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У оквиру Руске делегације која је допутовала 
прошле недеље у Србију, прошлог петка је Вршац 
посетио Митарјан Јакоп Аршалујсович, представник 
Државне буџетске установе града Москва Научно 
истраживачки институт за пројектовање јавног 
превоза Града Москве „Мост Транс Проект“. Он 
је савету за безбедност саобраћаја Града Вршца, 
представио један од најсавременијих модела 
регулисања саобраћаја који је примењен у Москви. 
Савремени модел регулисања саобраћаја који 
је примењен у Москви омогућио је одлично 
функционисанје саобраћаја иако је Москва прошле 
године проглашена за Град са највећом густином 
саобраћаја у Европи. 

Господин Матријан је понудио помоћ граду Вршцу 
на изради Плана техничког регулисања саобраћаја. 
Научно истраживачки институт за пројектовање 
јавног саобраћаја Града Москве, израдио је основни 
саобраћајни модел за Град Вршац, који даје могућност 
за анализирање главних индикатора саобраћаја. За 
даљи развој овог модела неопходно је развити и 
спровести целовито социолошко истраживање као 
и узети у обзир параметре саобраћајне агломерације 
(укључујући статистику незгода и проток путника у 
јавном саобраћају). 

Предложени модел обухвата организацију 
друмског саобраћаја,семафоризованих раскрсница, 

развој и администрацију простора за паркирање, 
организацију рада градског саобраћаја и развој 
тарифне политике, развој система фото и видео 
надзора и развој путне мреже. Предложени 
Основни саобраћајни модел је показао да би 
завршетак започете обилазнице око Града Вршца 

решио питање транзитног саобраћаја, смањио 
негативни утицај који издувни гасови мотора имају 
на животну средину и решио многе проблеме које 
грађани Вршца имају а који су последица транзитног 
саобраћаја који пролази кроз део градског језгра. 

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”

ГРАД ВРШАЦ ПОСЕТИО ПРЕДСТАВНИК ИНСТИТУТА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ГРАДА МОСКВЕ 

ПРЕДСТАВЉЕН НАЈСАВРЕМЕНИЈИ МОДЕЛ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА 
ПОВЛАСТИЦЕ ЗА НАЈСИРОМАШНИЈЕ 
ГРАЂАНЕ 

БЕСПЛАТНА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ИЛИ ПРИРОДНИ ГАС ЗА 
УГРОЖЕНЕ ПОТРОШАЧЕ 

Бесплатне киловате струје 
прошле године користило је око 
78.000 најсиромашнијих грађана. 
Захваљујући изменама Уредбе о 
енергетски заштићеним купцима, 
очекује се да ће њихов број расти, а 
из Владе поручују да је обезбеђено 
довољно новца за ове намене. 
Како би наставили са коришћењем 
повластица, потрошачи ових дана 
обнављају захтеве, а у Вршцу њихов 
број расте. 

И ове године, најсиромашнији 
грађани који стекну статус 
угроженог купца, месечно могу 
без плаћања користити од 120 до 
250 киловат сати струје, или 75 
кубика природног гаса. У Вршцу 
се захтеви подносе на писарници 
Градске управе или у канцеларији 
број 9, а процедуре су значајно 
поједностављене, и потребно је уз 
захтев доставити само последњи 
рачун за струју или комуналне 
услуге. 

- Уколико се јаве код нас због 
подношења захтева, ми службеним 
путем од Центра за социјални рад 
тражимо да нам доставе решења 
о примањима, односно новчаној 
социјалној помоћи, што се тиче 
дечијег додатка такође, обзиром 
да је то у нашој згради, али не у 
нашем одељењу, ми то службеним 
путем прибављамо у односу 
на странке које имају право на 
дечији додатак. Поред тога треба 
још само фотокопија личне карте 
коју ми урадимо, и то је све од 
документације што је потребно – 
објашњава начелник Одљења за 
општу управу Града Вршца Петар 
Павков. 

Захтеви се обрађују у року од пар 
дана, и извештаји се електронски 
достављају ЕПС-у или комуналном 
предузећу, који на основу њих врше 
обрачун, односно умањење рачуна 
за утрошене енергенте. Олакшице 
се остварују у зависности од броја 
чланова и прихода, па је тако за 
једночлано домаћинство граница 
приход до 14.414 динара, са два 
и три члана до 20.986 динара, за 
породице са четири и пет чланова 
до 27.555 динара, и са шест и више 
чланова до 34.652 динара. 

- До сада су најчешћи корисници 
били корисници материјалног 
обезбеђења породице, који 
новчану накнаду примају преко 
Центра за социјални рад, међутим 
ово право је изменама Уредбе 
проширено и на остале категорије. 
Сада су корисниоци социјалне 
новчане помоћи и дечијег додатка 
„по дифолту“ корисници и ових 
услуга, а иста права могу да остваре 
и пензионери са минималним 
примањима, и наши остали 
суграђани укључујући и избеглице 
– наводи чланица градског већа 
за здравство и социјалну заштиту, 
Татјана Николић. 

Од почетка примене Уредбе о 
енергетски заштићеним купцима, 
њихов број у Вршцу расте: У 2016. 
години било је укупно 372 захтева, 
од чега 352 захтева за повластице 
за електричну енергију, а 20 за 
природни гас; у 2017. укупно 320 
– 299 за електричну енергију и 21 
за гас, а у 2018. 469 захтева, од чега 
462 за електричну енергију и само 
7 за природни гас. Повластице за 
утрошену електричну енергију могу 
се користити током читаве године, 
а попусти на гас само у току грејне 
сезоне, због чега је мање потрошача 
у овој групи. 

Извор: РТВ / ТВ Банат 

Градска библиотека у оквиру 
обележавања славе Свети Сава 
организује изложбу фотографија 
Рајка Р. Каришића под називом 
„Хиландар у мом срцу”. Изложбу 
ће отворити историчар уметности 
Душан Миловановић у суботу 26. 
јануара у 17 часова, а посетиоци 
ће фотографије моћи да погледају 
до 9. фебруара. 

Каришић је добитник многих 
награда, међу којима се издвајају 
Вукова награда Културно-
просветне заједнице Србије, 

Годишња награда УЛУПУДС-а, 
Октобарска награда града 
Врбаса и многе друге. Током 45 
година бављења фотографијом 
донирао је око 700 опремљених 
фотографија манастирима 
Хиландар, Студеница, Бођани, 
Велика Ремета и другим. 

Историчар уметности Душан 
Миловановић о њему каже: 
„Многи су фотографи Хиландар 
походили и за собом оставили 
безброј фотографија. Али је мало 
ко, попут Рајка Каришића успео 

да на такав начин пред наше 
очи и срца постави, и представи 
лепоту и снагу места овог. Било 
да се ради о величанственом 
архитектонском или светогорском 
пејзажу, молитвеној атмосфери, 
портрету монаха, светињи... увек 
се, у кадру уочава она неопходна, 
незаменљива, драгоцена искра 
љубави за предмет интересовања. 
Својим камерама и чистим 
срцем уметник нам је приближио 
Хиландар у мери како то нико пре 
њега учинио није“. 

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

„ХИЛАНДАР У МОМ СРЦУ“ 

Културни центар Вршац у 2018. години 
организовао је чак 112 програма, а директор КЦ-а 
Давор Стојковић истиче да су програми имали 
изузетну посећеност и да је и у претходној години 
програме КЦ-а посетило између 18.000 и 20.000 
људи. 

- Остварили смо и у прошлој години изузетну 
сарадњу са Амбасадом Француске, Италијанским 
културним центром, Италијанском амбасадом, 
Амбасадом Норвешке, Мађарском амбасадом, 
Финском амбасадом и Амбасадом Пољске где смо 
имали две изузетне изложбе, „Енигма. Дешифровати 
победу”, о достигнућима пољских математичара у 
криптологији која су допринела савезничкој победи 
у Другом светском рату, и „Иконостас светлости – 
Иконописни витраж Адама Сталони-Добжањског”, 
аутора Јана Павлицког, велелепну изложбу, модерну 
а грандиозну, која је пре него што је пресељена у 
Културни центар била постављена у Храму Светог 
Саве на Врачару. На крају године смо имали и 
интересантну изложбу Крајишког ликовног салона, 
која је такође привукла бројну публику – каже 
Стојковић. 

Годинама уназад програми који су резултат 
сарадње са локалним удружењима и институцијама 
и они који су резултат сарадње са иностраним 
институцијама, удружењима и појединцима, 
заступљени су отприлике са по 50 одсто. 
Традиционално највише публике привлаче изложба 
Награда Паје Јовановића, Вршачки венац и Културно 
лето, које се сваке године издвајају као засебни 
сегменти, уз Ноћ музеја током ког Културни центар 
већ годинама уназад организује по три, четири 
програма. Директор Културног центра Вршац истиче 
и да је Град Вршац Награду Паје Јовановића, Вршачки 
венац и Културно лето препознао као манифестације 
од изузетног значаја за град. 

Током прошле године публика је у Културном 
центру имала прилике да погледа низ интересантних 

изложби, међу којима и изложбу скулптура Мише 
Рогана, „Узроке и последице“ Милије Нешића и 
Радета Марковића, „Писма Хилде Дајч“ Александра 
Зографа, изложбу фотографија „Природа Војводине“, 
изложбу Дору Босиока, „Иновативни фински дизајн“, 
„Лица Печуја“, и изложбу селфија „Делимо наше 
наслеђе“. 

Културни центар има добру сарадњу са 
књижевним клубовима који су и у претходној 
години у КЦ-у одржавали презентације својих 
зборника. Настављена је и сарадња са невладиним 
организацијама, локалним удружењима, 
појединцима и глумачким трупама. 

- Културни центар бесплатно уступа свој простор 
удружењима и појединцима, а за узврат се њихови 
програми премијерно изводе у Културном центру, 
што је свакако добро и за КЦ, и за удружења која 
немају своје просторе, али и за сам град, јер једна од 
наших мисија и јесте управо промовисање локалних 
уметничких капацитета – објашњава Даниела 
Стојанов, ПР Културног центра Вршац. 

У току претходне године настављена је 
дугогодишња сарадња са Француским институтом 
кроз филмске караване, два пута су одржавани дани 
словеначког филма, већ традиционално одржане су 
и пројекције филмова са Фестивала Слободна зона, 

дани италијанског и норвешког филма, и по први 
пут у Вршцу приказани су и филмови са Фестивала 
европског филма. 

- Показало се да су филмски програми баш 
добродошли за Вршац јер ми немамо класичне 
биоскопе, а посебно у току летњих месеци када се 
пројекције одржавају на отвореном у Дому војске, 
па су ове пројекције увек изузетно посећене – 
наглашава Даниела Стојанов. 

У 2018. одржан је и велики број промоција 
књига, песничких вечери, предавања и трибина 
којима су обухваћене најразличитије области попут 
науке, здравствене културе, екологије... Директор 
Културног центра Стојковић каже да се и у 2019. 
години планира прегршт добрих програма, сарадњи 
са другим земљама али и са локалним уметницима и 
уметницима из Србије. 

Ову културну годину у Вршцу обележиће и 
јубиларни, 60. Конкурс за Награду Паје Јовановића. 
У КЦ-у наводе да се наставља пракса започета пре 
неколико година, јер је конкурс превазишао границе 
Вршца, па и Србије, па тако сада на њему учествују 
и радови који стижу из Румуније, Црне Горе... 
Наглашавају да је једна од посебних вредности ове 
награде у томе да су многа деца која су учествовала 
на овом конкурсу у детињству, касније наставила да 
се баве уметношћу. 

- Добар пример је и млади вршачки уметник 
Филип Даћевац, који је годинама учествовао 
и освајао награде на овом конкурсу, а чија ће 
самостална изложба бити отворена у Културном 
центру 1. фебруара. Са њом ће почети и овогодишња 
излагачка сезона КЦ-а – поручују из Културног 
центра Вршац. 

Поред ове изложбе, у наредном периоду у 
Културном центру нас очекују и нове пројекције 
филмова, овога пута словеначких, а овај програм 
почиње у понедељак, 28. Јануара. 

Т.С. 

УСПЕШНА ГОДИНА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ВРШАЦ 

И У 2019. ПРЕГРШТ ИНТЕРЕСАНТНИХ ПРОГРАМА 
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За ресор за рурални развој, 
за који је задужен члан Градског 
већа Славиша Максимовић, 
прошла година била је успешна, 
јер су реализовани пројекти 
значајни за живот мештана 
насељених места на територији 
Града Вршца.

-У крупније инвестиције 
убраја се реконструкција крова 
на згради Месне заједнице 
Влајковац (друга фаза) за коју је 
издвојено 1,3 милиона динара 
из градског буџета, објашњава 
Максимовић. Ту је и изградња 
спортског игралишта у Потпорњу 
у вредности од 2,5 милиона 
динара, такође из буџета Града 
Вршца. Исто толико је утрошено 
и у ново спортско игралиште 
које је завршено у Ритишеву. 
Милион динара коштала је 
санација фасаде на згради Месне 
заједнице Гудурица. 

Током прошле године 
урађено је петнаестак пројеката 
чија је вредност мања од 
милион динара и који су, такође, 
финансирани из буџета Града 
Вршца.

-Обављена је реконструкција 
кровног покривача и фасаде на 
згради Месне заједнице Загајица, 
изолација таванског простора 
у згради Дома културе у Малом 
Жаму, затим реконструкција 
простора за друштвене 
делатности (прва фаза) у 
Стражи, а поправљен је и кров 
на стражанском Дому културе, 
истиче Максимовић. Средствима 
из градског буџета извршени 
су набавка и опремање сточне 
ваге у Месној заједници Мало 
Средиште, реконструисане су 
зграда за друштвене делатности 
Месне заједнице Куштиљ (друга 
фаза) и Дом културе у Марковцу.

Према речима Максимовића, 
урађено је санирање влаге, 
претрес кровног покривача, 
кречење зграде Месне заједнице 
Павлиш, реконструисан Дом 
културе у Месној заједници 
Месић (друга фаза), а у току 
је поплочавање стазе испред 
Месне заједнице Шушара.

-Када је реч о програму 
активности за 2019. годину, 
у плану је реконструкција 

старе зграде некадашње 
школе у Куштиљу, наглашава 
члан Већа за рурални развој. 
Реконструкција је кренула 2014. 
и у згради је у функцији простор 
за друштвене делатности, а у 
плану је тотална реконструкција 

ове старе зграде, као и изградња 
летње позорнице на којој ће 
један од првих догађаја бити 
обележавање 150 година КУД 
„Михаи Еминеску“. За ову намену 

из буџета је издвојено 2,5 
милиона динара. 

У току је процена стања путне 
инфраструктуре у 22 насељена 
места на територији Града 
Вршца. Након тога биће урађен 
план за обнову путне мреже у 

селима. 
-За поменуте радове 

издвојен је 31 милион динара, 
каже Максимовић. Један од 
капиталних пројеката у 2019. 

години је изградња бране у 
Уљми за заштиту од поплава. 
Прошле године урађена је 
неопходна пројектно - техничка 
документација, а ове године 
требало би да почне реализација. 
Реч је о донацији Канцеларије за 
јавна улагања Владе Републике 
Србије, вредној тридесетак 
милиона динара.

-Милион динара планиран је 
ове године из градског буџета 
за 4.фазу изградње спортске 
хале у Уљми. Председници 
Савета Месних заједница изнели 
су план трошења средстава 
самодоприноса који издвајају 
мештани Избишта, Уљме, 
Пвлиша и Влајковца. Град Вршац 
ће урадити потребну пројектну 
документацију и спровести 
поступке јавне набавке за 
радове. 

Мештани су изразили жељу да 
се уреде платои испред сеоских 
верских објеката, стазе око 
домова културе, у парковима у 
насељеним местима.

Ј.Е.

Специјална болница за 
психијатријске болести “Др 
Славољуб Бакаловић” Вршац 
организовала је, у својим 
просторијама едукативни форум 
под називом “Ментално здравље: 
борба против стигме и социјалне 
искључености”. Форум је одржан 
у оквиру реализације пројекта 
“ Д е и н с т и т у ц и о н а л и з а ц и ј а 
кроз заштићено становање”. 
Поменути пројекат 
финансира Европска унија из 
претприступних ИПА фондова, 
у сарадњи са Министарством 
за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Републике 
Србије и Покрајинским 
секретаријатом за финансије АП 
Војводина. 

-Након уводних излагања, где 
је представљен општи контекст у 
коме се у Србији одвија процес 
трансформације установа 
и деинституционализације, 
представљен је пројекат који 
спроводи болница, те до 
сада реализоване пројектне 
активности и очекивани 
резултати пројекта, каже 
др Татјана Воскресенски, 
директорка Специјална болница 

за психијатријске болести “Др 
Славољуб Бакаловић” Вршац. 
Основни циљ едукативног 
форума је био упознавање са 
улогом примарне здравствене 
заштите у унапређењу менталног 
здравља у заједници, законском 
регулативом и препорукама 
везаним за менталне поремећаје, 
начином формирања служби 
за унапређење менталног 
здравља, као и процесом 
деинституционализације у 
области менталног здравља. 
Ово је била прилика за размену 
искустава, знања, политика 
и праксе током спровођења 
реформи у Србији, како на нивоу 
концептуалних питања тако и на 
нивоу практичних импликација. 
Такође, размена стечених 
искустава и праксе стављена је у 
функцију лакшег препознавања 
изазова и формулисања 
препорука за будући рад у 
области система бриге о особама 
са менталним потешкоћама. 
Учесници су се сагласили 
да је потребно унапредити 
процес лиценцирања 
пружалаца социјалних и 
здравствених услуга јачањем 

сарадње и подстицањем 
међусобне одговорности свих 
актера укључених у процес 
лиценцирања, на републичком и 
локалном нивоу. 

Према речима директорке, 
форум је окупио бројне 
представнике јавног и цивилног 
сектора, особе са менталним 

тешкоћама, као и њихове 
породице који су активно 
учествовали у дискусијама 
током скупа. Приказана су 
искуства у раду тима Центра 
за ментално здравље везана 

за функционисање система 
заштићеног становања у 
пракси са пратећим изазовима 
у имплементацији пројекта. 
Такође, корисници куће за 
заштићено становање изнели 
су своје ставове везане за 
редовне активности у објекту 
и начин живота. Након краће 

дискусије, изнети су предлози 
за даље функционисање куће за 
заштићено становање. 

- Генерални закључак 
форума је да је неопходна 
снажнија сарадња и 

координирано деловање свих 
здравствених и социјалних 
актера укључених у процес 
деинституционализације у 
Србији, истиче др Воскресенски. 
Сарадња представља и први 
предуслов за развој локалних 
услуга, као и за наставак процеса 
деинституционализације и 
побољшање услова живота особа 
са менталним потешкоћама. 
Треба наставити рад на 
отклањању стигматизације и 
препознавању потреба особа 
менталним тешкоћама од стране 
најшире заједнице, јер ће се, на 
тај начин, омогућити и олакшати 
приступ ресурсима потребним 
за побољшање њиховог 
положаја у друштву. 

Др Воскресенски наглашава 
да је крајњи циљ процеса 
деинституционализације, у 
новом здравственом моделу 
заштите, успостављање система 
који обезбеђује индивидуалну 
подршку сваком појединцу 
како би активно учествовао 
у планирању, спровођењу 
и вредновању мера у циљу 
побољшања квалитета живота. 

Ј.Е.

СБПБ „ ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“ ДОМАЋИН ЕДУКАТИВНОГ ФОРУМА НА ТЕМУ 

БОРБА ПРОТИВ СТИГМЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ

РЕАЛИЗОВНИ ПРОЈЕКТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА СЕЛА
АКТИВНОСТИ РЕСОРА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА ВРШЦА

ЈП „Путеви Србије“ апелује 
да сви учесници у саобраћају 
буду посебно опрезни приликом 
вожње и да прилагоде брзину 
кретања условима на путу, јер се, 
према упозорењу Републичког 
хидрометеоролошког завода,  у 
већини крајева Србије, као и на 

подручју Београда, нове снежне 
падавине и повећање висине 
снежног покривача очекују се у 
четвртак (24.01.2019. године) и 
после подне у петак (25.01.2019. 
године), али и током ноћи између 
петка и суботе (25/26.01.2019. 
године).

Екипе путара су на терену 
и спремне су да реагују по 
потреби.

Возачима саветујемо да 
користе зимске пнеуматике, 
поштују ограничења брзине и 
да прилагоде брзину кретања 
зимским условима на путу.

АПЕЛ ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ”

ОПРЕЗНА ВОЖЊА ТОКОМ ВИКЕНДА
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У оквиру ИПА пројекта под називом „Иновација 
пољопривреде за обезбеђивање раста и 
запошљавања у прекограничном региону - Агрино“, 
одржана је трећа радионица у сали Пољопривредне 
школе „Вршац“, 16. јануара. На поменутом семинару 
„Узгој поврћа у пластенику“ обрађене су две теме, а 
предавачи су били еминентни стручњаци Института 
за ратарство и повртарство у Новом Саду. О 
наводњавању поврћа говорио је  др Боривој Пејић, 
на тему „Компостирање – рециклирање биоотпада“ 
излагао је др Јанко Червенски.

Радионице се организују у оквиру пројектних 
активности које спроводи Пољопривредна школа 
„Вршац“. Ова вршачка средњошколска установа, 
заједно са Пољопривредним школама у Футогу и 
Руми, укључена је у ИПА пројекат прекограничне 
сарадње Србија - Мађарска.  Пројекат под називом 
“Иновација пољопривреде за обезбеђивање 
раста и запошљавања у прекограничном региону 
- Агрино” вредан је око 400.000 еура где Европска 
унија учествује са 85 одсто бесповратних средстава, 
а реализује се под руководством Покрајине 
Војводине. Као учесник у пројекту, Пољопривредна 
школа „Вршац“ добиће најсавременији „паметан“ 
пластеник, пратећу рачунарску опрему и 
метеоролошку станицу, што ће значајно унапредити 
практичну наставу ученика пољопривредне струке 
у овој вршачкој школи. Постављање „паметног“ 

пластеника у Пољопривредној школи „Вршац“ 
планира се најкасније до априла месеца.

У оквиру пројекта предвиђена је и едукација 
повртара, кроз  укупно шест планираних радионица. 
Еминентни стручњаци обрадиће неколико тема 
везаних за повртарску производњу, а радионице су  

намењене активним произвођачима поврћа, али и 
ђацима поменуте три војвођанске Пољопривредне 
школе. Током наредног периода предвиђени су и 
одласци заинтересованих полазника у Мађарску 
на додатну обуку.

Ј.Е.

ОРГАНИЗОВАН  ТРЕЋИ СЕМИНАР ПРОЈЕКТА АГРИНО

НАВОДЊАВАЊЕ ПОВРЋА И 
РЕЦИКЛИРАЊЕ БИООТПАДА

Пољопривредна школа „Вршац“ 
наставља традицију организовања 
Смотре вина и јаких алкохолних 
пића, која се, ове године, одржава 
27. пут. Након подробне и комплетне 
анализе узорака пића које предају 
индивидуални произвођачи, стручна 
комисија даће своје мишљење, а 
најбољим произвођачима биће 
додељене награде на свечаности 
поводом Светог Трифуна, школске 
славе, 14. фебруара.

Пољопривредна школа упућује 
позив за учешће на 27. смотри 
оцењивања квалитета вина и 
ракије свим заинтересованим 
индивидуалним пољопривредним 
произвођачима.

-Произвођачи могу своје узорке 
донети у Пољопривредну школу 
„Вршац“,  Архитекте Брашована 1, до 1. 
фебруара 2019. године сваког радног 
дана од 9 до 14 часова, поручују 

организатори ове традиционалне 
манифестације која се већ више 
од две и по деценије организује 
поводом Светог Трифуна, заштитника 
виноградара и винара. Приликом 
пријаве потребно је попунити 

пријавни образац и уплатити 
котизацију за учешће која износи 500 
динара за жестока алкохолна пића 
(потребно је донети 2 флаше од 0,7 
до 1л), од којих је једна необележена, 
а једна обележена етикетом. 

Котизација за вина износи 1.000 
динара по узорку, а произвођачи 
треба да донесу 3 флаше од 0,7 до 1л, 
од којих су две необележене, а једна 
обележена етикетом. Котизације за 
учешће на смотри  могу се уплатити 
на жиро рачун Пољопривредне 
школе „Вршац“ 840-831666-67 или на 
благајни Школе.

Према речима организатора, од 
ове године оцењивање квалитета 
јаких алкохолних пића ће се 
вршити органолептичком методом, 
а оцењивање вина и хемијском 
и органолептичком методом као 
и претходних година, те је из тог 
разлога за јака пића потребно два, а 
за вина три узорка. Узорак обележен 
етикетом произвођача се излаже на 
свечаној додели медаља и пехара за 
најбоље оцењена пића.

Ј.Е.

ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА 27. СМОТРУ ВИНА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА „СВЕТИ ТРИФУН“

ПРИЈЕМ УЗОРАКА ПИЋА ДО 1. ФЕБРУАРА

У Градској библиотеци отворена је 
изложба под називом „Стота награда“, 
која представља избор неких од 
најбољих радова школице Атељеа 
Морариу. Назив изложбе инспирисан 
је стотом наградом коју су освојила 
деца, полазници ове школе, а 
реализацију изложбе помогао је Град 
Вршац. 

- Кроз нашу школицу, од њеног 
оснивања до данас, прошао је велики 
број деце, која су свој и наш свет 
обогатила дивним цртежима и сликама. 
Потврда квалитета рада, је и успех који 
смо постизали како на домаћим тако и 
на међународним дечјим изложбама. 
Неке од најзначајнијих изложби, 

на којима редовно учествујемо су 
Радост Европе, Змајеве дечје игре, 
Минијатурни бијенале, републичке 
смотре ликовног стваралаштва 
деце, дечији октобарски салон. Деца 
из наше школице освојила су 100 
награда и признања, а ми смо као 
педагози заслужили десет награда за 
педагошки рад и унапређење дечјег 
стваралаштва – објашњавају Даниела 
Морариу, академски графичар и 
Доминика Морариу, академски 
сликар, које воде школицу цртања у 
Атељеу Морариу. 

Упис у школицу траје преко целе 
године, а заинтересовани могу да се 
јаве на телефон 064 133 51 92. 

ИЗЛОЖБОМ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОБЕЛЕЖЕНА 

СТОТА НАГРАДА ШКОЛИЦЕ АТЕЉЕА МОРАРИУ 
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Музика је веома важна у 
Вашем животу. Кад сте схватили 
да сте је заволели, да је почела 
да Вас опседа?

-Мислим да је то било негде 
око 12. године када сам почео да 
волим рок музику, која се тада 
слушала на радију. Сцена је, у то 
време, била пуна рок музике, рок 
је преовладавао. Свидела ми се 
могућност да свирам гитару која 
је на мене деловала невероватно 
инспиративно. У то време није 
постојала музичка школа у Вршцу, 
али била је извесна жена, мислим 
да се звала Ана Ника, која је 
држала приватне часове гитаре 
и ја сам кренуо код ње да учим 
да свирам. Ту сам научио прве 
акорде и свашта нешто. Тад сам 
добио прву малу Бамби гитару, са 
малом поделом скале да на њој 
могу да свирају мали прсти, мале 
руке. Терала ме је да свирам по 
нотном систему, да научим ноте, а 
ја сам варао колико сам год могао, 
из све снаге. Није ми ни мало био 
инитересантан нотни систем, 
желео сам да научим да свирам 
гитару, да свирам рокенрол 
музику. Касније сам јој, морам да 
признам, био захвалан што ме је 
натерала да научим нотни систем. 
Али, била је то права борба, варао 
сам из све снаге. Вежбао сам 
код куће, имао сам добар слух и 
научим нешто да свирам, а кад 

сутрадан одем код професорке 
Ане, каже ми:“Не свираш по 
нотама! Не вежбаш, свираш 
напамет!“

У ком правцу се шири Ваше 
музичко интересовање?

-Из Змај Јовине улице 
преселили смо се на Омладински 

трг који је био једно веће насеље 
где сам упознао своје пријатеље и 
мог великог животног пријатеља 
Мишу Мићића, где сам ја њега, 
заправо, учио да свира гитару. Тако 
смо заједно почели да свирамо 
те класике раних седамдесетих 
година. И дан данас смо велики 
пријатељи. Волим да се састанемо, 

да свирамо заједно.
Памтите ли неки први јавни 

наступ?
-Биле су то гитаријаде у Дому 

омладине на великој бини, затим 
у данашњем Културном центру. 
Имали смо свој бенд. Мислим да 
смо се прво звали „Хил“ - Брдо, а 
касније, у складу са генерацијским 
померањем, променили смо име 
у „Хел“, као Пакао. Име је требало 
да одрази наше тадашње године, 
адолесценцију. Били су ту још 
Александар Саша Милетић, 
који сада живи у Канади, свирао 
је гитару, Горан Костић је био  
бубњар, Миша Мићић је свирао 
бас и певао и ја сам свирао другу 
гитару. Обзиром да сам ја похађао 
„Вук Караџић“ школу, где сам учио 
немачки језик, а све су песме 
биле на енглеском, требала нам 
је екипа која ће знати да пева 
на енглеском. Тако смо позвали 
Мишу да нам се придружи. 

-Свирали смо и певали Битлсе, 
Ролингстоунсе, Лед Цепелин... 
Било је то пред мој одлазак у 
војску, почев од 1979. до 1982. Тада 
смо имали врло значајне наступе. 
Ту се негде упознајем са Браном 
Сантаном - Браном Лазином, који 
долази из Немачке. Правимо 
неку нашу животну фузију где 
он доноси први магнетофон 

из Немачке којим сам ја после 
господарио и волео да радим. 
Ту настаје први четвороканални 
студио који је био на нивоу ове 
наше регије јако екплоатисан. 
Људи су долазили из Панчева, из 
Београда... Све је то, Брана, студио, 
много утицало на моје музичко и 
технолошко одрастање. Било је то 
1981. године, један врло значајан 
тренутак у мом животу. 

Ви сте и музички продуцент, 
композитор. Како су се одвијала 
дешавања на тим пољима?

-Композиција је дошла касније. 
Једноставно, кад човек свира 
неки инструмент, пожели и да се 

изрази на сопствени начин, да 
каже нешто што жели. Бенд „Хел“ 
је трајао до 1983. и када сам се 
вратио из војске, почео сам да 
се бавим озбиљније музичким 
радом, музичком производњом 
звука. Спознао сам неке друге 
музичке вредности, кренуо сам да 
се бавим амбијенталном музиком 
која ме је тада, а и дан данас 
заокупљала. После тога је уследио 
џез, блуз ... Имао сам касније још 
један врло леп бенд који се звао 
„Ортодокс“ : Горан Ристић је био на 
бубњевима, Маргита Стефановић 
из „ЕКВ“ је свирала са нама 
клавијатуре, ја наравно гитару, а 
мој кум Бошко Станојевић, који 
је после, такође, прешао у „ЕКВ“, 
свирао је бас и певао. То је било 
негде деведесетих година,онај 
први студио је прешао на неки 
други ниво и са мојим пријатељем 
Иваном Илићем направио сам 
други студио где смо радили пар 
година заједно. 

После тога, моја интересовања 
пребацила су се на филм и 
позориште. Урадио сам мноштво 
музике за позоришне представе. 
Добио сам чак и награду у Паризу 

за музику за филм Пјера Николића 
коју сам ја написао. 

Моја прва музика коју сам 
компоновао за позоришну 
представу била је са Соњом 
Савић, покојном, нажалост, са 
којом сам био пријатељ. Мислим 
да се представа звала „Убиство 
на крају града“ и то смо радили у 
СКЦ-у,  деведесет и друге, треће 
године. Било ми је то право 
задовољство. Ту сам почео да 
правим ангажовану музику, 
позоришну и филмску, јер сам 
увек имао склоности ка томе. За 
вршачко Народно позориште 
„Стерија“ урадио сам музику за 
сигурно тридесетак различитих 
позоришних представа.

Радио сам и продукције 
различитим музичким саставима, 
мноштво плоча које смо издали 
заједно. Последње што сам радио 
и што ми је било јако занимљиво 
је за групу „Бјесови“. То је рок 
група из Горњег Милановца, врло 
популарна у свету рокенрол 
музике. Имају 7-8 албума, ја сам 
радио последња три. 

Имате ли Ви нешто 
снимљено, нешто своје?

МОМИР ЦВЕТКОВИЋ - МОМА, МУЗИЧАР, ПРОДУЦЕНТ, КОМПОЗИТОР, ТОНСКИ СНИМАТЕЉ:

МУЗИКА ЈЕ НЕШТО НАЈЛЕПШЕ 
ШТО ПОСТОЈИ!

Момир - Мома Цветковић заволео је музику 
као дечак. Пресудан је био рок који се слушао 
тих година, а који је Момира инспирисао и 

повео у свет музике. Почело је са гитаром, првим 
бендом, гитаријадама... а касније је уследио музички 
студио, први у Вршцу. Окушао се и као продуцент, 
врло успешан, али и као композитор. Пише музику 
за позоришне представе и филмове, а о квалитету 
овог његовог рада најбоље говори и награда коју је 
добио у Паризу за музику за филм Пјера Николића.

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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-Имам. Албум „Трилогика“ 
рађен је са еминентним 
џез музичарима, Душаном 
Богојевићем, Иваном 
Алексијевићем који је пијаниста 
Биг бенда РТС-а... Моја маленкост 
је свирала, а допринео је и Мића 
Ђурић, свирао је гитару у једној 
песми. Свашта сам свирао, и 
гитару и друге инструменте. 
Савремена музика налаже 
да се бавиш апсолутно свим 
инструментима. Мораш да 
познајеш и клавијатуре, гудачке и 
дувачке инструменте, перкусионе 
акустичне инструменте... Тако 
да мораш да имаш сазнања и о 
томе или да би програмирао на 
рачунару, или да би то одсвирао 
на већ традиционалан начин. 

Који Вам је инструмент 
највише прирастао за срце?

-Волим да свирам бас гитару. 
Заиста волим да свирам гитару. 
Гитара ми је нешто фантастично. 
Вратио сам се уназад, својим 
почецима - највише волим да 
свирам гитару и да само свирам! 
То ми је најдраже од свега, заиста!

Један сте од оснивача и до 
данас директор Фестивала 
Џезтроник. Како је све то 
почело?

-Мислим да смо Џез Троник 
(Jazz Tronic) направили 2002. 
године, као удружење грађана, 
невладина организација која 
заступа џез, блуз, и сваку другу 

музику која се бави слободном, 
импровизованом формом. 
Ако га ове године буде било, 
биће јубиларни 15. Џез Троник 
фестивал, обзиром колико пара 
има?! Желим да поменем, да је, 
уз нас тада младе ентузијасте, 
био стари џез музичар Мика 
Станојевић, саксофониста, 

Вршчанин, који има лепу каријеру 
у Немачкој. Он нам је помогао око 
Фестивала на самом почетку, али 
је и даље активан, договарамо се. 
Џез Троник има десет оснивача: 
Тања Гердец, Срђан Пртљага, Чеда 
Живковић, Синиша Рађеновић, 
Александар Аврамеску, Срећко 
Влатковић... не сећам се више, а 
не бих желео неког да заборавим.  

Фестивал је изузетно 
прихваћен у Вршцу. Да ли сте 
очекивали да ће тако бити?

-Џез Троник је заиста врло 
прихваћен. Има Вршчана који 
воле џез, блуз музику, и имамо 
много охрабрења људи који 
редовно долазе на фестивал, 
чекају тај дан када ће почети 
фестивал. Често ме на улици 
заустављају и питају кад ће бити 
Џез Троник. Направили смо нешто 
добро, да ли ће се то поновити и 
ове године?! Финансије су вечити 
проблем, од првог Џез Троника 
до овогодишњег јубиларног 15. 
Фестивала. Од првог Фестивала 
био сам директор и увек исте 
муке са недостатком новца. 
Колико сам пута био одлучан 
да одустанем и изађем из те 
приче, а онда ме сретну на улици 
и одушевљено питају кад ће 
Фестивал. Схватим да публика то 
воли, да смо урадили праву ствар, 
и тако заборавим све проблеме и 
наставим даље.

Џез Троник је 
интернационалног карактера. 
Долазили су људи одасвуд, из 
ближег и даљег окружења  - из 
Америке, Немачке, Аустрије, 
Мађарске, Румуније... Мислим 
да смо направили једно добро 
музичко штиво, публика је 
најбоља потврда, они траже 
фестивал. Иначе, улаз на концерте 
Џез Троника је бесплатан, карте 
се не наплаћују и то је један наш 
поклон граду. Ми се, заиста, 
врло потрудимо да радимо за тај 
фестивал. Имамо подршку Града, 
до сада смо је имали, верујем да 
ће се тако и наставити. 

Џез Троник је увек последњег 
викенда у мају. Није лако доћи до 
датума фестивала на фестивалској 
мапи која покрива територију 
старе Југославије. Џез Троник је 
убележен за последњи мајски 
викенд.

Реците нам нешто од својих 
аутобиографских података.  Да 
ли сте Вршчанин рођењем?

-Момир Цветковић од оца 
Јована и мајке Мирославе 
Цветковић. Рођен сам у Вршцу, 
1964. године.  Јединац сам. 
Родитељи ми нису више живи, 
нажалост. Мој отац Јован је лепо 
свирао и певао, пренео ми је 
љубав ка гитари и уметности 
уопште. А, мајка ми је, тамо негде 
седамдесете године, купила први 
сингл „All you need is love“ од 
Битлса, ту сам се заљубио у музику 

уопште.
Живео сам прво у Змај Јовиној 

улици до 12.године, а онда сам 
се преселио на Омладински трг 
где и дан данас живим са својом 
породицом. 

У животу сам радио свуда и 
свашта.  БМР студио и сервис 
за електронику, потом сам био 
директор Културног центра 
2-3 године, па поново прешао 
у приватни посао - радио сам 
Рентал разгласе и расвету. Око 
4 године провео сам у Центру 
Миленијум као шеф Рентал 
компаније, а онда сам исто толико 
радио као директор Народног 
позоришта „Стерија“. Данас 
радим у вршачком Позоришту на 
пословима композитора.

Шта је за Вас музика?
-За мене је музика апсолутно 

све што постоји на овом свету! 
Она је једно од мојих највећих 
сазнања. Музика је нешто 
најлепше што постоји!

Јованка Ерски
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Расписује се оглас за  спровођење јавног 
надметања за давање локација на површинaма 
јавне намене у Вршцу, ради постављања 
односно коришћења привремених објеката - 
киоска на следећим локацијама предвиђеним 
Планом размештаја привремених објеката и то:

 
- локације за киоске на којима се налазе 

постојећи објекти:

1)   01А (угао Анђе Ранковић и Доситејеве), 
2)   02А (угао Стеријине и Анђе Ранковић),
3)   02Б (угао Стеријине и Анђе Ранковић),
4)   03А (испред паркинга Хотела Србија), 
5)   08А (Стевана Немање испред Матијевића),
6)   08Б (Стевана Немање испред Матијевића), 
7)   10А (почетак Ђуре Цвејића), 
8)   15А (Жарка Зрењанина), 
9)   17Б (Омладински трг),
10) 18А (Омладински трг), 
11) 22А (у улици Гаврила Принципа),
12) 23А (на Војничком тргу), 
13) 27А (код Хемијске школе), 
14) 34А (испред Пољопривредне школе), 
15) 35А (испред Градске пекаре), 
16) 37Б (на крају улице Змај Јовина), 
17) 42Б (Подвршанска поред улаза у 

Неуропсихијатријску болницу), 
18) 49А (улица 2. Октобра). 

- локације за киоск без објеката: 

19) 06Б (на Тргу Светог Теодора Вршачког), 
20) 28А (угао Сремске и Жарка Зрењанина 

преко пута тениског терена), 
21) 31А (угао Никите Толстоја и Димитрија 

Туцовића).

 План локација може се погледати 
сваког радног дана у канцеларији 211 Градске 
управе Вршац, у времену  од 10 -14  часова.

      Почетна цена за спровођење јавног 
надметања за доделу локација за постављање 
односно коришћење киоска на површинама 
јавне намене износи  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, на рачун Буџета Града Вршца, број 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   04. фебруара  
2019. године.

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

Јавно надметање ће се обавити у Великој 
сали  Градске управе Вршац дана    06. фебруара 
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   
08. фебруара 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.

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

Израда плана поверена је „Југинус“ ДОО 
Београд.

Излагање плана у холу зграде СГ Вршац, Трг 
победе бр.1, почеће 25. јануара 2019. године и 
траје 15 дана.

 
Заинтересована правна и физичка лица 

подносе примедбе и сугестије на изложени 
план за време трајања раног јавног увида у 
писаном облику и предају их путем писарнице 
Одељењу за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца.

Одељење за просторно планирање, урбанизам 
и грађевинарство Градске управе Града Вршца 

свим заинтересованим лицима пружиће 
потребне информације и стручну помоћ у вези 
са појединим решењима и евентуалним давањем 
примедби и сугестија на план. 

Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,  132/2014, 145/2014 и 83/2018)  и члана 39. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 64/2015) Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  КОМПЛЕКСА ЦЕЛАНОВА АГРО ДОО У ВРШЦУ
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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

И мађистрат је заиста 
под председништвом 
градоначелника Михајла Ваца 
и варошког судца Александра 
Волића одмах наступио 
свој рад. Ради ослобођења 
заточених Вршчана у Земуну, 
изаслала је још истога дана по 
подне одржана друга “општа 
скупштина” депутацију од ових 
људи: Гаја Обрадовић, Јован 
Јанковић, Панта Деметровић, 
Марко Мариновић, Гаврило 
Пекаровић, Ђорђе Поповић, 
Тодор Кадић и Ђорђе 
Барбуловић. Депутацији  овај 
наложено је, да се одмах 
на пут даде и да испослује 
ослобађање заробљеника у 
име читаве општине 1).

Истог дана поседну 
Мађари неку воденицу код 
Војводинаца, где се за царску 
војску брашно млело. Чувши 
то похити Барајић онамо са 12 
момака, да растера Мађаре. 
Али је несретно свршио. 
Тешко рањеног однели су га у 
Избиште, где је идућег дана и 
умро 2).

Још 5. послао је Карољи 
један део своје војске у 
Оравицу у помоћ хусарском 
мајору Виљему Арањију, који 
је још истог дана по кратком 
боју прогонио непријатеља из 
његових позиција и из околине 
3).

8. најзад пође Карољи са 
својом војском према Белој 
Цркви, где је у 3 сахата приспео. 
Бела Црква је отета на јуриш, а 
непријатељ је гоњен до под 
Саску. Овом приликом пало 
је око 80 српских вршачких 
гардиста, дочим је њих 70 
допало робству 4).

Сада су дневно стизале нове 
трупе Мађара у Вршац. 10. је 
прошао кроз нашу варош и 
ђенерал Бем, да би до увече 
стигао 5) у Белу Цркву и 
преузео главну команду. 15. 
маја потиснута је код Оршове 
и пухнерова војска преко 
границе.

Међутим је ђенерал Перцел 
7. победио Србе између 

Томашевца и Уздина. Мајор 
Павелић, који је био оцечен 
од главне србске војске, пређе 
код Ковина преко Дунава у 
Смедерево, па прешав преко 
Београда, после неколико дана 
споји се са главном војском 
Карловаца 6). 10. је заузео 
Перцел Панчево без отпора и 
тиме је учињен крај српском 
покрету у Банату.

У самом Вршцу изаслала је 
“општа скупштина” још 7. један 
одбор да врати пронађене 
попљачкане ствари и да казни 
пљачкаше, ако их пронађе. 
Истрагу о овом обзиру ваљало 

је одбору спровести, док 
не дође авизовани владин 
комесар 7).

15. маја пресуђен је овде на 
вешала један Роман из Војтека 
и један Србин (чизмар) из 
Вршца, први, јер је из  заседе 
пуцао на мађарску војску, 
други пак, што је о Мађарима 
говорио с мало поштовања. 18. 
ваљало их је обесити, а вешала 
су подигнута била на простору 
пред Пешиним домом на крају 
дворске и поштанске улице.
Пресуда је већ на Романом 
извршена била и онда је стигло 
за Вршчанина помиловање и 
потпуно ослобођење 8).

Пошто је имала успеха 
депутација, изаслата ради 
ослобађања вршачких 
заточеника у Земуну, јер је њих 
10 заиста дошло у Вршац 20. 
маја 9), закључено је у “општој 
седници” , да се депутација 
састојећа из Гаје Обрадовића 
и Ђоке Барбуловића, који су  
се у Земуну бавили, попуни 
још са Јаковом Томашевићем, 
Стеваном Радаком и Стеваном 
Бопловим (?), они  би имали и 
да благодаре суду што су њих 
10 већ ослобођени и да раде 
на ослобођењу још оних 13. 
заточеника. Ослобођењем 
њих 13. ојачала би нада, да ће 
се започети споразум између 
овд. Срба и Немаца опет 
постићи 10).

Истога дана (23. маја) печена 
су на пијаци по наредби 
команданта Хаука два вола, 
рашчережена и после уз лебац 
и вино дељена сиротињи, 
чиме је прослављено заузеће 
Будима од Мађара 2. маја 11).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (157)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записник “опште скупштине” од 4. маја по подне
2)Erlebnisse etc., str. 182
3) J. MiletzĆ Bem delmagyarorszagi hadjarata, str.82
4) Baumannsche Aufzeichnngen, str. 75
5) Ibidem, str. 76
6) Erlebnisse etc., str 186.

7) Записник седнице од 7. маја 1849.
8) Baumannsche Aufzeichnngen, str. 77
9) Исто стр. 76
10) Записник “опште седнице од 23. маја
11)Baumannsche Aufzeichnngen, str. 77

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“ ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, ГОДИНА 37, БРОЈ 892, 25. ЈАНУАР 
2013.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА 
НАЈБОЉИ ТИМ

Јужнобанатски спортисти били су веома запажени у години за 
нама па је жири, састављен од председника свих јужнобанатских 
спортских савеза, имао деликатан задатак да све успехе ваљано 
измери и донесе одлуку о лауреатима за 2012. годину. Женска 
екипа КК Вршац проглашена је за најбољу у  јужном Банату, иако 
тренутно не бележи успехе на које смо навикли ранијих година. 
Вршчанке су ово признање заслужиле, јер су у сезони 2011/12 под 

именом Хемофарм ШТАДА освојиле Куп Милана Циге Васојевића 
и играле финале домаћег првенства. Ове сезоне клуб је променио 
власника и име и знатно је подмладио екипу, са којом се такмичи у 
Међународној женској регионалној кошаркашкој лиги. Признање је 
примила капитен Јована Јакшић. За најбољу сениорку проглашена 
је  теквондисткиња Дајана Перишић, чланица Еурошпеда, која је у 
претходној години постала шампионка Балкана, првак Србије и 
освајач Купа. Најбоља јуниорка  је њена млађа колегиница Марија 
Перишић, шампионка Србије и освајач купа у својој категорији за 
2012. годину.

Награда за животно дело додељена је  истакнутом медицинском 
раднику Милораду Миљевићу, који је најзначајнији део своје  
лекарске каријере посветио управо спортистима и санирању 
њихових повреда.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ИНФО ЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, ГОДИНА 37, БРОЈ 893, 1. ФЕБРУАР 
2013.

ГУДУРИЧКИ “ДАНИ МЛАДОГ 
ВИНА”

Гудурички подрум “Врекић”, “Ас”, “Недин”, “Селекта”, “Прошевски” 
и “Гудуричка прича” отвориће широм врата, у суботу 2. фебруара од 
11 до 17 часова како би угостили све посетиоце Фестивала “Дани 
младих вина”.

Гудурица као винско село које има традицију производње вина 
организује низ манифестација  ради  бољег позиционирања на 
тржишту вина. Једна у низу је и Фестивал “Дани младих вина”, који 
Удружење винара “Винско село” ове године организује по први пут.

Ову манифестацију подржали су и Покрајински секретаријат 
за пољопривреду АП Војводине, који је и главни покровитељ 
манифестације, као и Општина вршац, МЗ Гудурица и туристичка 
организација општине Вршац.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Постоји наука социологија 
уметности и по њеној 
локалној верзији је Пајино 
сликарско дело божији дар 
нацији у правом тренутку. 
По глобалној социологији 
уметности  сликарство Паје 
Јовановића је анахронизам, 
превазиђено чак назадно и 
оспоравају га модернисти 
већ читав век. Притом, у 
надобудној великој историји 
уметности фаворизује се 
некакав богомодан развој, 
модерне мисли, а погубност 
или лековитост уметности 
по нацију сасвим је споредна 
ствар.

На жалост много чешће је 
некаква призната уметност 
служила да се нација држи у 
послушности и страху.

Пајино дело је својим 
почетком било животворна 
подршка обнови нације. У 
то  време срећнији остатак 
света, већ сит и богат, играо 
се уметношћу привилегијом 
да су га народи попут Пајиног 
вековима својим страдањима 
штитили. 

Портрети људи од времена 
Пајиног показивали су особе 
духом више у средњем веку 
него у почетном стадијуму 
либерарог капитализма. Ти 
портрети и сам карактер 
слике, њен израз, одисали 
су паником, незнањем 
понизношћу свим оним што 
се у бићу наталожи вековима.

Паја је на својим 
портретима уклонио ожиљке 
прошлости људима. На 

његовим сликама људи јасно 
мисле, самосвесни су, храбри 
и знају шта хоће.

Пре пола века све 
ликовне изложбе имале су 
изузетну публику, гладну 
нових искустава, гладну 
прилика да се ослобођени 
стега историјске ентропије 
посвете себи и посматрањем 
слика открију сопствену 
стваралачку духовност.

Данас публике на 
изложбама нема. Или нема 
шта да се види или је одустала 
од искуства слике.

Дешава се оно што је 
предвидео и на чему је радио 
чувени промотер модерне и 
постмодерне праксе, када је 
записао: “Слика је мртва, њена 
сврха, више не постоји, остаће 

само као искуство код елите, 
ваљда ће зато та елита бити 
још богатија.”

Пре пола века, објављено 
је ново револуционарно 
духовно начело; живимо у 
временима брзине и немамо 
времена да га губимо на 
посматрање слике. Оно што 
слика нуди мора се исцрпети 
једним погледом, а то је 
потпуно у супротности с самом 
физиологијом доживљаја 
уметности. Посматрање није 
препознавање већ уочавање 
себе у тренутку кад схватимо 
логику слике као логику 
менталне хемије. Пајина слика 
и  данас тражи од нас време. 
Зато је усамљен.

Томислав Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (15)

УСПОМЕНА НА ВРЕМЕНА ОСЕЋАЈНОСТИ

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

У понедељак 28. јануара 
од 20 часова на великој 
сцени Народног позоришта 
„Стерија“ гостује представа 
„Балава“ у режији Андреја 
Носова, по тексту Дуње 
Матић и у продукцији 
београдској Хартефакта. У 
представи играју Мирјана 
Kарановић, Јасна Ђуричић, 
Исидора Симијоновић и 
Јована Беловић, костим и 
сценографију потписује 
Селена Орб, а музику Драшко 
Аџић. 

„Балава представља 
сурову анализу породице 
и породичних улога. 
Поставивши на сцену две 
генерације женских ликова, 

Дуња Матић поставља важна 
питања о улози коју жена 
има у данашњем друштву. 
Ауторка се храбро суочава и 
са проблемима трудноће и 
абортуса, приказујући их кроз 
визуру јунакиња које се према 
њима односе у складу са 
својим друштвеним улогама. 
Ауторка показује како чак 
и у одсуству мушкараца 
јунакиње њеног комада 
стварају односе са њима и 
своје идентитете граде управо 
кроз тај однос, било као мајке, 
сестре, девојке или супруге. 
Негде између Фокнерове 
„Буке и беса“ и Еурипидове 
„Медеје“, комад Дуње 
Матић ствара специфичну 

атмосферу мучности и 
агоније и покушава да доведе 

у питање традиционалне 
облике породице. Поред 
тога, на различитим нивоима 
интезивирају се питања 
мајчинства и односа мајке 
према детету, за који ауторка 
показује да може бити и више 
него проблематичан”, каже се 
у најави представе. 

„Одлазак од куће, из 
родитељског „гнезда“, за 
моју генерацију је кључно и 
још увек нерешиво питање. 
Сигурно да има много 
разлога зашто је то проблем, 
у друштвеном, економском 
и алиментарном смислу, али 
има нешто и у недостатку 
одговорности људи моје 
генерације за сопствени 

живот, снове и страсти. Дуња 
Матић је написала драму о 
свима нама, пишући о себи, 
и када то није директно она 
нити директно ми. Њена 
поетика можда асоцира на 
многе савремене писце, 
али највећа снага њене 
литературе је у једноставном, 
а поетском, одлучном, а 
нежном, економичном, а 
богатом, циничном, али 
рањивом поетском језику. 
Била је велика привилегија 
и школа направити ову оазу 
рада и поезије, позоришта 
и врхунске глуме, које су 
ми пружиле глумице у овој 
представи“, рекао је редитељ 
представе Андреј Носов. 

ГОСТОВАЊЕ БЕОГРАДСКОГ ХАРТЕФАКТА У ВРШЦУ 

„БАЛАВА“ НА СЦЕНИ НП „СТЕРИЈА“ 

У просторијама Градске библиотеке 
се већ дуги низ година поводом 
обележавања школске славе Свети 
Сава организују радионице за децу 
предшколског узраста. 

И ове године, у периоду од 21. до 
25. јануара, вршачки библиотекари 

организовали су пригодне радионице 
и пројекције едукативних анимираних 
филмова за малишане из вршачких 
вртића, како би се упознали са ликом и 
делом Светог Саве, као свеца, али и као 
значајне личности српске историје и 
традиције. 

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОРГАНИЗОВАНЕ 

РАДИОНИЦЕ ЗА 
НАЈМЛАЂЕ ПОВОДОМ 

СВЕТОГ САВЕ 
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Славодобитник седмог по реду Пливања за 
Крст Часни је вршачки професор физичке културе 
Немања Петровић који је је први, од укупно 44 
учесника манифестације, допливао до Крста, а 
своју победу посветио свом покојном деда Воји 
Петровићу.

Манифестацији на Градском језеру присуствовала 
је и градоначелница Вршца Драгана Митровић са 
сарадницима.

- Без обзира на то ко први стигне до Часног 
Крста, за мене сте сви победници а са вама и Вршац 
побеђује, истакла је градоначелница Митровић.

Богојављенска црквено-народна манифестација 
почела је Светом архијерејском литургијом у 
Саборној цркви, испред које се око 11 часова 
формирала литија, коју су чинили црквени 
великодостојници, пливачи и грађани. Уз песму и 
молитву, литија је Дворском улицом преко Градског 
трга и Булевара Милоша Обилића стигла на језеро 
око 12 часова.

Богојављење је хришћански празник којим се 
обележава успомена на Христово крштење на реци 
Јордан и јављање Бога у виду голуба и гласа: “Ово је 
син мој и њега послушајте”.

Реч је о једном од 15 највећих хришћанских 
празника, а тог дана у свим црквама и храмовима се 
освешћује вода коју народ узима и носи кућама, јер 
се верује да има духовна и лековита својства.

ВИТЕЗОВИ БОГОЈАВЉЕНСКОГ ПЛИВАЊА
Овогодишња манифестација Пливање за Крст 

Часни окупила је 46 пливача, храбрих вршачких 
витезова који су скучили у ледену воду вршачког 
језера.

То су: Стево Павловић, Никола Танкосић, Спасоје 
Сивић, Филип Митру, Дарко петрушић, Дарко 
Ђорђев, Дарко Којић, Ненад Тадић, Страхиња 
Медић, Игор Лазарој, Владимир Драшковић, Сања 
Стојковић, Предраг Врекић, Предраг Медаков, 
Јован Жајски, Стефан Гроздић, Игор Миросављев, 
Никола Банковић, Бојан Шаин, Миодраг Станковић, 
Никола Тасић, Роберт Икељић, Дејан мамић, Мирко 
Новаков, Саша Фибишан, Иван ЈОвановић, Дарио 
Матицки, Алекса Киџин, Жељко Видић, Марко Видић, 
Вељко Стојановић, Светислав Стојановић, Будиша 
Мунћан, Немања Лекса, Немања Петровић, Немања 
Нешковић, Далибор Миленковић, Марио Ђаковић, 
Стеван Павловић, Ненад Јоксимовић, Славко Илкић, 
Зоран Аничић, Драган Влајић и Драган Влајков. 

ФОТО: Л. Частвен, А. Паску, Б. Ризвић Чарапић, Б. Јосимов

БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ ЗА КРСТ ЧАСНИ

НЕМАЊА ПЕТРОВИЋ ПРВИ МЕЂУ 44 ВИТЕЗОВА
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БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ ЗА КРСТ ЧАСНИ

НЕМАЊА ПЕТРОВИЋ ПРВИ МЕЂУ 44 ВИТЕЗОВА
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Први век постојања и радаПривредна 
комора Војводине (ПКВ) обележава 
1. фебруара 2019. године, јер су на 
тај датум 1919. године представници 
трговаца и занатлија, у Свечаној 
сализдања Матице српске у Новом Саду, 
основали Трговачко-занатску комору 
уНовом Саду.

У својој дугој историји, савремени 
коморски систем у Војводини има 
корене још у занатским и трговачки 
цеховима, који су током 18. века 
имали улогу сличну каснијој улози 
коморе, а постојали суу свим 
панонскимградовима са претежним 
или знатним бројем српског. Тако је у 
Новом Саду, крајем 18. века, постојао 
заједнички цех столара и лицидера.

ФормирањуТрговачко-занатске 
коморе уНовом Саду претходило 
је оснивање Комора за трговину, 
индустрију и занатство са седиштем 
у Темишвару 1850. године.Затим се 
седиште коморе за Бачку налазило 
у Сегедину, за Банат у Темишвару, а 
за Срем у Осијеку,а по војвођанским 
градовима осниване су коморске 
подружнице. 

По конституисању Трговачко-
занатске коморе уНовом Саду, из које се 
данашња ПКВ развила, привремено је 
био постављен за председника трговац 
Љуба Стефановић, којег је у августу 1919. 
године наследио Коста Миросављевић. 
Као дугогодишњи председник Коморе 
(1919 – 1939), свакако је најзаслужнији 
за њен развој и значајну улогу коју је 
Комора имала у међуратном периоду.На 
истој седници, за првог потпредседника 
изабран је Никола Ивковић, као и пет 
нових члановаКоморе, међу којима 
је, поред трговацаВладе Стефановића 
иПаје Ст. Јаковљевића, свећар – 

воскара ГавреМаленчића и обућара 
Лазара Васића, био и директор 
Српске задружнебанкедр Иван Кобал,. 
Избором једног банкара за члана 
Коморе, први пут је успостављена 
ближасарадња између банкарства и 

Коморе. Седам година касније, односно 
1926. године, Комори је приступило 
Удружењеиндустријалаца, те је од тада 
њен званичан назив био Трговачко-
индустријска изанатска комора у Новом 
Саду, а тиме је њена територијална 
надлежност проширена и на Барању.

Исте године, одржани су први 
избори чланова Коморе, те су 
реорганизацијом успостављене и три 
секције: индустријска, трговинска и 

занатска.Наредне, 1927. године,на 
основу већ донетих правилника и 
измењеног статута, мења се и шири 
и унутрашња организација Коморе. 
Осим управе, секретара, три секције, 
Финансијског одсека, Дисциплинског 
суда, Одбора пензионог фонда,Одбора 
за Славнићкин фонд –формирани су 
и Финансијско-порески,Саобраћајни 
и Царински одбори.Све те промене 
позитивно су утицале на рад Коморе, 
што се видело и по разгранатијој и 
плоднијој делатности више одбора. 
Примера ради, Саобраћајни одбор 
је одржао неколико конференција 
са заинтересованима, а одржане су 
и конференцијеса индустријалцима 
кудеље, грађевинским занатлијама, 
осим пленумаи других састанака који 
су и раније одржавани. Исте године, 
дошло је и доформирања Изабраног 
суда Коморе, који је решавао приватно-
правне споровеизмеђу оних странака 
које су претходно признале надлежност 
овог суда.

Трговачко-индустријској и занатској 
комориу Новом Саду пружила се 
изузетнаприлика да се афирмише у 
коморском систему Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца, па је 26. и 27. маја 
1929. године у НовомСаду организовала 
Конференцију комора за трговину, 
индустрију и занатство,на којој је 
саопштен већи број реферата.

Због своје посвећености раду и 
развоју привреде, ПКВ је у децембру 
2018. године, установила Повељу о 
награди ПКВ „Коста Миросављевић“, 
којом је у назив годишње награде, 
која се додељује најуспешнијим 
привредницима у АП Војводини од 
1965. године, уткано име утемељивача 
традиције ПКВ. 

100 година Привредне коморе Војводине – поверење које траје
У јуну 1938. године, Коста 

Миросављевић је био изабран за 
председника општине, односно 
градоначелника Новог Сада и на том 
положају је остао до маја наредне године. 
За своје заслуге награђен је краљевским 
орденима Св. Саве III степена и Белог орла 
IV и V степена. Умро је у Новом Саду, 1948. 
године. 

Још као младић и гимназиста Коста 
Миросављевић је својим прилозима 
сарађивао у листовима „Невен“, 
„Стармали“ и „Застава“, а желео је да 
постане професор, чему се успротивио 
његов отац, па је после основне школе 
и новосадске гимназије Миросављевић 
завршио Трговачку школу у Будимпешти. 
Очеву радњу је преузео 1890. године, а 
са млађим братом Лазаром, основао је 
трговачку кућу „Браћа Миросављевић“, 
која је успешно пословала и напредовала, 
те су своје послове ширили и развијали у 
знатном обиму. Филијале ове трговачке 
куће отворене су у још неколико насеља 
по Бачкој. 

Миросављевић је запажено 
учествовао у раду бројних националних 
и привредних установа и удружења. 
Био је председник Новосадске 
трговачке омладине, оснивач и први 
потпредседник Српске честичарске 
(деоничарске) задруге, из које је касније 
настала Српска трговачка банка. Био је 
и дугогодишњи члан управе Централног 
кредитног завода, као и покретач 
и оснивач Новосадске продуктне и 
ефектне берзе, чији је, такође, био 
потпредседник. Био је члан Управног 
одбора и потпредседник Матице српске, 
а потпредседнички положај имао је и у 
Савезу земљорадничких задруга, као и у 
Удружењу трговаца и индустријалаца.
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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.

На продају два једнособна стана у центру од 
35 м² и 45 м². Хитно! Тел. 064/23-55-436.

Пословни простор у Вршцу, Улица 2. oктобра 
56, удаљеност од центра града око 600м.

Укупна површина простора 2000м2, од тога 
локал површине 170м2, магацински простор 
240м2, остало је дворишни простор. Ширина 
плаца до улице је 18 м, прилаз теретним 
возилима обезбеђен. Tел: 063/243-373

Продајем кућу у Избишту, приземна са 
комплетном инфраструктуром, економско 
двориште и башта. Тел. 064/390-62-76.

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.

Двособан намештен стан за издавање у 
центру града све је посебно без газде. Тел. 
061/72-39-359 или 064/036-74-25.

Издајем стан у Првомајској, 45 м², 
комплетна кухиња, клима, интернет, 
кабловска, хидромасажна када, веш машина. 
Цена 120 € месечно. Тел. 063/322-320.

РАЗНО 
 Купујем собна дрвена врата, балконска 

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

Продајем трокрилни регал дрво са 
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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.

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.
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.

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.

Продајем одличну ракију од кајсије и 
крушке.Тел.065/25-79-100.

Продају се трактори „Фиат“ 120 кс , 
ИМТ558, Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77-
131.

Чувала бих старије особе у замену за 
некретнину. Тел. 063/844-80-91.

На продају класичан ТВ „Панасоник“ 
80цм, очуван у функцији. Повољно. Тел. 
013/832-153.

Продајем шпорет комбинован „Горење“ 
браон боје, добрро очуван 7.000 дин, бојлер 
електрични „тики“ 5 л. високомонтажни 
мало коришћен 20 €. Тел. 063/107-72-71.

На продају угаона гарнитура. Тел. 
064/280-58-81.

На продају трактор  ИМТ 560, врцаљка 
за мед од три рама, Голф 2, 1989. бензин. 
064/14-41-222 и 013/ 807-439.

Купујем  професионалну фрулу 
„штимовану“. Тел. 063/482-418 и 013/861-
419.

Продајем две плинске пећи нове, 
две тучане пећи нове, ТВ 55 цм полован, 
мини линију нову, радио касетофон vox 
нов, мерач притиска нов, сто и 6 столица. 
Повољно. Тел. 064/390-62-76.

Продајем тракторе Фиат 120 кс, ИМТ 558 
и Рус 52. Исправни. Тел. 060/08-77-131.

Лимарија за ауто Рено 19, 1400м³, 4 врата, 
хауба и гепек црвене боје. Тел. 013/861-419 
и 063/482-418.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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ПРЕДРАГ-БАТА ПЕТРОВ
  ( 1961- 2002. )

Тешко је корачати стазом живота на којој нас 
не прате твоји кораци.

Како бити срећан а у себи носити највећу 
тугу неповратног одласка твог.

Твоје место у нашим срцима је заувек 
закјучано.

Са пуно љубави те спомињемо и чувамо 
успомену на тебе.

 Твоји најмилији: синови Драган и Давид са породицом, 
супруга Јованка, ташта Љубинка, свастика Рајна са породицом

Дана 30. јануара 2019. године навршава се седамнаест године туге и бола од 
како је престало да куца срце нашег драгог тате, супруга, деде, зета и теча

Поводом стогодишњице рођења оца и седамдесетчетврте годишњице ослобођења мајке из логора Аушвиц. Сећање! Захвалност! 
Вредним, савесним родитељима за жртве и одрицања које су поднели

Син Раде, ћерка Ружица, са децом и унуцима!

ПЕТАР-ПЕРА
(радник „Житобаната –млин“)

ИЛОНА – ЈЕЛА
рођ. Брандајс

(радник кексаре „ВИК“)

СТРИЧЕВИЋ

ЧИТУЉЕ

ПРЕДРАГ-БАТА ПЕТРОВ
  ( 1961- 2002. )

Отишао си заувек пре 17 година. Ми смо 
остали да вечно тугујемо за тобом и да те 
чувамо од заборава.

 Мама Милица , тата Жаркобратаница Јелена и Анђела, братанац Жарко 
и снаја Снежана

Дана 30. јануара 2019. године навршава се седамнаест године туге и бола од 
како није са нама наш син, девери и чика

СЕВДА ВИТОМИРОВИЋ 
рођ. Ђорђевски

Успомену на Тебе чувају Твоји најмилији: супруг Фрања, ћерка Гордана са 
супругом и унуцима Иваном и Александром, син Алекасндар са супругом и 
многобројна родбина.

Дана 25. јануара 2009. године  заувек нас је напустила наша вољена супруга, 
мајка и бака

Предраг Танасијевић
(1945-2009)

Просло је већ 10 година како ниси са нама, али си у нашим срцима. 
увај нас и даље, ма где да си.

Твоји најмилији

ЦЕНОВНИК ПОМЕНА У “ВРШАЧКОЈ КУЛИ”
1/4 стране - 1.000 динара                                                        1/8 стране - 600 динара

1/16 стране 360 динара
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Климатске промене и 
уништавање шума прете да 
потпуно збришу са лица земље 
више од половине дивљих 
врста кафе у свету, међу којима 
и популарне комерцијалне кафе 
„арабику” и „робусту”, упозорили 
су научници. 

Наиме, како преноси Ројтерс, 
тренутне мере очувања дивљих 
врста кафе нису довољне 
да би се заштитила њихова 
дугорочна будућност, показало 
је истраживање које су објавили 
експерти британске Краљевске 
ботаничке баште у Лондону. 

Арон Дејвис, шеф сектора 
за истраживање кафе који је 
предводио истраживање, каже 
да у врсте кафе којима прети 
нестанак спадају и оне које би се 
могле употребити за узгој и развој 
кафе у будућности, укључујући 
неке које су отпорне на болести 
и које могу одолети погоршавајућим 
климатским условима. Према његовим 
речима, хитно је потребна циљана 

акција у одређеним тропским земљама, 
пре свега у Африци и, нарочито, у 
шумовитим областима које су тешко 
погођене климатским променама, 

преноси Танјуг. 
„Док температуре расту, а кишне 

падавине се смањују - погодних зона 
за узгој кафе је све мање”, рекао је 

Дејвис британској агенцији. Он 
је напоменуо да ови закључци 
нису важни само за љубитеље 
кафе. „Постоји много земаља 
које зависе од кафе због прихода 
од пореза. Процењује се да око 
100 милиона људи производе 
кафу на фармама широм света”, 
објаснио је британски стручњак. 

Истраживачи, чији су 
резултати рада објављени у 
часописима „Сајенс адвенсиз”  и 
„Глобал чејнџ бајолоџи”, рекли 
су да су резултати истраживања 
посебно забрињавајући за 
Етиопију, као највећег афричког 
извозника кафе. За ту земљу су, уз 
помоћ компјутерског програма, 
научници утврдили да јој прете 
суморне прогнозе кад је реч о 
кафи, јер би, због климатских 
промена које предвиђају, до 
2080. године број локација на 
којима се узгаја „арабика” могао 

опасти за чак 85 одсто. 

Извор: Политика 

Велики астероиди двоструко 
више су падали на Земљу у 
последњих 290 милиона година у 
односу на пре више од 700 милиона 
година, наводи се у објављеној 
студији у часопису „Сајенс”. 

Научници су навели да не 
треба страховати јер астероиди 
просечно погоде Земљу сваких 
неколико милиона година и поред 
повећања тог феномена. Ту тврдњу 
је раније потврдила америчка 
свемирска агенција Наса наводећи 
да не постоји никаква непосредна 
опасност за човечанство. Највећу 
„могућу” опасност можемо 
очекивати од астероида величине 
1,3 километра који има 99,9 одсто 
шансе да промаши Земљу за 861 
годину. 

Међутим неки научници 
сматрају да су диносауруси и 
бројне врсте нестале падом 
астероида у централној Америци 
пре 65 милиона година. „То је само 
вероватноћа. Таква дешавања су 
толико ретка и далеко од нас, да 
не треба да бринемо”, изјавила је 
ауторка студије Сара Мазруеј са 
Универзитета у Торонту. 

Она и научници из Велике 

Британије и САД направили 
су списак кратера већих од 20 
километара на Земљи и Месецу 
наводећи да је за један кратер 
потребно да падне астероид од око 
800 метара, преноси Бета. Стручни 
тим је установио 39 кратера 
старих око 290 милиона година и 
девет кратера старих више од 650 
милиона година. 

„На Земљи можемо да видимо 
релативно мало кратера јер је наша 

планета 70 одсто под океанима 
а некадашњи глечери су можда 
изравнали неке кратере”, рекла 
је научница Ребека Гент такође са 
Универзитета у Торонту. 

На Земљу је последњих 290 
милиона година пало око 260 
небеских тела, што је у односу на 
период од пре 700 милиона година 
2,6 пута више. 

Извор: Политика 

ОПАСНОСТ ИЗ СВЕМИРА НИЈЕ БЛИЗУ 

АСТЕРОИДИ ПОГАЂАЈУ 
ЗЕМЉУ ЈЕДНОМ У НЕКОЛИКО 

МИЛИОНА ГОДИНА  

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Александар од Југославије, Вук 
Драшковић 

2. Живот без крпеља, Ведрана Рудан  
3. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 
4. Е, заболе ме – Суптилна уметност 
живљења, Марк Мансон 
5. Корени, Добрица Ћосић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Аги и Ема, Игор Коларов 

2. Фазони и форе, Љубивоје 
Ршумовић 
3. Неко се уселио у ону стару вилу, 
Урош Петровић 
4. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 
5. Откачена школа, Група аутора 

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ ПРЕТЕ КАФИ 

УГРОЖЕНО ВИШЕ ОД ПОЛОВИНЕ 
ВРСТА У СВЕТ У 
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Центар Миленијум, гледалаца 
800, судије: Пеић (ХРВ), Милојевић 
(СРБ), Гајшек (СЛО)

ВРШАЦ: Ћирковић 8 (6 ас), 
Мунижаба, Капетановић 9, 
Митровић 8, Радивојевић, Мрђа, 
Бркић 5 (5 ск), Јовановић 13 (6 
ас), Симовић 9, Огњеновић 8, 
Маринковић Ђорђевић 16.

СПАРС: Дурмо 6 (4 ск), 
Захирагић 6 (6 ас), Врабац 17 
(6 ск), Јовановић 7, Грубелич 
3, Мањгафић 10, Хасандић 5, 
Камењаш 6 (7 ск), Албијанић 16 (4 
ск), Хусеинспахић, Глоговац 8 (5 
ск), Бајрамовић 9 (5 ск).

Вршчани су одиграли своју 
најбољу чевтртину откако их 
предводи нови тренер Дарко 
Костић, али ипак нису успели да 
изненаде великог фаворита. Десет 
минута квалитетне игре у првом 
полувремену било је довољно 
само за добар утисак и двоцифрену 
предност (25:14), већ у другој 
четвртини квалитет Спарса дошао 
је до изражаја па су гости серијом 
10:0, најпре дошли до изједначења 
(28:28) и до одмора стекли сигурну 
предност (45:37).

У другом полувремену су 
Сарајлије предвођене тандемом 

Врабац – Албијанић учиниле 
меч резултатски потпуно 
незанимљивим. Бивши играч 
Партизана Врабац постигао је 
скоро половину поена своје екипе 
у трећем периоду, док је центар 
Спарса Албијанић био незадржив 
у акцијама под кошем а показао се 
и као добар тројкаш.

Вршчанима за утеху остаје 
што се тројица реконвалесцената 
опорављају и чињеница да би у 
важном мечу КЛС у Ваљеву могли 
коначно бити комплетни.

 Б.Ј

СПОРТ

КО Ш А Р К А
НОВИ ПОРАЗ ВРШЧАНА У АБА 2 ЛИГИ

САРАЈЛИЈЕ ОПРАВДАЛЕ УЛОГУ ФАВОРИТА
ВРШАЦ – СПАРС 76:93 (23:14, 14:31, 16:25, 23:23)

Фудбалери ОФК Вршац 
почели су припреме за 
пролећни део сезоне у Српској 
лиги Војводина где ће покушати 
да сачувају опстанак у својој 
дебитансткој сезони у овом 
рангу. Тренер Ненад Ковачевић 
прозвао је 14 играча.

- Почели смо са радом у 
добром расположењу, момци 
су орни за рад, јако ми се 

допада атмосфера. Имаћемо 
промена у тиму, квалитет смо 
задржали, очекујем да се до 
краја прелазног рока појачамо 
са још двојицом или тројицом 
играча. Имамо довољно 
времена да квалитетно обавимо 
кондициону, као и психолошку 
и техничко - тактичку припрему, 
рекао је тренер Вршчана Ненад 
Ковачевић.

Један од најискуснијих 
првотимаца Бојан Чукић не 
крије задовољство што ће екипу 
предводити велико фудбалско 
име.

- Имамо прилику да нас 
предводи тренер који је у 
својој играчкој каријери био 
капитен Црвене звезде и 
државни репрезентативац. То 
је велика част, мислим да ће он 

много помоћи пре свега нашим 
младим играчима у њиховом 
индивидуалном развоју. Мој циљ 
је да се током ових припрема 
спремим да на пролеће будем 
лидер екипе. Ако припреме 
прођу како треба, без повреде, 
могу да обећам десет голова на 
пролеће, рекао је Чукић.

ОФК Вршац ће одиграти 
укупно пет припремних 
мечева, први у Панчеву на 
терену са вештачком травом 
против зонаша Партизана 
из Уљме. Следе утакмице 
против Радничког из Ковина, 
панчевачког Железничара, 
Бродарца и Црвене звезде 
из Малог Мокрог Луга. Прва 
званична утакмица новог 
тренера Ненада Ковачевића 
биће финале купа на територији 
Јужног Баната ОФК Вршац - 
Динамо 1945 из Панчева.

Б.Ј.

ФУД БА Л

ОФК ВРШАЦ ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ

КОВАЧЕВИЋ ЗАДОВОЉАН АТМОСФЕРОМ

Фудбалери Влајковачког Јединства јесењи део су 
окончали на петом месту Подручне лиге Панчево и у 
финишу потврдили да поседују квалитет за сам врх. За 
успон форме велике заслуге припадају тренеру Мирославу 
Бељину, екипа је од његовог доласка остварила пет победа 
и један нерешен резултат. Пролећни део сезоне почиње 
10. марта а Влајковчани почињу припреме у уторак, 
22. јануара. Бељин је већ направио план одигравања 
припремних мечева.

- Први припремни меч играћемо 3. фебруара 
против ривала из наше лиге, Партизана из Уљме, 9. 
фебруара одмерићемо снаге са белоцркванским БАК-
ом, 16. фебруара са Слогом из Пландишта, 23. фебруара 
са Радничким из Ковина а генералка ће бити против 

Партизана из Уљме, каже Бељин.
Прво појачање је већ стигло, у питању је искусан бек 

српсколигашког искуства Јовица Моторов, бивши играч 
ОФК Вршца и БАК-а из Беле Цркве.

- Планирамо још два појачања, стварамо тим за 
будућност, али пре свега желимо да стабилизујемо 
клуб. Наша агилна управа увелико ради на побољшању 
инфраструктуре, у плану је завршетак изградње трибина 
и помоћног терена. Иако припреме званично још нису 
почеле, екипа ради у теретани Центра Миленијум, на чему 
смо изузетно захвални људима који воде овај објекат., 
закључио је Бељин.

Б. Ј.

ЈЕДИНСТВО ИЗ ВЛАЈКОВЦА ПОЧИЊЕ ПРИПРЕМЕ ЗА НАСТАВАК СЕЗОНЕ

БЕЉИН ЗАКАЗАО ПЕТ ПРОВЕРА

Стваралац: Мирослав Бељин

Само да не буде повреда: Бојан Чукић
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Центар Миленијум, гледалаца: 
800, судије: Војиновић (НС), 
Стефановић (КВ), Крстић (АЛ)

ВРШАЦ: Ћирковић 13, 
Мунижаба 2, Капетановић 19, 
Митровић 11, Радивојевић, Бркић 
7, Јовановић 17 (4 ск), Симовић, 
Огњеновић 10 (4 ск), Мрђа, 
Ђорђевић Маринковић 9 (6 ск, 4 
ас).

БОРАЦ: С. Гавриловић 6 (7 ск), 
Аликадић 5, Поповић 8, Р. Ђоковић 
10, Крсмановић 2, И. Ђоковић 22, 
Мићовић, И. Гавриловић 15 (5 ск), 
Мајсторовић 8, Прља 2, Кочовић 
17 (5 ас), Чарапић 12.

Чачани су како и приличи 
лидеру рутински обавили 
посао у Вршцу и лако дошли до 
новог тријумфа.  Само су прве 
две четвртине меча подсетиле 
на класике које су Вршац и 
Борац играли годинама уназад 

у домаћој и АБА лиги, док је 
питање победника практично 
било решено већ у првим 
минутиума трећег периода. Без 
обзира на драстично различите 
позиције на табели, у првом 
полувремену је била присутна 
резултатска неизвесност и сваки 
од ривала имао је своје периоде 
надахнућа. Вршчани су највећу 
предност од 5 поена остварили у 
првим минутима другог периода 
(37:32) док је Борац захваљујући 
Ивану Гавриловићу и Кочовићу 
у финишу првог полувремена 
дошао до највеће предности од 
11 поена (60:49). У тиму Вршца 
истакао се трио Капетановић, 
Ћирковић, Јовановић, док је у 
екипи Борца лидерску улогу 
преузео Никола Кочовић. Плеј 
Чачана је за свега десет минута 
убацио 15 поена од чега 4 тројке 

без промашаја уз три асистенције.
Почетком треће четвртине 

Борац је шутевима за три поена 
разбио зону домаћег тима, 
Илија Ђоковић је везао три, а 
млади Аликадић једну тројку, 
код Вршчана је нестало енергије 
из првих двадесет минута и све 
теже су долазили у ситуацију 
за постизање поена. Кошем 
Ивана Гавриловића Борац је на 
половини треће четвртине имао 
20 поена предности (77:57), па 
је у четвртој четвртини тренер 
Јовица Арсић имао комоцију да 
пружи прилику и играчима са 
мањом минутажом ове сезоне 
Крсмановићу и Мићовићу. До 
краја меча однос снага није много 
променио, објективна вршачка 
публика је аплаузом наградила 
играче Борца.

ВРШАЦ НЕМОЋАН ПРОТИВ ЛИДЕРА КЛС

ЧАЧАНИ ТРОЈКАМА ДО ПОБЕДЕ У ВРШЦУ
ВРШАЦ – БОРАЦ 88:107 (27:29, 22:31, 20:32, 19:15)
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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