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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”

У вршачкој Градској кући 
одржана је презентација пројекта 
под називом “Новине у српском 
поступку комасације, практична 
примена у Вршцу“, 20. децембра, 
у присуству заинтересованих 
грађана и представника комисија и 
радних група укључених у поступак 
комасације. Ово је само једна од 
бројних едукација организованих 
од стране Града Вршца и Немачке 
организације за међународну 
сарадњу (ГИЗ), у оквиру пројекта 
финансираног од Европске 
уније, немачког Министарства за 
економску сарадњу и Министарство 
пољопривреде. Пројекат 
спроводе Немачка организација за 
међународну сарадњу (ГИЗ) и Управа 
за пољопривредно земљиште са 
циљем да се унапреди процена 
земљишта у поступку комасације. 

- Желим да изразим 
задовољство што су немачки 
експерти успешно обучили нашу 
комисију, као и представнике других 
локалних самоуправа из нашег 
округа, а пренета искуства немачких 
експерата биће од велике користи 
како у процесу комасације, који 
је у току, тако и у онима које ће се 
тек спроводити, рекла је Драгана 
Митровић, градоначелница Вршца. 
Град Вршац је препознао потребу 
да се пољопривредницима најпре 
створи добра основа кроз решавање 
имовинско-правних основа, 

укрупњавање поседа, уређење 
инфраструктуре, а из разлога 
интензивнијег, економичнијег 
обављања пољопривредне 
делатности. На тај начин опредељује 
се земљиште за заједничке потребе 
нове радне зоне, што ће позитивно 
утицати на рурални развој и на 
привлачење нових инвестиција.

Градоначелница је указала на 
то да је комасација компликован 
процес, пун правних процедура, 
као и да су обуке, које су биле 
организоване, допринеле успешној 
комасацији обављеној на територији 
Града Вршца.  

Владислав Крсмановић, 
помоћник покрајинског секретара 
за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, похвалио је рад 
вршачких комисија задужених за 
процес комасације и, између осталог, 
рекао:

- У поређењу са 
осталим  градовима и општинама 
на територији Републике 
Србије, поступак комасације се 
најинтензивније реализује на 
територији Града Вршца, што је 
за сваку похвалу. Овде је до сада 
поступак комасације окончан или се 
тренутно обавља у шест катастарских 

општина, на укупној површини од 
33,855 хиљада хектара.

Крсмановић је подсетио да 
су, уз подршку и суфинансирање 
Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, до сада закључени 
уговори за реализацију поступка 
комасације на око 157.000 хектара 
у 34 катастарске општине, које 
се налазе у 19 јединица локалне 
самоуправе на територији 
Војводине. Укупна вредност радова 
за ове намене износи 1,41 милијарду 
динара, а од тога је 670 милиона 

учешће Покрајинског секретаријата, 
док су остало обезбедиле локалне 
самоуправе. 

- Вршац је лидер у 
спровођењу  поступка комасације, 
али и тзв. “огледно поље” за новине 
које су уведене у овај процес, међу 
којима о унапређеној процени 
земљишта, са акцентом на заштиту 
животне средине, рекао је Ненад 
Гвозденовић, представник ГИЗ-а .

Бранко Лакић, директор Управе 
за пољопривредно земљиште, 
нагласио је да је Град Вршац на прави 
начин схватио значај комасације која 
није само укрупњавање поседа, већ 
шанса да се уређени простор што 
боље агро-економско експлоатише.

Слободан Јованов, члан Градског 
већа задужен за пољопривреду, 
истакао је да ова презентација 
означава крај пројекта Града Вршца 
и ГИЗ-а, започетог потписивањем 
меморандума о сарадњи пролетос.

- Усвојили смо све новине од 
немачких експерата, као и домаћих 
из области заштите животне средине, 
а урађена је и унапређена процена 
пољопривредног земљишта, каже 
Јованов. Поступак комасације је 
у току у три катастарске општине, 
и онда можемо да кажемо да смо 
на пола пута. До сада смо урадили 
комасацију на више од 32.000 хектара 
, а остало је још 33.000 хектара да се 
уради. 

Ј.Е.

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ „НОВИНЕ У СРПСКОМ ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ, ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА У ВРШЦУ“

ВРШАЦ - ЛИДЕР И ОГЛЕДНО ПОЉЕ ЗА НОВИНЕ У КОМАСАЦИЈИ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ 
КРСТА ВРШАЦ И НОВОСАДСКОГ 
ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

ОДРЖАНА 
АКЦИЈА 

ДОБРОВОЉНОГ 
ДАВАЛАШТВА 

КРВИ
 

У складу са новом 
организацијом посла, Институт 
за трансфузију крви у Новом Саду 
преузео је сакупљање крви од 
добровољних давалаца тако да 
се од почетка године ове акције 
организују по једном месечно 
у свим војвођанским местима. 
Једна таква акција одржана је 
у Вршцу, у Месној заједници 
„Жива Јовановић“, у понедељак, 
24. децембра, у организацији 
Црвеног крста Вршац.

Захваљујући активности 
овдашњег Црвеног крста одзив 
добровољних давалаца био је 
изузетан. Стручњаци новосадског 
Институт за трансфузију крви 
похваљују организацију поменуте 
вршачке хуманитарне установе, 
као и све Вршчане који се 
одазивају да добровољно дају 

крв. Јер, Вршац је међу ретким 
војвођанским градовима где се 
акцијама одазива по стотинак 
добровољних давалаца. Слично 
је било и у понедељак.

- Акцији се одазвало 99 
потенцијалних добровољних 
давалаца, а након прегледа, 
крв је дало 88 њих, каже Сузана 
Цветановић, секретар Црвеног 
крста Вршац, захваливши 
се свим Вршчанима који су 
се одазвали овом хуманом 
гесту. Ако се јави већи број 
добровољних давалаца, можемо 
да организујемо ванредну акцију, 
у договору са новосадским 
Заводом за трансфузију крви 
Војводине. Иначе, следећа акција 
добровољног давалаштва крви 
биће одржана у другој половини 
јануара, а о тачном датуму наши 
суграђани биће благовремено 
обавештени.

Већ дужи низ година, Вршчани 
су веома активни на пољу 
добровољног давалаштва крви, а 
њихова хуманост је на завидном 
нивоу и за сваку похвалу. Развоју 
свести о овом хуманом гесту 
много је допринела активност 
Црвеног крста Вршац и његовом 
тима задуженог за добровољно 
давалаштво који предано ради 
и окупља људе добре воље да 
се одлуче да дају крв и помогну 
другима.  

Ј.Е.

Захваљујући акцији „Сакупи хумани 
чеп“, Удружење параплегичара и 
квадриплегичара „Параквад ВШ“ 
купило је и поклонило управи Града 
Вршца инвалидска колица за потребе 
кретања по Градској кући грађана 
који су теже покретни. Помагало је 
члановима Градског већа уручио 
Драган Виторовић, председник 
Удружења „Параквад ВШ“, 25. 
децембра, у холу Градске куће.

-Скупљено је 992 кг пластичних 
чепова - 440.000 комада и тим 
средствима смо купили инвалидска 
колица, објашњава Виторовић. 
Определили смо се за Градску кућу 
јер овде долазе слабо покретна лица, 
која немају своја колица, и онда су 
они у проблему како да се крећу по 
свим објектима, не само у Градској 
кући. Иначе, колица су потребна и за 
гусеничар који је Град Вршац купио 
и учинио Градску кућу доступном за 
особе са инвалидитетом. Значи ова 
колица су намењена за слабо покретна 
лица и надам се да ће портири, ако 
им се обрати слабо покретно лице, 
помоћи да такав грађанин седне у 
колица и обави у Градској кући шта је 
потребно. 

Виторовић се захвалио свим 
запосленима у Градској кући, Граду 
Вршцу који пружа подршку, као и 
свим осталим грађанима који су се 
укључили у акцију „Сакупи хумани чеп“. 

Јер, захваљујући њиховој хуманости и 
поменутој акцији до сада је купљено 
49 помагала различитих врста.

-Ово је значајан допринос за особе 
са инвалидитетом, за оне који имају 

ограничену способност кретања, 
да им Градска кућа буде доступнија, 
нагласила је Татјана Николић, чланица 
Градског већа задужена за здравство 
и социјалну заштиту. Помагало - 
гусеничар, који смо набавили прошле 
године и за који смо издвојили пола 
милиона динара, јер ова зграда 

нема лифт и није била приступачна 
више десетина година особама са 
инвалидитетом, учинила је Градску 
кућу доступним за ове наше грађане. 
У раду смо приметили да је помоћ 

потребна и за особе које су теже 
покретне - са штапом, штакама. И 
њима ће бити много лакше кретање 
на овакав начин. Удружење „Параквад“ 
је значајан сегмент у партиципацији 
свих наших грађана и они су, на 
неки начин, објединили ту хуманост, 
показали својим делима како то треба 

да изгледа, и подстакли наше грађане 
постављањем сакупљачких јединица 
за пластичне чепове, што смо и ми, као 
Град, подржали. 

Акција сакупљања пластичних 
чепова значајна је и са аспекта 
очувања животне средине, али и 
за унапређење положаја особа са 
инвалидитетом. Град Вршац је, према 
речима Николићеве, то препознао и 
подржао, а тако ће бити и убудуће.

- Удружење „Параквад 
ВШ“ годинама у назад даје велики 
допринос у области заштите животне 
средине, јер овом акцијом прикупља 
се велика количина пластике која врло 
често заврши у природи као отпад, 
каже Милош Васић, члан Градског већа 
задужен за заштиту животне средине. 
Желим да се захвалим Виторовићу и 
на великом ангажовању у Савету за 
безбедност саобраћаја Града Вршца.

Уручењу помагала присуствовали 
су и запослени у канцеларији за особе 
са инвалидитетом који, како је истакла 
Николићева, дају значајан допринос 
унапређењу положаја наших 
суграђана.

- Ово је пример добре праксе 
како особе са инвалидитетом могу да 
афирмишу себе, да се образују, едукују 
и допринесу развоју своје заједнице, 
додала је Николићева. 

Ј.Е.

НОВО ПОМАГАЛО КУПЉЕНО ОД АКЦИЈЕ „САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“

ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА - ДАР „ПАРАКВАДА ВШ“ ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Прошлог четвртка, 20. децембра, 
Црвени крст Вршац обележио 
је Светски дан солидарности, 
приредивши пригодан  културно 
- уметнички програм у сали Дома 
пензионера. 

На почетка програма, 
пердставници вршачког Црвеног 
крста указали су на значај ширења 
међугенерацијске солидарности.

-Циљ организовања 
манифестације јесте указивање на 
важност солидарности, поштовању 

и прихватању различитости међу 
људима, као и прихватању нових идеја 
у победи проблема данашњице, а то 

су глад и сиромаштво, каже Сузана 
Цветановић, секретар Црвеног крста 
Вршац.

Бројни посетиоци уживали су у 
забавном програму у хорској песми, 
фоклорним играма, слисттичким 
наступима, рециталу, афоризмима, 
плесним тачкама. 

У програму су учествовали 
пензионери - чланови Градског 
удружења пензионера Вршац, Актива 
жена Вршац и девојчице из Студија 
савремене игре „Оља“.

На крају програма, волонтери 
Црвеног крста Вршац поделили су 
свим учесницима новогодишње 
поклончиће и пожелели им срећне 
предстојеће празнике.

Ј.Е.

У САЛИ ДОМА ПЕНЗИОНЕРА У ВРШЦУ 

ЦРВЕНИ КРСТ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН СОЛИДАРНОСТИ
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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”

Најзначајнија тачка дневног реда на 29. седници 
Скупштине Града, која је одржана 20. децембра, 
доношење Одлуке о Буџету за 2019. годину, 
изазвала је и највише полемике одборника. 
Буџет је пројектован на 2.077.000.000 динара, 
а Градоначелница Драгана Митровић веома је 
подробно образложила предлог буџета указујући 
на најзначајније планиране приходе и расходе.

-Буџет је реалан, социјално одговоран и 
развојни, нагласила је градоначелница Митровић 
и додала да је заснован на реалним изворима 
прихода, што ће омогућити да новац буде потрошен 
једнако на све сегменте, важне за функционисање 
локалне самоуправе, као и да обезбеди дневну, 
недељну, месечну ликвидност на сваком нивоу 
функционисања. У 2019. години предвиђени су 
укупни капитални издаци у износу од 218 милиона 
динара на различите капиталне пројекте и веома 
је важно да се све инвестиције финансирају из 
изворних прихода локалне самоуправе, без 
додатног задуживања.

Међу капиталним пројекатима, значајним 
за Вршац, градоначелница је истакла улагања 
у школство, здравство,комуналну и путну 
инфраструктуру. Издвојена су средства за 
реконструкцију вршачке Опште болнице, као и 
за пројектовање и додатне расходе, које ће град 
имати, за потпуну реконструкцију Пољопривредне 
школе „Вршац“. Издвојена су средства за учешће, 
која ће бити удружена са вишим нивоима власти, 
за почетак изградње канализације у селу Павлиш. 
Овај пројекат, сматра градоначелница, врло је 
важан због комуналне инфраструктуре, јер се тамо 
налази и извориште пијаће воде.

-Определили смо одређена средства и 
за изградњу прихватилишта за псе, као и за 
пројектовање индустријске зоне Север која 
је услов за даљи развој Града Вршца, истакла 
је градоначелница. Након јавног увида, који 
се завршава крајем јануара, кренућемо у 
пројектовање, а завршетком нове индустрисјке 
зоне додатно ћемо побољшати привредни амбијент 
у Вршцу. При пројектовању предлога буџета водили 
смо рачуна о дечјој и социјалној заштити на првом 
месту, која је утврђена на адекватном нивоу, више у 
односу на прошлу годину.

-Независна одборница Драгица Станојловић, 
Драгана Ракић (ДС), Биљана Јеличић и  Милуцу 
Живков (СПС) изнели су своје замерке сматрајући 
да је буџет нетранспарентан, несразмеран, да 
су смањена социјална давања, преполовљена 
средства за народну кухињу, да буџет није ни 
развојни ни социјално одговоран, да је само 15 
милиона издвојено за субвенције за запошљавање, 
да је мало дато националним саветима... Славица 
Стоисављевић (СПС) сматра да је буџет реалан и 
социјално оправдан и нагласила да ће гласати за 
његово усвајање. 

Одборници СНС Чедомир Живковић, Александар 
Поповић, Предраг Мијатовић, Ненад Барош 
као и чланови Већа Татјана Николић, Мирослав 
Ступар, били су сагласни да је буџет врло реалан, 
избалансиран, да су приходи крајње реални и 
позвали одборнике да прихвате предлог буџета за 
2019.

Расправа о буџету трајало је дуго, скоро 4 
сата, била је жучна, са повредама пословника, 
опоменама одборницима опозиције, разменом 
речи непримерених градском парламенту између 
одборника владајуће странке и опозиције. Резултат 
тога било је напуштање седнице од стране већине 
опозиционих одборника. Након тога одборници су, 
већином гласова, усвојили Одлуку о буџету Града 
Вршца за 2019. годину.

Коментаришући расправу о буџету, 
градоначелница је оценила да је она била дуга, 
али не и конкретна и везана за одлуку о буџету 
као тачки дневног реда, јер се мали број питања 
опозиционих одборника односио на буџет за 2019.

-Одлуку је подржао и један део опозиционих 
одборника, док је други део дошао са намером да 

опструише рад вршачког парламента, у чему није 
успео, сматра градоначелница додавши да је добра 
вест за грађане Вршца да је буџет усвојен. 

И председник Скупштине Ненад Барош сложио 
се да покушај опструкције седнице није успео, 
сматрајући да су замерке опозиционих одборника 
биле нестручне и неаргументоване и да су 
недостајали конкретни предлози.

Седница је настављена усвајањем осталих 
тачака дневног реда у релативно кратком року. 
Одборници су дали „зелено светло“ на претходно 

усвојену сагласност на Одлуку о статусној промени 
ЈКП „Други октобар“ путем издвајања дела 
имовине и обавеза уз оснивање новог друштва 
са ограниченом одговрношћу, затим на одлуку о 
изменама и допунама статута „Другог октобра“, 
као и усклађивање оснивачког акта са Законом 
о јавним предузећима. Била је обједињена 
расправа о програмима рада Скупштине Града 
Вршца и установа чији је Град оснивач, а програми 
су изгласани појединачно. Одборници су дали 
сагласност на Програм рада ЈКП „Други октобар“ 
који је подробно образложио директор Небојша 
Перић. Усвојени су и ценовници комуналних 
делатности зоохигијене, као и услуга туристичких 
пратилаца,именовани чланови Надзорног одбора 
Хелвеције доо, Координационог одбора за надзор 
над средствима самодоприноса за изградњу 
канализације, чланова Школског одбора ОШ „Вук 
Караџић“, а усвојен је и правилник о накнадама и 
трошковима за рад чланова Комисије из области 
пољопривреде.

Ј.Е.

БУРНА 29. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ, НЕУСПШАН ПОКУШАЈ 
ОПСТРУКЦИЈЕ РАДА СКУПШТИНЕ ОД СТРАНЕ ОПОЗИЦИЈЕ
-Буџет је реалан, социјално одговоран и развојни, нагласила је градоначелница Драгана Митровић - Буџет Града Вршца за 2019. утврђен у износу од 

2.077.000.000 динара, заснован на реалним изворима прихода - За капиталне пројекте издвојено је 218 милиона динара и они ће бити финансирани из 
изворних прихода локалне самоуправе, без додатног задуживања, истакла је градоначелница -

Председник Скупштине Града Вршца 
Ненад Барош заказао је нову седницу 
локалног парламента за среду, 26. 
децембар. Ово издање „Вршачке куле“ 
ушло је већ у штампу тако да ћемо 
извештај са поменуте седнице објавити 
у наредном броју

Срећни новогодишњи
и божићни празници !

Градоначелница града Вршца
Драгана Митровић
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Град Вршац је обрадовао 
малишане из социјално 
угрожених породица 
новогодишњим пакетићима 
које им је уручио Деда Мраз 
у Основној школи „Младост” 
чији су ђаци припремили 
пригодан програм. Додела 
пакетића организована је 
у сарадњи са Центром за 
социјални рад Града Вршца.

Присутне је поздравила 
директорка ОШ „Младост“ 
Татјана Јашин Мојсе и 
пожелела им да угодан 
боравак у овој вршачкој 
образовној установи, као 
и срећне предстојеће 
празнике.

-Данас смо овде да 

увеличамо празнике нашим 
најмлађим суграђанима, 
нагласила је Татјана Николић, 
чланица Градског већа 
задужена за здравство и 
социјалну заштиту. Овај 
пут делимо 100 пакетића 
за децу из хранитељских 
породица, односно децу на 
породичном смештају и 15 за 
децу особе са инвалидитетом 
која имају личне пратиоце. 
Деца породица корисника 
народне кухиње биће 
обрадована са 210 пакетића 
у објекту Црвеног крста, а ову 
годину завршавамо једном 
новогодишњом новчаном 
честитком за породице 
кориснике материјалног 

обезбеђења породице 
Центра за социјални рад 
Града Вршца. 

Према речима Мирјане 
Кнежевић, директорке 
Центра за социјални рад 
Града Вршца, радост 
новогодишњих празника 
доживели су вршачки 
малишани захваљујући 
локалној самоуправи и 
људима добре воље, а 
спремне су и честитке за 
неке одрасле Вршчане.

-Уз новогодишње 
пакетиће за најмлађе, до 
краја године поделићемо 
по 3.000 динара које ће 
добити 1.517 породица 
корисника материјалног 
обезбеђења породице који 
су на евиденцији Центра за 
социјални рад Града Вршца, 
најављује директорка 
Кнежевић. Међутим, овај 
број породица још није 
коначан и свако ко буде 
имао признавајуће решење 
добиће поменуту празничну 
честитку. 

Ђаци Основне школе 
„Младост“ забавили су 
вршачке малишане који су 
се највише обрадовали Деда 
Мразу и новогодишњим 
пакетићима које им је 
уручио, даровима Града 
Вршца и људи добре воље.

Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ ОБРАДОВАО ДЕЦУ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА 
ВРШАЧКЕ МАЛИШАНЕ

SREĆNU NOVU 2019. GODINU I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE ŽELI

DOM OMLADINE
VRŠAC

Град Вршац је одлучио да 
обрадује најмлађе суграђане 
постављањем клизалишта 
у центру, на градском тргу. 
Радови су у току, а клизалиште 
би требало да почне да 
функционише до краја ове 
недеље.

-Град Вршац се труди да 
одржи ову традицију, јер 
се клизалишту вршачки 
малишани много радују и 
уживају у њему, наглашава 
Татјана Палковач, директорка 
Туристичке организације 
Града Вршца. Интересантно је 
да нам долази и доста гостију 
са децом која су одушевљена 
што могу да се клизају. После 
нивелације терена, која се 
тренутно ради, формираће се 

лед, а ако сви услови дозволе 
за који дан клизалиште ће 
бити отворено. Радиће до 
краја јануара, сваког дана од 
10 ујутро до 22 сата увече, 
можда ће бити и неких 
вечерњих и ноћних варијанти. 
После распуста направићемо 
акцију за школску децу која 
ће долазити са учитељицама, 
разредним старешинама да 
по посебним ценама клизају. 

Према речима 
Палковачеве, цена карте за 
клизалиште биће 200 динара. 
У ту цену улази изнајмљивање 
сличуга и коришћење 
клизалишта 45 минута. Деца 
која не знају да клижу имаће 
стручну помоћ.

Ј.Е.

ДО КРАЈА НЕДЕЉЕ КЛИЗАЛИШТЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА

РАДОСТ ЗА НАЈМЛАЂЕ 
ВРШЧАНЕ
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SREĆNU NOVU 2019. GODINU I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE ŽELI

CENTAR ZA 
SOCIJALNI RAD 

GRADA VRŠCA

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

9

Школски центар “Никола Тесла” 
Вршац
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Специјална психијатријска болница 
“Др Славољуб Бакаловић” Вршац

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

„SFINTELE SĂRBĂTORI DE 
CRĂCIUN ŞI ANUL NOU 

SĂ VĂ ADUCĂ SĂNĂTATE, 
PUTERE DE MUNCĂ ŞI 

MULTE SATISFACŢII 
ALĂTURI DE CEI DRAGI.

LA MULTI ANI !”
LICEUL, BORISLAV 

PETROV BRACA

СРЕЋНУ НОВУ 2019. 
ГОДИНУ, РАДОСНЕ 

БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ,
ПОСЛОВНОГ И 

ПРИВАТНОГ УСПЕХА, 
ЗДРАВЉА И СРЕЋЕ,

ЖЕЛИ ВАМ ГИМНАЗИЈА 
,,БОРИСЛАВ ПЕТРОВ 

БРАЦА”!
 
CARPE DIEM!

Srećne 
novogodišnje 

i Božićne
praznike

Vam želi



ПЕТАК • 28.  децембар 2018.ВРШАЧКА КУЛА8

- локацијa за киоск на којoj се налази 
постојећи објекaт:

02А (угао Стеријине и Анђе Ранковић),

- локацијa за киоск без објеката: 

40Д (Николе Нешковића).

 
План локација може се погледати 

сваког радног дана у канцеларији 214 
Градске управе Вршац, у времену  од 
10 -14  часова.

 УТВРЂУЈE СЕ почетнa ценa за 
спровођење јавног надметања за 
доделу локација за постављање 
објеката на површинама јавне намене 
у износу од    50.000,00 динара по 
локацији.

Локације за киоске дају се на период 
до 5 година. 

Право учешћа на јавном надметању 
за наведене локације имају активна 
правна лица и предузетници.

Учесници јавног надметања су дужни 
да уплате депозит у висини од 30% од 
наведеног износа за сваку локацију 
за коју се надмећу и доказ о уплати 
доставе уз пријаву за јавно надметање. 
(Депозит се уплаћује на рачун број: 
840-720804-40  Градске управе Вршац 
– „Депозит Град Вршац“, са позивом на 
број 54-241 по моделу 97. 

 Уз пријаву се такође подноси доказ 
о уплати административне таксе у 
износу од 1.000,00 динара за сваку 
локацију, на рачун Буџета Града Вршца,  
840-742241843-03,  позив на број  54-
241 по моделу 97.

Пријава за јавно надметање 
подноси се на адресу: Град Вршац, 
Комисија за спровођење поступка 
јавног надметања за постављање 
привремених објеката у Вршцу, Трг 
Победе  бр.1, 26300 Вршац или   лично  
на  писарници  Градске управе Вршац 
(образац пријаве може се добити  у 

канцеларији 211 Градске управе Вршац 
или  преузети са званичног Портала 
Града Вршца). У пријави учесник јавног 
надметања обавезно уписује своју 
e-mail адресу.

Рок за подношење пријаве је до   
11.01.2019. године.

Пријаве које су непотпуне и пријаве 
поднете после рока неће се разматрати.

Јавно надметање ће се обавити у 
Великој сали  Градске управе Вршац  
дана    14.01.2019. године у 12 часова

Поступак јавног надметања сматра се 
успелим и у случају достављања једне 
исправне пријаве којом се подносилац  
региструје и истом се додељује 
локација ако прихвати утврђену 
почетну цену надметања. У случају 
више учесника на јавном надметању, 
право на локацију стиче учесник 
који је дао највећу понуду. Уколико 
најповољнији понуђач одустане од 
своје понуде, Комисија обавештава 
о томе следећег по реду учесника 
јавног надметања са нижом понудом 
од најповољније и нуди му локацију. 
Локација се додељује понуђачу који 
остане при својој  понуди и писмено 
се изјасни о томе. У случају одустајања 
свих учесника у јавном надметању за 
одређену локацију, поступак давања 
локације се понавља.

 Свим учесницима  у јавном 
надметању, осим најповољнијем, 
уплаћени депозит ће се вратити након 
спроведеног поступка. Најповољнијем 
учеснику,  депозит ће бити урачунат 
у излицитирани износ. Учесник 
јавног надметања који је дао највећу 
понуду, као и сваки следећи учесник 
јавног надметања према утврђеном 
редоследу понуда, који одустане од 
своје понуде, нема право на повраћај 
депозита

Најповољнији учесник у јавном 
надметању дужан је да уплати 
понуђени – излицитирани  износ 
(умањен за износ уплаћеног депозита) 
до   16.01.2019. године. У случају да се 
цео износ не уплати у предвиђеном  

року  Градска управа неће  одобрити 
коришћење локације.

Поред уплате излицитираног износа, 
којим стиче право на предметну 
локацију, најповољнији учесник у 
јавном надметању у обавези је да 
месечно плаћа накнаду за коришћење 
јавних добара  чији износ ће Градска 
управа утврдити у складу са Одлуком 
о накнадама за коришћење јавних 
добара.

Тренутни власник објекта на 
локацији, који на јавном надметању 
оствари право на исту давањем 
најповољније понуде,  наставиће са 
коришћењем те локације уз одобрење 
Градске управе за наредни период од 5 
година. 

Уколико друго лице, које није 
тренутни власник постојећег објекта на 
локацији,  у поступку јавног надметања 
оствари право на ту  локацију давањем 
најповољније понуде, исту ће добити 
на коришћење након уклањања 
постојећег објекта или закључења 
уговора о купопродаји истог.

Власник постојећег објекта, који у 
поступку јавног надметања не оствари 
право на локацију,  дужан је да уклони 
свој објекат у року од 15 дана од 
дана завршетка јавног надметања 
и површину јавне намене доведе у 
пређашње стање.

 Изузетно, уколико након 
завршеног поступка јавног надметања, 
власник  постојећег објекта на локацији 
изврши продају објекта лицу које је 
у том поступку остварило право на 
локацију на којој се налази предметни 
објекат и у року од 15 дана, од дана 
завршетка јавног надметања, достави 
Градској управи оверен уговор о 
купопродаји објекта, нема обавезу 
уклањања истог са локације. 

Ближе информације, могу се добити 
у канцеларији 211 на II спрату зграде 
Градске управе Вршац или на телефон 
013/ 800-534. 

КОМИСИЈА

 На основу Одлуке Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-24/2018-III-01 од 19. децембра 2018. године Комисија за спровођење поступка јавног надметања 
за постављање привремених објеката Вршцу, расписује

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ВРШЦУ

Расписује се оглас за  спровођење јавног надметања за давање локација на површинaма јавне намене у Вршцу, ради коришћења 
привремених објеката на следећим локацијама предвиђеним Планом размештаја привремених објеката и то:
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У Градском музеју, у 
Конкордији, 14. децембра, 
приказана је модна ревија 
Сенке Ђорђевић, мастер 
инжењерке, модне дизајнерке 
и костимографкиње из 
Вршца, под називом „Мода и 
музика“. Многобројна вршачка 
публика имала је прилике да 
види разноврсне моделе, од 
којих су неки већ приказани 
и запажени на ревијама у 
Београду и Новом Саду. 

Ревију је организовао 
СУБНОР града Вршца, у 
сарадњи са Градским музејом 
и Музичком школом „Јосиф 
Маринковић“, па су у оквиру 
свечаности уручене и 
октобарске награде СУБНОР-а 
ученицима вршачких основних 
и средњих школа, ауторима 
најбољих литерарних радова 
на тему „Слобода – благо под 
Вршачком кулом“. Наступили 
су и ученици Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“ и хор 
„Распевани професори“, под 
управом диригента Марине 
Клиске. 

Који модели су приказани на 
ревији „Мода и музика“ одржаној у 
Конкордији? 

- Неколико модела је већ излагано 
Београдској публици на Белгрејд 
фешн вику (Belgrade Fashion Week), 
Сербијан фешн вику (Serbian Fashion 
Week) и БАФЕ-у (Balkan Art Fashion 
Event). Поред њих су се нашле и нове 
креације посебно шивене за ревију 
која је одржана у Градском музеју, 
Вршац. Публика је могла да види 
одевне комбинације за све прилике и 
годишња доба. Од јесени па све до лета, 
пистом су се кретале менекенке које су 
носиле спортску, пословну, уникатну и 
несвакидашњу гардеробу. Материјали 

коришћени за израду модела су 
природни, као што су памук, вуна, кожа 
и вискоза. 

Чиме су инспирисани модели које 
су Вршчани имали прилике да виде? 

- Оно што је мене инспирисало 
јесте геометризација. Поигравање са 
различитим геометријским облицима 
и склапање иситих у једну целину или 
креацију. Игром, маштом и великом 
палетом боја и материјала је дошло да 
реализације таквих одевних предмета и 
самим тим и њихове функционалности 
и практичности. 

Шта вас инспирише у моди? 
- По мени, инспирација је свугде 

око нас. Барем ја то тако доживљавам, 

најситнија ствар може да ме инспирше 
да осмислим једну хаљину или неку 
мајицу. Она сама долази, а ја је одмах 
ставим на папир. 

Који су аутори у модној 
индустрији имали утицаја на развој 
вашег стила? 

- Пре бих рекла да је Десигуал неко 
ко је имао утицаја на мене на самом 
почетку. После, како је време ишло 
кренула сам да се окрећем неком 
минимализму, некој једноставности. 
Након тога су се ту појавили Диор 
и Шанел. Временом се то мења, не 
остајем на истом, развијам свој стил 
и испробавам своје могућности и 
креативност. 

Где су до сада приказани ваши 
модели? 

- Београдска публика је имала 
неколико пута прилику да види моје 
креације и уједно ревије на разним 
модним манифестацијама, па чак и 
европским такмичењима. Једно од 
њих је одржано априла месеца ове 
године на Сербијан фешн вику у Новом 
Саду. ФТДЦ (Fashion Talent Design 
Competition) је европско такмичење 
на ком сам успела да стигнем до четврт 
финала и покажем своје креације и 
радове жирију из Париза и Италијe. 
Охрабрили су ме да наставим даље и 
да је смер у ком сам пошла изузетно 
добар. Поред тога, прошле године сам 
излагала своје две креације у Москви у 
хотелу Ритз (Ritz). Захваљујући „ИСКОН 
моде“ ми се отворила ова прилика 
јер су модели рађени за њихов модни 
бренд. На БАФЕ-у сам освојила друго 
место на ЗИП ИТ (Zipp it) ревији гласом 
публике са простора старе Југославије 
и Италије. Такође, током својих студија 
сам имала и неколико модних ревија и 
изложби у Зрењанину. 

Каква је перспектива за бављење 
модом данас у Србији? 

- Некада је текстилна индустрија 
била једна од великих произвођачких 

грана у старој Југославији. Имали смо 
разне фирме и модне куће, али се сада 
њихов број знатно смањио. Текстил и 
мода су и даље заступљени у Србији, 
али свака фирма се бори на страном 
тржишту. Није лако, треба знати како 
да се снађете и како да опстанете у том 
свету. Али једно је сигурно, упорност, 
циљ и добра мотивација су кључ 
успеха! 

Т.С. 

ИНТЕРВЈУ: СЕНКА ЂОРЂЕВИЋ, МОДНА ДИЗАЈНЕРКА И КОСТИМОГРАФКИЊА 

КРЕАЦИЈЕ ИНСПИРИСАНЕ ГЕОМЕТРИЈОМ 

Модна дизајнерка Сенка Ђорђевић и колекција приказана на БАФЕ-у, 2016. 

Фешн вик, 2016. 

Модна ревија у Москви, 2017. 
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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

Паја Јовановић никад се није 
одрекао постигнућа јединства 
слике и израза односно реализма и 
ликовности.

Многи честити уметници почели су 
са огољавањем слике тражећи свети 
грал или основну честицу уметности 
као да траже аутономију уметности 
од њеног јединог места постојања – у 
човеку.

Музеји и галерије нису места где се 
чува уметност већ места уметничког 
доживљаја у присутном човеку. 
Без човека уметничка дела постају 
тек јединствени документ. Што су 
усамљенија то више пара вреде својим 
власницима.

Како неко може бити власник 
уметничког дела нечијег пулса, нечијег 
днк, и при томе профитирати.

Ван Гог је живео у свету који му се 
чинио етички ћорсокак и веровао 
је да мора нешто да уради да се то 
промени. Жртвовао је удобност 
живота, буквално сагорео себе и сам 
себи пресудио, иако није могао да зна 
колико ће мит о њему и  само његово 
дело бити злоупотребљени.

Посматрањем почетних радова 
Ван Гога видимо јасну неспретност, 
скоро као недостатак талента, а имао 
је преко двадесет година када је 

одлучио да буде сликар. У то време  
таленат се пре свега препознавао као 
вештина миметичког тачног цртања, а 
он је снагом уверавања у своју мисију 
променио себе и уместо извештаја о 
тачним призорима света дао искру 
величанствене страсти, шта све човек 
може кад то истински жели или како је 
записао Тома Аквински, воља је јача од 
здравља, лепоте и недостатка талента. 
Паја је рођен са привилегоијом лакоће, 
реалистичког приказивања људи и 
простора, али далеко од тога да је остао 
генијални илустратор. Код њега тема, 
карактер сликања, строга контрола 
да слобода ликовног изражавања 
не поједе комуникативност слике 
чине га извором разума, мере и свих 
грађанских вредности. 

Ван Гог је човек који је искочио из 
сопствене коже а Паја Јовановић је 
уметник који је редизајнирао дроњке у 
грађанско одело.

Паја је имао добар живот и нација 
га је добро прихватила. Ван Гог је имао 
паклен живот и нико га није прихватио 
већ је прихваћена фабрикована фама 
о њему. 

Када гледамо Пају видимо чудо века, 
а када гледамо Ван Гогово дело видимо 
фаму и мит. 

Т. Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (12)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И МУКЕ ДАНАШЊИЦЕ

Прошлог петка у „Салону код Порте“ 
организована је промоција најновијег 
издања „Речника психологије“, Жарка 
Требјешанина, у издању издавачке 
куће Агапе књига. Поред аутора, у 
промоцији су учествовали проф. др 
Драган Попадић, психолог, Катарина 
Ђорђевић, психолог и новинар, и 
модератор Марија Васић Каначки, 
проф. књижевности и књижевница. 

- Циљ ми је био да направим речник 
који могу да разумеју образовани људи. 
Велики сам противник мистификације 
науке, а често имам утисак да се књиге 
пишу уз сувише стручних термина, да 
би се наука сачувала од лаика, што 
мислим да је апсолутно погрешно. 
Мислим да научници треба да излазе у 
сусрет људима који су заинтересовани 
за њихову науку. Трудио сам се да 
„Речник психологије“ буде написан 
стручно, научно, али да буде разумљив 
и људима који нису психолози – рекао 
је Требјешанин о својој књизи, којој је 
промоција у „Салону код Порте“ била 
прва изван Београда. 

Жарко Требјешанин је психолог, 
редовни професор је на неколико 
факултета Универзитету у Београду. 
Аутор је бројних књига, међу којима 
су најзначајније „Представа о детету 

у српској култури“ (1991, 2000, 
2008), „Шта Фројд заиста није рекао“ 
(1994, 2005, 2016, 2017); „Лексикон 
психоанализе (1996, 1998, 2003, 2005, 
2007, 2012); „Речник психологије“ (2000, 

2001, 2003, 2008); „Речник Јунгових 
појмова и симбола“ (2008, 2011); 
„Шта Јунг заиста није рекао“ (2010, 
2012, 2017), „Фројдово завештање“ 
(2009); „Психологија личности“ (2010) 

и „Невербална комуникација“ (са Б. 
Жикићем, 2015). Добитник је бројних 
награда за научне доприносе и 
популаризацију психологије. 

ЖАРКО ТРЕБЈЕШАНИН ГОСТОВАО У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

ПРЕДСТАВЉЕН „РЕЧНИК ПСИХОЛОГИЈЕ“ 
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Srećne 
novogodišnje 

i  božićne praznike 
želi

GERONTOLOŠKI CENTAR
VRŠAC

Црвени крст Вршац

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

Срећне 
новогодишње и

божићне 
празнике 

жели

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 
ВРШАЦ
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S r e ć n e 
n o v o g o d i š n j e 

i 
b o ž i ć n e  p r a z n i k e 

ž e l i

Srećne novogodišnje 
i  božićne praznike želi

VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO

“JUŽNI BANAT” DOO

СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ 
И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ!
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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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

Srećne novogodišnje 
i 

božićne praznike 
želi

2019

SREĆNI 
NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI 

PRAZNICI! 

Срећне новогодишње 
и божићне празнике 

жели
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продаје се приземна кућа од 120 m², на плацу 
од 7 ари са улазом из две  улице Копаоничке и 
Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 069/333-60-30

Продајем пољопривредно земљиште КО 
Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр. 7893, друга 
класа, 76 ари и 28m², КО Уљма потез „Велика 
бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари 
и 55m², КО Павлиш потез „Белуцае“ пар. бр. 1452, 
друга класа, 74 ари и 98m². Тел. 062/133-09-79

На продају кућа у центру града, одмах 
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел. 
060/030-21-11

Продајем стан од 46 m² у центру Вршца (С. 
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у 
центру града. Тел. 061/249-11-61

Продајем или мењам за Београд или Нови 
Сад спратну кућу сутерен, високо приземље и 
спрат, почетак Борачке улице, 200 m², плац 5 ари, 
вода, гас, струја, канализација, укњижено. Тел. 
064/897-46-35

На продају спратна кућа на плацу од 700 m². 
Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62

Продајем стан 43 m² у центру Вршца, 
реновиран, Тел. 833-478

На продају два хектара земље у Великом 
Средишту. Земља се налази близу карауле. Тел. 
065/88-37-420

 Продајем једнособни стан у центру 
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило, тераса) 
Хитно. Тел. 064/23-55-436. 

Продајем једнособан стан 43m², приземље, 
средина, Архитекте Брашована 8/2. Тел. 805-095

У Јанову на продају две куће једна до друге 
са плацом. Једна је кућа са струјом, водом, 
подрумом 64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са 
воћњаком, лешником, виноградом. Друга је 
викендица са плацом око 3.000 m². Тел. 065/33-
55-343

Купујем стан од 60 до 70 m², предност 
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74 

Продајем кућу у Југ Богдана, електрични 
шпорет, плински решо, кухињске елементе, 
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени регал. 
Тел. 064/186-52-44 

Купујем кућу или једнособан стан. Тел. 
060/16-32-372

Продајем плац на мору Сушћепан код Игала. 
Тел. 063/257-823 

Продајем кућу, изузетно повољно, 
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од центра. 
Стамбени део 77m², плац 438 m², комплетна 
инфраструктура. Одмах усељива и за адаптацију. 
Тел. 062/157-65-80 звати од 18 до 20 часова. 

Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи 
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-62-62 

На продају кућа са сутереном ул. Првомајска 
115/б (преко пута ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/869-
60-13

Продајем 12 ари са виноградарском кућицом 
у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна страна погодно 
за  воће, виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210

Продајем кућу од 53m² са помоћним 
објектима 121m², плин, струја, клима, вода, 
канализација. Тел. 064/007-86-68 

Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко 
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и 
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210

На продају спратна кућа са свом 
инфраструктуром шири део центра. Може 
замена или договор. Тел. 064/280-58-81

Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу, 

приземни са нус просторијама и гаражом, 
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан 
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-40-
00

Купујем два ланца пољопривредног 
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на телефоне 
013/28-39-237 и 064/451-24-75

Продајем кућу на лепом месту код „Виле 
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел. 064/375-
94-59 

Плац иза планинарског дома „Широко било“ 
погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак, 
ширина плаца 10 метара дужина 108метара. На 
плацу су дрва (липа и багрем), пролази струја и 
вода. Тел. 062/873-11-35

Продајем кућу, почетак Борачке улице, три 
нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска канализација, 
вода, гас, 2 струјомера, или мењам за некретнину 
у Београду или Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.

Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м 
од чврстог материјала, подигнута на пашњаку 
6. класе у површини од 10 ари, уписана у КО 
Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред насеља 
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.

На продају спратна кућа  са свом 
инфраструктуром шири део центра. Може 
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.

На продају викендица, потез Широко било, 
на плацу од 12 ари под воћем, викендица има 
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и 060/5000-854.

Продајем трособан стан 101 m² у центру 
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836-508.

На продају кућа у улици Иве Милутиновића 
160а. Повољно. Тел: 064/598-3898

На продају двособан стан у Иве 
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751. 

Продајем двособан стан од 65м² у Дворској 
18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 064/494-33-94. 

Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу, 
приземни са нус просторијама и гаражом, 
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан 
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-40-
00

Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца, вода, 
струја, укњижено, Николино поље, Кајтасово. 
Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.

Продајем кућу спратну на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.

Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици 
Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355

Продајем двособан стан у Панчеву 62 m², стан 
је  у приземљу, врло повољно Тел. 063/85-245-63

Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу 

од 700 m2, може замена и за двособан или 
једнособан стан са централним грејањем, први 
или  други спрат у близини центра града. Тел. 
064/280-58-62 и 837-631.

Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за 
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/294-
11-61.

Продајем  кућу на селу 30 км од Вршца, са  
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.

Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на 
више локација. Тел. 064/197-90-69. 

Продајем нову недовршену  спратну кућу на 
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел. 
013/ 806-815 и 065-647-36-55.

Продајем два ланца земље потез Јарак, 
поред пруге. Тел 064-124-75-57.

Продајем плац на брегу, Горанска улица 1000 
m², комплет инфраструктура са предивним 
погледом на град, правилног облика. Тел. 
060/325-60-70.

На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/655-
23-01

На продају двособан стан, одлична локација, 
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом 
на улаз у позориште. Тел. 063/74-04-088.

На продају приземна кућа на брегу, Јанка 
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.

Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз 
стан иду кухињски елементи, плакар и клима. 
Одмах усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на 
улицу. Тел. 062/80-10-585.

На продају кућа улица Сремска бр 5, између 
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.

Продајем кућу или замена за стан. Тел. 
064/168-58-94.

Продајем двособан стан 59 m², 2 спрат. Уз 
стан иду кухињски елементи, плакари, клима. 
Одмах усељив, Трг А. Лукића, поглед на улицу. 
Тел. 062/80-10-585.

За продају кућа спратна , воћњак, лоза, 
површина земљишта 700 m² Тел. 013/837-631.

На продају приземна кућа на плацу преко 
500m²на брегу, ул Јанка Халабуре 33. Тел. 
063/379-720.

Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду. Тел. 
063/805-57-85.

Продајем стан 45 m2 у центру Вршца, угао 
Стеријине и Анђе Ранковић, 3. спрат, може 
замена. Тел. 063/85-48-048 после 17 х.

Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао Стеријине и 
Анђе Ранковић, може замена. Цена по договору. 
Тел 063/85-48-048 после 17 часова.

Мењам кућу за стам Кајмачаланска бр. 70 
Вршац за двособан стан центар града да ми се 
доплати. Тел. 060/150-32-42.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у 
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76 

Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза 
Педагошке академије, повољно, згодно за 
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.

Дворишни једнособан стан за издавањеможе 
самица или брачни пар. Све је посебно без газде. 
Тел. 061/723-93-59 или 013/807-337.

Издаје се потпуно намештен стан у Београду 
(Мирјево), са терасом, 28м²(кабловска, интернет) 
звати после 17х. Тел. 062-30-20-20.

Издајем једнособан намештен стан, све 
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел. 
060/5805-192 или 805-192.

Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56-
205 и 064/42-68-229.

Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан 
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном 
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.

Издајем потпуно намештену гарсоњеру у 
Београду, код Ботаничке баште, за студенте. Тел. 
064/23-53-130.

Издајем намештену собу у центру града, 
погодну за ученицу- студенткињу, са централним 
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285

Издајем четворособни стан у ул. Милоша 
Црњанског 6, 1. спрат, полунамештен. Тел. 
063/853-64-29.

Издајем двоипособан стан у Београду, 
Вождовац, насеље Степа Степановић, први 
спрат, комплетно намештен, погодан за студенте.
Тел: 063/833-8440

Издајем намештен, потпуно опремљен, 
трособан стан на одличној локацији у Београду 
(код Сава центра).Тел: 064/246-0832

Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно 
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 
евра плус трошкови. Тел. 064/823-93-13. 

Издајем једнособан стан у Београду на 
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и 
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова 
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.

Издајем стан за ученике у кући, засебан  улаз. 
Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.

Издајем повољно локал 36 m2, иза Педагошке 
академије, погодан за занатлије, продавницу или 
намени по жељи закупца. Тел. 064/170-49-999.

Издајем двособни стан у Београду, у близини 
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел. 
062/403-127.

Издајем  једнособан намештен стан 
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834-
975.

Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел. 
060/380-51-10.

Канцеларија за издавање центар, приземље, 
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69. 

Радионица за издавање, аутомеханичар – 

електричар итд. Добра локација са паркингом. 
Тел. 064/197-90-69. 

Издајем ненамештен једнособан стан. Тел. 
069/242-1978.

Издајем намештен стан двособан, слободан, 
у Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5. Тел. 013/836-
024 и 060/0836-024.

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

Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св. 
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.

Издајем двособан полунамештен стан на 
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.

Издајем приземну комплетно сређену кућу 
(двособан стан) са економским двориштем и 
баштом у близини Хемограда. Тел. 063/72-63-877.

Нов локал за издавање П=33м², мали 
санитарни чвор, мала канцеларија и 
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77. Цена 
120 €.  Звати после 16ч. Тел. 063/894-91-63. 

Издајем гаражу у центру града. Тел. 064/183-
00-18.

Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије 
одвојене, намештена, интернет, кабловска, 
центар код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25-
995.

Полунамештен двособан стан у ул. Хероја 
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за две 
ученице, студенте или брачни пар. Може и ко 
има део ствари. Тел. 063/810-32-28.

Хитно и повољно издаје се двособан стан 
на Омладинском тргу у Вршцу преко пута од 
Миленијума. Стан је слободан од 1.децембра 
2018. године . Тел.  063/717-05-20.

Издајем гаражу у центру града. Тел.064/183-
300-18.

Издајем намештену гарсоњеру у  центру 
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан 
депозит. Тел. 064/25-999-60.

Издајем једнособан стан на Војничком тргу, 
празан, 100 €. Тел. 064/129-40-62.

Издајем празан двособан стан, стара зелена 
пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46-091.

Издајем намештену, реновирану гарсоњеру 
на Омладинском тргу, преко од Миленијума, 
на дужи период, слободна од 1.1.2019. г. Тел. 
064/304-91-45 и 013/ 832-867.

Издајем гарсоњеру  за становање, бесплатно, 
поузданој женској особи. Тел. 063/482-418. и 
064/134-61-78.

Издајем гарсоњеру у близини ЈАТ-а ради 
становања  и чувања. Ново изграђена, бесплатно. 
Тел.063/482-418-064/134-6-78.

РАЗНО 
 Купујем собна дрвена врата, балконска врата 

са две стране квака, металан гелендер- ограда. 
Тел. 069/185-05-65. 

Продајем трокрилни регал дрво са 
огледалом и ципеларник. Цена по договору. Тел. 
066/411-496. 

На продају  пиштољ Т 7,62 само лицима са 
дозволом и трофазни електромотор. Цена по 
договору. Тел. 066/411-496. 

 Продајем плински бојлер и плинску пећ. Тел. 
063/482-418 и 013/861-419. 

Купујем плинске неисправне бојлере због 
делова и плинске пећи. Тел. 013/861-419 и 063/ 
482-418. 

На продају врата собна 3 комада, врло 
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан. Тел. 
064/280-58-81.

Вршим услужно кошење и одржавање 
травњака и зеленила око окућница и викендица, 
гаранција дугогодишње одржавање зеленила у 
Хемограду. Тел. 013/806-872 и 060/0806-872.

Продајем веома добар цреп „велика 
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све 25.000,00. 
Тел. 061/718-05-87.

Продајем бетонске цеви за ћуприје ф40х100, 
4 комада које су у Загајици. Тел: 065/25-79-100

На продају бренер за варење, роштиљ на 
струју, контролни сат за плин, „рог“ женски 
бицикл,  гуме за „југо“ , „заставу“, „фићу“, гуме 
спољне за бицикл, патике нове бр. 45 и 43, 
рошуле за децу. Тел. 064/168-58-94.

Радила бих и бринула  о старијој женској 
особи, 3-4 сата дневно. Тел. 063/85-24-563.

Потребни су нам часови  математике и 
физике за гимназијалца и основца. Тел. 063/80-
125-54.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________
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Продајем трактор фергусон 533 без кабине  и 
сетвоспремач запремине 1,90 корпу за трактор, 
шалоне за прозоре „инлес“ Рибница. Тел. 
063/320-019 

Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач 210 л. 
дечји креветац са мадрацем 1 постељина гратис. 
Тел. 062/600-447 и 826-396.

На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел. 063/733-92-
47.

На продају 2. ТВ пријемника 41х31 и 55х42 
исправни,  бренери за варење, телефони фиксни 
3 ком, радио касетофон 4 ком, кожни кофер, 
усисивач 2 ком, све исправно. Тел. 064/168-58-94.

Потребна жена за помоћ у кући. Тел. 064/168-
58-94

За  продају бутан боца 10л., пуна.  Цена 25 €. 
Тел. 837-631 и 064/285-862.

Продајем врата за фијат крому (пасује и за 
ланчију) и разне делове за исти. Тел. 013/401-210 
и 060/740-12-10.

Косим зелене површине косачицом и 
тримером. Повољно. Тел. 061/65-90-222.

Изводим у шетњу ваше псе, са задовољством 
и пуно љубави. Волим животиње и мислим да су 
нам они добри пријатељи. Нећете погрешити 
ако их мени поверите. Сат времена 200 динара. 
Тел. 013/807-873

Продајем Југо 55, регистрован до октобра, 
годиште 2003. у одличном стању, први власник. 
Цена по договору. Тел. 064/128-43-34. 

Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел. 
062/18-365-55.

Продајем петостепени мењач и мотор за југа- 
заставу у врло добром стању. Тел. 064/163-01-18.

Продајем круњач, круни и меље, електрични. 
Тел. 064/128-43-34.

Продајем електрични грил, мало коришћен 
под гаранциојом, лак за коришћење и за 
одржавање. Цена 3.200. Тел. 064/917-47-77 и 
061/609-79-17.

Купујем полице (половне) дрвене и металне, 
самостојеће и зидне (висеће). Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210.

Продајем ТА пећ 3,5 kw. Тел. 063/878-90-67.
На продају кучићи пит бул теријер оштењени 

15. августа 2018.. Тел. 062/111-62-10.
Продајем лимун пун рода, чарона пећ на 

чврсто гориво, термо пећ 6 кw на струју, машина 
за веш „Горење“. Тел. 060/380-51-10. 

Та пећ АЕГ 4,5 кw, агрегат за струју 1 кw 
нов, није ни бензин сипан,сем уља у мотору. 
Тел.061/166-07-02.

Продајем два фикуса, једну шефлеру и два 
Адама. Тел. 805-107.

Продајем две звучне кутије, цена 1000, и 
лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/609-79-17.

Продајем гуме са фелнама 165х13, анласер, 
бомбину и друге делове за „Аскону“ 1984. год. 
Шпартач за култиватор ИМТ 506 плински бојлер 
некоришћен, делове за „ Фићу 750“ нови. Тел. 
063/74-192-34.

Продајем „мали медитеран  333“ цреп,1700 
комада по цени од 15 динара комад, и 30 каљева 
по цени од 80 динара комад. Тел. 066/374-757. 
Продајем мерцедес 123, 200 д, кадет коцкица, 
плинску пећ Алфа, пећ на чврсто гориво (дрво, 
дрво угаљ), електрични шпорет „Горење“. Тел. 
060/0839-680.

Купујем бетонске стубове  од 2,5 и 3м дужине 
за ограђивање плаца. Тел. 064/662-04-57.

Купујем четири ланца  пољопривредног 
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.

Два ланца земље излаз из града према 
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/197-90-69.

Виљушкар за продају (дизел). Тел. 064/197-
90-69.

Чистокрвни штенци сибирског хаскија, два 
месеца стара, две женке и један мужјак. Тел. 
065/26-25-155 и 065/94-22-224.

Продајем машину за прање веша „Горење“. 
ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем универзални круњач , плинску 
боцу, канте за маст, дрвену бурад за ракију и 
кошнице. Тел. 064/25-22-855.

Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке, 1587 
м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км, редовно 
одржаван, регистрован до 14.9.2019. Тел. 062/11-
759-55.

Пластични спојлер-дефлектор за кров 
аутомобила за лакшу вучу и мању потрошњу 
горива. Цена 40 €. Тел. 064/123-17-56.

Полован, очуван пиштољ ЦЗ-99 дуга деветка, 
први власник, само лицима са дозволом. Цена 

200 €. Тел. 064/123-17-56
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62 тетејац, 

први власник, само лицима са дозволом. Цена 
100 €. Тел. 063/894-91-63.

Купујем неисправне плинске бојлере (старе) 
и плинске пећи због делова. Тел. 063/482-418 и 
013/861-419.

Помагала би старијој особи.  Тел. 064/288-03-
47, 013/805-142.

Половна очувана , кована метална ограда за 
гробно место. (2,60х2,40х0,85м) Цена 150 €. Тел 
064/123-17-56.

Два половна, очувана лимена поклопца 
мотора (бубрези) и предњи лимени блатобран 
од Piago „Vespe“  Пх200Е. Цена 100€. Тел 064/123-
17-56.

Нове бокс вреће за тренирање (вишебојне), 
са унутрашње  стране велика појачања, дупло 
дно (33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. Тел 
064/123-17-56.

Полован исправан прозор (80х140цм) 
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло са 
додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€. Тел 
064/123-17-56.

На продају „Симпо“ двосед на развлачење, 
плински решо са три рингле, кварцна грејалица  
сточић за ТВ, дечији бицикл, ТА пећ. Тел. 065/88-
37-420.

Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван, 2005. 
, гаражиран, црвене боје, ветробран, аутомацки 
мењач, мало прешао, тренутно нерегистрован, 
наслон за седиште, церада. Хитно! Цена 650 €. 
Тел. 063/814-11-35.

Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве боје, 
исправан у добром стању, неударан, дизел, 
гаражиран, прешао око 127.000 км, тренутно 
нерегистрован. Хитно! Цена 2.800€. Тел. 064/507-
60-93. 

Агенцији Магибашта 013 потребна чистачица 
за одржавање хигијене у стамбеним зградама у 
насељу Хемоград.Козарачка 14.

За продају четири веш машине, три „Горење“ 
и једна „Електор лукс“ исправне и у одличном 
стању, као и машина за прање судова „Беко“, 
исправна, уградна. Тел. 061/307-10-85.

Продајем „Форд Ка“ 1999. и „Форд Мондео“, 
дизел, клима, одржавани, поуздани. Хитно и 
повољно. Тел. 063/83-26-918.

Продајем тегле од 1 кг, цена 20 динара комад. 
Тел. 28-32-536.Продајем ауто „Тојота“ 92.  годиште 
и ауто приколицу. Тел. 834-026.

На продају старински диван-отоман, нову 
ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и столице, 
храстова врата. Тел. 063/266-096.

Радила би кућне послове и бринула о старијој 
особи. Тел. 064/2880-347 и 013/805-142.

Грађевински послови, врло повољно и 
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/479-70-86.

Продајем веш машину „Горење“, плинску пећ 
„Алфа“, трпезаријски регал, плински решо1/3, 
шиваћу машину „Багат“; фотељу – лежај. 
Тел.064/186-52-44.

Продајем кауч, судоперу, креденац 
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор 60х60, 
малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел. 064/18-44-
316.

Продајем домаћу ракију, повољна цена. 
Тел.064/183-300-18.

Поклањам веће маце. Тел. 064/565-82-60.
На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов двосед, 

плински решо са три рингле, ТВ Самсунг, 
усисивач Смсунг, кварцна грејалица и полица за 
ТВ.Тел. 065/88-37-420.

Продајем дрвени трокрилни прозор са 
стаклима. Тел. 064/389-27-38.

Продајем крзнену бунду ¾ дужине, тамно 
браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу јакну 42 број, 
нову 2500 дин и две беле краће  зимске јакне 42 и 
38 број по 2000 динара. Тел. 064/131-91-28.

Продајем угаону гарнитуру за седење, тамно 
љубичасту са фотељом 8000, кревет за једну 
особу са мадрацем 7000 дин,  бунду тамно браон 
42 број 6000 дин, нову кожну јакну 42 број 6000 
дин. Тел. 064/131-91-28.

За продају саднице лешника. Тел. 013/837-631 
и 064/285-862.

На продају очуван кауч и витрина 
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.

Продајем спиралне степенице изузетно 
квалитетне са храстовим газиштем. Тел. 065/34-
54-538.

На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за 
мед од три рама и веш машина Канди. Тел. Тел. 

064/14-41-222 и 013/807-492.
Продајем Та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за стони 

тенис. Тел. 064/858-2495.
На продају комбиновани шпорет, вертикални 

замрзивач, Кирби усисивач, хаварисана Застава 
128. Тел. 064/23-55-436.

Потребан радник - радница на радио 
Антени, водитељ - спикер, комуникативан са 
познавањем народне музике и рада на рачунару, 
са искуством или без. Тел. 063/810-32-28.

Вршим услужно одржавање  дворишта, 
травњака, цепам и сечем дрва за ложење, риљам 
баште. Тел. 063/1462-27 и 013/861-419.

На продају пржионица кафе са комплетном 
опремом. Тел. 065/452-33-37.

На продају ТВ „Панасоник“ класичан 50х50 
цм, очуван, у функцији, повољно. Тел. 064/915-
89-36 и 832-153.

На продају 2 плафонске електрогрејалице 
од 800 w. Произведене у Русији. Цена за две 
грејалице је 100€. Тел. 065/33-55-343.

Три метра кубна храстове греде 14х16цм, 
комбиновани шпорет, замрзивач, усисивач 
криби, делови за З-101, ел. моторе,. Тел. 064/23-
55-436.

Продајем бојлер „Металац“ 80 литара, шиваћу 
машину „Багат“ и „Сингерица“ електричну климу 
12-ца, кожну пилотску јакну ЈНА.Тел. 061/111-28-
21

Продајем половнну столарију, прозоре и 
балконска врата вакум стакло, полицу гепека 
цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.

Кавез за коке носиље 40 ком. са аутоматским 
надајањем, разна врата и светларник (метални). 
Тел. 064/425-61-30.

Продајем плинску пећ турске производње 
са вентилатором, тучана. Цена повољна. Тел. 
063/32-00-19.

Хитно продајем ауто Даву Нексију 
произведену 1997.прва регистрација 2000. 
године, беспрекорно очувана, прешла 16000 км 
цена по договору. Тел 063/320-019.

Продајем Дациа Соленза 2004. годиште, 
уграђен гас, прешао 137.000 км, регистрован до 
августа 2019. први власник. Тел. 063/259-311.

Купујем шиваћу машину на ел. погон. Тел. 
013/861-419 и 063/482-418.

Вршим услужно одржавање дворишта, 
травњака, сечем и цепам дрва за ложење и 
риљам баште. Тел. 013/861-419 и 063/14-62-227.

Продајем „Југо 60 Корал“ регистрован до 
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.

Продајем нов боди за дечаке Extreme 
intimoВеличина 86, тренерке италијанске 
марке Oviesse величина 86 и 68 цм све ново са 
етикетама. Тел. 013/827-367.

Продајем вунени тепих. Повољно. Тел. 
013/827-367.

Продајем спаваћу собу, тросед и две фотеље, 
кауч на расклапање. Повољно. Тел. 060/843-50-
03.

На продају ловачка пушка брокерица кал 12, 
као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по договору. Тел. 
064/30-57-553.

Продајем сачмарицу калибра 12, карабин 
7х64, сачмарицу калибра 16, шиваћу машину 
„PFAFF 80“ и фрижидер „Фиделиа“ Тел. 013/827-
367.

Продајем казан за топљење масти и чаробну 

пећ.Очувано. Тел. 013/827-367.
Продајем абрихтер са дрихтом погодан за 

пчеларе, мотокултиватор ИМТ 57 са фрезом и 
резервним точковима, круњач са прекрупаром, 
моторну пумпу за воду 15м дубине, пећ на 
чврсто гориво. Очувано. Тел. 065/88-066-52.

Продајем санке изузетан квалитет, велика 
носивост, демонтажни наслон за најмлађе, 
црвене, плаве, зелене. Тел. 065/529-36-02.

На продају  та пећ 2,5 кw „Елинд“, двосед, 
шиваћу машину „Багат“ ножни погон са 
витреином, троделни кухињски висећи део, 
трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 063/87-89-067 
и 832-826.

Средњовачном мушкарцу потребна женска 
помоћ у кући. Плата по договору. Тел. 065/65-52-
350.

На продају Голф 2 (бензин) 1988 год. 
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23-809.

Хитно купујем цреп потисје Кањижа тип 
2, Хитно потребни мајстори за сечу ораха у 
Избишту. Продајем орах очишћен 800 дин. кг. 
Тел. 064/390-62-76.

На продају две трубе КИНГ (Чехословачке) 
Тел. 062/80-10-585.

На продају ловачка пушка боксерица кал. 12, 
тоз-34 као нова. Цена 100 €, могућ договор. Тел. 
064/305-75-53.

Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“ , 
комбиновани шпорет „Кончар“ и фрижидер 
Горење мањи. Тел. 063/83-47-047.

Вршим поправку плинских пећи, бојлера и 
решоа. Квалитетно и повољно. Тел.063/482-418 
и 013/861-419.

Продајем бенџамине висине 2,5 метра. Тел. 
013/806-460 и 061/188-40-71.

Продајем котао на чврсто гориво снаге 24 kw. 
Цена је 15.000 динара. Тел. 064/129-73-23.

На продају „Мазда626“ регистрована до маја 
2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-57-24.

Продајем спаваћу собу, кауч, тросед са две 
фотеље. Повољно. Тел. 060/843-50-03.

Продајем два тучана казана, један бакарни, 
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-10-
585.

Нов, некоришћен акумулатор 45 kw, пећ на 
плин коришћена 1 сезону, 3м³ храстовог дрва 
исечен , исцепан од 2017. г. наслаган у шупи. Тел. 
061/21-88-086.

Продајем кућице за псе, мачке и птице, 
штендери за цвеће раних врста, жардињере, 
полице за цвеће, метална мрежица за кош. Тел. 
064/280-57-20.

Поштена и вредна жена помагала би и 
бринула о старијој женској особи у кући или 
стану. Тел. 064/28-10-216.

Купујем шиваћу машину „Сингер“ или „Багат“ 
на ел. погон. Тел. 013/861-419 и 063/482-418.

На продају плинске пећи и бојлери исправни. 
Тел. 013/861-419 и 064/389-27-38.

Рено 19 шамад на продају регистрован до 
11.5.2019. 1400м³, има гас, цена повољна, 1991. 
годиште, први власник. Тел. 063/482-418 и 861-
419.

Продајем Југо 45, 1989. годиште, регистрован 
до 10. априла 2019. повољно, први власник. Тел. 
064/128-60-44 .

Продајем шпорет струја-плин, вертикални 
замрзивач, хаварисана З-128, кирби усисивач, 
храстове греде нове 14х16х400 цм. Тел. 064/23-
55-426.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

АНЂА МРЂА
Туга и бол вечно ће остати у начим срцима.

Сестра Даница и  брат Војин  са  породицама.

Дана 30. децембра 2018. године навршава се година дана како није са нама наша драга сестра 
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Безумље оних Немаца, који су 
се придружили Белоцркванима 
и ове потпомагали у борби 
против Срба, имало је тешких 
последица по немачки део 
вароши. Пошто је депутација  
обрекла Србима покорност, 
те да неће бити никаква 
непријатељства, поступак ових 
Немаца утерао је у лаж речи 
депутације. Зато је наређено, да 
се сутрадан у јутру кроз 3 сахата 
1) од српских трупа пљачка 
немачка варош. Ову пљачку 
извели су поглавито Србијанци 
и Варадинци; немачко-банатски 
граничари уздржали су се. 
Разуме се, да је при овој пљачки 
било гдегде и изгреда. Грдна је 
била штета Немаца. Поглавито 
су пострадали Јевреји, богати 
трговци Шпехт и Хајм изгубише 
сво своје имање, овом задњем 
упаљен је и дом, који је до 
основе изгорео, а остала му 
је само штала, ракиџиница и 
свилара 2).  Строго је кажњен, 
ко је прекорачио рок за пљачку. 
Книћанин је на мах дао убити 
неког Србијанца, ухваћеног 
по року за пљачку. Овом 
приликом је било свакојаких 
призора, у којима се огледали 
кашто узроци освете, кашто пак 
узроци најузоритије љубави 
ближњем.

Пошто је Михајловићева 
компанија, која није предала 
оружје Мађарима, оптужена 
била, да је омах сутрадан 8 
(20.) пре подне морао изаћи 
са својим момцима пред 
Книћанина, који је становао 
у дому Лазара Барајевца 
у тамишградској улици. 
Михајловићу је мучна била 
обрана. Само по доброти 
Книћанина десило се да су 
гардисте онда на миру прошли 

3).
11. (23.) дошао је патријах 

Рајачић у Вршац. Прво му је било 
да збаци са звања изишавшег 
му на сусрет владику Стевана 
Поповића са његова очигледан 
пријатељевања са Мађарима 
– и да га за казну пошаље у 

манастир Фенек, где је исти 
после неколико месеци умро 4). 
Рајачићу су вршачки Срби још 
истога дана у вече приредили 
импозантну бакљаду. 5).

За бављења Рајачићева 
извела се организација вршачке 
администрације и околине, 
у српском духу. Разрешен је 
мађистрат, а на основу наредбе 
патријаха од 13. (25.),  заведена 
је институција одбора. У Вршцу 
је успостављен „ц.кр. окружни 
одбор“, који није само обављао 
послове бившег мађистрата, 
него је био и виша власт за 
околину места, у којима је  
било месних одбора, тако у 
Пркосову, Дети и Моравици. 
Чланове окружног одбора 
наименовао је сам Рајачић, а то 
беху понајвише вршачки Срби. 

6).
Председник вршачког 

окружног одбора био је 
конзисторијални фискал. 
Ђорђе Нешић, тајник Лазар 
Цвејић, а економски шеф 
Никола Местеровић. И вршачки 
Немци наименовани  су за 
чланове одбора, као: Матија 
Тор, апотекар, Севастијан 
Херцог, Јован Прандел, 
Петар Гринвалд, Карло Паст 
и др. - Херцог, Пранделд и 
Паст дадоше пак оставке  на 
своја места. Како је вршачки 
окружни одбор био у исти мах 
виша власт за околину, било је 
у њему чланова и из појединих 
места, тако на пр. из Кутрице 
Михајло Милекер. Месне 
одборе у околини успостављао 
је лично „вршачки окружни 
народни комесар“ Глигорије 
Милутиновић 7). 

У Вршцу је заведен нов, строг 
полицајни ред, а за полицајног 
директора постављен је Никола 
Ристић, народом прозвани 
„Николче“. Ристић је подигао 
вешала пред римокатоличком 
црквом, но више ради 
застрашења Немаца, јер није 
никад дошло до вешања 8).

После неколико дана 
одмора оде Книћанин са свима 
Србијанцима пут Бечкерека и 
поседне у полукругу земљиште 
између Бегеја и Тисе. Косанић 
је покренут према Кикинди. 
Наскоро је пошао са војеним 
главним станом и Тодоровић, 
и сместио овај последњи 1. 
фебруара п.р. у Жомбољу. 
И Рајачић остави Вршац и 
продужи свој рад у Бечкереку, 
желећи да је ближе главном 
стану 9). 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (155)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) О року разилазиле се вести, по понајвише говоре о 3 сахата
2) Baumann´sche Aufzeichnungen, str. 68-70
3) Речи самога Јосифа Михајловића, старијег.
4) Неки Мандукић: „ О Вршцу“ у „Вршачкој кули“ г. 1867. бр.8.
5) Baumann´sche Aufzeichnungen, str. 71. и 73.

6) Списи од  год. 1849.
7) Списи од год. 1849.
8) Baumann´sche Aufzeichnungen, str. 71. 
9) Klapka, Horváth i dr.

XIX ОДЕЉАК
1848 - 1849.

ДЕО II,  ГОДИНА 1849.
Мађарска војска повлачи се према Моришу. – Тодоровић се приближује Вршцу. – 19. јануар : одлазак 

Мађара и долазак Срба. – Улазак Рајачића. – Постављање окружног одбора и његов рад. – Бемов 
улазак у Банат. – Kарољи заузима варош 3. маја без капи крви. – Старе прилике поново се завађују. 

– Ослобођење у Тамишграду. – Окружни судац Емануел  појављује се 17. јула као први заступник 
ћесарских власти. – Павле Јагодић комесар ћесарске владе. – Истрага. – „Пурификовање“ варошког 

представништва.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 34, БРОЈ 790, 31. ДЕЦЕМБАР 
2010.

НОВОГОДИШЊА ВЕРОВАЊА
Новогодишње празновање каже следеће...
- Новогодишње празновање каже да су сви људи рођени 1. 

јануара рођени под срећном звездом.
- Ако је прва особа која уђе у кућу тамнокоси мушкарац, година 

ће бити добра.
- Све новчанике које имате 31. децембра напуните кованицама и 

целе године  ћете имати пуно новца!
- Кад се казаљке поклопе, будите гласни јер ћете буком отерати 

зле духове и лоше расположење, неправду и све што не желите у 
новој години.

-Нова година се слави већ више од четири хиљаде година. У 
старом Вавилону прослава је трајала пуних 11 дана, а да ће баш 1. 

јануар бити први дан у години одлучио је римски цар Цезар.
- У Данској се целу годину чувају стари тањири, па се 31. децембра 

у поноћ бацају пред улазна врата пријатеља. Што више разбијених 
тањира пријатељство ће бити чвршће!

- Аустралијски град Сиднеј у новогодишњој ноћи има 80.000 
ватромета. Баш зато је тај град најпривлачнији туристима! 

гради предузећа Технолошки парк присуствовали су Миодраг 
Бабић, председник Хемофарма и Билиам Луис, вођа тима Програма 
подршке општинама североисточне Србије.

- Битно је изградити инфраструктуру, опремити Технолошки парк, 
али је подједнако важно довести праве инвеститоре. „Фрезенијус 
Медикал Кер“, са 4 милијарде динара годишњег промета, озбиљна 
је фирма, чија је  намера да производи 5 милиона дијализатора.  
Мислим да ће ово бити велики замајац  за развој општине Вршац.

„ВРШАЧКА КУЛА“  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 34, БРОЈ 790, 31. ДЕЦЕМБАР 
2010.

ХРАНА И НОВОГОДИШЊИ 
ОБИЧАЈИ

Стари Римљани су за Нову годину поклањали орахе, урме, 
смокве и округле колаче. Италијани су покушавали да привуку 
срећу једући за Нову годину сочиво које симболише  новчиће. 
Многи Италијани једу слаткише за срећну годину. Неки једу 
само суво грожђе, док други праве колаче од бадема у облику 
змије, са објашњењем да као што змија одбацује своју кожу и 
оставља је иза себе, овај колач треба да симболизује остављање 
прошлости иза себе уа почетку Нове године. У Шпанији нова 
срећа се призива уз откуцаје сата старе године и зрна грожђа. 

Уз сваки откуцај треба појести једно зрно и следећа година ће 
бити срећна. Такође је обичај појести чоколаду са кексом, или 
чоколадне колачиће, у рану зору првог јутра Нове године која ће 
са пуно сласти завршити целоноћно славље.

Ваљушци су традиционална новогодишња храна у северној 
Кини, зато што изгледају као грумење злата и представљају знак 
добре среће. У Вијетнаму Нова година се слави касније у јануару 
и тада се једе једна врста шарана са ваљкастим телом јер се 
верује да он на својим леђима носи божанство добре среће.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Свим житељима подручја града 
Вршац упућујемо најбоље жеље 
поводом наступајућих празника

СРЕЋНА НОВА 2019. ГОДИНА
СУБНОР ГРАДА ВРШЦА
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Црвени крст Вршац је организовао акцију 
под називом „Један пакетић, много љубави“ 
и корисницима програма народне кухиње 
поделио новогодишње пакетиће, у просторијама 
ове хуманитарне установе, 24. децембра. 

-„Један пакетић, много љубави“ је акција која 
се већ дуги низ година спроводи у Црвеном 
крсту, а њен циљ јесте да обрадује све оне који 
су лошијег материјалног статуса, кориснике 
народне кухиње, социјално угрожену децу, 
децу без родитељског старања, објашњава 
Сузана Цветановић, секретар Црвеног крста 
Вршац. За кориснике програма народне кухиње 
обезбеђено је 220 новогодишњих пакетића 
који се деле породицама, не малишанима, већ 
комплетној породици. На програму народне 
кухиње имамо укупно 700 породица корисника, 
а највећи број пакетића дели се у граду где имамо 
400 корисника, а остало у 12 насељених места на 
територији Града Вршца. 

Према речима секретара Црвеног крста, 
народна кухиња ради нормално током празника, 
једини нерадни дани биће 1. и 2. јануар.

- Током зимског периода, потреба за 
оброцима народне кухиње се повећава, а о 
новим корисницима обавештење добијамо од 
Центра за социјални рад Града Вршца, додаје 

Цветановићева. Капацитет народне кухиње је 
700 оброка и нови корисници се убацују на листу 
када неко престане да користи наше услуге. 

Новогодишњи пакетићи обрадоваће 
малишане и улепшати им предстојеће празнике, 
томе ће допринети и бројни слаткиши који су 
садржај пакетића.

Ј.Е.

У ЦРВЕНОМ КРСТУ ВРШАЦ ОРГАНИЗОВАНА АКЦИЈА

ЈЕДАН ПАКЕТИЋ, МНОГО ЉУБАВИ
Удружење параплегичара и 

квадриплегичара „Параквад ВШ“ 
обрадовало је своје чланове и приредило 
новогодишњу забаву на којој им је Деда 
Мраз поделио пакетиће, у седишту 
Удружења. Организација је била за сваку 
похвалу, а пријатно су били изненађени и 
уживали у дружењу и забавном програму 
и малишани и њихови родитељи.

-Сваке године се трудимо да ова 
дружења и новогодишњи пакетићи буду 
различити, да анимирамо децу и да заједно 
уживамо у новогодишњој забави, каже 
Драган Виторовић, председник Удружења 
параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад ВШ“. Пакетиће не делимо 
само нашим члановима, већ свој деци са 
инвалидитетом које успемо да попишемо. 
Тако смо ове године поделили тридесет 
новогодишњих пакетића за децу, а имамо 
и петнаестак пакетића, мало другачијих, 
за нешто старије чланове. 

Виторовић се захвалио људима 
добре воље који су помогли да чланови 
„Параквада ВШ“ осете чар новогодишњих 
празника и да, с осмехом на лицу, уживају 
у дружењу са Деда Мразом и другаром 
Микијем. 

Доделу пакетића подржали су 
Свислајон Таково, АД Николинци, 
породица Мохан, Кућа вина Раб, Етно 
кућа Динар, Фото Павков, Деда Мраз 
Пеђолино.

Ј.Е.

УДРУЖЕЊЕ „ПАРАКВАД“ ПРИРЕДИЛО ИЗНЕНАЂЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ

ДЕДА МРАЗ ПОДЕЛИО ПАКЕТИЋЕ

У препуној дворани 
Конкордије и атмосфери 
несвакидашњег догађаја, 
уживали су подједнако 
учесници и публика, на 
свечаности коју је приредио 
СУБНОР града Вршца поводом 
70 година од оснивања 
СУБНОР Србије и 74 године 
од ослобођења Вршца од 
фашистичке окупације. 
Програм се одвијао под 
називом „Мода и музика“ 
и рализован је уз сарадњу 
Музеја града Вршца, Музичке 
школе „Јосиф Маринковић“ 
из Вршца, ЈКП Други октобар 
и Пољопривредне школе из 
Вршца. 

Поводом годишњице 
ослобођења Вршца од 
фашизма, вршачки СУБНОР 
расписао је конкурс на тему 

„Слобода и мир – благо под 
Вршачком кулом“. Жири 
награде: Иван Стојановић, 
мастер библиотекарства и 
Софија Ђорђевић, професор, 
исчитавајући приспеле 
радове ученика основних и 
средњих школа са подручја 
града Вршца, одлучио се да 
награди основце : Бринелу 
Маринковић, Миљану 
Јовчев, Огњена Калоју, 
Ивану Ивковић, Лазара 
Тасића, Мариа Ферјанчића, 
Николу Миланка, Теодору 
Милошевић, Андреу Лазић 
и Борисава Мајсторовића. 
У категорији ученика 
средњих школа, награђени 
су: Елизабета Стојанов, Ана 
Шебешћан, Ивашко Космин, 
Мирела Котрла и Марина 
Муста. Октабарска награда 

за најбољу песму припала 
је Милици Јовановић, док је 
Војин Милосављевић освојио 
Октобарску награду за 
укупно најбољи рад у прози. 
Захвалнице за допринос 
успеху литерарног конкурса 
додељене су школи „Моша 
Пијаде“, вршачкој Гимназији 
и професорки српског језика 
у Гимназији Љупки Гргин. 
Награде су уручили професор 
Вељко Стојановић, члан 
Градског већа Вршца задужен 
за просвету и секретар 
СУБНОР града Вршца Коча 
Јововић. 

Десет девојака из Вршца, 
први пут на модној писти, 
веома успешно су представиле 
двадесет одевних креација 
мастер инжењера Сенке 
Ђорђевић, модног креатора 

и костимографа из Вршца, 
иначе и члана патриотског 
СУБНОР-а. Сенка Ђорђевић 
је високо позицонирана 
у модном свету Србије са 
својим остварењима, као 
и са костимима рађеним 
за позоришне представе у 
Београду, Вршцу и Ковачици, 
и за филмове снимане у Грчкој 
и Србији. 

Ритам модној ревији 
дала је музика из чувеног 
домаћег филма „Љубав и 
мода“. Наступили су млади 
музичари Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“ из Вршца, 
који су допринели лепоти овог 
догађаја. Представили су се 
Сара Трусник са тамбурицом, 
Јана Томић са гитаром у дуету са 
Андријом Јовановићем, који је 
свирао на флаути. Брамса је на 

клавиру интерпретирао Жива 
Рогановић, док је Шопенову 
композицију маестрално 
извела Сара Радуловић. 
Своје умеће за клавиром 
предствили су још и Тијана 
Капелан и Арсеније Кнежевић, 
уз подршку професорке 
Кристине Добросављевић. Хор 
„Распевани професори“ под 
управом гостујућег диригента 
Анице Арсић и оснивача хора 
Марине Клиске Ченгери, 
допринео је да ова приредба 
буде заокружена у врхунској 
музичкој инерпретацији. 

Аутор приредбе и водитељ 
био је Драгољуб Ђорђевић 
из вршачког СУБНОР-а. 
СУБНОР града Вршца је овом 
свечаноћу успешно закључио 
програмску годину на јавној 
сцени. 

„МОДА И МУЗИКА“ У КОНКОРДИЈИ 

СУБНОР ДОДЕЛИО ОКТОБАРСКЕ ЛИТЕРАРНЕ НАГРАДЕ 
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Кошаркашки пут Бранка 
Максимовића почео је на 
београдском Црвеном крсту, 
у Радничком, код тренера 
Златана Томића и Пиве 
Ивковића. Међутим, повреда 
и полазак на студије играчки 
пут су усмерили ка позиву 
тренера. Иако је Максимовић и 
даље играо на српсколигашким 
теренима за Ушће већ је 
у матичном Радничком 
преузео рад са својом првом 
генерацијом у којој су били 
Владимир Лучић, Марко 
Симоновић, Урош Лучић, Војин 
Свилар и многи други. У свом 
раду са млађим категоријама 
Радничког прошао је све 
селекције а у стручни штаб 
сениорског тима ушао је 
доласком Мирослава Муте 
Николића. Та сарадња са једним 
од најбољих српских тренера 
настављена је касније у Црвеној 
звезди, Војводини, Хемофарму 
а круна је била у младој 
репрезентацији наше земље 
када су освојене златне медаље 
на Европском првенству у 
Измиру са селекцијом до 20 
година, 86. годиште и млађи у 
којој су били Теодосић, Пековић, 
Ракић, Јереминов и на Светском 
првенству у Новом Саду за 
играче до 19 година где су 
носиоци игре били Марковић, 
Радуљица, Марјановић, 
Кешељ, Мачван, Стојачић, 
Чакаревић. После периода од 
пет година Максимовић је 
самостални тренерски рад 
почео у Словачкој, у Бањику из 
Хандлове, потом у Интеру из 
Братиславе, а по повратку у 
Србију преузео је јуниорски тим 
Црвене звезде. Следећи корак 
у каријери био је сениорски 
тим ФМП-а, где је са излазних 
врата клуба вратио Џону 
Болдена данас члана  НБА 
лигаша Филаделфије и упркос 
здравственим проблемима дао 
шансу Ајзеи Остину који сада 
игра у Кини за озбиљан новац.  
Од почетка сезоне 2018/19 
Бранко Максимовић је шеф 
стручног штаба Вршца.

Многе је изненадила 
твоја одлука да прекинеш 
интернационалну каријеру и 
вратиш се у Србију. Шта је био 
разлог?

- У питању је био породичан разлог, 
тачније полазак сина у школу. Желео 
сам да иде у школу у Србији и због 
тога сам донео одлуку да се вратим. 
Преузео сам Младост из Земуна, 
успели смо да остваримо пласман у 
Суперлигу. Те сезоне смо забележили 
неколико вредних победа, савладали 
смо Борац у Чачку и Мегу на њеном 
терену.

Шта те је определило да дођеш 
у Вршац?

- Позив људи из Вршца схватио сам 
као изазов да стабилизујемо клуб са 
младим и неафирмисаним играчима, 
да пробамо да направимо дугорочан 
план који ћемо да реализујемо корак 
по корак. Иако тренерски посао 
подразумева да су кофери увек 
спаковани, не планирам да у наредне 
две године мењам средину. Разлог је 
моја породица, важно ми је да у овим 
годинама будем са мојом децом. Нема 
разлога да журим, још увек сам млад 
тренер.

Да ли Србије и даље може да се 
сматра земљом кошарке имајући у 
виду да велики број наших играча 
игра у околним земљама које су 
некада училе кошарку од нас а сада 
нуде услове који су већини срспких 
клубова недостижни? На пример у 
Румунији, Мађарској и Бугарској.

- Чињеница је да постоје нове 
интересантне земље на кошаркашком 
тржишту и да већина наших играча 
одлази тамо где може да игра за 
већи новац. Осим примера земаља 
које сте навели даћу вам још један. 
Кина прави невероватан бум 
потписивањем играча из НБА лиге и 
Евролиге за озбиљне паре. Домаћин 
је наредног светског шампионата и 
не жали паре да популаризује 

кошарку доводећи и одличне 
тренере. Можда ће вас изненадити 
податак да тренутно у Кини ради око 
500 младих тренера из Србије и тамо 
имају услове о којима су код куће 
могли само да сањају. У Румунији 
такође клубови имају озбиљне буџете, 
доводе одличне Американце, све 
утакмице се преносе на телевизији, 
Чешка и Словачка су такође на 
изузетно озбиљном нивоу. У нашој 
земљи због великих финансијких 
проблема још увек је много тога 
на нивоу импровизације, играча, 
тренера, људи који воде клубове. 
Мислим да би мало боља финансијска 
ситуација допринела да велики број 
квалитетних играча остане у Србији, 
лига би тада била далеко квалитетнија 
и интересантнија спонзорима, 
публици и будућим генерацијама 
које би се лакше заинтересовале за 
бављење кошарком и имали би неке 
нове идоле. Тешко је Партизану и 
Звезди да задрже најбоље играче а 
камоли мањим клубовима, међутим, 
морамо стварати култ малих средина 
какве су Вршац, Суботица, Чачак, 
Ужице а то се може само неким 
дугорочнијим планирањем а не сваке 
сезоне доводити 12 нових момака у 
ростер. Мислим да када би се играчи 
задржали две, три године осећали би 
јачу припадност својим клубовима 
и не би их доживаљавали само као 
успутне станице у каријерама. Клуб 
би тада био део њиховог живота  и за 
њега би крвавили колена и лактове. 

Где је Србија по улагањима у 
клубове у поређењу са земљама 
бивше СФРЈ?

- Наш конкурент у АБА 2 лиги, 
Приморска из Копра, по буџету је у 
првих 5-6 екипа АБА 1 лиге, МЗТ из 
Скопља има врхунску организацију, 
црногорски клубови имају одличну 
потпору државних и приватних 
предузећа, Сплит је решио сва своја 
дуговања и ове сезоне има одличан 
буџет и сјајну екипу. Нама недостаје 
та друштвена одговорност и улагање 
у спорт. У Словачкој рецимо свака 
фирма има право да 5 одсто свог 
пореза усмери у спорт. То је довело до 
ситуације да сваки клуб има минимум 
200 хиљада евра за плате играча.  То 
је за клубове из КЛС преозбиљна 
цифра. На тај начин се задржавају 
добри домаћи играчи и доводе добри 
странци. 

Упркос проблемима много 
кошаркашки стручњаци су 
мишљења да је КЛС ове сезоне у 
односу на претходне године бољег 
квалитета. 

- Слажем се, добра је лига, улазак 

Златибора прошле сезоне и Новог 
Пазара и ужичке Слободе ове сезоне 
допринео је да се квалитет поправи. 
Моје мишљење је да Србија није 
толико велика да има 14 квалитетних 
клубова и да је права мера лига 
са 12 или 10 тимова. Мислим да 
би тада имали квалитет сличан 
оном у АБА 2 лиги.  У сваком 
тиму тренутно има по два 
- три занимљива играча. 
Када би се број тимова 
у лиги смањио, 
број озбиљних 
играча би 
с е 

п о в е ћ а о 
на 5-6 по једној 

екипи, било би 
више публике, било би 

више спонзора.
Да ли би се на тај начин 

гушили неки кошаркашки центри?
- Мислим да не би, већ би се 

натерали да уложе више. Не само 
више пара већ пре свега више рада. 
Имамо ситуацију да клубови само 
гледају да не буду последњи на 
табели, да изборе опстанак и да што 
пре заврше сезоне. На тај начин не 
раде ништа од марта до краја августа, 
што је јако дуг период. Али, када би 
на пример направили плеј аут у коме 
би учествовали сви клубови који не 
играју Суперлигу и клубови из Прве 
Б лиге и надметали се за попуну 
Кошаркашке лиге Србије мислим да 
би имали озбиљан помак квалитета.  
На тај начин би избегли ситуацију да 
неки клубови у првом делу остваре 
довољан број победа за опстанак а у 
другом делу сезоне полако отпуштају 
играче да би направили уштеде. 
Пост сезона практично не постоји а 
у том периоду играчи могу само да 
напредују.  

Вршац је у време док 
кошаркашки клуб имао Хемофарм 
као генералног спонзора добио 
епитет кошаркашки град. Постоји 
ли могућност да се и у условима 
сложене финансијске ситуације 
направи организациони помак и 
да се о Вршцу поново прича као 
једном од најважнијих центара 
српске кошарке?

- Све локалне самоуправе помажу 
доста спорту, то ради и Вршац. Треба  
направити дугорочан и реалан 
програм рада, без великог залетања 
и ширења више него што имаш. И 
наравно, треба изабрати правог 
човека од струке, дати му поверење 
и веровати у то што се ради и када 
је добро и када је тешко. Без обзира 
који је спорт у питању. Што се тиче 
талената, никоме не треба ништа да 
се поклања већ поставити ствари 
тако да играчи буду у тиму зато што то 
својим квалитетом заслужују а не само 
зато што су рођени Вршчани. Сигуран 
сам да ће такав резон допринети да 
у свакој генерацији имамо бар по 
једног играча који ће квалитетом 
изборити место у првом тиму, али 
када препознамо таленат, морамо да 
урадимо све што је у нашој моћи да 
тај момак максимално развије свој 
потенцијал. Имамо најсвежији пример 
Милана Мунижабе. Добио је ове 
сезоне озбиљну шансу, одлично игра 
у задње време, али сам му у разговору 
скренуо пажњу да је поставио 
стандарде испод којих не сме да иде.

Како процењујеш шансе Вршца 
до краја сезоне у АБА 2 лиги? 

- Ове сезоне смо направили младу 
екипу која ће бити интересантна за 
будућност. Имамо ситуацију у многим 
клубовима АБА 2 лиге да су довели 

играче из АБА 1 јер су им понудили 
боље финансијске услове. Ми нисмо 
у ситуацији да пратимо такав тренд, 
изабрали смо другачију концепцију 
и математички гледано имамо 
рачуницу да изборимо опстанак. По 
тој рачуници неопходно нам је 
још пет, можда шест победа. Биће 
тешко, али мислим да имамо своје 
шансе.  У том циљу ћемо се појачати 

у наредном периоду и то пре свега са 
једним високим играчем и са једним 
на спољним позицијама. Пробаћемо 
да доведемо младе, квалитетне 
играче, који ће ценити пружену шансу 
и дати максимум за клуб. Тренутно 
таквих играча у Србији је мало, можда 
ћемо морати да појачања потражимо 
и у иностранству. 

Б.Ј.

БРАНКО МАКСИМОВИЋ ТРЕНЕР КОШАРКАША ВРШЦА:

МЕСТО У ТИМУ ЗАСЛУЖУЈЕ СЕ 
КВАЛИТЕТОМ А НЕ МЕСТОМ РОЂЕЊА
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