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ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ О ТРЕНУТНОЈ СИТУАЦИЈИ У ВРШЦУ:

ДО 13. АПРИЛА У ВРШЦУ 38
ЗАРАЖЕНИХ ВИРУСОМ КОРОНА

Градоначелница Вршца Драгана
Митровић изнела је најновије податке
о броју заражених коронавирусом у
нашем граду и позвала на поштовање
свих мера републичке Владе.
- На територији Града Вршца,
закључно са 13. априлом 2020,
регистровано је укупно 38 случајева
потврђених на Ковид-19, нагласила је
градоначелница. – Што се тиче мере
кућне самоизолације, она је утврђена
за укупно 250 наших суграђана.
Припадници
министарства
унутрашњих послова проверавају
спровођење ове мере непосредно и
путем позивања сваког дана. Желим
посебно да скренем пажњу свима који
имају било какве симптоме, на које
указује Министарство здравља, да се
без одлагања јаве лекарима. Вршачка

Ковид амбуланта у Дому здравља
функционише и има сасвим довољно
тестова. Дакле, без одлагања се јавите
лекару у случају појаве симптома, без
самосталне процене и стављања у
улогу лекара.
Градоначелница
је
нагласила
да Штаб за ванредне ситуације
Града Вршца и даље предузима све
неопходне мере ради спречавања
ширења вируса и додала:
- Још једном апелујем на све
суграђане да поштују све мере
које је увела Влада Републике
Србије, да у овом моменту будемо
најдисциплинованији. Јер, једино на
тај начин можемо спречити ширење
заразе.
Ј.Е.

Штаб за ванредне ситуације Града Вршца предузима све неопходне мере у циљу спречавања заразе:
Градоначелница Драгана Митровић

ПОДРШКА НАЈСТАРИЈИМ СУГРАЂАНИМА

ПОЧЕЛА ПОДЕЛА ПАКЕТА ПЕНЗИОНЕРИМА
У
свом
обраћању
јавности,
градоначелница
Вршца
Драгана
Митровић рекла је да су за најстарије
суграђане обезбеђени пакети помоћи.
-Град Вршац обезбедио је појединачне
пакете помоћи са основним прехрамбеним

намирницама и хигијенским средствима
свим пензионерима са пребивалиштем
на територији Града Вршца, а чији износ
пензије не прелази 30.000 динара,
нагласила је градоначелница Митровић. –
Поделу пакета вршиће наша волонтерска

мрежа која успешно функционише већ од
првог дана увођења ванредног стања и
свакодневно се брине о потребама наших
најстаријих суграђана.
Подела пакета пензионерима са
примањима мањим од 30.000 динара

почела је у среду,15. априла, а према
речима градоначелнице, вршиће се
сваког радног дана.
-Пензионери не треба да се пријављују
било коме за право на ову помоћ, Град
Вршац је обезбедио пакет помоћи за све
пензионере на нашој територији, оне
чије су пензије мање од 30.000 динара,
поручује градоначелница Митровић.
Ј.Е.

ГРАДИЛИШТА АКТИВНА У ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

НЕ СТАЈЕ ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ПАВЛИШУ

Градоначелница Вршца Драгана Митровић обишла је
радове на изградњи канализационе мреже у Павлишу.
Механизација извођача радова фирме Грандком билд
(Grandkom Build) је свакодневно на градилишту, а
запослени раде пуном паром, у складу са препорукама и
мерама које је прописала Влада Републике Србије.
- Од извођача радова добила сам информацију да је

Градоначелница обишла градилиште у Павлишу

до сада уграђено више од 7.000 метара канализационих
цеви и у потпуности завршен један потисни вод, а то
је нешто више од 50 одсто радова који нас очекују до
укупног завршетка пројекта, истакла је градоначелница
Митровић. – Извођачи планирају да заврше радове током
ове године, тако да можемо очекивати да већ крајем 2020,
односно почетком 2021. године становници насељеног
места Павлиш добију канализациону мрежу. Настављају
се, дакле, радови на комуналној инфраструктури и за
време ванредног стања, поштујући све процедуре које
су на снази за време ванредног стања, а по укидању
радови ће бити настављени пуним капацитетом и на овој
канализацији у Павлишу, на путној структури, али и свим
осталим пројектима важним за Град и грађане Вршца.
Јеврем Марковић, представник извођача фирме
Grandkom Build, задовољан је динамиком извођења
радова који се обављају на 4 локације.
- Посао напредује брже него што смо замислили,
људство и механизација су на максималном нивоу,
рекао је Марковић и похвалио изузетну комуникацију са
житељима Павлиша. – Радно време је, због полицијског
часа, од 7 до 17 сати, а наредни дани биће максимално
искоришћени.
Изградња канализације у Павлишу је капитални
пројекат чију су реализацију мештани чекали десет
и више година. Пројекат је финансиран заједничким
снагама Града Вршца и виших нивоа власти - Управе за

Вредни радници на изградњи павлишке канализације
капитална улагања АП Војводине. Комплетан пројекат
вредан је око 300 милиона динара, а спроводи се у
фазама. За другу фазу изградње, Покрајина је доделила,
јавним конкурсом, још 120 милиона динара Граду Вршцу
за 2020. годину.
Ј.Е.

КОМПАНИЈА ХЕМОФАРМ УПУТИЛА ПОМОЋ ГРАДОВИМА У КОЈИМА ПОСЛУЈЕ

ХЕМОФАРМ ФОНДАЦИЈА ДОНИРАЛА ПЕТ МИЛИОНА ДИНАРА ВРШЦУ И ШАПЦУ
Донацијом у вредности од пет милиона
динара, Хемофарм фондација финансијски
је помогла Вршац и Шабац, градове у којима
се налазе производни погони истоимене
компаније, у њиховој борби против
пандемије COVID-19.
Новчана подршка граду Вршцу у износу
од три милиона динара намењена је у сврху
помоћи особама старијим од 65 година,
чија примања износе до 30.000 динара.
Ова средства искоришћена су за куповину
прехрамбених и хигијенских пакета за више
од 6.000 социјално угрожених становника

тог града. Шапцу је за борбу против ширења
корона вируса међу грађанима упућена
помоћ у вредности од два милиона динара.
Ово је само једна од донација које су
компанија Хемофарм и њена фондација
током
претходног
месеца
упутиле
различитим институцијама којe су укључене
у борбу против корона вируса. Прошле
недеље Штада и Хемофарм обезбедили су
вредну помоћ за Србију, Босну и Херцеговину
и Црну Гору, државе у којима се налазе
производни погони ове компаније. Реч је о
донацији 150 монитора за праћење виталних

животних функција пацијената који су на
респираторима и у тежој фази болести, а
укупна вредност поклоњених апарата износи
45 милиона динара (скоро 400.000 евра).
„Хемофарм је увек бринуо за заједницу
у којој послује било да је реч о помоћи
градовима у којима се налазе његове
фабрике, било помажући земље у којима
су смештени његови погони. Ово је наш
начин да грађанима покажемо да смо ту за
њих“, истакла је поводом најновије донације
директорка Хемофарм фондације Сузана
Ђорђевић.

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”
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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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Република Србија, АП Војводина Град Вршац Предшколска установа „Чаролија“ Вршац
Број:399/1-2020 Датум:10.04.2020.године В Р Ш А Ц
На основу члана 72. Статута Предшколске установе „ Чаролија“ Вршац, Ђуре Јакшића 3, расписује

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 ч ) И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч ) ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
У радној 2020/2021. години, објекти у саставу ПУ
„Чаролија“ Вршац, примају децу:
-у целодневни боравак у трајању од 11 часова:
o
јаслице за децу рођену од 01.11.2017. – 01.09.2019.
године
o
обданиште за децу рођену од 01.03.2015. –
31.10.2017. године
-уцелодневни боравак у припремни предшколски
програм у трајању од 11 часова
-уприпремни предшколски програм у трајању од 4 часа
за децу рођену у периоду од 01.03.2014. - 01.03.2015. године.
Захтев за упис у вртић подноси родитељ, односно
старатељ детета или лице које овласте.
Захтев за све вртиће ће се примати:
1.Електронски преко е-Управе;
2.ДОДАДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЋЕ СЕ ПРИЛОЖИТИ НА
СЛЕДЕЋУ Е-МАИЛ АДРЕСУ: glavnivaspitac@gmail.com;
Конкурс за пријем деце траје од 04.05.- 15.05.2020. године.
Захтеви поднети после редовног конкурса (04.05.15.05.2020. године) биће разматрани у ревизији уписа.
Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна
комисија коју је именовао директор ПУ “Чаролија“ Вршац.
Резултати Конкурса биће објављени на улазним вратима
објеката ПУ „Чаролија“ Вршац:
•За ППП 21.05.2020. године
•За целодневни боравак 25.05.2020. године
Рок за жалбу је 15 дана од дана објављивања списка
примљене деце.
Датуми за потписивање уговора објавиће се заједно са
резултатима конкурса.
Уговор потписује родитељ или старатељ уз подношење
личне карте на увид и уверења о здравственом прегледу
детета и уверења надлежног Дома здравља о уредној
вакцинацији детета.
Комисија ће радити на основу Правилника о ближим
условима за утврђивање приоритета за упис деце у
предшколску установу („Службени гласник РС“ бр. 44/11)
на основу члана 97. став 8. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 52/11

и 55/13), Закона о предшколском васпитању и образовању
(„Сл.гласник РС“, бр.18/10), додатним критеријумима
прописаним Статутом ПУ “Чаролија“ Вршац уз сагласност
Оснивача;
ДИРЕКТОР
ДАНГУБИЋ ЕМИЛИА с.р

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ
ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ
Уколико желите да дете у предшколску установу буде
уписано по основу приоритета или специфичности,
документацију коју сте прибавили код надлежних
институција, непосредно поднесите предшколској установи.
1.Документа којим се доказује статус детета/породице из
осетљивих група:
1.1 За самохране родитеље (један од набројаних
докумената):
-правноснажна судска пресуда на увид или решење о
самосталном вршењу родитељског права
-извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног
очинства
-извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља
1.2 За децу у хранитељским породицама или
установама социјалне заштите:
-решење Центра за социјални рад о смештају деце у
одговарајућу установу или хранитељску породицу или
Уговор о хранитељству
1.3 За децу са сметњама у психофизичком развоју:
-потврда надлежне здравствене институције
1.4 За тешко оболелу децу:
-потврда изабраног педијатра
1.5 За кориснике новчане социјалне помоћи:
-решење Центра за социјални рад да је породица
корисник новчане социјалне помоћи
1.6 За децу тешко оболелих родитеља:
-Решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара
1.7 За остале осетљиве категорије:
-Решење, потврда или препорука центра за социјални
рад да је породица под одређеном врстом ризика
1.8 За лица на одслужењу казне:
-Потврда казнено-поправне установе о издржавању

казне
Уколико подносилац захтева за упис детета у предшколску
установу није сагласан да запослени у предшколској
установи изврши увид у податке који су садржани у Матичној
књизи рођених и бази Централног регистра обавезног
социјалног осигурања по службеној дужности, потребно
је да предшколској установи непосредно поднесе следећу
документацију:
1.
Извод из матичне књиге рођених за дете за које се
подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;
2.
Документа којим се доказује радно-правни статус
родитеља/стараоца:
2.1 За запослене:
-Потврда из Фонда ПИО о уписаном радном
стажу(приватне и државне фирме) за оба родитеља детета
за које се подноси захтев за упис
2.2 За уметнике:
-Решење из Пореске управе о утврђеној основици,
потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника
2.3 За студента:
-Потврда о студирању(за текућу школску годину)
2.4 За пољопривреднике:
-Уверење о оствареним приходима издато у општинској
филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО
2.5 За родитеље запослене у иностранству:
-Потврда о запослењу коју је оверио судски тумач
2.6 За пензионере:
-Решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО
3.
Остало:
Уколико не припадате ни једној од наведених категорија,
потребно је да поднесете релевантну документацију којом
доказујете наведени статус. За детаљније информације
можете се обратити предшколској установи.
********НАПОМЕНА:
За сву децу приликом потписивања уговора
потребно је доставити и УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ДОМА
ЗДРАВЉА О УРЕДНОЈ ВАКЦИНАЦИЈИ ДЕТЕТА.
За упис у ППП (целодневни и полудневни) обавезно
приложити и ДОКАЗ О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ
ДЕТЕТА при потписивању уговора.

КОЈЕ ИЗАЗОВЕ У МЕЂУЉУДСКИМ ОДНОСИМА ДОНОСЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ИЗОЛАЦИЈА (3):

ПАРТНЕРСКИ ОДНОСИ НА ТЕСТУ

ПИШЕ:

ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, ДИПЛ. ПСИХОЛОГ
Посебне, несвакидашње ситуације
утичу на свакога од нас, али и на односе
које имамо са другим људима. Пандемија
је довела је до увођења ванредног стања
које доноси нове изазове. Ванредно стање
у земљи, уводи ванредно стање и у односе
међу партнерима и члановима породице.
Ово стање ремети већ постојећу,
устаљену динамику односа која постоји
у свакој породици. Одрасли одлазе на
посао, мање или више, рутински, раде
кућне послове и одржавају релације са
спољашњим светом и другим људима. Деца
имају своје улоге и обавезе које извршавају:
одлазе у вртић или школу, раде домаће
задатке, друже се са вршњацима и обављају
одређена задужења у оквиру породице.
Осим на чланове породице, људи су, у
свакодневном животу, упућени и на друге
људе. Ванредна ситуација је сада довела

до изолације од других и упућивања,
искључиво, или у највећој мери на чланове
породице, партнере и децу.
У овој наметнутој ситуацији изолације,
посебно су на тесту партнерски односи.
Једна од ситуација је да су партнери
одвојени једно од другога, више него
што је то било уобичајено у редовним
околностима.
Раздвојеност може да створи додатну
бригу за здравље партнера. Међутим, дуга
и не планирана раздвојеност, при чему не
знамо колико ће да траје, може да створи и
велику количину различитих, непријатних
осећања. Каква осећања ћемо, у оваквој
ситуацији, имати према партнеру или
партнерки, зависиће од тога какав је био
квалитет односа који смо имали раније. Ако
је у односу постојало поверење, изолацију
у којој су се нашли, партнери ће моћи да
поднесу и прихвате је као пролазну и након
које ће да наставе свој однос. Савремена
средства комуникације омогућују да
се везе на даљину лакше одрже и да се
раздвојеност од партнера лакше поднесе.
Квалитет односа, који је постојао међу
партнерима пре ове изолације, вероватно
ће се само појачати током периода у
коме се упућени да много више времена
проводе заједно. Ако је партнерски однос
био добар и изазивао задовољство код
оба партнера, прилично је вероватно да
ће и у овој ситуацији такав однос добити
нови квалитет. Партнери који се слажу око
већине важних животних питања, имају
заједничка интересовања и у тешким
приликама показују солидарност према
свом партнеру, вероватно ће лакше
пребродити тешкоће које намећу нове

животне околности.
Идеја о великој љубави у којој је
непрестано присуство партнера нешто
што изазива највеће задовољство, је
идеал који је, верујемо, већини људи
познат. Квалитетан однос међу партнерима
подразумева, између осталога, и то да смо
спремни да одвојимо време само за себе.
Такође, подразумева и то да смо спремни
да свом партнеру или партнерки „дамо“
време које ће провести сами са собом, у
активностима које им пријају, чак и у овим,
ванредним, околностима. Разумевање и
солидарност са партнером, разумевање
и прихватање његових или њених
непријатних осећања, такође, допринеће
да, заједнички, овај непријатни период
лакше пребродите.
Разговарајте са партнером о својим
страховима, стрепњи коју осећате, нервози,
љутњи коју осећате према деци…. Ако
имате телесне симптоме које раније нисте
имали, разговарајте са стручњацима, али
и са партнером. Размислите о томе које,
непријатно осећање или осећање које не
можете да прихватите, стоји иза тога. Добри
односи ће, вероватно, у овим околностима
остати добри или постати бољи.
Уколико је партнерски однос био лош,
ситуација сталне упућености на присуство
партнера, може да произведе јако много
непријатности. Склоност једног супружника
да узима веће количине алкохола,
агресивно понашање, омаловажавање и
друге врсте психолошког и економског
насиља, чињеница да сте упућени једно на
друго, током дужег времена у току дана или
викенда, само ће погоршати однос.
За већину супружника, брачних или

ванбрачних, свакако је најтежа она
ситуација у односу када не знају како ће
друга страна да реагује. Стално се налазе у
ситуацији као да „ходају по јајима“. Реакцију
партнера не могу да предвиде. Једном,
једно понашање изазове одобравање, а
следећи пут то исто понашање, изазове
бурну и јако непријатну реакцију. Стални
страх од тога шта ће друга страна да каже
или уради, доводи до значајног нарушавања
интегритета партнера који се налази у
позицији да размишља о реакцијама друге
стране.
Велики број парова наћи ће се у
ситуацији да, због сталног присуства и
немогућности да се физички раздвоје, у
њиховом односу дође до појаве физичког
насиља или до његове ескалације, ако је и
раније постојало.
Уколико се тако нешто догоди, важно је
истаћи да све службе које се баве заштитом
жртава насиља и у овој ситуацији раде свој
посао. Ако сте жртва насиља у породици,
у партнерском односу или се насиље
појављује у односу према деци, немојте
оклевати да насиље пријавите Полицијској
станици. Полицијски службеници врше
процену ризика и, уколико процене да
постоји ризик да се насиље понови или
се појача, изричу хитне мере забране
приласка жртви насиља и контактирања са
жртвом насиља.
Зато, не оклевајте, потражите помоћ!

АПЕЛ ЖРТВАМА НАСИЉА
Пријавите насиље у породици, све
службе раде и у оваквој ситуљацији.
Телефонски
број
Полицијске
станице у Вршцу је: 013/833-000.
Телефонски број дежурног радника
мобилног тима Центра за социјални
рад града Вршца: 064-645-40-66.

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”

6

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 17. април 2020.

БАНАТСКИ ВЕСНИК

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

ПЕТАК • 17. април 2020.

ВРШАЧКА КУЛА

77

8

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 17. април 2020.

ПЕТАК • 17. април 2020.

ВРШАЧКА КУЛА

Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ДАРКО РИСТЕСКИ, ЧЛАН НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАКЕДОНАЦА И ДОНЕДАВНО ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА „ВАРДАР“ ВРШАЦ

ЧУВАРИ МАКЕДОНСКОГ
ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ

Дарко Ристески живи у Гудурици, његови преци
потичу из Северне Македоније. Желео је да
упозна културу и традицију својих родитеља и
предака, али и да настави да их негује и сачува од
заборава. Активан је члан Националног савета
Македонаца, као и у Удружењу Македонаца
„Вардар“ Вршац где је, до прошле године, био
председник. Треба поштовати државу у којој
живиш, каже, али не треба заборавити ни земљу
свог порекла, језик и традицију народа коме
припадате.
Какво сте детињство
имали?
- Рођен сам 6. јануара
1986. године, у Вршцу, иначе
живим у Гудурици. Рођен
сам у скромној радничкој
породици. Отац Драган био је
зидар по занимању, нажалост
2009. године је преминуо.
Мајка Милка је домаћица,а
имам и брата Миленка
који је инжењер и живи и
ради у Вршцу. Завршио сам
Пољопривредну школу, смер
пољопривредни техничар.
Велики део детињства
проводио сам код бабе и
деде који су живели неколико
кућа од нас у Гудурици. Од
деде Ристе слушао сам доста
прича о томе одакле је дошао
у Гудурицу и како се некада
живело у Македонији (Данас
Северна
Македонија),о
обичајима и уопште о
македонској култури.
Моји
преци,
тачније
прадеда,
доселио
се
1946. године у Гудурицу
из
Тасмаруниста,
места
из околине Струге из
Македоније. Тада се у
Гудурицу
доселило
још
четрдесетак породица из
Македоније, углавном из
Криве Паланке и Ђевђелије
, а било је и по неколико
породица из других крајева
Македоније. Гудурица је тада

била Југославија у малом
са досељеницима из свих
крајева од Вардара па до
Триглава.
И дан данас Гудурица је
пример мултиетичности где
живи велики број нација
које чувају своје обичаје,
језик и културу. Поред Срба,
најбројнији су Македонци,
Словенци, Роми, Мађари,
Румуни…
Имају ли Македонци
овде неко удружење? Како
чувају свој језик, културу?
- Пре десетак година
учланио сам се у Македонско
удружење “Вардар” у Вршцу
са жељом да на тај начин
очувамо
национални
идентитет Македонаца и да
научим што је више могуће о

Македонији, пре свега језик
који данас млади готово да и
не говоре.
Неколико година касније
постао сам и председник
удружења, у периоду од 2017.
до 2019. године. Наследио
сам
Стеву
Србиновског.
Нисам више на тој функцији,
данас
је
председница
Удружења професорка Весна
Мицевска Антал. Током свих
ових година активног рада
у удружењу организовано
је много догађаја у циљу
промоције
македонске
културе,
манифестација
Дани македонске културе,
књижевне вечери, изложбе,
концерти … Учествовали смо
на манифестацијама где је
представљана
македонска
кухиња, фолклор, музика итд.
Посебно за све Македонце
важан је 2. август - Илинден,
национални
празник
Македонаца. И у Вршцу
и Гудурици постоји дуга
традиција прославе овог
празника кад се Македонци
окупљају, виде, друже, али
наравно и запевају и заиграју
уз
македонску
музику.
Такође сваке године у Јабуци

последњим
изборима,
који су организовани 2018.
године, изабран сам за члана
Националног савета и за

код Панчева је централна
прослава коју организује
Национални савет, а где и ми
учествујемо.
Имају
ли
гудурички
и вршачки Македонци
своје
представнике
у
Националном савету?
- Од самог оснивања
Националног савета 2004,
Вршац је имао представнике.
Ранијих
година
то
су
били Стева Србиновски,
Живко
Стојановски.
На

потпредседника Одбора за
културу.
Национални савет има
седиште у Панчеву и делује у
четири области: образовање,
култура, информисање и
службена употреба језика и
писма. Преко конкурса, које
Савет расписује, помажемо
рад удружења и на тај
начин омогућавамо свим
Македонцима да сачувају
свој национални идентитет.
Шта су све реализовало

Удружење „Вардар“ Вршац,
уз подршку Националног
савета?
Национални
савет
Македонаца
пружа
нам
велику подршку, заједно
са председником Савета
Борчетом Величковским. Што
се тиче Вршца, последњих
година урађено је много.
У Основној школи “Моша
Пијаде” у Гудурици се
већ три године изучава
предмет Македонски језик
са елементима националне
културе, а део ђака учествује
у летњем кампу који се
одржава у Охриду. Такође,
уз велику помоћ колектива
Школе и директора Ненада
Васића, организују се разне
радионице,
прославе
традиционалног
празника
Ускрса, обележава се Светски
дан матерњег језика…
- Што се тиче музике и
фолклора, изузетну сарадњу
имамо са КУД ”Виногради”
из Гудурице. Резултат ове
вишегодишње
сарадње
је неколико македонских
кореографија, концерата и
заједничких наступа. Такође
бих, овом приликом, желео
да се захвалим овом Културно
- уметничком друштву за
изузетну сарадњу која ће се
верујем и продужити.
Да ли сте и Ви укључени у
те музичке активности?
- Одувек су ме привлачили
музика и фолклор, нарочито
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македонски. Пре десетак
година набавио сам један
аутентичан
македонски
инструмент кавал и почео
да учим да свирам. Сада
већ могу рећи да иза себе
имам доста наступа на
разним манифестацијама и
фестивалима,
новосадска
синагога,
концерт
у
Скадарлији
у
Београду,
наступи у Панчеву, Качареву,

Петрићевић. Имали смо
много интересантних наступа
и концерата, а прошле године
Група је издала и ЦД са десетак
песама, међу којима су и
македонске где се, наравно,
чује и кавал. Посебно ми је
задовољство што смо, као
група, више пута учествовали
на
манифестацијама
и
фестивалима
где
смо
македонском
песмом

Пландишту…
Редовно
учествујем на концертима
који се организују у Гудурици
и које, углавном, организује
наш КУД, а осим сарадње са
овим друштвом, више година
сам и члан Певачке групе
“Исток 10”где свирам и певам.
Велико ми је задовољство
бити члан ове групе која
негује традиционалну музику,
коју ја најрадије слушам и
коју волим. Српске, руске,
македонске песме само су
део репертоара групе „Исток
10“ којом руководи Биљана

представљали македонску
заједницу. Наступали смо
у
Пландишту,
Качареву,
више пута у Новом Саду и
Београду на позив тамошњих
удружења
Македонаца…
За неговање македонске
песме, Национални савет
Македонаца
доделио
је
признање Певачкој групи
„Исток 10“- златну плакету.
Да ли имате подршку
локалне самоуправе у раду
Удружења „Вардар“?
- Однос Града Вршца према
националним
заједницама
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које овде живе је веома
добар. Град преко пројеката
помаже рад свих заједница,
а мултикултуралност Вршца
јесте бренд који треба
неговати и којим се град,
сигуран сам, веома поноси.
Планови које Национални
савет Македонаца жели да
реализује у Вршцу јесу да се
предмет Македонски језик
са елементима националне
културе изучава и у некој
од градских школа, јер
интересовања за то има.
Затим
представљање
могућности
младима
за
бесплатно
студирање
у
Републици
Северној
Македонији за оне који
имају македонско порекло
и реализовање пројеката
неговања
македонске
културе, фолклора, језика итд,
кроз рад институција у граду
и Удружења Македонаца.
Колико је важно очување
националне традиције и
културе неког народа?
-Сматрам да је јако
важно да народ очува свој
језик,
обичаје,
културу,
традицију, свој национални
идентитет, било да живи
у матичној држави или
ван њених граница, у
расејању. Треба поштовати
земљу у којој живиш, али
не треба да заборавимо
ни своје претке ни земљу
порекла.
Мултиетичност,
м у л т и к о н ф е с и о н а л н о с т,
шароликост
националних
традиција и култура бројних
народа, представља велико
и
неизмерно
богатство
Гудурице.
Јер,
Гудурица
је, практично, Војводина у
малом!
Јованка Ерски
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ
ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ
БЕСПЛАТНИ
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. 834128
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 собна врата 2 ком.Тел.
064/2906053
Продаје се радијатор(ребра)
чланова 13, димензија 98х98
Повољно.Тел. 060/0833293

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.
Кварцна грејалица 2400w нова
1500, 3 кауча пресвучена по 2000,
казан за маст с фуруном спорет
Алфа план 70 на дрва 10.000. Тел.
063/7722120
На продају тросед, три фотеље,
табуре, клуб сточић, фрижидер.
Цена по договору. Тел. 064/6610072.
На
продају
две
трубе
„Кинг“Чехословачке.
Тел.
064/3962064
На проадју један бакарни и
два тучана казана, нова, фуруна
и корито за клање свиња. Тел.
064/3962064.
Правим (месим) ситне колаче
и домаћу супу по наруџбини
од домаћих јаја у Малом Жаму.

Број
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Тел. 060/3050960, 013/838-351 и
060/4441538.
Продајем бојлер од 10 литара. Тел.
064/2582696и 807-585
Продајем
два
стилска
трпезаријска ормара. Повољно. Тел.
060/0839943
На продају је пианино- Украјина,
цена 350€. Тел. 065/3355343
Продајем повољно 2 пећи од
5 kw и 7kw,фрижидер, шиваћи
машину Багат, једнокрилни мањи
дупли прозор и ракасто, котаоказан-карлица за свињокољ,
старији женски бицикл. Тел. 834549
Продајем регал, четвороделни,
дужине 4 м, очуван, беле боје. Цена
100 евра. Тел. 066/41- 59-59.
Грађевински пословиповољно и
квалитетно (кровне конструкције,
бетонажа, малтерисање, фасада,
стиропор) Тел. 061/2342612
Продајем повољно исправну веш
машину Горење WT63090 АА класа
6 кг, цена 100 еура. Тел. 064/8956970.
Повољно продајем ПВЦ врата и
ПВЦ преграде свеукупне ширине
3,70 м и висине 2,65 м цена 25.000.
Тел. 064/3392633
Продајем пржионицу кафе
са
комплетном
опремом,
гвоздену ограду за терасу 3м. Тел.
065/4523337.

Продајем половни
намештај, спаваћа
соба, трпезарија,
два кауча, орман.
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
Продајем малокалибарску пушку.
Тел. 064/3511952
Продајем стеге за цеви за скелу.
Тел. 837-631
Продајем дрвену столарију у
одличном стању, собна врата,
прозорре са ролетнама, храстову
трокрилне капије 2 комада. Тел.
060/0873863.
Продајем електрични бојлер
80 литара, тики бојлер и плински
бојлер, све исправно. Тел. 013/401210,060/7401210 и 060/1671519
Храстова врата 180х220, пећ
на дрва новија краљица, бојлер
Металац димензије 125х35 две
године стар. Тел. 061/1112821.
Продајем пианино Чајковски,
кухињу
Марлес,
храстову
трпезарију(комода, витрина, сто,
столице), храст гарнитур тросед,
двосет, фотеља, СТО. Тел. 837-586.
Продајем већи кауч„Шипад“ 3.000,
дводелну витрину 4.000, фотељу
1.000 динара и комбиновану
машину м-8 МИО-Осјек 250 еура.
Тел. 063/1871673 и 807-793
Продајем замрзивач, фотељу на
расклапање, машину Сингер. Тел.
063/8768575.
Продајем нов тросед
крем
боје некоришћен, 4 месеца стар.
Имам рачун цена 15.000дин. Тел.
064/1319128.
Продајем зимске гуме са фелнама
– Тигар 165-70 Р14. Тел. 061/1132661
Продајем делове за веш машину
Горење стари тип, делове од аута
Опел Аскона и плински бојлер нов..
Тел.063/8100154 и 065/8806204..
Продајем петоделни регал, тросед,
двосед, фотељу, кауч, два ормана.
Тел. 064/1196670 после 18 ч.
Продајем
санке,
изузетан
квалитет,
велика
носивост,
демонтажни наслон за најмлађе,
црвене, плаве, зелене. Тел.
065/5293602.
Продајем скутер марке“ Piagio“,
гуске, плац у Жаму-Кента и стару
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амбалажу флаше од пива и вина.
Тел. 061/2353023
Бицикл мушки, ауто приколицу,
светларник 2,50х1,40 м, улазна врата
дим 2,00х1,30м. Тел. 064/4256130
Продајем
балконска
врата
210х140 цм са вакум стаклима. Тел.
063/8769824
Потребна жена за чување деце
и помоћ у кући, са искуством. Тел.
064/1301949
Продајем
дечији
креветац
дрвени, Тики бојлер потисни,
Томос преносна пумпа за воду. Тел.
060/8435003.
Продајем тучану пећ, веће Алфа
плинске пећи, ципеле кожне бр.42,
патике Адидас стабил, патике најк
ваздушни ђон, све је ново. Тел.
064/3906276
Повољно
изводимо
све
грађевинске радове и адаптације
кућа и станова. Тел. 061/2423071
Продајем
фрижидер
Тел.
063/8829782
Продајем једнокрилни дупли
прозор висине 115цм, ширине 65,
дубине 15,5 цм термоакомулационе
пећи од 5 и 7 киловата заједно за
12.000 динара, чучавац за пољски
wc Тел. 013/834549 и 065/8834549
Продајем
хармонику
мало
коришћену“Standard Royal“ 80
басова за 300 €, машину за шивење
Багат кабинет за 9000 динара. Тел.
065/8834549
На продају угаона гарнитура
за спавање, бојлер на струју од
80 л, дечији бицикл као нов. Тел.
064/2805881
Маасажер за
цело тело,
два масажера за ноге, све под
гаранцијом. Тел. 013/831-560 и
061/6806244
Продајем фурнирано крило за
лева собна врата, за шток 205х90
цм. Тел. 063/8769824
Продајем
стаклене
флаше
литарске од киселе воде,
тегле стаклене са поклопцем
разневеличине. Тел. 013/834-549 и
065/8834549
Бутан грејалица за собу на
точкиће, боца позади, продајем
повољно и хитно. Тел. 063/482478
и 861419.

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

На продајем Рено Лагуна2003,
2,0 турбо бензин, урађен велики и
мали сервис Регистрован до јула
2020. год, Тел. 064/5672185
На продају Голф 2, дизел, 1988.
годиште, у одличном стању. Тел.
063/304163
Купујем мању исправну камп
приколицу. Тел. 060/1671519
За продају Опел Астра класик 1,4
Б TVINPORT, 2008 годиште, у возном
стању,може замена за мањи аутодоговор. 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.

Дана 23. априла 2019. преминуо је наш драги

ВИДО СТОЈАНОВИЋ
25.12.1937- 23.04.2019.

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
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.

Успомену на њега чувају:
супруга Марија, син Слободан, ћерка Ивана са породицама.

ВРШАЧКА КУЛА
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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
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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