизмом. Завршио сам 
алпинистички курс, борилачке 
вештине, ронилачки курс. 
Није ми било досадно бити 
диверзант, седам дана без 
хране. Сваког другог викенда 
гађања из пешадијског 
наоружања. Официри жељни 

напредовања, газе све пред 
собом. За сваки час обуке који 
сам држао војницима, требало 
је написати подсетник, 
припрему за час, и уколико 
официри нешто нађу да им 

се не свиђа, следе питања, 
изјашњење... Да сам све то 
писање објавио као књигу, 
више би било од књига др 
Војислава Шешеља. 

Живот у Боки Которској 
био је тежи него до тада, 
приморје, туристичко место, 
све скупо... Уследио је развод 
брака, 1990. Оставио сам све. 

Па, грађански рат! Зашто? За 
кога?! Туђман и Милошевић 
се забављали, а ми пуцали, 
једанаест месеци на првој 
линији! Па, кад постигосмо 
трајни мир, питаше ме хоћу 
ли прекоманду. Рекао сам 
да бих у Војводину. Дадоше 
ми Косовску Митровицу! 
Погрешили?! Вероватно 
су мислили на Сремску 
Митровицу. Годину дана био 
сам смештен у касарни. 

Како Ваш живот даље 
тече?

- Поново сам се оженио 
1993. Добио сам двоје деце. 
По наређењу, добио сам 
две наменске негативне 
службене оцене и самим тим 
уследио је прекид рада у 
Војсци Југославије. Хвала им 
на свему. Није требало толико 
тога да ми дају. Након 20 
година рада, 18 пресељавања 
- изломило се и то што сам 
имао због селидби. 

Тако сам са породицом 
дошао у Вршац. Радио сам 

МИХАИЛО ПРОШЕВСКИ, ЧЛАН ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ „ИСТОК 10“,АУТОР КЊИГЕ „НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉИ“:

ТРЕБА ЖИВЕТИ У СТАЛНОЈ РАДОСТИ 
И МИРУ САДАШЊЕГ ТРЕНУТКА!

Михаила Прошевског живот није мазио. Радио 
је у Војсци Југославије и имао бројне прекоманде. 
Живео је у Вршцу, Врању, Скопљу, Косовској 
Митровици, Херцег Новом, Сарајеву, Задру... Музику 
је заволео као дечак. Дугогодишњи је члан Певачке 
групе „Исток десет“, редован је и ужива како на 
наступима, тако и на пробама. Воли и књижевност. 
Прочита по неколико књига месечно. Годинама 
је прикупљао лепе мисли, изводио закључке, 
сажимао их и објавио у својој првој књизи “Најбољи 
пријатељи“, објављеној прошле године.



ПЕТАК • 10.  април 2020. ВРШАЧКА КУЛА 1313

у Психијатријској болници, 
Пивари, Клузу, Вршачким 
виноградима, приватној 
пекари, са зидарима... Држао 
сам и гајио по десет коза. 
Онда је опет уследио развод, 
па ми се и отац упокојио, 
1996. Без посла сам од 2004. 
године до 2019. када сам 
отишао у пензију. 

Музика је одувек била 
ваше интересовање. Да 
ли сте активни у неком 
друштву?

- Учланио сам се у КУД „Лаза 
Нанчић“, 1998, група певача. 
Некад помислим да би се 
неки људи, да су прошли све 
то што сам ја, одали алкохолу 
или неком тежем пороку, 
а ја - отишао у певаче. Од 
тада на овамо беше око 700 
наступа. Дугогодишњи сам 
члан Певачке групе „Исток 
десет“, којом руководи 
Биљана Петрићевић. Био сам 
и члан Градског хора „Ас“ 4 
године, као и две године члан 
црквеног хора. Сваки наступ, 
свака та проба, за мене су 
били уживање душе. Нисам 
се бавио славе ради или 
зараде. Сећам се пријатних 
тренутака разговора са 

принцезом Јелисаветом 
Карађорђевић када је, после 
отварања изложбе икона у 
вршачком Музеју, дошла да 
посети Градски хор „Ас“. 

Члан сам и активан и 
у Удружењу Македонаца 
„Вардар Вршац“. Удружење 
организује разне догађаје, 
дружења у којима радо 
учествујем.

Куда Вас је све живот 
водио?

- Чудни су путеви Господњи, 
где све човек не буде, шта 
све доживи?! Колико ноћи 
преспаваних у шатору, зими 

на минус 20. Десетак дочека 
Нове године провео сам 
певајући са војницима, као 
дежурни у касарни. 

Имао сам два пута 
саобраћајне несреће у 
Врању и Вршцу. Страдао сам 
од жена које су журиле и 
закуцавале се у мој ауто од 
назад. Слетао сам с пута због 
леда на коловозу, који је био 
прекривен танким слојем 
снега, па се није ни видео. 
Фирми Викторија комерц 
уплатим 11 рата за куповину 
Тојоте короле, газда фирме 
оде „преко гране“ с мојим 
новцем. Од 1998. нисам се 
ни видео ни разговарао 

са децом из другог брака 
зато што њихова мајка то не 
дозвољава. Имам шесторо 
унучади и захвалан сам Богу 
на свему што ми даје. 

Од 15 до 35. бавио сам 
се гимнастиком и баскетом 
аматерски. На даље вежбам 
за своју душу, свакодневно 
разгибавање. 

Човеку је важан његов 
емотивни живот, ако се не 
оствари у жељеној мери, не 
може бити потпуно срећан 
и здрав. Свашта се учи у 
школама, а најбитније се не 
учи - како да својим мислима 
формираш одговарајуће 
емоције. Пролазимо кроз 
велике патње расипајући 
енергију на непотребно.

Прошле године сте 
објавили своју прву књигу. 
Какву?

- Деценијама читам по пар 
књига месечно. Извлачим 
из њих закључке, уписујем у 
одређену свеску. Накупило се 
доста материјала, сажимајући 
2-3 забелешке у једну добио 
сам 270 мисли које се налазе 
у мојој првој објављеној 
књизи „Најбољи пријатељи“. 
Овом сам књигом желео 
да пробудим лепе мисли у 
људима, да их надахнем за 

добре поступке, да унапреде 
свој мисаони живот. Верујем 
да ће свако ко је прочита 
имати бар део оног мог 
задовољства, лепоте и 
бољег стања од момента пре 
читања. Читање и писање су 
лековити, јер њима дотичемо 
лепоту друге стварности, 
сакупљања каменчића и 
израда животног мозаика. 
Народна изрека каже:“Има 
добру душу, или добро срце“. 
У срцу су љубав, доброта, 
радост, мир. Када нам је 
тешко у животу, нападну 
нас и тешке мисли и тада се 
треба „вратити кући“, доћи 
својим мислима у своје срце 
и ту боравити у топлом дому, 
сигурној луци, радосном 
миру. Не треба мислити ни о 
чему. Само постојати. Ту смо 
потпуно безбедни, јер ту не 
може нико ући осим нас. 

Која је Ваша животна 
фолозофија?

- Неки кажу да ми живимо 
у четвртој цивилизацији на 
овој планети. Три су пропале, 
а последњих стотинак година 
и ова наша цивилизација се 
труди да уништи што више 
може. Требаће још дуго да 
престану ратни сукоби и да 
људи схвате вредност човека. 
Многи су мишљења да смо 
ми једини у Универзуму, ја 
верујем да постоји живот и 
на другим планетама. Живот 
смо добили на поклон, 
треба га унапређивати, а 
не умањивати. Свако је од 
нас посебна креација попут 
пахуље снега. Наша душа 
зна који је наш задатак. Ако 
радимо у складу са душом, 
онда живимо правилно. 
Живети треба у сталној 
радости и миру садашњег 
тренутка!

Јованка Ерски
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем гарсоњеру у 
центру Вршца, одмах усељива, 
плин, трофазна струја, бокс у 
подруму, застакљена тераса. Тел. 
060/1671519 и 060/7401210

На продају двособан стан 65 м² 
на Војничком тргу и трособан стан 
67 м² код Градске болнице, 1. спрат. 
Тел. 064/2355436

Продајем плац на Гудуричком 
путу, десна страна, има градски 
водовод, шест километара од 
центра Вршца, испред раскрснице 
за Велико Средиште. Тел. 
060/1671519

Купујем једнособан стан или 
гарсоњеру, предност новија 
градња. Тел. 060/3333441

Лепа породична кућа  на доброј 
локацији, стамбени простор 100м², 
двориште са летњом кухињом и 
шупом, велика ограђена башта. Тел. 
063/1303001

Продајем двособан  комфоран 
стан од 66 м² на 4. спрату, на 
Омладинском тргу бр 15. Тел. 
063/8512698

Продајем двособан стан у строгом 
центру града. Тел. 069/3545058

Продајем кућу у Првомајској 46, 
Вршац, на плацу од 12 ари. Тел. 834-
128 

Продајем кућу у Павлишу, три 
велике собе, трпезарија, ходник, 
купатило, мала соба, гаража, шупа, 
башта, чврста градња. 18.000€. Тел. 
063/8770604.

Купујем викендицу. Тел. 
064/2805881 и 064/1641561

Плац на продају 4,63 ари потез 
Брег, изнад Миленијума. Тел. 
069/1117040.

Продајем трособан стан 
Стеријина 26/16, 4. спрат. Тел. 
063/8909960.

Продајем плац од 15 ари и 48 м² са 
кућом 48 м² Вноградарски пут 6. Тел. 
063/8309960.

Продајем кућу Гаврила Принципа 
12 од 400 м² на плацу од 400 м². Тел. 
063/8909960

На продају спратна кућа 240 м²са 
сутереном и 3 ари плаца, одмах 
усељива у Карпатској у Вршцу. Цена 
63.000 €Тел.060/0839339

Продаје се кућа са плацем 20 
ари у Вршцу, Гудурички пут бб. . Tel. 
064/2111774

Купујем кућу у Вршцу. 
Тел.064/1314674

На продају кућа са баштом у 
Пећкој 15 у Вршцу.Тел. 837631 и 
064/2805868.

Продајем кућу у изградњи сива 
фаза на Гудуричком путу. Тел. 
069/3545058

Продајем  двособан комфоран 
стан од 66 м² на 4. спрату на 
Омладинском тргу бр. 15. Тел. 
063/8512698

Плац на продају, грађевинско 
земљиште 440 м². Улица 
Авијатичарска бб. Тел. 065/3131000

Продајем двособан стан 56 м², 
1. спрат, плин, може опремљен. 
Трг Константина Спајичћа . Тел. 
061/1530800

Нова спратна кућа у Вршцу са 
две одвојене целине 2 х70 м²код 
Хемограда са великим плацем. Тел 
060/4911005

Продајем спратну кућу од 200 м²и 
приземну од 70 м² на плацу 2200 
м² са базеном за купање из гараже. 
Тел. 064/2717123

Продаје се кућа 51м² са плацем 20 
ари, у Вршцу, Гудурички пут бб. Тел. 
064/2111774.

Продајем локал од 23м2 са 
подрумом од 16,6о м2 и таваном од 
23,15 м2 у Стеријиној 53 а, у Вршцу. 
Те. 060/0940333.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем дворишни стан 
(двособни). Тел. 806235

Издајем магацин 300 м², 
Подвршанска 17, има воду и струју. 
Тел. 063/8100154

Новоизграђена кућа са баштом, 
може намештена и ненамештена 
на дужи временски период у 
Потпорњу. Тел. 063/8829782.

Млађем брачном пару 
потребна празна кућа на чување 
и одрзжавање или уз неку мању 
доплату на дужи временски 
период.062/1577261

Млађи брачни пар тражи старију 
особу на чување, негу доживотну 
бригу и помоћ за некретнину. 
062/1577261

Издајем магацин 300 м², 
Подвршанска 17, Вршац, има воду и 
струју. Тел. 063/8100154

Издајем стан у приземљу куће 
у Вршцу, на брегу, најлепши 
део града. Тел. 065/8321410 и 
060/8435003

Издавање стана у згради код 
стадиона, једнособан, намештен, 
грејање плин, комуналије мале. 
Цена 100€ плус депозит. Тел. 
064/8642663

Издајем собу на спрату 
ученицама, студентима или 
самцима. Посебан улаз, купатило, 
употреба кухиње, кабловска, 
интернет. Станоја Главаша на 
Војничком тргу. Тел. 013/806214 и 
065/6688383.

Студент тражи стан у Зрењанину 
у близини Техничког факултета. Тел. 
062/255119

Издајем намештену собу са 
употребом кухиње и купатила 
за ученицу, студенткињу или 
запослену девојку. Тел. 062/420665.

РАЗНО
Продајем стаклене флаше 

литарске од киселе воде, 
тегле стаклене са поклопцем 
разневеличине. Тел. 013/834-549 и 

065/8834549
Замрзивач од 150 л за продају , 

повољно 100 €. Тел. 013/837-631 и 
064/2805862

Продајем двобразни плуг 
350 €. Тел. 064/9174777 и вибер 
064/1830018

Пензионер 65 год. чувао би и 
одржавао кућу и двориште даваоцу 
становања уз плаћање трошкова 
–могућ сваки договор- уговор. Тел. 
064//1850079.

На продају замрзивач 150 л. 
полован 100 €. Тел. 837-631 и 
064/2805862

Продајем дизел агрегат 
(мотор), лда 450 (нов) цена 600€, 
мотокултиватор ИМТ 506 SX-250€. 
Тел. 063/1867385.

Продајем  бензинску косачицу 

Панонија 100 €, тучани казан 
50 €, корито за клање 50€. Тел. 
063/1867385.

Продајем мотокултиватор Хонда 
-200 €, замрзивач Ободин 310 л. -80 
€. Тел. 063/1867385

Продајем мотокултиватор Агрина 
цена 200€, електричну косилицу 
цена 70€. Тел. 063/1867385.

На продају сетвоспремач 2,9м 
цена 600€, монтажну ауто гаражу 
500€, цистерну „Ореина“ за осаку 
1.600€ Тел. 063/1867385.

Продајем круњач Пољострој 
120€, абриктер, циркулар и 
бушилица 600€, култиватор  150€, 
Тел. 063/1867385

На продају леђна моторна 
прскалица цена 60€, круњач Лифам 
100€, комбинирка Миостандард 
350€. Тел. 063/1867385

Редаијатор 10 чланака, испиратор 
мириса, лампа стона велика. Тел. 
060/0833293.

Продајем један ланац земље у 
Избишту, потез Врбара , погодан за  
воћњак или башту. Тел. 835-391

Продајем комплет спаваћу собу 
(200 евра), веш машину (60 евра), 
плинску пећ са емајлираним 
лулама (100 евра), електричну 
машину за шивење са постољем 
„Јадранка“ (80 евра), трпезаријски 

сто на расклапање (100 евра), 
микроталасну (30 евра), клима 
сплит систем Самсунг (100 евра) и 
кварцну електричну грејалицу за 20 
евра. Телефон 066 41 59 59.

Продајем плинске половне пећи 
и чаробну пећ на чврсто гориво. 
Тел. 064/2625554.

Продајем лустере-кугле, машину 
за развијање теста Петерх, 
тексас јакну са крзном, шаховску 
гарнитуру, електрични шпорет, 
репродукцију пејзажа, црне ципеле. 
Тел. 832-267.

Продајем трпезаријски округли 
сто са четири столице.Тел. 
064/3208200

Плиносервис врши поправку 
плинских бојлера, пећи, шпорета, 
плинских решоа. Тел. 063/482418 и 
013/861419

На продају плинске пећи и 
плински бојлери више комада. Тел. 
063/482418

Услужно вршим култивирање и 
орање мањих башта и травњака. 
Цена по договору. Тел. 063/8321772

Услужно вршим кошење траве 
и кречење плацева моторним 
тримером и моторном тестером. 
Тел. 063/8321772

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

За продају Опел Астра класик 1,4 
Б TVINPORT, 2008 годиште, у возном 
стању,може замена за мањи ауто- 
договор. Тел 061/3071085

Продајем скутер „Pijagio“ 49 
кубика, нове гуме, 2000 годиште, 
регистрован за двоје, може замена 
за ауто (доплата, договор). Тел. 
061/3071085

Ауто приколица на продају, 
димензија 175х105х28. Тел. 
060/6394391.

Продајем ауто маѕду 626 
рег. до 5  јуна 2020. цена 400€. 
Тел.013/2891209.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Продајем половни 
намештај, спаваћа 
соба, трпезарија, 
два кауча, орман. 
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________

Број 
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 

СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему 
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

Због новонастале 
ситуације и затварања 

Агрико пијаце 
обавештавамо вас да 

куповину цвећа и расада 
за дворишта можете 

обавити у стакленику у 
улици Загорке Маливук 

бр. 14, радним даном од 
7 до 15 часова. Постоји 

могућност доставе цвећа 
на кућну адресу у Вршцу. 

Информације на тел: 
063/353-720.

АНЂЕЛКО ВЕЧАНСКИ
С љубављу чувамо успомену на Твој драги лик.
Породица

Дана 10. априла 2020. године навршава се девет година 
од како нас је заувек напустио наш вољени супруг, отац и деда

 Стеван Трифун 
1934  - 2016.

Отишaо си изненада без поздрава на пут без повраткa. Био си човек доброг срца 
и добре душе, имaо си увек лепу реч за свакога, био си мелем за душу.

 Чуваћемо те у сећању толико дуго док будемо живи. 
  Твоја   прија Милица Петров

Дана 13. априла 2020. године навршава се четири године  како је престало да 
куца срце нашег пријатеља Стеве

 Стеван Трифун 
1934  - 2016.

Драги тата, много нам недостајеш. Тужни смо што смо Те изгубили, а срећни што 
смо  Те имали.

Са пуно љубави чувамо успомену на Тебе.
Твоји најмилији: ћерка Рајна, зет Бошко, унук  Дејан  и унука Дејана

Дана 13. априла 2020. године навршава се четири године  како је престало да 
куца срце мога  оца  и деде 

 Стеван Трифун 
1934  - 2016.

Време пролази и не лечи бол за тобом, заборав не постоји. 
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: супруга Љубинка, ћерка Јованка, унуци Драган и Давид са 

породицом 

Дана 13. априла 2020. године навршава се четири  године    како је престало да 
куца срце мога супруга, оца, деде и прадеде 
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

1 kg     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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