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ПОЛАГАЊЕМ ВЕНАЦА НА СПОМЕНИК ВРШАЧКИМ ОСЛОБОДИОЦИМА ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ 75 ГОДИНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

БОРБА ЗА СЛОБОДУ НАЈВЕЋЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈСКО БЛАГО
да је Совјетски савез одиграо кључну улогу у борби против
фашизма. Данас, нажалост, има покушаја да се умањи улога
Совјетског савеза, али историјске чињенице су јасне. Радује ме да
се и поред тешког времена борбе против вируса обележава ова
манифестација. У име Амбасаде Руске Федерациоје честитам вам
Дан победе, рекао је Суходолов.
Председник вршачког СУБНОР-а, Драгољуб Ђорђевић, истакао
је да борба за слободу представља највеће цивилизацијско благо.
- Данас на скроман начин обележавамо 75 годину од
ослобођења у Другом светском рату. Желимо да чувамо традицију
и успомене, да ово пренесмо младима, чији би представници данас
били овде да су околности другачије. Припремили смо све да
реализујемо нашу идеју о подизању Алеје ослободиоцима за овај
јубилеј, али то смо одложили за 2. октобар, Дан ослобођења Града
Вршца. Тада ћемо направити величанствену приредбу и сетити
се свих жртви у борби за слободу Вршца, 363 црвеноармејаца, 36
партизана, 11 стрељаних родољуба и 11 војника војске Краљевине
Југославије, рекао је Ђорђевић.
Б.Ј.

Фото: А. Путник

Полагањем венаца на споменик вршачким ослободиоцима
обележен је 9. мај, Дан победе над фашизмом у Другом светском
рату. Венце су положили представници Амбасаде Руске
Федерације, представници Града Вршца, вршачког СУБНОР-а,
политичких странака и других организација.
- Овде се налазе измешане кости југословенских, српских и
руских бораца. Сви они дали су оно најважније што човек има, дали
су свој живот да би смо ми имали слободу. Видели смо недавно,
завршавајући борбу против коронавируса, нову заједничку борбу
српског и руског народа. Та борба није ништа мања од борбе за
опстанак нашег народа у Другом светском рату. Захваљујем се
свима који су дошли да одају почаст нашим ослободиоцима. Слава
им, рекао је у својој беседи Вељко Стојановић, члан Градског већа.
У име Амбасаде Руске Федерације венац на споменик
вршачким ослободиоцима положио је аташе Никита Суходолов.
- Захваљујем се СУБНОР- у Града Вршца што ме је позвао да
учествујем у церемонији. За Русију, Дан победе је најважнији
празник, јер смо у Другом светском рату изгубили скоро 27
милиона становника, већином цивила. Не можемо да заборавимо

ОСВРТ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ НА АКТИВНОСТИ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ВОЛОНТЕРИ - СВЕТЛА БУДУЋНОСТ ГРАДА

Драгана Митровић, градоначелница и
командант Штаба за ванредне ситуације Града
Вршца, известила је одборнике и грађане
о активностима и мерама спроведеним за
време трајања ванредног стања, обраћајући
се пре почетка 47. седнице Скупштине Града
Вршца, одржане у конгресној дворани Центра
Миленијум, 8. маја.
- Штаб за ванредне ситуације Града Вршца
увео је низ мера поступајући према препорукама
Владе Републике Србије, а у циљу спречавања
појаве и ширења Ковид 19 на нашој територији,
нагласила је градоначелница Митровић. –
Донет је низ одлука, почев од ограничења
рада угоститељских објеката, обуставе рада
свих спортских објеката на територији Града,
ограничења рада Агрико пијаце до потпуног
затварања робне пијаце у Вршцу и спровођења
свих других мера према препорукама Владе
Србије, надлежних Министарстава и извршавања
наредби Окружног штаба за ванредне ситуације.
Одељење за инспекцијске послове Града Вршца
вршило је појачан надзор над спровођењем
одлука о радном времену угоститељских
објеката и свих других мера које је доносио Штаб
за ванредне ситуације Града Вршца, за све време
трајања ванредног стања.
Градоначелница је подсетила да се истог
дана када је уведено ванредно стање, састао
Координациони одбор за помоћ грађанима,
односно стручно - оперативни тимови, а
отворено је и неколико посебних телефонских
линија за контакте са грађанима како би они
исказали своје потребе.
- Престанком градског и међуградског
превоза, организован је посебан линијски

превоз медицинског особља ради обављања
радних обавеза у Општој болници, Дому здравља
Вршац и Специјалној болници за психијатријске
болести „Др Славољуб Бакаловић“, али и
Геронтолошком центру, Центру за социјални рад
и другим установама где је то било неопходно,
истакла је градоначелница. – Одлуком Штаба,
ЈКП „Други октобар“ дезинфиковало је коловозе,
јавне површине, тргове, улице и места где је
примећено окупљање већег броја људи, а према
приоритетима које је Штаб утврђивао, имајући
у виду епидемиолошку ситуацију на дневном
нивоу. Извршена је и комплетна дезинфекција
улаза и ходника стамбених зграда за колективно
становање у граду.
Градско веће донело је одлуку којом су
опредељена средства за набавку пакета са
прехрамбеним и хигијенским производима за
грађане чије су пензије мање од 30.000 динара
у граду и селима. Обезбеђено је додатних 1.000
пакета, у сарадњи са Центром за социјални рад,
за социјално угрожене грађане.
- За Вршчане старије од 65 година, Град је
обезбедио дневно од 150 до 180 оброка, а укупно
до данашњег дана подељено је преко 4.000
оброка за старије суграђане који нису корисници
народне кухиње, а била им је помоћ потребна и да
би се поштедели излазака у куповину, нагласила
је Митровићева. – И ову смо услугу вршили преко
наше волонтерске мреже. Волонтери су успели
да стигну на сваку адресу, да одговоре на сваки
позив наших старијих суграђана, да изврше
преко 200 услуга дневно, као и да дистрибуирају
преко 7.000 пакета пензионерима.
Према речима градоначелнице, Град Вршац
је пратио ублажавање мера заштите и извршене

су неопходне припреме како би објекти полако
почели са радом од отварања пијаце, до Градског
парка и језера.
- Град се и даље придржава мера заштите,
пред нама је и даље велики посао - да сачувамо
становништво од даљег ширења заразе, рекла
је градоначелница и додала да комуналци
настављају са дезинфекцијом јавних површина.
– Веома је важно да припремимо предшкколске
установе за почетак рада, дезинфиковани су сви
њихови објекти, као и школе где ће вршачки
малишани одлазити у дневни боравак како
би деца била безбедна, а родитељи могли да
се врате својим радним обавезама. Скрећемо
пажњу нашим суграђанима да је веома важно да и
даље примењујемо све неопходне мере заштите
и живот у Вршцу прилагођавамо новонасталим
околностима.
Командант Штаба за ванредне ситуације Града
Вршца захвалила се свима који су допринели
функционисању града како би на најбезболније
прошли кроз овај веома тежак период.
- Волонтерска мрежа, коју је Град Вршац
формирао већ првог дана увођења ванредног
стања, свакодневно је чинила да наши најстарији
суграђани што мање осете мере ограничења
кретања, безбедно остану у својим домовима
и не брину да ли ће остати без намирница или
лекова, рекла је командант Штаба. - Поносна сам
на те младе људе, који су у најтежим тренуцима
показали веома велику друштвену свест, а неки
од њих готово сваког дана, без паузе, давали
свој допринос ефикасној подршци вршачким
пензионерима. Свакодневно је на кућне прагове
дистрибуирана кувана храна, а све то не бисмо
успели да се апелу града није одазвао овако

Мере заштите и даље на снази: Драгана
Митровић, градоначелница Вршца
велики број дивних младих људи и веома добро
организовао како у граду, тако и сеоским месним
заједницама где су волонтери помагали својим
суграђанима. Нажалост, постоји један мали број
оних којима је коронавирус постао савезник у
покушају стицања јефтиних политичких поена
и који су, услед недостатка планова и идеја,
користили најбескрупулознијим методама
ниподаштавања нечијег труда. Све је то, срећом,
остало негде у дну сенке покушаја, али је зато
изазвало велики револт највећег дела нашег
становништва који су добро приметили да је
нама најважније њихово здравље.
Завршавајући
своје
обраћање,
градоначелница је нагласила да Град Вршац у
волонтерима види светлу будућност и још једном
се захвалила свима који су допринели да Вршац
функционише у условима ванредног стања.
Ј.Е.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ВРШЦА ДОНЕЛА РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 21. ЈУНА
Након укидања ванредног стања уведеног
због спречавања и сузбијања заразне болести
COVID-19, у складу са Законом о важењу
уредаба које је Влада уз супотпис председника
Републике донела за време ванредног стања и
које је Народна скупштина потврдила и Одлуке
о измени одлуке о расписивању избора за
одборнике скупштина градова и скупштина

општина у Републици Србији, Градска изборна
комисија Града Вршца на седници одржаној дана
11. маја 2020. године донела је решење о наставку
спровођења изборних радњи у поступку избора
за одборнике скупштине града Вршца. На истој
седници донет је и нов Роковник за вршење
изборних изборних радњи чиме су се рокови за
вршење изборних радњи ускладили са новим

ГРАДСКА УПРАВА ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ
СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ВРШЦА

Део Јединственог бирачког списка за територију града Вршца изложен је у седишту Градске управе
града Вршца у ул. Трг Победе бр.1. на првом спрату канцеларија број 139. Увид у део Јединственог
бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана
у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Захтеви
за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно
расељена лица са боравиштем на територији града Вршца могу поднети градској управи у времену
од 07 до 17 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 8 до 13 сати, најкасније до дана закључења
бирачког списка до 6. Јуна 2020. године.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку
има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају
и грађани. Уз захтеве се прилажу и овлашћење и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније
пет дана пре дана закључења бирачког списка до 1. Јуна 2020. године поднети захтев да се у бирачки
списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији
града (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице
локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена
лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка

датумом одржавања избора који су расписани за
21. јун 2020. године.
Све до сада предузете изборне радње у
поступку спровођења избора остају на правној
снази, каже председник Градске изборне
комисије Ален Делкић
- С обзиром на то да је Народна скупштина
Републике Србије 10. маја усвојила измене и
допуне Закона о избору народних посланика
и Закона о локалним изборима, омогућено је и
Градској управи града Вршца да, поред јавних
бележника, оверавају потписе бирача који
подржавају изборне листе за избор народних
посланика и одборника, чиме се омогућава
предлагачима изборних листа да потписе овере у
што краћем року, под једнаким и равноправним
условима, а смањује се и могућност да дође
до већих окупљања грађана у просторијама и
испред просторија надлежних органа који су
овлашћени за оверу потписа, истиче Делкић.
Градска изборна комисија града Вршца је до
прекида изборних радњи 16. марта 2020. године
прогласила једну изборну листу, „Александар
Вучић – Србија побеђује“.
- Градска изборна комисија примаће изборне
листе кандидата за одборнике Скупштине Града
Вршца до 5. јуна 2020. године у 24:00 часова,
сваког радног и нерадног дана у времену од
00 - 24 часа, без обзира на радно време Градске
изборне комисије. У циљу организовања послова

Ален Делкић, председник Градске изборне комисије
везаних за пријем изборне листе, предлагачи
изборне листе за избор одборника Скупштине
Града Вршца су дужни да предају изборне листе
најаве Градској изборној комисији најмање 2 сата
пре сата одређеног за предају изборне листе,
нагласио је Делкић.
Ради благовременог обавештавања јавности
о активностима и радњама које предузима
Градска изборна комисија Града Вршца почев од
дана расписивања избора отворена је страница
Локални избори 2020. на званичном сајту града
Вршца www.vrsac.org.rs.
Б.Ј

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
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У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ МИЛЕНИЈУМ ОДРЖАНА 47. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕНЕ ОДЛУКЕ ВАЖНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРАДА
Сходно препорукама Владе Републике Србије
о мерама заштите од коронавируса, седница
Скупштине Града Вршца одржана је у конгресној
дворани Центра Миленијум, 8. маја. Овој, 47. по
реду седници, присуствовало је 24 одборника
који су се састали највероватније последњи пут
у оваквом сазиву, јер нас у јуну очекују избори на
свим нивоима.
Председник Скупштине Града Вршца Ненад
Барош предложио је допуну дневног реда, што је
и усвојено, тако да се пред одборницима нашла
21 тачка.
Пре почетка седнице Драгана Митровић,
градоначелница и командант Штаба за ванредне
ситуације Града Вршца, обавестила је одборнике
и грађане о активностима локалне власти
током трајања ванредног стања, уведеног због
епидемије и пандемије КОВИД 19.
Градоначелница је подсетила да је градски
Штаб за ванредне ситуације одмах предузео низ
мера заштите, према препоруци Владе Србије
како би се спречила појава и ширење Ковид 19
на нашој територији, јер је приоритет здравље
свих грађана. Одмах су обезбеђене телефонске
линије за помоћ грађанима, народна кухиња
је дневно припремала између 150 и 200 топлих
оброка (укупно око 4.000) које су волонтери
свакодневно односили на адресе старијих од
65 година, болесних и социјално угрожених
грађана, који нису на евиденцији народне
кухиње. Волонтери су допремали најстаријим
Вршчанима потребне намирнице и лекове и

сваког дана током ванредног стања помагали
овој најугроженијој категорији грађана који
су остајали у својим домовима. Град Вршац
обезбедио је око 7.000 пакета помоћи за
пензионере чија су примања мања од 30.000
динара и за сиромашне суграђане. Екипе ЈКП
„Други октобар“ свакодневно су дезинфиковале
јавне површине и најфреквентније локације.
Град је обезбедио превоз запослених из
насељених места до здравствених установа у
граду. Попуштањем заштитних мера, предузете
су активности како би се створили услови да
се живот полако врати у нормалу, уз обавезно
поштовање препорука стручњака везано заа
епидемију коронавируса. На крају свог експозеа,
градоначелница Митровић се захвалила
свима који су помогли да живот у Граду Вршцу
функционише током ванредног стања. Посебно
је похвалила волонтерску мрежу нагласивши
да су ти млади људи понос и светла будућност
нашег града.
Одборници су, на 47. седници локалног
парламента, усвојили Одлуку о давању
сагласности на Нацрт јавног Уговора о јавноприватном партнерству за реализацију пројекта
јавно-приватног партнерства за изградњу,
реконструкцију, одржавање и обезбеђивање
доступности дела саобраћајне локалне
инфраструктуре на територији Града Вршца са
јавним плаћањем.
- Приватно партнерство закључује се на
период од 10 година, рекла је градоначелница

ШЕСТОБЈЕКАТАПРЕДШКОЛСКЕУСТАНОВЕ„ЧАРОЛИЈА“ПОЧЕЛОСАРАДОМ,„ЕКОУНИЈА“ДОНИРАЛАЗАШТИТНЕМАСКЕЗАВАСПИТАЧЕИЗАПОСЛЕНЕ

ДЕЦА ЗАШТИЋЕНА, СВИ ВАСПИТАЧИ
НЕГАТИВНИ НА КОРОНА ВИРУС

Шест вртића Предшколеске установе
„Чаролија“ почело је у понедељак 11. маја са
радом и у њима борави укупно 132 деце. Град
Вршац дезинфиковаоје све објекте а београдско
предузеће„Еко унија“ донирало је 2 200 заштитних
маски које ће користити васпитачи и запослени у
вртићима.
- Нећемо стати са донацијама, жеља нам је
да се сви заједно изборимо са вирусом Ковид
19, рекао је Александар Миловић, директор „Еко
уније“ која је за време ванредног стања донирала
пакете помоћи болницама у Пожаревцу, Новом
Саду, Косовској Митровици, Земуну, Панчеву, “Др
Драгиша Мишовић” и Бежанијска коса у Београду
и Дому здравља на Врачару, као и другим
здравственим установама.
Донацију су у име Града Вршца примиле
градоначелница Драгана Митровић и директорка
предшколских установа “Чаролија” Емилија
Дангубић.
- Захваљујем се на донацији предузећу
ЕКО Унија из Београда, јер за нас је најважније
питање безбедности деце, посебно због тога
што је у Вршцу велико интересовање родитеља
који су радно ангажовани. Сви васпитачи и
особље у вртићима тестирани су на корона
вирус и родитељи могу безбедно да оставе своје
малишане, истакла је градоначелница Митровић.
Вршачки вртићи према речима директорке
Емилије Дангубић испуњавају свих 36 параметара
које је Влада републике Србије прописала у циљу
заштите.
- Веома смо обазриви и не желимо да

Донација на правом месту: Александар Миловић,
Драгана Митровић и Емилија Дангубић (Фото:Б.Ј)
направимо никакву грешку јер су у питању наша
деца. Најважније је да су сви васпитачи имали
негативан резултат на тестирању на вирус Ковид
19, нагласила је директорка Дангубић.
Предшколска
установа
„Чаролија“
организовала је рад у шест од укупно 9 објеката
у граду.
Б.Ј.

Митровић образлажући предлог и истакавши
значај овог уговора за Град Вршац и грађане. –
Било је веома важно да видимо колико је град
спреман да издвоји средстава на нивоу једне
године, а да то не утиче на укупан буџет и остале
инвестиције. Тако је Град на годишњем нивоу
укупно издвојио око 100 милиона динара за
путну инфраструктуру: 50 за реконструкцију
и поправку путева, а 50 за нове инвестиције.
Ово није једини начин за уређење путне
инфратструктуре, ми ћемо и даље конкурисати
код различитих нивоа власти. То је само минимум
који ће град имати, у наредних 10 година,
изграђених путева у Граду Вршцу. Водили смо
рачуна о одабиру путева и улица, које је ући у
план јавног- приватног партнерства, да једнако
буду заступљени сви крајеви града, што није
било тако у прошлости када се у неке делове
града није уопште улагало, док су други били
сређивани. Зато имамо делове града у којима не
постоји никаква инфраструктура.
Градоначелница је нагласила да ће овим
планом бити обухваћена и насељена места, као
и да је изабран најповољнији понуђач, а уговор
врло прецизно дефинисан штитећи интерес
Града.
Одборници су једногласно усвојили и остале
тачке дневног реда од којих је део везан за
укидање ванредног стања и стварање услова за
наставак рада градских установа и институција:
радно
време
угоститељских
објеката,
пијаца, затим одржавање стамбених зграда,

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ НАСТАВЉА
ШАЛТЕРСКИ РАД СА СТРАНКАМА

ЈКП „Други октобар“обавештава грађанство
и привреду да је у складу са Одлуком о укидању
ванредног стања, Владе Републике Србије бр.
65/2020-4 (Сл. гласник РС бр. 65 од 6. маја 2020.
године), од понедељка 11.маја. наставило рад са
странкама путем непосредног контакта (шалтер и
сл.), по редовном режиму рада:
- Управна зграда у улици Стевана Немање 26,
рад шалтер службе од 07 до 19 и 30 часова.
- Наплатно место у улици Змај Јовина бб рад
шалтер службе од 08 до 20 часова.

НАСТАВЉЕНА НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Укидањем ванредне ситуације, обавештавамо
грађанство да се од данас врши наплата паркирања
по редовном режиму.

власништва појединих парцела и пословних
простора, израда плана комасације за још 18
преосталих катастарских општина, именовање
чланова Управних и Надзорних одбора НП
„Стерија“, Градског музеја и Технолошког парка,
образована је Комисија за доделу Награде „Паја
Јовановић“, усвојене измене Статута Апотеке
Вршац, дате су сагласности на методологију
за одређивање цене и на ценовник радова на
одржавању атмосферске канализације. Донете
одлуке обезбедиће нормално функционисање
живота у граду и рада локалне самоуправе.
Ј.Е.
БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВРШАЦ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Црвени крст Вршац је од проглашења
ванредног стања спроводио многобројне
активности. Запослени и бројни волонтери поново
су добили високу оцену за исказану хуманост и
бригу о својим суграђанима.
- Програм народне кухиње током ванредног
стања спроводио се нормално, корисницима су
топли кувани оброци припремани свакодневно,
док смо старијим особама од 65 година, као и
суграђанима са угроженим здрављем, вршили
доставу оброка на кућну адресу, како у граду,
тако и у насељеним местима, подсећа Сузана
Цветановић, секретар Црвеног крста Вршац. - Кол
центар у организацији Црвеног крста Вршац радио
је свакодневно. Запослени и волонтери били су
ангажовани на пословима у пружању помоћи
старијим особама од 65 година у виду набавке
животних намирница, куповини лекова, подизању
пензија и социјале помоћи, подели пакета
социјално угроженом становништу. Волонтери
медицинске струке активно су радили на пружању
психосоцијалне подршке грађанима који су
позивали Кол центар у организацији.
Цветановићева наглашава да су и током трајања
ванредног стања успешно организоване акције
добровољног давања крви, а свим учесницима и
осталим хуманим Вршчанима честитала је 11. мајнационални Дан добровољних давалаца крви у
Србији.
У петак, 8. маја, обележен је Међународни
дан Црвеног крста и Црвеног полумесеца, на дан
рођења оснивача Црвеног крста Анри Динана.
Овогодишња
тема
обележавања
Међународног дана Црвеног крста и Црвеног

полумесеца је “аплаудирајмо за наше волонтере
и запослене широм света”, са циљем да се укаже
на пружену помоћ и подршку људима широм
света угрожених пандемијом КОВИД 19, истиче

Цветановићева. - Самим деловањем указали смо на
7 принципа Црвеног крста на којима се темељи наш
рад а то су хуманост, непристрасност, неутралност,
независност, добровољност, јединство и
универзалност!
Цветановићева најављује да се од 8. до 15. маја
обележава Недеља Црвеног крста.
- Ове године обележићемо је у кругу
организације са запосленима, волонтерима и
члановима Управног одбора, поштујући и даље
прописане мере Владе Републике Србије везано
за заштиту од коронавируса, додаје секретар
Црвеног крста Вршац и истиче да ће, и по укидању
ванредног стања, наставити са хуманитарним
радом и пружањем помоћи лицима којима је то
неопходно.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
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ЖЕЉКО ИВКОВИЋ, ДИРЕКТОР ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „НИКОЛА ТЕСЛА“:

ЗАДОВОЉСТВО ЈЕ УЧЕСТВОВАТИ У
ПРАВИЛНОМ ФОРМИРАЊУ МЛАДИХ ЉУДИ

СЖељко Ивковић, дипломирани машински
инжењер, радни век проводи у Школском центру
„Никола Тесла“. Запослио се као наставник машинске
групе предмета, а последњих 6 година је на функцији
директора ове средњошколске установе. Жеља
му је да оствари своју визију савремене стручне
средње школе у којој ће се образовати и стицати
знање будући врхунски професионалци свог заната
припремајући се за живот.
Какво сте детињство имали?
- Рођен сам 7.7.1963. године у
Зрењанину. Родитељи, Ђорђе и
Ана, радили су као службеници,
а последње радно место било
је у ПИК Вршачки Ритови. Првих
6 месеци живео сам у Конаку, а
после тога смо се преселили у
Павлиш у коме је мој отац рођен.
Родитељи су ми, нажалост,
преминули. Имам старију сестру
Весну, која живи у Вршцу, ради у
Суду.
У Павлишу сам у срећи
провео цело своје детињство и
средњошколске дане. И данас
имам тамо много другова. Основну
школу сам завршио у Павлишу
у ОШ „Ђура Јакшић“, а средњу
у Вршцу, Гимназија „Борислав
Петров Браца“, математички
смер. За време средњошколског
школовања био сам активан у
омладинским
организацијама.
Учествовао сам на више десетина
локалних омладинских акција
и на три савезне омладинске
радне акције. Изабран сам за
члана Председништва омладине
Вршца. После служења војног
рока (1982.), уписaао сам Факултет
Техничких наука (ФТН) у Новом
Саду, машински одсек, где сам
стекао звање дипломирани
машински инжењер. За време
студирања учествовао сам у
раду студентских организација и
једне године био сам изабран за
председника омладине ФТН (било
је око 4.000 студената).
Где сте стекли прва радна
искуства?

- По окончању студија запослио
сам се (1990.) као наставнк
машинске групе предмета у ШЦ
„Никола Тесла“ где и данас радим.

Последњих 6 година радим као
директор школе.
Као наставник мислим да сам
(а то су потврђивале и анкете
ученика) био строг и правичан

и увек сам се трудио да нађем
најбољи начин презентације
градива како би га ученици лако
схватили и савладали. Радио сам
на свом стручном усавршавању
да бих могао да ученике што
боље припремим за даљи живот,
било да је то даље школовање
или запошљавање. Многи наши
бивши ученици успешно су
завршили факултете, запослили
се, основали своје фирме. У
контакту смо са некима од њих и
често нам помажу да побољшамо
услове рада у школи. Једна од
наших заједничких акција била је

израда неколико стотина визира
за заштиту од корона вируса за
вршачке здравствене раднике.
У акцији су учествовале наше
колеге, али и тројица бивших
ученика.

Како сте, као директор,
унапредили услове рада у ШЦ
„Никола Тесла“?
- Као директор сам уложио
много енергије да бих ученицима
и наставницима обезбедио што
боље услове рада. За време које
сам провео као директор у школи
урађено је централно грејање,
замењена је спољашња столарија,
урађена је фасада, оформљена су
два нова информатичка кабинета,
замењени су рачунари у још два
информатичка кабинета, урађен је
улаз у школу са паркингом из улице
Жарка Зрењанина, постављен
је видео надзор и умрежене су
све учионице, уређен је терен за
мали фудбал. За извођење свих
ових радова сарађивао сам са
Градом Вршцем, Покрајинском
и Републичком владом, као и
са више предузећа, приватних
фирми и појединаца. Без њихове
подршке тешко бисмо остварили
све поменуто. Учествовао сам у
писању ИПА пројеката од којих је
један успешно завршен, а други
је тренутно у реализацији. Овим
међународним пројектима школа
је добила опрему у вредности
од преко 70.000 еура. Трудим се
да конкуришем код што више
различитих фондова, јер је то
један од начина да се побољшају
услови рада у школи.
Која је Ваша визија једне
савремене школе?
- Права савремена стручна
школа треба, пре свега, да
оспособи младе људе, да их научи
да професионално обављају
свој посао, своју струку. Добар
део наших ђака, по завршетку
школе, отвара своје фирме и
успешно послује, док један број

ученика одлази на факултет, на
даље школовање. Потенцирамо
на много рада, јер се рад кад-тад
исплати.
Наша школа има двосмерну
сарадњу са привредом, ушли смо
у систем дуалног образовања са
неким профилима. Имамо одличну
сарадњу са фирмама, посебно
из сектора ИТ. Ослушкујемо шта
треба привреди, који кадрови,
трудимо се да гледамо унапред.
Зато смо ушли у пројекат ИПА да
бисмо набавили ЦНЦ машине, 3
Д штампаче које смо искористили
и за ваншколске делатности,
као што је била недавна израда
визира за заштиту од КОВИД 19.
Гледамо шта је тренд у савременој
светској привреди и то пратимо.
Посебан акценат бих ставио
на залагању да ученицима буде
што пријатнији боравак у школи.
Део времена ђаци проведу изван
учионица, у школском дворишту
или ученичком клубу. У том циљу
направљен је ученички парк
са летњиковцем, постављене
су клупе, урађени су мурали,
набављено је озвучење у
дворишту, урађена је Wi - Fi мрежа.
У овим радовима су учествовали
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и ученици. Уређен је и опремљен
ученички клуб.
Трудио сам се да подстичем
наставнике да се што више
залажу у раду са децом што као
резултат има успешно учешће
наших ђака на такмичењима, али
и у даљем школовању. Поносан
сам што данас школу препознају
по добром раду, због чега смо
постали једна од најпопуларнијих
школа у околини и последњих
неколико година уписујемо сва
одељења у првом уписном року.
Врло сте се успешно и међу
првима снашли у времену
ванредног стања, када је реч о
настави за ученике. Како је то
изгледало?
- Моја визија савремене
школе много зависи од добре
организације посла. Задовољан
сам јер сам успео да око себе
направим добар тим људи,
изузетно способних у својим
областима. То се нарочито види
у ситуацијама каква је код нас до
скоро била, у кризним стањима.
Ми смо, међу првима у Вршцу,
осмислили систем даљинске
наставе који није преко гледања
ТВ програма за ђаке, већ преко
одржавања
часова
путем
различитих апликација. Часови се
одржавају редовно од првог дана
ванредног стања. Када у 8 сати
ујутро наставник каже добар дан,
тридесеторо ученика му одговори
исто. Врло смо задовољни сви,
невероватно је да су ученици
били редовнији на часовима него
раније и много пажљивији.
Када смо осмислили овај

систем даљинске наставе, послао
сам га свим средњим школама
у Јужном Банату и многе су
примениле сличан систем.
Гледали смо да, поред наставе,
организујемо и друге активности,

- сви ученици у сваком разреду
усликају своје селфије и пошаљу
онима који су паковали таблое.
Имали смо успешну приредбу за
школску славу Ђурђевдан, коју
је славио и наш Никола Тесла.

секције за ученике, да их мало
разонодимо.
Матуранти
су,
нажалост, изгубили најлепши
део завршетка школовања, без
матурске вечери, екскурзије,
матурског плеса... Организовали
смо чак и акцију израде таблоа

Нисмо могли госте да примимо
у школи, као сваке године, али
смо послали позивнице и гости
су били у прилици да на Јутјубу
погледају приредбу коју су
припремили наши учении са
својим менторима. Били смо врло
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иновативни и похвалио бих не
само ђаке, већ и све колеге који
су учествовали у свим сличним
активностима заједно са својим
ученицима.
Шта је то што вас веже за
ову професију, што доноси
задовољство?
- Ја волим своју професију.
Рад у школи не доноси велику
материјалну корист, али право
задовољство је да учествујемо у
правилном формирању младих
људи. То је нешто немерљиво.
Ученици код нас долазе као деца,
имају 14-15 година, а излазе као
зрели људи и морамо осећати
одговорност и понос што радимо
овај посао. Велико задовољство
ми је када сретнем бивше ученике,
кад поразговарам са њима и
осетим њихово поштовање, као
неку захвалност за све што смо
им током школовања пружили.
Јер, наш задатак није само да

кажем деценија) пружа велику
и несебичну подршку. Она ми је
велики ослонац и помаже ми да
идеје преточим у дела.
Слободанка и ја смо у нашем
браку добили две ћерке, Јовану
и Милану, које су са одличним
резултатима
стекле
високо
образовање и данас су веома
успешне у својим професијама.
Обе су на маму. Завршиле су
Математички факултет у Новом
Саду.
Јована је програмер и ради
у програмерском предузећу у
Новом Саду, веома је успешна.
Милана је, после основних студија
у Новом Саду, завршила мастер
студије у Копенхагену. Ради као
инжењер примењене математике
у фармацеутском предузећу
Новонордиск у Данској.
Како најрадије проводите
слободно време? Који је Ваш
животни мото?

им пружимо знање, већ да
будемо ту за сва остала њихова
интересовања, муке и проблеме,
да се што боље спреме за живот и
оно што их чека.
Када сте основали своју
породицу?
- У средњој школи сам упознао
своју супругу Слободанку Спасов
(данас Ивковић) са којом сам се
оженио 1990. године. Слободанка
ради као наставник математике
у ШЦ „Никола Тесла“. Супруга
ми свих ових година (да не

- Опушта ме и ослобађа стреса
рад у башти. Волим то да радим.
Прија ми. Имам у башти од свега
по мало. То ми је занимација кад
се вратим с посла.
Иначе, мој мото је да у животу
треба пажљиво бирати циљеве,
а онда не треба жалити напора
да се до њих дође. Важно је
радити на себи и не одустајати од
постављених циљева. Треба бити
упоран!
Јованка Ерски
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ
ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ
БЕСПЛАТНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем плац на Гудуричком
путу, десна страна, има градски
водовод, шест километара од
центра Вршца, испред раскрснице
за Велико Средиште. Тел.
060/1671519
Продајем једнособан стан 20 м²
Трг св.Теодора 3/4 Вршац.Тел. 063/
81-00-154
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.
Тел. 060/0940333.
Продајем кућу у Влајковцу улица
Железничка 34. Тел. 064/8263038.
Продајем кућу у Иланџи са
нус просторијама и плацем. Тел.
063/1815504.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Млађем
брачном
пару
потребна празна кућа на чување
и одрзжавање или уз неку мању
доплату на дужи временски
период.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.
Издајем собу купатило и чајна
кухиеа, засебан улаз, клима, веш
машина, запосленој девојци.
Тел. 013/401-210 , 060/1671519 и
060/740210.
Издајем полу намештен стан.
Дворишни. Тел. 064/1572948
Потребан пословни простор за
коришћење Удружењу слепих и
слабовидих Јужног Баната. Моле
се сви који имају могућност да
уступе простор једном или два пута
недељно по 3 до 4 сата да се јаве
на тел. 063/842- 99- 99 за договор и
детаљније информације.
Издајем гарсоњеру, Војнички трг,(
намештену, 35м2,грејање топлана).
Тел.065/5292212

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.

РАЗНО

Правим (месим) ситне колаче
и домаћу супу по наруџбини
од домаћих јаја у Малом Жаму.
Тел. 060/3050960, 013/838-351 и
060/4441538.
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.

Број
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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 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.
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 половни
намештај, спаваћа
соба, трпезарија,
два кауча, орман.
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
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
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
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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
На продају круњач прекрупар
Лимфан С. Пазова. Исправан. Тел.
064/5128473
За
продају
хармоника
Велтмајстор, 80 басова, црне
боје, исправна, цена 50 €. Тел.
061/3071085
Продајем кавез за коке носиље
10 ком. као и ракију од кајсије. Тел.
065/2579100
За продају веш машима „Горење“
новијег датума исправна у
одличном стању, цена 80 €, договор.
Тел. 061/3071085.
Ауто
приколица
1х1,3
м,светларник 145х250, балконска
врата дупла 2,30х70, прозор
са ролетном 1,60 х 1,20, врата (
дупла) 2,30х90, бицикл мушки. Тел.
064/4256130

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 2008
годиште, регистрована до 17. 03.
2021. год. власник, у одличном
стању8, може замена. 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 Мазду 626
рег. до 5 јуна 2020. цена 400€.
Тел.013/2891209.

У суботу, 23. маја навршиће се 40 тужних дана откако са нама није Наш

ЂОРЂЕ ГРУЈИЋ – БИМБУЛА
17. 11. 1940 - 16. 4. 2020.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
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.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо четрдесетодневни
помен давати на градском гробљу, у суботу, 23. маја у 11 часова
Поносни смо на Тебе и заувек ћемо Те памтити
Твоји најмилији
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