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

Одборници актуелног сазива 
дали су „зелено светло“,  на 
недавно одржаној седници 
Скупштине Града Вршца, 
Програму коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту 
животне средине за 2019. годину. 
Образложење Програма дао 
је Милош Васић, члан Градског 
већа задужен за заштиту животне 
средине.

-Висина средстава која 
су опредељена Програмом 
буџетског фонда за животну 
средину за 2019. годину је 
16.000.000 динара, каже Васић. 
Желим да истакнем да је, и 
ове године, Програм урађен 
потпуно у складу са Локалним 
еколошким планом Града 
Вршца, као и да је на Програм 
добијена сагласност надлежног 
Министарства. Најкапиталнији 
и најзначајнији пројекат, 
који треба да се реализује, 
је суфинансирање изградње 
канализације употребљених 
вода у насељеном месту Павлиш, 
са прикључком на градску 
мрежу. Прошле године смо 
овим програмом финансирали 
израду пројектно - техничке 
документације. Пројекат је 
завршен и ове године Град Вршац 
креће у његову реализацију. 
Из овог фонда смо, ове године, 
издвојили 12.000.000 динара 
и, са средствима добијеним  са 
других нивоа власти, започећемо  
у 2019. изградњу повезног 
вода канализације у Павлишу 
са градском канализацијом и 
изградњу дела канализације 
у Павлишу. Пројектом је 
предвиђено повезивање 
Фабрике пијаће воде у 
Павлишу са новоизграђеном  
канализацијом. Обећали смо да 
ће Павлиш бити еколошки чисто 
село, без септичких јама које 
загађују земљиште и подземне 
воде и без дивљих депонија и  то 
обећање спроводимо у пракси.

Програмом коришћења 

средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине за 2019. 
годину за редован мониторинг 
квалитета ваздуха у Граду Вршцу 
издвојено је 2,1 милион динара, 
а за редован мониторинг буке 
664.000. 

-Град Вршац, и ове године, 
наставља са праћењем стања 
животне средине што је за нас 
од великог значаја, јер нам је 
здравље наших становника 
најважније, истиче Васић. Тако 
да настављамо са мониторингом 
квалитета ваздуха и буке и за те 
намене смо определили значајна 
средства. И ове године доста 
пажње посветићемо нашим 
заштићеним подручјима јер нам  
је велики интерес да сачувамо 
њихове природне вредности.

Пола милиона динара 
опредељено је за подршку 
активностима организација 
цивилног друштва (НВО). 
Средства ће бити додељена на 

основу конкурса на који ће НВО 
аплицирати својим пројектима 
везаним за заштиту животне 
средине.

Према речима Васића, 
ове године биће реализован 
Горански еко камп „Вршачки брег 
2019“, за то је обезбеђено 300.000 
динара, а 70.000 је опредељено  

за велику пролећну акцију 
чишћења и уређења Брега, 
коју Град Вршац спроводи са 
Јавним комуналним предузећем 
„Други октобар“ , градским 
организацијама, удружењима, 

ученицима овдашњих основних 
и средњих школа. Део средстава 
(24.000) планиран је за уређење 
платоа на Гудуричком врху који 
ће бити реализован акцијом 
којом Град Вршац обележава 
Светски дан заштите животне 
средине. 

-У протеклој години спровели 

смо значајне активности на 
очувању здравог природног 
окружења наших  грађана, како 
у граду, тако и у селима, додаје 
Васић. Великим ангажовањем 
наших грађана,  подржаним од 
стране  ЈКП „Други октобар“ и 
„Водавојводине“, уредили смо и 
очистили од смећа сам улаз у град 
из правца Румуније. Уклонили 
смо огромне количине отпада 
и самом улазу дали  сасвим 
други изглед какав Град Вршац 
и заслужује. Такође, заједничком 
акцијом са нашим грађанима 
уклонили смо још једну велику 
дивљу депонију која се налазила 
на  крају Улице Маргитски пут, 
одмах иза насеља Балата.

Васић је, такође, подсетио на 
успешне активности уклањања  
дивљих депонија у Влајковцу, 
Уљми, Загајици, Потпорњу, 
Ритишеву, Средишту и Јабланки и 
најавио да ће то бити настављено 
и у 2019.

-Главни циљ су нам чиста села, 
без дивљих депонија и, уз помоћ 
наших становника који живе  на 
селу,  ја верујем да ћемо успети 
да остваримо овај циљ, рекао је 
Васић.

Ј.Е.

УСВОЈЕН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ПАВЛИШУ

У СУСРЕТ 14. MЕЂУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛУ ВИНА, ВИНАРСТВА 
И ВИНОГРАДАРСТВА У ВРШЦУ

ВИНОФЕСТ 
ЗАКАЗАН ЗА 

22. И 23. МАРТ
Туристичка организација Града 

Вршца приводи крају припреме 
за овогодишњи, 14. по реду 
Међународни фестивал вина, 
винарства и виноградарства у 
Вршцу - Винофест. Ова сајамска 
манифестација заказана је за 22. и 
23. март, а биће одржна у великој 
сали Хотела Србија. 

- У протеклих тринаест година, 
осим домаћих винара, своја вина 
представиле

су и винарије из Мађарске, 
Румуније, Словеније, Хрватске, 
Италије, Црне Горе, Чешке и 
других земаља, подсећа Јасна 
Живковић, ПР менаџер Туристичке 
организације Града Вршца. На сајму 
се представи око 70 излагача, са 
више од 350 различитих врста вина, 
а стручни жири оцени више од 200 
вина, док манифестацију посети 
око 3.000 људи. Овогодишњем 
сајму вина посету је најавио и 
велики број сомелијера из Србије, 
а очекујемо и бројне посетиоце и 
госте из Румуније.

Према речима Живковићеве, 
оцењивање вина биће одржано 
на дан отварања Винофеста, 21. 
марта, а узорке је могуће доставити 
и поштом на адресу Туристичке 
организације до 20. марта, 
такође и на сам дан отварања 
манифестације може се предати 
узорак у Хотелу Србија. 

-За време трајања 
манифестације припремили смо и 
занимљиве туристичке програме, 
са којима смо упознали велики број 
туристичких агенција, те се надамо 
и организованим доласцима на 
Винофест одређених група људи, 
удружења и слично, наглашава ПР 
менаџер Туристичке организације 
Града Вршца. Иначе, о угледу 
Вршачког виногорја сведоче 
бројни конгреси винара, уз које су 
одржаване изложбе вина, грожђа 
и занатских производа намењених 
виноградарству. Традиција се 
наставља и данас.

Живковићева подсећа да је 
овогодишњи 14. Међународни 
фестивал вина, винарства 
ивиноградарства у Вршцу 
–Винофест изложбеног, 
такмичарског и продајног 
карактера. 

Врата Хотела Србија биће 
широм отворена 22. и 23. марта 
за све винаре, али и поштоваоце 
добре капљице, а организатори 
обећавају богат програм и добар 
провод.

Ј.Е.

Акција „Сакупи хумани чеп“ 
Удружења параплегичара и 
квадриплегичара „Параквад ВШ“, 
у коју су укључени сви хумани 
Вршчани, однела је још једну 
победу. Средствима од сакупљених 
пластичних чепова купљено је 51. 
по реду ортопедско помагало које 
ће олакшати живот једног нашој 
суграђанки.

-Сакупљено је 367 кг, или 
у чеповима 166.000 комада, 
купљен је ролатор за госпођу 
Олгицу Фољански, која се 
отежано креће, каже Драган 
Виторовић, председник Удружења 
параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад ВШ“. Сигуран сам да ће 
јој ово ортопедско помагало много 
значити и олакшати јој живот. Ето, 
опет пуно пластичних чепова које су 
сакупили наши хумани суграђани. 
Желим да се захвалим свима који 

су укључени у нашу хуманитарну 
акцију: грађанима, правним лицима, 
деци, вртићима, школама... и у граду 

и у селима где мештани сакупљају 
чепове. Чепова ће увек бити, акција 
неће стати, да ли ми координирамо 

или ће то бити неко други.
Виторовић је најавио да ће овом 

акцијом наставити да снабдевају 
сеоске амбуланте и друге установе, 
а неће заборавити ни приватна лица 
која затрааже помоћ од Удружења.

-Желим да се захвалим свим 
грађанима Вршца који су укључени 
у акцију сакупљања чепова и 
Драгану и Удружењу што су ми 
помогли, рекла је задовољно 
Олгица Фољански када јој је уручено 
помагало. Мени ово помагало много 
значи!

Удружење „Параквад ВШ“  апелује 
на грађане да наставе да сакупљају 
пластичне чепове свих врста и 
одлажу их на за то означена места 
како бисмо сви заједно обрадовали 
још наших суграђана, помогли им и 
олакшали живот.

     Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДНА ПОТВРДА УСПЕШНОСТИ АКЦИЈЕ „САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“

КУПЉЕНО 51. ОРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО
-Сакупљено је 367 кг или 166.000 комада пластичних чепова - Купљен ролатор за Олгицу Фољански, која се отежано креће - Позив 

Вршчанима да наставе са хуманом акцијом -

Уручено 51. помагало набављено акцијом „Сакупи хумани чеп“ - Олгица 
Фољански и Драган Виторовић
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Почетку седнице Скупштине 
Града Вршца присуствовао је 31 
одборник што је било довољно 
да одлуке, које се донесу, 
буду важеће, констатовао је 
председник Скупштине Ненад 
Барош. 

Пре усвајања дневног реда, 
на самом почетку седнице, 
Драгица Станојловић, независна 
одборница, најавила је да 
ће опозициони одборници 
напустити седницу што су убрзо 
и учинили. Из скупштинске сале 
изашле су четири одборнице 
опозиције које су дошле да 
присуствују седници: Драгица 
Станојловић, Драгана Ракић и 
Татјана Вешовић, одборнице 
ДС, и Биљана Јеличић (Доста је 
било). 

На седници су остали 
одборници Српске напредне 
странке и Милуцу Живков 
(СПС) који је, такође, напустио 
седницу након што одборници 
нису усвојили његов предлог 
за измену дневног реда. 
Настављена је седница, а 
првобитно предложени дневни 
ред од 21, проширен је на 
38 тачака, што су одборници 
усвојили. 

Са 26 гласова за, усвојен 
је Статут Града Вршца, а 
затим низ одлука везано за 
оснивање ДОО Хелвеција 
које настаје издвајањем дела 
имовине и обавеза ЈКП „Други 
октобар“, као и за реализовање 
преноса права својине на 
непокретностима Града Вршца.  
Образлажући усвојене одлуке, 
градоначелница Драгана 
Митровић је указала на значај 
издвајања комерцијалних 
делатности из ЈКП „Други 
октобар“, јер су ова предузећа 
својим пословањем стварала 
губитак од скоро милион евра 
на годишњем нивоу што је 
превелика цена за грађане и 
Град Вршац, као оснивача.

Одборници су донели 
одлуку о отуђењу, непосредном 
погодбом, катастарске парцеле 
169 у КО Гудурица, одлуку о 
јавном надметању за отуђење 
јавне градске својине пословних 
простора Трг Андреје Лукића 
22 и Светог Теодора Вршачког 
42, као и прибављања у јавну 
својину пословног простора у 
Стеријиној 60. 

Одборници су изгласали 
израду измене просторног 
плана Општине Вршац, одлуку 
о јавним паркиралиштима, а 
донели су и одлуку о начелима 
за расподелу земљишта 
учесницима комасације у 
Катастарским општинама 
Уљма, Влајковац и Избиште. 
Одборник Владимир Соларевић 
је указао на значај комасације 
за повећање економичности 
пољопривредне производње, 
а члан Већа за пољопривреду 
Слободан Јованов подсетио 
је на досадашње комасације 
обављене у катастарским 
општинама на територији Града 
Вршца. 

Чланица Већа Татјана 

Николић била је известилац код 
усвајања Локалног акционог 
плана за запошљавање за 
2019. Она је нагласила да је 
План у складу са националним 
документом и истакла да је 
број незапослених смањен за 
35 одсто од 2015. У децембру 
прошле године било је 
3.947 незапослених лица, од 
којих скоро 50 одсто чине 
неквалификована и лица са 
мањим образовањем - теже 
упошљиве категорије.

Николићева је позвала 
одборнике да подрже Локални 
акциони план (ЛАП) за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња 
у Граду Вршцу за период од 
2019. до 2021. Она је нагласила 
да овакав документ Вршац до 
сада није имао, подсетивши 
на хронологију активности 
настајања ЛАП, од контаката 
са ромском популацијом, 
упознавања са њиховим 
потребама, до јавног увида у 
јануару и јавне расправе којој 
је присуствовао велики број 
заинтересованих Рома.

Усвојен је Програм јавног 
здравља на територији Града 
Вршца, по први пут, који је 
припремио градски Савет, а који, 
према Закону о јавном здрављу, 
треба да усвоји Скупштина.

Милош Васић био је 
известилац код усвајања 
Програма буџетског фонда за 
заштиту животне средине за 
2019. годину. Он је предочио 
одборницима део активности 
спроведених у прошлој години, 

од уклањања дивљих депонија, 
до чишћења и уређења прилаза 
граду. 

Директор Центра Миленијум 
Срђан Пртљага обавестио је 
одборнике о раду овог центра 
за период од 1. јуна до 31. 
децембра 2018, као и о програму 
активности за ову годину. 

Известилац о раду градског 
Савета за здравље била је 
Драгана Копил, чланица Савета. 
У сарадњи са овдашњим 
здравственим установама, 
Савет је организовао бројне 
превентивне активности, 
међу којима и базаре здравља 
на којима је прегледано 673 
грађана. 

Допуњени су Статут и 
Одлука о оснивању Градске 

библиотеке, дата сагласност на 
употребу имена Града Вршца, 
на покретање иницијативе за 
утврђивање да је насељено 
место Вршачки Ритови престало 
да постоји. Именовани су 
председник и чланови Управног 
одбора Народног позоришта 
„Стерија“, као и в.д. директора 
након што је усвојена одлука о 
престанку функције поменутом 
руководиоцу. 

Све поменуте одлуке 
усвојене су једногласно, 
без расправе, као и измене 
чланова Управно и Надзорног 
одбора Дома здравља Вршац 
и школских одбора појединих 
образовних установа на 
територији Града Вршца. 

Ј.Е.

ОДРЖАНА 31. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

СКУПШТИНА БЕЗ ОПОЗИЦИЈЕ, СВЕ 
ОДЛУКЕ ДОНЕТЕ ЈЕДНОГЛАСНО

-Одборници опозиције напустили седницу на самом почетку - Одборници СНС наставили са радом и усвојили одлуке везане 
за 38 тачака дневног реда - „Зелено светло“ добили Локални акциони планови за запошљавање за 2019. годину и за социјално  

укључивање Рома и Ромкиња за Град Вршац за период од 2019. до 2021 - Усвојен низ одлука везано за стварање услова за 
функционисање предузећа са комерцијалним делатностима која су била у склопу ЈКП „Други октобар“ - Одборници подржали 

програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и програм јавног здравља Града Вршца -

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ О СЕДНИЦИ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА:

УСВОЈЕНЕ 
ЗНАЧАЈНЕ ОДЛУКЕ

Градоначелница Драгана Митровић присуствовала 
је седници Скупштине Града Вршца, одржаној у 
понедељак, 4. марта, и прокоментарисала усвојене 
одлуке везане за 38 тачака дневног реда.

-Усвојене су одлуке које се односе на поступак 
покретања преноса удела Хелвеције ДОО, које има 
Град Вршац, везане за раздвајање комерцијалних и 
комуналних услуга које је ЈКП „Други октобар“ имао 
у 2018. години, каже градоначелница Митровић. Из 
извештаја пословања ЈКП „Други октобар“ види се да су 
поједини његови делови, који не спадају у комуналну 
делатност, функционисали са пословним губитком. 
То се односи на комерцијалне делатности, пре свега 
на Фабрику воде, као и на комплетно угоститељство, 
затим картонажу и остало. Ове су радне јединице лоше 
пословале од самог почетка да би се њихов губитак 
повећавао из године у годину и износио готово милион 
евра на годишњем нивоу. То је превелика цена за 

грађане Вршца, превелика обавеза коју треба да сносе 
сви грађани Вршца. Ми смо, крајем прошле и почетком 
ове године, успели да решимо овај велики наслеђени 
проблем и тако ослободимо превеликих губитака и ЈКП 
„Други октобар“ и Град, као оснивача.

Градоначелница је изразила уверење да ће, на овај 
начин, сва та предузећа бити сачувана и наставити 
успешно да функционишу онако како сада постоје и 
додала:

-Град је ограничио будућег купца, предвидео је 
обавезу да купац задржи све запослене раднике 
најмање 12 месеци. То је период у коме ће се тачно 
видети како предузеће послује, који је оптималан 
број радника да би предузеће могло нормално да 
функционише по тржишним условима и да се обавља 
производни процес.

Према речима градоначелнице, други део одлука, 
донетих на седници локалног парламента, односи се 
на Локалне акционе планове за запошљавање за 2019. 
годину и за социјално  укључивање Рома и Ромкиња 
за Град Вршац за период од 2019. до 2021, као и за 
програм коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине. Седници су присуствовали 
и представници Сталне конференције градова и 
општина.

-Одборници су усвојили План расподела буџета 
за заштиту животне средине, а Град Вршац је, овим 
буџетом, предвидео средства као учешће на конкурсу 
Аутономне Покрајине Војводине, везано за почетак 
изградње канализације у Павлишу, нагласила је 
градоначелница. Донет је и низ одлука важних за 
вршачке пољопривреднике, након десет година 
донета су начела комасације која ће се односити на 
процес комасације који се спроводи у Катастарским 
општинама Уљма, Избиште и Влајковац. Начела су 
веома важна за наставак процеса комасације.

Ј.Е.

 Председавајући седнице градске скупштине

Одборници једногласно усвојили 38 тачака дневног реда

 Градоначелница Вршца Драгана Митровић

САОПШТЕЊЕ 
ОДБОРНИКА ОПОЗИЦИЈЕ

Председнику Ненаду 
Барошу представници 
опозиције уручили су 
заједничко саопштење 
у коме, као разлоге 
напуштања седнице 
Скупштине Града Вршца, 
наводе да „због терора 
који спроводи Српска 
напредна странка над 
институцијама државе 
и њеним грађанима, 
протествују десетине 
хиљада људи широм 
Србије. Грађани су са 
протеста тражили да сви 
посланици и одборници 
напусте скупштине 
због суспендованих 
демократских принципа. 
Поштујући захтеве 
грађана, ми одборници 
Скупштине Града Вршца, 
бојкотујемо ову седницу“. 
Потписе на поменуто 
саопштење ставило је 6 
опозиционих одборника, 
а скупштинску салу 
напустиле су 4 одборнице, 
које су дошле да 
присуствују седници.

НЕПОШТОВАЊЕ ГРАЂАНА И ГРАДСКИХ ИНСТИТУЦИЈА

Градоначелница Драгана Митровић прокоментарисала 
је напуштање седнице Скупштине Града Вршца од стране 
одборника опозиције. 

-Сматрам да је напуштање седнице Скупштине 
града од стране одборника опозиције једна свеопшта 
незаинтересованост за важна питања и одлуке које се 
доносе овде, на једном главном органу града, и то говори 
о томе колико су они заинтересовани да учествују у раду 
Скупштине, у доношењу одлука које имају конкретне 
последице на живот грађана, истиче градоначелница 
Драгана Митровић. С друге стране, такав однос показује 
и непоштовање према институцијама Града, колегама 
одборницима, али и према грађанима који су их бирали на 
те функције. 



ПЕТАК • 8.  март 2019.ВРШАЧКА КУЛА4



ПЕТАК • 8.  март  2019. ВРШАЧКА КУЛА 55

Прошле суботе у кафе-галерији „Галеријана“ 
одржана је трибина „Живот у екстремима“ у 
организацији удружења „Едукација“ и „Нова 
Итака“. О нарастајућем проблему екстремизма 
говорили су др Јово Бакић, професор 
Социологије политике на Београдском 
универзитету, Марија Срдић, активисткиња за 
људска права, др Радивоје Јововић, социолог, 
Бранка Драговић-Савић, новинарка, и млади 
истраживачи, Дејан Багарић, студент четврте 
године Српског језика и књижевности, који 
је истраживао говор мржње кроз визуелну 
културу, уличне графите, као и Милица 
Недовић, правница, сада на мастер студијама 
Социјалног рада, са својим увидом у ефикасност 
судске праксе у процесуирању екстремизма. 
Након уводних излагања панел-дискусији 
придружили су се и стручњаци из Вршца, 
Татјана Даничић, психолошкиња запослена 
у Центру за социјални рад, неуропсихијатар 
др Драгица Станојловић, правник Стевица 
Назарчић и историчарка Олгица Лукач. 
Разговор је водио историчар Невен Даничић. 

Отварајући трибину др Јово Бакић указао је 
на кључне идеје десничарских организација и 
екстремизма као њиховог крајњег облика. 

-Национализам, ксенофобија и 
ауторитарност су кључне идеје, језгрене 
вредности крајње деснице. Кад год имате те 
три идеје заједно, знате да имате посла са 
крајњом десницом, и онда је само питање да ли 
ће она имати екстремистички или радикални 
облик. Екстремизам потире идеје Француске 
револуције о слободи, једнакости и братству 
међу људима и истовремено се залаже за 
уклањање било какве демократије као идеала 
– указао је Бакић. 

Вршчанима су представљени и резултати 
истраживања „Мапирање екстремизма и 

грађански отпор – Србија 2018“ које је током 
прошле године спровела група организација 
окупљена у Антифашистичкој коалицији. 

- Овим пројектом желели смо да 
мотивишемо једну групу младих људи да о овим 
појавама истражују и пишу радове – изјавила 
је координаторка пројекта Марија Срдић, која 
је затим представила мапу регистрованих 
и нерегистрованих екстремистичких 
организација које делују на подручју Србије, 
упутивши слушаоце у начине и механизме на 
основу којих се оснивају, расту и функционишу 
ове организације. 

- Истраживање је настало из потребе да 
се прошири знање о појмовима фашизма и 
свих његових појавних облика и о њиховој 
употреби у друштвеном и политичком пољу. 
Велика ми је част била да учествујем у овом 
пројекту и због чињенице да се антифашисти 
све више претварају у „салонске причаче“, 
антифашизам се неретко налази у четири зида, 
и постепено нам се нормализује извесна доза 
опреза у разговору са другим људима када је 

реч о антифашистичким ставовима. У Србији 
је фашизам великим делом нормализован. 
Кључна тачка овог пројекта била је 
демистификација и деконструкција ових појава, 
а пре свега задатак је био да младим људима 
објаснимо да фашизам не настаје сам од себе; 
он има извесно погодно тле у економско-
социјалним кризама, у незнању појединаца и 
страху од непознатог, али то још увек не даје 
артикулисану фашистичку парадигму. Да бисмо 
имали артикулисану фашистичку парадигму, 
неопходно је да имамо јасно политичко 
усмерење – објаснио је Радивоје Јововић, 
коаутор истраживања „Мапирање екстремизма 
и грађански отпор – Србија 2018”. 

Т.С. 

РАЗГОВОР О ЕКСТРЕМИСТИЧКИМ ГРУПАМА У ВРШАЧКОЈ ГАЛЕРИЈАНИ 

ОДРЖАНА ТРИБИНА 
„ЖИВОТ У ЕКСТРЕМИМА“ 

Хемијско-медицинска 
школа Вршац организатор 
је и домаћин предавања 
о правилној употреби и 
правилном поступању 
са амбалажним отпадом 
средстава за заштиту биља, 
које ће бити одржано у 
среду, 13. марта, у школској 
зборници, са почетком у 
11,30 часова. Предавачи 
ће бити стручњаци 
Удружења SECPA Београд, 
а организатор позива све 
заинтересоване грађане да 
присуствују едукацији.  

- Едукација је 
предвиђена планом 
активности Хемијско-
медицинске школе и 
Пољопривредне школе из 
Вршца, кроз међународни 
програм Еко-школе и 
покрајински програм “За 
зеленије и чистије школе 
у Војводини”, наглашавају 
организатори. Циљ 
едукације је подизање 
свести и вештина о заштити 
животне средине и здравља 
правилним поступањем 
са амбалажним отпадом 
средстава за заштиту биља, 
као и укључивање локалне 
заједнице у ову активност.

Из Хемијско-медицинске 
школе подсећају да су 
средства за заштиту биља 
неопходна за заштиту 
биљних култура од 
различитих врста инсеката, 
гљивица и осталих болести, 
али и да амбалажа може 
да буде штетна по животну 
средину и живе организме, 
ако се правилно не одложи. 

- Да би се спречило 
да хемикалије у већој 
концентрацији доспеју до 
водених токова, подземних 
вода, живих организама, 
потребно је правилно 
опрати употребљену 
амбалажу и безбедно 

је одложити, што је у 
складу са законом, истичу 
организатори едукације. 
На тај начин се спречава и 
загађење чврстим отпадом, 
а амбалажа се шаље на 
рециклажу.

Овај догађај подржавају 
Град Вршац и чланови 
Градског већа задужени за 
пољопривреду, заштиту 
животне средине и 
образовање. Едукацији 
ће присуствовати  

ученици Хемијско-
медицинске школе, 
Пољопривредне школе 
„Вршац“, представници 
п о љ о п р и в р е д н и х 
апотека, Агрозавода, 
п о љ о п р и в р е д н и 
произвођачи. Истичући 
значај теме о којој ће 
бити речи, организатори 
предавања позивају и све 
грађане заинтересоване за 
ову област.

Ј.Е.

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВРШАЦ ОРГАНИЗУЈЕ ЕДУКАЦИЈУ НА ТЕМУ

ПРАВИЛНО ОДЛАГАЊЕ 
АМБАЛАЖЕ ХЕМИЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

Хемофарм је обележио 25 
година постојања и успешног 
рада погона за производњу 
антибиотика у Дубовцу код 
Ковина, у којем ова компанија 
на простору већем од 1.500 
квадратних метара производи ове 
лекове у три форме - у капсулама, 
филм таблетама и сувом сирупу. 

„Пре четврт века покренута је 
производња антибиотика у погону 
у Дубовцу и у првом периоду 
правили смо само капсуле. Овај 
јубилеј прилика је да сумирамо 
резултате постигнуте претходних 
година и да се захвалимо нашим 
запосленима. Антибиотици 
и данас чине прву линију 
одбране здравља организма 
против бактеријских инфекција 
и зато представљају једно од 
најзначајнијих открића медицине 
20. века”, истакао је Роналд 
Зелигер, генерални директор 
Хемофарма.

Имајући у виду њихову 
велику ефикасност, у савременој 
медицини антибиотици су једна 
од најважнијих група лекова у 

лечењу инфекција. Ова група 
лекова продужила је живот 
огромном броју људи на нашој 
планети и поједине опаке болести 
учинила потпуно излечивим. 

Као индустрија која је кључна 
за очување здравља људи, 
примарни задатак Хемофарма 
остаје да и даље прати највише 
светске стандарде квалитета 

производње, а да знање и искуство 
запослених усклади са потребама 
фармацеутског тржишта. 

На рођенданској прослави 
погона у Дубовцу, запосленима 

који су од првог дана део 
производње антибиотика 
уручене су захвалнице за труд и 
посвећеност компанији. Према 
речима генералног директора 
Хемофарма, ови људи и данас, 
након 25 година, чине језгро 
малог тима у Дубовцу. „Наши 
запослени поштују високе 
захтеве индустрије и испуњавају 
све неопходне критеријуме за 
квалитетан рад. То препознаје и 
међународна заједница, те више 
од половине производње из 
погона антибиотика пласирамо 
на инострано тржиште. Осим 
руског, где извозимо више од 50 
одсто произведених антибиотика, 
наши производи доступни су и 
на тржиштима Западног Балкана”, 
рекао је Зелигер.

Погон у Дубовцу отворен 
је 1994. године. Данас из ове 
фабрике на домаће и међународно 
тржиште на годишњем нивоу 
изађе близу 200 милиона капсула, 
54 милиона филм таблета и 7,5 
милиона бочица сувог сирупа.

ХЕМОФАРМ ОБЕЛЕЖИО ЧЕТВРТ ВЕКА РАДА ПОГОНА АНТИБИОТИКА

 “НАШИ ЗАПОСЛЕНИ ПОШТУЈУ 
ВИСОКЕ ЗАХТЕВЕ ИНДУСТРИЈЕ”ЗЕЛИГЕР:
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Како памтите своје 
детињство?

-Рођен сам 24. марта 1938. 
године, од оца Петра и мајке 
Стане, рођене Вуковић. Отац 
Петар био је добровољац 
у 1. Светском рату и борац 
у другом, од 6. јуна 1941. 
али, никад није хтео да узме 
партизанску споменицу, јер 
нисам, каже,  био стално са 
пушком у руци. Док му брат 
Сава, звани Шале, није скидао 
шарац до ослобођења, а 
после рата је хватао четнике 
по пећинама и приводио их 
суду. Мајка је родила осморо 
деце, а остало нас је четворо. 
Нажалост, умро ми је и 
брат Марко Мандић, био је 
професор у Економској школи 
и потпредседник Општине 
Вршац. Млада ми је умрла и 
сестра Новка, са 66 година. 
Остали смо ја и најмлађа 
сестра Нада која живи у 
Београду са породицом. 

- Моја генерација је 
једна од најнесрећнијих, јер 
је преживела све страхоте 
рата. Да ми није било покојне 
бабе, вероватно не бих ни био 
жив. Водила ме је са згаришта 
на згариште, из збега у збег, 
носила ме је на раменима. 
Рођен сам у Новим Дулићима, 
срез Гацко, данас је то у 
Републици Српској. Село су, 
за време рата, звали ратна 
мала Москва. Устанак у нашем 
крају дигнут је 6. јуна 1941. 
Подигли су га тројица шумара: 
Благоје Дујо Бољановић, 
Душан Мандић и Милан 
Тепавчевић. Нажалост, истог 
дана погинули су Благоје и 
Душан, а сутрадан - 7. јуна 
и Милан. Уништене су све 
усташке постаје које су биле у 

срезу Гацко. Повод за устанак 
био је што су усташе убиле 86 
Срба из тог краја, побили их и 
бацили у јаму.

-Ја сам из партизанске 
породице. Сви Мандићи 
су били у партизанима за 
време 2. Светског рата! Нема 
ниједног јединог да је био 
четник. Сва зла у селу су нам 
направили четници. Тешко 
смо преживели рат. Кад дођу 
четници у село, покупе све, 
кад дођу партизани - све што 
имаш поделиш са њима. 

Када сте и како дошли у 
Вршац?

-Кад сам завршио Вишу 
техничку школу у Зрењанину, 

брат Марко ме је звао да 
дођем у Вршац. Био сам шеф 
одржавања у Ливници.Иначе, 
мој први сусрет са Банатом 
био је у септембру 1945, када 
смо се сви заједно доселили у 
Сутјеску код Зрењанина. Имао 
сам 7 година. Завршио сам 
школу прецизне механике где 
сам специјализирао машине 
за обраду метала. Одмах 
по завршетку, да бих се оцу 
скинуо с врата, нашао сам 
посао.

Где сте се први пут 

запослили?
-Почео сам да радим 

у фабрици „Братство - 
јединство“ у Земуну, касније 
је то била „Авала“, па „Змај“, а 
данас је више нема, не постоји. 
После 2 године одлазим 
у армију, где сам се тешко 
разболео и због тога сам 
мирнодопски војни инвалид. 
Лечила ме је пуковник др Роза 
Папо са ВМА, једина жена 
генерал у ЈНА. Одмах сам 
добио 90 одсто инвалидност, 
после су то скидали, без 
икаквих прегледа, и 1965. 
године сви су имали 90 одсто, а 
ја 50. Иначе, војску сам служио 

прво у регрутном центру у 
Ћуприји, 3 месеца, био сам 
топорачунач у артиљерији. 
После сам прешао у Београд, у 
Гарду, Гардијски артиљеријски 
пук. Настрадао сам на вежби 
у Делиблатској пешчари, 
нахладио сам се добро. 

И поред инвалидности, 
нисте се одмах 
пензионисали. Где сте све 
радили?

-После Земуна, радио сам 
у бродоградилишту „Бегеј“ 
у Зрењанину, а уз рад сам 
и ванредно студирао Вишу 
техничко - машинску школу. 
За другу годину студија добио 
сам стипендију од Града 
Зрењанина. Завршио сам 
и стекао звање машинског 
инжењера. За време студија 
био сам председник Савеза 
студената у Зрењанину и члан 
Републичке конференције 
Савеза студената Србије где 
је била права интелектуална 
елита. У то време, на моје 
инсистирање, уведено 
је физичко васпитање на 
факултете, 1958-59. године. 

- На позив мог брата 
Марка Мандића, долазим у 
Вршац, 1958. Био сам шеф 
одржавања у Ливници једно 
годину и по дана и онда ме је 
позвао директор „Ремпроза“ 
(Ремонтно - производно 
предузеће) да пређем код 
њих, а у уговору је писало да 
су у обавези да ми обезбеде 
стан за годину дана. Међутим, 
дошла је принудна управа 
у фирму и ја одлазим у 
Комунално предузеће, 1970. 
Јавио сам се на конкурс који 

је био расписан. Био сам шеф 
експлоатације путничког 
саобраћаја. Директор и 
ја нисмо били баш неки 
истомишљеници, па прелазим 
на друго радно место. Водио 
сам заштиту од пожара, 
осигурање, реосигурање, 
пријаву штете, наплату 
штете, интерну и екстерну 
контролу. Кад сам полазио у 
пензију, рекао сам Шљивићу: 
“Директоре, уместо мене ће 
троје радити!“ Неки су то чули 
и рекли су ми: “Чика Вуле, 
прешао си се, не ради троје, 
ради седморо оно што си 
ти сам радио!“ У пензију сам 

отишао 2003, са 40 година 3 
месеца и 7 дана радног стажа.  

Активни сте у удружењу 
ратних војних инвалида. 
Какво је то удружење, како 

функционише?
-Председник сам Удружења 

ратних и мирнодопских 
војних инвалида, породица 
палих бораца и умрлих 
војних инвалида Вршац. Прво 
удружење основано је још 
1945, одмах по ослобођењу. 

Први председник је био ратни 
војни инвалид Жива Чејић, 
покојни, нажалост. Међутим, 
1961. године удружење се 
утопило у Савез бораца 
који није водио рачуна о 
инвалидима и остваривању 
њихових права. Зато група 
војних инвалида, на челу са 
Александром Микулићем, 
обнавља рад удружења, 
1993. У Вршцу је то било 
нешто касније, дошао је 
Ђорђе Мандић из Зрењанина. 
Нисам се одмах укључио у 
рад удружења, већ нешто 
касније. Ђорђе Мандић ме је 
предложио за председника 
Удружења. Жива Чејић је био 
члан републичког одбора 
и тако смо се нас двојица 
смењивали на функцијама - он 
председник, ја потпредседник 
и обрнуто. Како је он умро, 
ја сам стално председник, 
вероватно ћу још бити, не трза 
се нико за ту функцију. 

Кад смо почели да радимо, 
Удружење је имало 394 члана, 
сада нас има 190, заједно са 
почасним члановима, где су 
укључене и породице. Од 190 
нас, има 152 члана инвалида и 
38 почасних чланова. Највећи 
проблем нам је недостатак 
просторија за рад Удружења. 
Једно време узели смо у закуп 
простор у Дому пензионера, 
нисмо више тамо од кад се 
ПУПС уселио. Наишао сам на 
закључана врата, промењену 
браву, имам још тамо неког 
материјала. Од тада радим од 
куће.

ВУКАШИН МАНДИЋ, ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА РАТНИХ И МИРНОДОПСКИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА И УМРЛИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ВРШАЦ:

У ЖИВОТУ ТРЕБА БИТИ 
ПОШТЕН, ВРЕДАН И РАДАН!

Вукашина Мандића живот је, из родног села 
Нови Дулићи, срез Гацко, довео прво у Банат, 
у Сутјеску, а потом и у Вршац где је основао 

породицу и остао до данас. Читавог је живота 
вредно радио, а и данас, као пензионер, активан је у 
Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида, 
породица палих бораца и умрлих војних инвалида 
Вршац. Већ дуго година је председник овог  Удружења 
које се труди да помогне члановима инвалидима и 
породицама умрлих војних инвалида да остваре и 
заштите своја права.
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Члан сам републичког 
одбора Удружења Србије, 
председник је Синиша 
Драшковић до следећих 
избора. 

У ком циљу су усмерене 
активности Удружења?

-Наш је циљ да сачувамо 
права наших чланова 
инвалида, да им се 
инвалидност не умањује. 
Садашња власт то поштује 
иако је замрзла инвалидска 
примања са новембром 
прошле године. Обећали 
су да ће све да нам ускладе 
са мартовским примањима. 
Министар Ђорђевић је дао 
налог да се све усклађује 
једном годишње, наше 
Удружење бори се, на нивоу 
Републике, против тога. Ми 
смо за то да се усклађује 
сваког месеца за претходни 
месец, тако је било до 
новембра прошле године. 

Удружење ради и на 
томе да наши чланови 
одлазе на бањско лечење. 
Министарство за борачко - 
инвалидску заштиту расписује 
конкурс за то, тако је већ 
три године. Прошле године 
на бањско лечење ишло је 
шесторо наших чланова. 
Надам се да ће тако бити и ове 
године. 

Наше Удружење обележава 
и чува све важне датуме из 
народно - ослободилачке 

борбе: 4. јул, 7. јул, у априлу 
идемо на Сремски фронт, 
обележавамо датум велике 
битке на Батини, код Бездана, 
код Сомбора, где је највише 

Војвођана погинуло... 
Велики проблем су нам 

просторије за рад Удружења. 
Немамо где да радимо, где 
да се скупимо. Годишње 

скупштине држимо у Дому 
ученика, хвала им што нам 
излазе у сусрет, и њима и 
Графокомерцу који нам, 
такође, помаже. Значајну 
подршку даје нам и Град 
Вршац. Добијамо финансијска 
средства за рад Удружења, 
али били бисмо јако 
задовољни када би добили 
просторију за рад. Чим се 
оснује нека мала политичка 
странка у граду, одмах добије 
своје просторије, а наше 
Удружење, чији су чланови 
дали своје животе, изгубили 
здравље и делове свог тела, 
нема просторије за рад. 

Били сте дуго активни и у 
вршачком спорту. Где?

-Био сам у управи 
Фудбалског клуба „Вршац“ 
25 година. А, иначе, био сам 

својевремено у Зрењанину 
спортски новинар - први 
спортски извештач из 
Сутјеске која је имала одличан 
фудбалски клуб. 

Када сте основали 
породицу?

-Биће 50 година брака 1. 
августа са мојом супругом 
Миладинком, рођена Грчић, 
из Кусића код Беле Цркве, 
исто партизанско село. Имамо 
складан брак. Миладинка је 
просветни радник, предавала 
је руски језик, радила је у 
неколико школа. Отишла је 

у пензију пре пет година из 
Дома ученика.

Миладинка и ја имамо сина 
Бојана и ћерку Бојану. Син је 
дипломирани економиста, 
ради у једној фармацеутској 
кући у Београду. Бојана је 
завршила право, запослена 
је у ПИО фонду, као виши 
стручни сарадник. Бојан и 
његова супруга Радмила, 
бивша одбојкашица, имају 
двојицу синова Вука и Петра. 
Вук је 5. разред, а млађи 
унук, који носи име мог оца, 
кренуће на јесен у први. Они 

су бакина и дедина велика 
радост, највећа, заједно са 
нашим Вуканом! Имамо још 
једног унука, и њега много 
волимо. Бојана и њен супруг 
Веско имају сина Вукана. Иде 
у 2. разред, одличан је ђак. 
Срећан сам и задовољан 
својом породицом. Поносан 
сам на нашу децу, успешни су 
у свом послу. 

Шта је у животу важно?
-Најважније је бити 

здрав. Како каже она стара 
пословица: “У добру је лако 
добар бити, на муци се 

познају јунаци!“ Мој мото је 
увек био да у животу треба 
бити поштен, вредан и радан! 
Томе ме је научио мој отац 
Петар. Био је добровољац у 
1. Светском рату и често нам 
је говорио:“Нико не зна шта 
су муке тешке, док не пређе 
Албанију пешке!“ И од свих 
краљева који су били у овој 
земљи, ја поштујем једино 
Петра Првог Карађорђевића 
који је прешао Албанију, 
заједно са народом и мојим 
оцем!

Јованка Ерски

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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I
-Предмет јавног надметања -

1.Расписује се оглас за јавну  лицитацију у другом кругу за давање у закупи 
на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у 
државној својини у ГрадуВршцу у следећим катастарским општинама: 

 
    

Вршац 1 0,74    12.740 1.886 1
Вршац 2 0,8812    12.824 2.260 1
Вршац 3 1,3981    15.729 4.398 1
Вршац 4 0,2868    12.740 731 1
Вршац 5 0,1193    15.729 375 1
Вршац 23 41,223    11.326 93.378 1
Вршац 25 1,3671    6.370 1.742 1
Вршац 39 3,7431    12.740 9.537 1
Вршац 40 0,4118    12.740 1.049 1 
Вршац 62 28,714    6.664 38.270 1 
Вршац 89 29,9271    11.228 67.204 1
Вршац 91 25,3972    6.888 34.987 1
Вршац 92 29,6988    11.207 66.567 1 
Вршац 93 29,7255    11.949 71.038 1 
Вршац 94 27,8853    11.326 63.165 1 
Вршац 98 29,139    9.576 55.807 1
Вршац 101 29,8881    9.471 56.614 1
Вршац 102 29,1695    9.506 55.477 1
Вршац 103 29,5865    11.326 67.019 1
Вршац 106 228,2277    5.096 233.248 1
Вршац 107 18,5893    5.096 18.946 1
Вршац 108 14,472    9.744 28.193 1
Вршац 109 31,5943    10.024 63.328 1
Вршац 110 13,248    13.727 36.371 1
Вршац 113 20,1346    1.442 5.807 1
Вршац 114 26,3131    4.529 23.834 1
Вршац 115 143,173    3.969 113.551 1
Вршац 116 11,1253    8.610 19.158 1
Вршац 117 20,0579    8.071 32.377 1
Вршац 118 28,6762    9.870 56.607 1 
Вршац 119 23,498    6.370 29.936 1
Вршац 120 23,7994    10.423 49.612 1
Вршац 126 4,9822    9.912 9.877 1
Вршац 127 21,9451    9.597 42.109 1
Вршац 128 17,3957    6.181 21.505 1
Вршац 129 16,1921    6.167 19.971 1
Вршац 130 18,0829    6.510 23.544 1
Вршац 132 20,1376    6.293 25.345 1
Вршац 133 22,6844    5.054 22.929 1
Вршац 134 11,8988    8.225 19.574 1
Вршац 141 6,0748    12.775 15.521 1 
Вршац 142 0,0779    12.740 198 1
Вршац 143 22,357    11.669 52.177 1
Вршац 144 23,3474    6.454 30.137 1
Вршац 145 28,4078    6.342 36.032 1 
Вршац 146 14,5678    6.279 18.294 1
Вршац 147 15,3583    13.937 42.810 1
Вршац 148 2,2967    12.740 5.852 1
Вршац 149 4,3766    12.684 11.103 1
Вршац 150 20,2321    13.195 53.393 1
Вршац 151 23,7542    11.942 56.735 1
Вршац 152 22,4865    12.068 54.273 1
Вршац 153 29,1999    12.474 72.848 1
Вршац 154 9,3742    12.663 23.741 1
Вршац 155 14,4517    11.746 33.950 1
Вршац 156 20,3566    4.711 19.180 1
Вршац 157 9,2403    9.422 17.412 1
Вршац 158 0,9394    10.787 2.027 1
Вршац 159 13,4742    6.461 17.411 1
Вршац 160 6,0793    11.326 13.771 1
Вршац 161 17,6639    5.082 17.954 1
Вршац 162 13,3097    4.326 11.516 1
Вршац 163 2,9817    10.871 6.483 1
Вршац 164 9,8105    4.690 9.202 1
Вршац 165 21,171    4.347 18.406 1
Вршац 166 0,7215    6.076 877 1
Вршац 167 0,5538    3.969 440 1
Вршац 168 1,6251    5.075 1.649 1
Вршац 176 31,7209    7.511 47.651 1 
Вршац 179 18,8577    8.050 30.361 1
Вршац 180 28,0424    8.953 50.213 1
Вршац 181 12,2176    9.912 24.220 1
Вршац 183 18,6818    10.444 39.023 1
Вршац 190 1,5781    12.740 4.021 1
Вршац 206 8,4148    4.956 8.341 1
Вршац 209 77,0079    13.426 206.751 1 
 Вршац 214 18,1304    14.315 51.907 1
Вршац 215 29,2059    11.564 67.547 1
Вршац 227 0,63    12.740 1.605 1
Вршац 237 0,5689    7.672 873 1
Вршац 243 23,8496    9.051 43.173 1
Вршац 244 13,6031    9.086 24.720 1
Вршац 246 2,6958    4.956 2.672 1
Вршац 247 7,423    5.817 8.636 1
Вршац 248 7,0231    5.299 7.443 1
Вршац 249 7,346    4.788 7.035 1
Вршац 250 14,8581    4.795 14.249 1
Вршац 251 7,3284    4.445 6.515 1
Вршац 252 1,3877    5.474 1.519 1
Вршац 253 1,1398    12.740 2.904 1
Вршац 254 2,0225    5.985 2.421 1
Вршац 255 2,1913    4.529 1.985 1
Вршац 256 2,0789    3.822 1.589 1

Вршац 257 21,2126    4.977 21.115 1
Вршац 258 8,0011    8.218 13.151 1 
Вршац 260 0,2452    11.326 555 1
Вршац 267 14,3328    13.517 38.747 1
Вршац 268 3,8026    12.208 9.284 1
Вршац 270 4,8653    12.299 11.838 1 
Вршац 290 19,3925    6.510 25.249 1
Вршац 291 0,2612    11.326 592 1
Вршац 294 0,0962    4.529 87 1
Вршац 299 54,9777    13.272 142.449 1
МалиЖам 300 9,8533    13.125 25.865 1
МалиЖам 301 173,8262    5.663 196.876 1
МалиЖам 303 1,1953    14.315 3.422 1 
 МалиЖам 304 10,9824    11.326 24.877 1
МалиЖам 305 30,8888    11.326 69.969 1
МалиЖам 308 21,5248    9.044 38.934 1
МалиЖам 310 10,7013    11.228 24.031 1
МалиЖам 311 10,7161    8.064 17.283 1
МалиЖам 312 13,8164   9.513 26.287 1
МалиЖам 316 22,0091    8.904 39.194 1
МалиЖам 325 9,3808    11.326 21.249 1
МалиЖам 326 2,201    12.740 5.608 1
В. Средиште327 0,2115    12.355 523 1
В. Средиштe329 36,6298    14.315 104.871 1
В. Средиштe330 5,5089    5.404 5.954 1
В. Средиштe331 19,2988    11.326 43.715 1
В. Средиштe332 11,2573    9.912 22.316 1
В. Средиштe334 17,923    11.326 40.599 1
В. Средиштe335 10,1074    11.326 22.895 1
В. Средиштe337 13,9581    12.740 35.565 1
В. Средиштe347 5,5064    12.740 14.030 1
В. Средиштe348 52,9763    11.326 120.002 1 
В. Средиштe349 36,5192    11.326 82.723 1
В. Средиштe350 19,3147    8.022 30.989 1
В. Средиштe351 2,6659    10.431 5.561 1
В. Средиштe352 8,4422    9.580 16.180 1
В. Средиштe353 61,6416    11.326 139.631 1
В. Средиштe354 19,7133    9.912 39.080 1
В. Средиштe355 5,5112    9.912 10.925 1
В. Средиштe356 4,7137    9.912 9.344 1
В. Средиштe357 16,5926    12.334 40.931 1
В. Средиштe359 0,8851    13.384 2.369 1
В. Средиштe360 2,4045    8.022 3.858 1
В. Средиштe361 14,9826    9.912 29.702 1
В. Средиштe362 17,9748    9.912 35.633 1
В. Средиштe363 1,7261         0,0849     50 27.977 9.641 1
В. Средиштe364 1,3556    9.912 2.687 1
В. Средиштe366 14,7017    8.043 23.649 1
В. Средиштe367 3,6366    6.671 4.852 1
В. Средиштe368 22,4734    4.529 20.356 1
В. Средиштe370 22,454    4.599 20.653 1
В. Средиштe373 25,8162    7.231 37.335 1
В. Средиштe374 20,9504    5.663 23.728 1
В. Средиштe375 25,8286    5.726 29.579 1
В. Средиштe376 58,837    5.096 60.131 1
В. Средиштe377 67,1979    5.096 68.676 1
В. Средиштe378 66,7365    5.726 76.427 1
В. Средиштe379 0,7673    3.612 554 1
В. Средиштe380 28,0537    2.527 14.178 1
В. Средиштe381 28,2835    2.562 14.492 1
В. Средиштe382 35,1358    4.116 28.924 1
В. Средиштe383 3,3458    8.022 5.368 1
В. Средиштe384 6,8123    11.326 15.431 1
В. Средиштe385 5,6408    6.608 7.455 1
В. Средиштe386 6,9646    9.254 12.890 1
В. Средиштe387 5,5633    8.022 8.926 1
В. Средиштe388 6,7576    8.022 10.842 1
В. Средиштe389 6,431    7.406 9.526 1
В. Средиштe390 7,4397    9.912 14.748 1
В. Средиштe392 6,0184    6.608 7.954 1
В. Средиштe393 4,3867    8.785 7.707 1
В. Средиштe394 1,1855    8.022 1.902 1
В. Средиштe395 1,0225    11.326 2.316 1
В. Средиштe396 15,3366    9.870 30.274 1
В. Средиштe397 2,0105    11.326 4.554 1 
M. Средиште398 0,8361    8.022 1.341 1
М. Средиште399 0,7661    9.912 1.519 1
М. Средиште400 0,2392    9.912 474 1
Гудурица 401 0,2359    3.969 187 1 
 Гудурица 402 0,6266    3.969 497 1
Гудурица 403 6,3743    4.165 5.310 1
Гудурица 404 0,2848    3.969 226 1
Гудурица 405 16,9662    3.969 13.468 1
Гудурица 406 5,8341    3.969 4.631 1
Гудурица 407 3,5037    10.563 7.402 1
Гудурица 408 15,8835    3.969 12.608 1
Гудурица 409 2,0109    9.912 3.986 1
Гудурица 410 0,5671    9.912 1.124 1
Гудурица 411 12,2013    3.969 9.685 1
Гудурица 412 3,0306    7.602 4.608 1
Гудурица 413 7,9214    3.969 6.288 1
Гудурица 414 13,1272    4.795 12.589 1
Гудурица 415 2,4247    3.969 1.925 1
Гудурица 416 1,8886    3.969 1.499 1
Гудурица 417 0,9796    3.969 778 1
Гудурица 418 0,9369    12.740 2.387 1
Гудурица 419 0,2014    3.969 160 1
Гудурица 420 23,3114    11.487 53.556 1
Гудурица 421 3,7485    9.513 7.132 1
Гудурица 422 1,1074    10.213 2.262 1
Гудурица 423 1,0585    10.822 2.291 1
Гудурица 424 2,5041    12.544 6.282 1
Гудурица 425 3,4323    9.464 6.497 1
Гудурица 426 14,738    9.912 29.217 1
Гудурица 427 3,2273    3.969 2.562 1
Марковац 428 9,4333    6.559 12.373 1
Марковац 429 2,2255    8.554 3.807 1
Марковац 430 26,647    7.154 38.127 1
Марковац 431 16,3392    6.734 22.006 1

Марковац 432 26,6528    7.637 40.709 1
Марковац 433 29,2728    7.315 42.826 1
Марковац 434 30,5075    7.546 46.042 1
Марковац 435 29,0097    8.085 46.909 1
Марковац 436 29,1741    7.406 43.213 1
Марковац 437 13,1249    7.476 19.624 1
Марковац 438 11,5537    6.706 15.496 1
Марковац 439 6,4336    6.349 8.169 1
Марковац 440 4,9479    3.990 3.948 1
Марковац 441 22,5939    3.969 17.935 1
Марковац 442 21,2262    4.130 17.533 1
Марковац 443 4,8548    3.969 3.854 1
Марковац 444 21,5306    6.062 26.104 1
Марковац 445 21,9257    6.020 26.399 1
Марковац 446 25,2351    6.993 35.294 1
Марковац 447 21,1934    6.776 28.721 1
Марковац 448 29,9474    6.510 38.992 1
Марковац 449 28,0809    5.852 32.866 1
Марковац 450 29,0363    6.944 40.326 1
Марковац 451 28,9096    6.132 35.455 1
Марковац 452 28,3182    6.237 35.324 1
Марковац 453 29,6565    5.761 34.170 1
Марковац 454 26,9096    5.376 28.933 1
Марковац 455 13,6577    6.657 18.184 1
Марковац 456 25,8163    3.969 20.493 1
Марковац 457 16,7424    5.754 19.267 1
Марковац 458 4,0583    4.851 3.937 1
Марковац 459 12,6364    4.921 12.437 1
Марковац 460 19,7592    5.558 21.964 1 
Марковац 461 20,1722    4.844 19.543 1
Марковац 462 21,8986    4.809 21.062 1
Марковац 463 2,1505    11.977 5.151 1
Марковац 464 2,8224    9.982 5.635 1
Марковац 465 0,3597    8.022 577 1
Марковац 466 8,7113    7.623 13.281 1
Марковац 467 11,3337    5.852 13.265 1
Марковац 468 16,2793    7.007 22.814 1
Месић 469 21,8738    7.063 30.899 1
Месић 470 0,5999    4.305 517 1
Месић 471 23,2427    5.376 24.991 1
Месић 472 5,0616    7.399 7.490 1
Месић 473 3,2315    9.436 6.098 1
Месић 474 5,7357    4.620 5.300 1
Месић 475 1,0412    6.608 1.376 1
Јабланка 476 0,1673    11.613 389 1
Јабланка 481 6,2472    7.707 9.629 1
Јабланка 484 30,7178    7.511 46.144 1
Јабланка 485 5,3967    5.663 6.112 1
Јабланка 486 66,5926    7.812 104.044 1
Куштиљ 489 0,888    12.740 2.263 1 
Куштиљ 490 0,5152    12.271 1.264 1
Куштиљ 491 0,3604    5.663 408 1
Куштиљ 498 0,1996    11.326 452 1
Куштиљ 511 27,8953    5.663 31.595 1
Куштиљ 512 20,58    8.785 36.159 1
Куштиљ 513 8,4631    9.982 16.896 1
Куштиљ 514 19,4355    9.100 35.373 1
Куштиљ 515 17,7944    8.414 29.944 1
Куштиљ 516 20,1025    7.658 30.789 1
Куштиљ 517 18,1345    7.805 28.308 1
Куштиљ 519 4,6467    4.683 4.352 1
Куштиљ 520 28,7717    9.226 53.090 1
Куштиљ 521 26,9394    8.400 45.258 1
Куштиљ 522 27,5109    9.254 50.917 1
Куштиљ 523 25,5764    10.654 54.498 1
Куштиљ 524 25,8348    10.276 53.096 1 
Куштиљ 525 10,7179    10.759 23.063 1
Куштиљ 526 4,1725    11.326 9.452 1
Куштиљ 527 27,2046    10.199 55.492 1
Куштиљ 528 25,3036    10.570 53.492 1
Куштиљ 529 2,3581    11.942 5.632 1
Куштиљ 536 9,3087    8.498 15.821 1
Куштиљ 537 3,3411    8.708 5.819 1
Куштиљ 538 1,5761    4.921 1.551 1
Куштиљ 539 9,7059    8.155 15.830 1
Куштиљ 542 2,0397    10.871 4.435 1
Куштиљ 543 2,0372    7.140 2.909 1
Куштиљ 544 0,4517    11.326 1.023 1
Куштиљ 545 5,021    11.053 11.099 1
Војводинци 546 1,0106    9.429 1.906 1
Војводинци 547 6,6883    10.458 13.989 1
Војводинци 548 22,2302    10.822 48.115 1
Војводинци 549 12,4662    9.464 23.596 1 
Војводинци 550 11,8989    8.211 19.540 1
Војводинци 551 18,005    9.884 35.592 1
Војводинци 552 13,8139    10.227 28.255 1
Војводинци 554 6,6284    7.133 9.456 1
Војводинци 555 0,0632    11.326 143 1
Стража 560 10,4683    6.468 13.542 1
Стража 561 20,8911    5.642 23.574 1
Стража 562 4,4153    6.608 5.835 1
Стража 564 2,1953    11.886 5.219 1
Стража 565 5,3936    12.719 13.720 1
Стража 566 0,0137    12.740 35 1 
Стража 567 0,0486    12.740 124 1
Стража 569 8,4345    12.740 21.491 1
Стража 570 9,6397    12.740 24.562 1
Орешац 571 5,8114    9.072 10.544 1
Орешац 572 23,1388    5.824 26.952 1
Потпорањ 573 14,2614    6.307 17.989 1
Парта 574 5,6875    13.300 15.133 1
Парта 581 5,1849    6.713 6.961 1
Загајица 583 1,688    8.372 2.826 1
Избиште 590 1,9107    14.917 5.700 1
Избиште 593 13,4149    5.992 16.076 1
Избиште 596 4,1212    10.395 8.568 1
Избиште 597 8,9129    11.753 20.951 1
Избиште 598 4,5763    10.584 9.687 1
Избиште 599 1,3949    13.342 3.722 1

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17, 95/18 и др.закон), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017и 111/2017)  и члана 1.Oдлуке о одређивању надлежног органа за доношење годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
у државној својини и спровођење поступка давања у закуп коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Вршца (“Службени лист Града Вршца”, број 18/2016), Градоначелник градаВршца је 
дана 05.03. 2019. године, донео

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ВРШЦУ

и  расписује
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Уљма 602 27,2291    15.358 83.637 1
Уљма 604 17,2441    9.212 31.787 1
Уљма 606 9,1924    12.565 23.101 1
Уљма 610 21,0267    8.995 37.827 1
Уљма 611 13,9457    9.352 26.084 1 
Уљма 612 50,996    12.740 129.938 1 
Уљма 614 47,496    12.740 121.020 1 
Уљма 617 0,9019    10.395 1.875 1 
Уљма 619 1,2948    15.022 3.890 1 
Уљма 625 0,7098    15.729 2.233 1 
Влајковац 627 18,259    7.140 26.074 1 
Влајковац 628 17,9324    6.559 23.524 1 
Влајковац 629 16,7977    8.421 28.283 1 
Влајковац 630 23,9516    7.518 35.994 1 
Влајковац 633 23,196    9.968 46.244 1 
Влајковац 634 22,6094    9.422 42.605 1 
Влајковац 647 101,3858    10.741 217.801 1 
Влајковац 654 21,3866    11.326 48.445       1 
Влајковац 657 10,9415    9.912 21.690 1
Влајковац 665 0,2721    14.315 779 1
Влајковац 673 16,422    9.079 29.819 1
Ритишево 676 11,2182    9.324 20.919 1
Ритишево 677 15,6888    3.682 11.553 1
Шушара 678 17,2665    4.774 16.486 1
Шушара 679 14,6743    11.326 33.240 1 
Шушара 680 18,8249    10.857 40.876 1
Шушара 681 11,9294    11.326 27.022 1
Шушара 682 20,4552    10.605 43.385 1
Шушара 683 8,4874    10.262 17.420 1
Шушара 684 21,216    9.975 42.326 1
Шушара 685 17,872    10.087 36.055 1
Шушара 686 16,2295    11.326 36.763 1
Шушара 687 73,2568    11.326 165.941 1
Шушара 688 73,2569    9.912 145.224 1
Шушара 689 21,5522    10.619 45.773 1
Шушара 690 16,6    10.822 35.929 1
Шушара 691 14,5449    11.326 32.947 1
Шушара 692 16,7777    11.326 38.005 1
Шушара 693 13,9266    10.927 30.435 1
Шушара 694 0,2529    10.612 537 1
Шушара 695 1,5678    10.262 3.218 1
Шушара 696 1,2567    9.912 2.491 1
Шушара 697 10,6417    9.849 20.962 1
Шушара 698 27,7293    10.472 58.076 1
Шушара 699 21,6271    10.969 47.446 1 
Шушара 700 28,7793    10.619 61.121 1
Шушара 701 29,3487    10.619 62.331 1
Шушара 702 29,3485    10.619 62.330 1
Шушара 703 29,3488    10.619 62.331 1
Шушара 704 29,3487    10.619 62.331 1
Шушара 705 19,7851    10.318 40.829 1
Шушара 706 24,6659    8.946 44.132 1
Шушара 707 24,6556    4.235 20.883 1
Шушара 708 18,3131    3.969 14.537 1
Шушара 709 9,7632    6.202 12.110 1
Шушара 710 8,3878    5.628 9.441 1
Шушара 711 26,0346    4.445 23.145 1 
Шушара 712 0,1583    8.022 254 1
Шушара 713 15,9356    4.445 14.167 1
Шушара 714 17,7765    4.403 15.654 1
Шушара 715 40,5343    4.347 35.241 1
Шушара 716 31,7332    4.347 27.589 1
Шушара 717 36,5096    4.347 31.741 1
Шушара 718 31,7297    4.347 27.586 1
Шушара 719 13,9104    10.101 28.102 1
Шушара 720 45,5444    4.347 39.596 1
Шушара 721 17,0661    4.347 14.837 1
Шушара 722 23,3729    4.375 20.451 1
Шушара 723 21,5816    7.378 31.846 1
Шушара 724 29,2336    4.529 26.480 1
Шушара 725 14,6168    3.969 11.603 1
Шушара 726 25,734    4.550 23.418 1
Шушара 727 27,8024    4.487 24.950 1
Шушара 728 29,5825    4.347 25.719 1
Шушара 729 30,5068    4.284 26.138 1
Шушара 730 16,8755    6.692 22.586 1
Шушара 731 28,7229    4.347 24.972 1
Шушара 732 22,9338    4.480 20.549 1
Шушара 733 36,0215    4.347 31.317 1 
 Шушара 734 20,7948    4.347 18.079 1
Шушара 735 17,1888    4.347 14.944 1
Шушара 736 23,7036    4.319 20.475 1
Шушара 737 28,6546    4.249 24.351 1
Шушара 738 22,9739    4.249 19.523 1
Шушара 739 0,3816    4.249 324 1
Шушара 740 0,1712    11.326 388 1
Шушара 741 26,2768    10.990 57.756 1
Шушара 743 2,3189    10.619 4.925 1
Шушара 744 1,3318    4.501 1.199 1
Шушара 745 2,0949    8.022 3.361 1
Шушара 746 9,4763    7.868 14.912 1
Шушара 747 1,125    8.022 1.805 1
Шушара 748 23,3031    6.979 32.526 1
Шушара 749 12,8334    5.593 14.350 1
Шушара 750 22,5276    10.472 47.182 1
Шушара 751 1,8516    11.326 4.194 1
Шушара 752 2,2515    10.619 4.782 1
Шушара 753 2,4544    8.106 4.095 1
Павлиш 756 5,8061    5.096 5.918 1
Павлиш 757 16,4211    6.559 21.541 1
Павлиш 766 0,8351    11.326 1.892 1
Павлиш 768 0,0883    11.326 200 1
Павлиш 770 0,734    11.326 1.663 1
Павлиш 772 0,7427    11.326 1.682 1
Павлиш 773 1,3162    7.357 1.937 1
Павлиш 776 0,4098    4.529 371 1
Павлиш 777 2,9968    5.355 3.210 1
Павлиш 779 0,2822    4.529 256 1
Павлиш 781 1,1695    11.326 2.649 1
Павлиш 783 0,4849    15.456 1.499 1
Павлиш 786 1,3728    9.597 2.635 1
Павлиш 787 2,588    6.202 3.210 1
Павлиш 788 3,4348    8.043 5.525 1
Павлиш 789 2,5492    5.789 2.951 1
Павлиш 791 1,6724    4.529 1.515 1
Павлиш 793 3,1456    6.832 4.298 1
Павлиш 795 0,8764    11.326 1.985 1
Павлиш 796 0,4544    4.529 412 1
Павлиш 797 17,9417    7.833 28.107 1
Павлиш 798 13,6512    7.511 20.507 1
Павлиш 803 0,1661    12.740 423 1
Павлиш 804 6,4349    5.761 7.414 1

Павлиш 805 0,2443    11.326 553 1
Павлиш 810 13,7038    6.433 17.631 1
Павлиш 818 8,2761    4.529 7.496 1
Ватин 833 21,6831    7.168 31.085 1
Ватин 834 23,8219    9.191 43.789 1
Ватин 835 19,118    8.029 30.700 1
Ватин 836 27,1903    8.883 48.306 1
Ватин 853 29,8153    11.599 69.166 1
Ватин 854 27,7619    8.834 49.050 1
Ватин 855 28,7398    9.429 54.198 1
Ватин 856 27,5795    10.934 60.311 1
Ватин 857 19,0778    10.381 39.609 1
Ватин 858 17,6938    9.849 34.853 1
Ватин 859 13,7787    10.094 27.816 1
Ватин 860 0,8969    14.315 2.568 1
Сочица 1 861 25,8098    6.167 31.834 1
Сочица 1 862 28,838    7.574 43.684 1
Сочица 1 863 18,9779    5.677 21.548 1
Сочица 1 864 29,0678    5.376 31.254 1
Сочица 1 865 19,6085    6.223 24.405 1
Сочица 1 866 24,3645    9.947 48.471 1
Сочица 1 867 19,514    7.301 28.494 1
Сочица 1 868 11,3737    8.022 18.248 1
Сочица 1 869 41,4333    5.096 42.229 1
Сочица 1 870 31,0751    3.969 24.667 1
Сочица 1 871 31,0751    3.213 19.969 1
Сочица 1 872 8,632    12.740 21.994 1
Сочица 1 873 21,8676    11.326 49.534 1
Сочица 1 874 10,646    8.022 17.080 1 
Сочица 1 875 31,9383    6.608 42.210 1
Сочица 1 876 26,3323    5.740 30.229 1
Сочица 1 877 16,745    5.866 19.645 1
Сочица 1 878 18,009    7.245 26.095 1
Сочица 1 879 1,939    7.294 2.829 1
Сочица 2 880 26,3544    6.706 35.347 1
Сочица 2 881 26,0662    6.251 32.588 1
Сочица 2 882 26,152    6.468 33.830 1
Сочица 2 883 26,8048    6.426 34.450 1
Сочица 2 884 27,4796    6.545 35.971 1
Сочица 2 885 25,5401    6.531 33.360 1 
 УКУПНО   7.720,0402       

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по 
катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним 
надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закупи на 
коришћење, може се извршити у згради Града Вршца сепаре Велике сале, а 
остала обавештења  у канцеларији бр  124  сваког радног дана.

Контакт особа Мирко Тешић, тел. 062  8654913 и Славица Поповић 060 
8070154.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката, 

које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:               
-за КО Уљма, Влајковац, Ритишево, Павлиш, Избиште, Шушара, Загајица, 

Парта, Орешац и Потпорањ дана 11.03.2019. године од 12 часова,
- за КО Вршац,  Стража, Војводинци, Куштиљ, Јабланка, Сочица, Месић 

дана12.03.2019. године од 12 часова,
- за Вел. Средиште, Мало Средиште, Мали Жам, Ватин, Гудурица, 

Марковац дана13.03.2019. године од12 часова.
5.Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и 

на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката 
у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком 
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у 
закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину 
земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то 
земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште и пољопривредни објекти из овог Огласа даје се у закуп 
и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се 
користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште и пољопривредни објекти у државној 
својини груписано у јавна надметања означена *и ** у табели тачке 1. овог 
огласаније било издато најмање последње три агроекономске године и није 
било предмет коришћења. 

9. Земљиште и објекти из овог огласа не могу се давати у подзакуп.
II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-
1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини има:
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних 

газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
2.Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних 
надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;  

-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном 
у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које 
даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном 
земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и 
сточарства.

3.Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује 
фотокопијамаследећих докумената: 

- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за 
физичка лица, 

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана 
објављивања огласа) за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава 
за три године;

4.Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини за пољопривредну производњуза бројеве 
јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује 
фотокопијама следећих докумената:

-фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте 
са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног 
регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна 
лица;

-потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу 
енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве 
јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује 
фотокопијама следећих докумената:

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест 

месеци до дана објављивања огласа)са податком да је лице регистровано 
за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства 
и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа,коју доставља 
најкасније у рокуод две године од дана закључења Уговора о коришћењу са 

Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде; 
-  за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева 

сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласностнадлежног 
органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  
оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за 
спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан 
да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале 
докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка 
јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност 
услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује 
јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено 
пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка 
јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник 
може заступати само једног понуђача на јавном надметању. 

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе 
доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели 
тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Градске 
управе Вршац број: 840-720804-40 с позивом на број: број  јавног надметања 
за које се депозит уплаћује.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се 
вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити 
урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане 
од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа нипонуђачу који 
је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са 
јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, 
потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 
50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

12. Јавнoнадметање ће се одржати уколико буде благовремено 
достављена најмање  једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава која: 

1) су у пасивном статусу; 
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о 

закупу пољопривредног земљишта у државној својини; 
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној 

својини; 
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног 

надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној 
својини у закуп; 

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној 
својини; 

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у 
подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
1.формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2.доказ о уплати депозита;
3.за закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
4.за коришћење пољопривредног земљиштау државној својини за 

пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог 
огласа;

5.за коришћење пољопривредног земљиштау државној својини за 
производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства 
документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице 
са адресом Града, се могу преузети сваког радног дана на писарници 
ГрадаВршца. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем 
формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
•Адреса: Град Вршац, улица и број:  Трг Победе бр 1, Комисији за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини

•Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV
 – Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до15,00сати, 
дана 14.03.2019.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве 
достављене у писарницу Градске управе Града Вршца као и пријаве предате 
препорученом поштом до наведеног рока.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V

– Јавно надметање -
Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из 

делаI. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Града Вршца, улица и број: 
Трг Победе бр 1., и то:

1.К.О. Уљма, Влајковац, Ритишево, Павлиш, Избиште, Шушара, Загајица, 
Парта, Орешац, Вел. Средиште, Мало Средиште, Мали Жам, Ватин, Гудурица, 
Марковац, Вршац, Потпорањ,  Стража, Војводинци, Куштиљ,Јабланка, 
Сочица, Месићдана 19.03.2019.године са почетком у 08,00 часова.

VI
- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан јавног надметања. 

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од 
правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу 
утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које 
ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  
преко Градске управе Града Вршца.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа 
најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу 
за прву годину закупа потребно је доставити и :

•гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине 
пољопривредног земљишта или

•уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица 
као јемца или 

•доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као 
средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног 
плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно 
земљиште, у «Службеном листу Града Вршца»,  на огласној табли Градске 
управе Вршац и месним канцеларијама, и на веб страни Града,с тим штоће 
се рок за подношење пријава рачунати од првог наредног дана од дана 
објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с. р.



ПЕТАК • 8.  март 2019.ВРШАЧКА КУЛА10

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 



ПЕТАК • 8.  март  2019. ВРШАЧКА КУЛА 1111

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 „Салону код Порте“ прошле 
среде Удружење „Тачка сусретања“ 
организовало је промоцију 
биографске књиге Душана Весића 
„Маги - Као да је била некад“ о Маргити 
Стефановић Маги, клавијатуристкињи 
легендарног бенда „Екатарина Велика” 
(ЕКВ). Разговор са аутором књиге је 
водио Горан Кукић, новинар и рок 
критичар, а вече су отворили ученици 
и професори МШ „Јосиф Маринковић“ 
извевши песму ЕКВ-а „Као да је било 
некад“. 

- Књигу „Маги - Као да је била 
некад“ нисам писао из идеје, већ 
из потребе. Код нас је веома мали 
број књига из области културе и 
поп културе, такође врло мали број 
женских биографија. Веровао сам да 
жена којом је цео Београд био залуђен 
безмало деценију, мора да има своју 
биографију – рекао је Весић. 

 „Са љубављу која не умањује 
разборитост и непоткупљивошћу 
која не слаби емоцију, Душан Весић 
је исписао важну и потресну књигу 
о великим мукама, блиставом дару 
и трагичном крају највеће хероине 
југословенског рокенрола. Његова 
прича о Маргити Стефановић, 
колико тескобна толико и поштена, 
колико горка толико и искрена, 

није само незаобилазан документ 
за свакога ко воли и поштује 
Маги, него и огледало у којем ће 
се препознати они који су умели 
да ублаже њен бол, они који су 
се окористили њеном немоћи и 
они који су показали равнодушје 

пред њеним страшним патњама. У 
исто време, то је разорна прича о 
успону и пропасти југословенске 
средње класе и лицу и наличју 
Београда. Писана ауторитативно и 
са атрибутима историјске расправе, 
Маги: Као да је била некад јесте 

дубоко честита књига која 
помера границе и поставља нове 
стандарде, не само у овдашњој 
рок литератури, него и знатно 
шире и даље од тога“, каже писац 
и критичар Иван Ивачковић у 
рецензији ове књиге. 

- Највећи део приче о Маги знао 
сам из прве руке, али сећања су 
варљива и требало их је обновити и 
проверити. Најпре сам прочитао све 
што је о њој написано и поново сам се 
изненадио колико на интернету има 
глупости и нетачних података – прича 
Весић о процесу у којем је настала 
књига „Маги - Као да је била некад“. 
– Био је проблем и слушати туђа 
сећања, било је тешко слушати све те 
приче о некоме кога сам волео. Била 
је другачија, била је посебна, права 
социјалистичка принцеза! 

Душан Весић је рођен у Београду, 
1959. године. Сматрају га једним 
од најважнијих рок новинара 
Југославије у периоду од 1980. до 
1990. године. Писао је за готово све 
релевантне новине и часописе тог 
времена промовишући рок културу. 
Био је уредник за домаћу сцену у 
часописима Рок и Поп Рок. Био је 
директор фестивала забавне музике 
Београдски шлагер – Менаџер (1992–
1995). Од 1996. године бави се видео-
продукцијом. Аутор је документарног 
ТВ-серијала „Роковник“ и ТВ-серије 
и филма „ЕКВ – Као да је било некад“. 
Објавио је три књиге о „Бијелом 
дугмету”. Живи у Београду и Пули. 

Т.С. 

ДУШАН ВЕСИЋ ГОСТОВАО У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ 

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „МАГИ – КАО ДА ЈЕ БИЛА НЕКАД“ 

У галерији Дома војке у среду је 
отворена изложба „Итана у земљи 
чуда“ ауторке Николине Басара 
Вучуровић. Изложба ће бити 
постављена до 13. марта и моћи ће да 
се погледа радним данима од 10 до 13 
часова и од 18 до 20 часова. 

Николина Басара Вучуровић на 
изложби у Културном центру Вршац  
по први пут публици представља 
циклус слика под називом „Итана 
у земљи чуда“. Овај циклус слика 
настао је као резултат мастер рада 
под називом „Итана у земљи чуда: 
релација између људи и окружења“.

- Бављење сликама произашло је 
из студиозног приступа сликарству 
кроз период школовања, а проистекла 

су комплетна уметничка остварења. 
Сама тема представља крајње 
лични аспект уметнице која је своју 
преокупацију породицом и стасавању 
ћеркице Итане пренела на сликарско 
платно. Тема слика је одрастање, 
сазревање, васпитање који имају 
снажан лични аспект проистекао из 
искуства саме уметнице. Сазревање 
детета у савременом тренутку, као 
и улога родитеља и друштва су 
незаобилазан моменат истраживања 
у овим слликама – каже се у тексту 
Славице Обрадиновић о изложби. 

- Роман „Алиса у земљи чуда“ 
Луиса Керола оставио је снажан 
утисак на Николину Басару Вучуровић 
и представља покретачки оквир 

њених контемплација. Комплетност 
теме којом се уметница бавила огледа 
се у крајном резултату. Сликарски 
циклус чине зрела сликарска дела у 
којима је евидентно владање великим 
форматом у техници уља на платну. 
Специфичан колорит даје лични 
печат, наговештавајући расположење, 
размишљање, сновиђења, 
страховања и надања уметнице 
у времену у којем живи и одгаја 
своју ћерку. Призори су смештени 
у надреални амбијент који је 
произашао из живота у блоковима на 
Новом Београду. Свођење позадине 
чини пејзаж непрепознатљивим на 
први поглед, мада у суштини управо 
тај конкретан градски амбијент је и 

покретач размишљања, бриге, надања 
и страховања саме уметнице. Урбани 
пејзаж је у супротности са природом 
у којој такође можемо да затекнемо 
њену јунакињу Итану. Као предложак 

слици налази се фотографија коју 
уметница сама режира, поставља 
у простор и реализује. Николина 
Басара Вучуровић управо на овај 
начин повезује своје иницијално 
бављење уметношћу – фотографију и 
сликарство – додаје Обрадиновић. 

Николина Басара – Вучуровић 
рођена је 7. фебруара 1978. године у 
Београду. Завршила је мастер студије 
на Сликарском одсеку Академије 
лепих уметности и мултимедије 
у Београду 2018. године, где је и 
дипломирала 2016. године, у класи 
проф. Саше Филиповића. Вишу школу 
ликовне и примењене уметности, 
одсек: наставник ликовне културе, 
Београд завршила је 2008, а средњу 
графичку школе, смер уметнички 
фотограф у Београду завршила је 
1996. године. Члан УЛПУДУС-а је од 
2014. године. Члан је удружења „Наше 
руке“ од 2009. године. 

ИЗЛОЖБА СЛИКА У ГАЛЕРИЈИ ДОМА ВОЈСКЕ 

„ИТАНА У ЗЕМЉИ ЧУДА“ 

Књижевна општина Вршац 
својим већ традиционалним 
акцијама обележила је и ове 
године Национални дан књиге. Тим 
поводом, у четвртак, 28. фебруара 
представнице Књижевне 
општине Вршац, Ана Крду и Сања 
Вукелић и песник Слободан 
Ђекић, посетили су Основну 
школу „Бранко Радичевић“ у 
Великом Средишту. Срдачну 
добродошлицу уприличили су 
учитељи и наставници на челу 
са  директором школе Миланом 
Јеличићем. Гости из КОВ-а 
разговарали су са директором, 
учитељима, особљем школе и 
ученицима, даривали су књигама 
библиотеку школе, али и децу коју 

су мотивисали да прочитају своје 
стихове и прозне радове или 
да рецитују поезију неког њима 

омиљеног аутора. Пријатној 
атмосфери допринели су ученици 
другог и трећег разреда и њихове 

учитељице Маријана Стефановић 
и Душица Крајиновић. 

Истакнуто је да је књига 
човеков најбољи пријатељ, да 
свака књига има свог читаоца 
и сваки читалац своју књигу. 
Говорило се о томе да је књига 
важан сегмент образовања и 
културе сваког народа. Књижевна 
општина Вршац је овом приликом 
даровала књиге школи, а можда 
ће баш ова школа њој сутра 
даровати једног песника, писца 
или рецитатора. И гости и 
домаћини пожелели су да оваквих 
дружења буде и у будућности и 
договорили поновни сусрет у 
скорије време.    

 Седиште Основне школе 

„Бранко Радичевић“ је у Великом 
Средишту. Осим матичне школе, 
настава се одвија и у издвојеном 
одељењу од првог до четвртог 
разреда у Малом Жаму. Наставу 
похађа укупно око 140 ученика. 
У оквиру школе налази се вртић, 
који поред предшколске групе, 
похађају и деца нижих узраста. 
Ученици су врло активни и 
учествују у бројним секцијама, 
као што су ликовна, рецитаторска, 
драмска, новинарска и друге. 
Похађају часове хорског певања, а 
баве се и различитим спортовима, 
попут фудбала,кошарке, одбојке, 
а нарочито се истичу у стоном 
тенису и шаху. 

Национални дан књиге 
обележава се у Србији од 2013.
године, на иницијативу Народне 
библиотеке Србије (основана 
28.фебруара 1832.године), ради 
промовисања и читања књиге као 
националног блага. 

КОВ ОБЕЛЕЖИО НАЦИОНАЛНИ ДАН КЊИГЕ

ПОСЕТА ШКОЛИ У ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ 
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Манифестација “Дани младих вина”, одржана 
недавно у Гудурици, окупила је бројне посетиоце, 
поштоваоце врхунске винске капљице, као 
и гудуричке винаре, који су изложили своје 
производе. Светковину вину у част организовали 
су Удружење винара „Винско село“ Гудурица, Месна 
заједница, у сарадњи са Туристичком организацијом 
и Удружењем „Село плус“, а уз подршку Града Вршца 
и  Градског већа задуженог за рурални развој.

„Дане младих вина“ отворио је Милорад 
Малић, помоћник Покрајинског секретара за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, који 
је најавио  нове конкурсе за подстицајна средства 
намењена винарима и виноградарима, посебно 
младим власницима пољопривредних газдинстава. 

ФОТО: Бора Крљић

„ДАНИ МЛАДИХ ВИНА“ ПРАЗНИК ГУДУРИЧКИХ ВИНАРА
ВИНСКИ ПОДРУМИ У ГУДУРИЦИ ОТВОРИЛИ СВОЈА ВРАТА ЗА БРОЈНЕ ПОСЕТИОЦЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ФОТОРЕПОРТАЖА
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Манифестација “Дани младих вина”, одржана 
недавно у Гудурици, окупила је бројне посетиоце, 
поштоваоце врхунске винске капљице, као 
и гудуричке винаре, који су изложили своје 
производе. Светковину вину у част организовали 
су Удружење винара „Винско село“ Гудурица, Месна 
заједница, у сарадњи са Туристичком организацијом 
и Удружењем „Село плус“, а уз подршку Града Вршца 
и  Градског већа задуженог за рурални развој.

„Дане младих вина“ отворио је Милорад 
Малић, помоћник Покрајинског секретара за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, који 
је најавио  нове конкурсе за подстицајна средства 
намењена винарима и виноградарима, посебно 
младим власницима пољопривредних газдинстава. 

ФОТО: Бора Крљић

„ДАНИ МЛАДИХ ВИНА“ ПРАЗНИК ГУДУРИЧКИХ ВИНАРА
ВИНСКИ ПОДРУМИ У ГУДУРИЦИ ОТВОРИЛИ СВОЈА ВРАТА ЗА БРОЈНЕ ПОСЕТИОЦЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ФОТОРЕПОРТАЖА
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Конференција о технолошким 
иновацијама у пољопривреди 
„Agri-TechFuture“,у организацији 
компаније„Color Media Communications“ 
под покровитељством Кабинета 
министра за иновације и технолошки 
развој Владе Републике Србије (РС) 
у сарадњи са Привредном комором 
Војводине (ПКВ) одржана је протекле 
седмице у ПКВ, у циљу едукације 
пољопривредника на који начин могу 
да дођу до корисних информација и 
уз помоћ најсавременијих ИТ метода 
унапреде своје пословање. 

Министар за иновације и технолошки 
развој РС Ненад Поповићтада је истакао 
да је тема конференције један од 
најважнијих елемената за будући развој 
РС и додао да је Нови Сад на европској 
мапи један од главних центара за примену 
најновијих технологија, ИТ технологија, 
дигитализације у сфери пољопривреде.

„Србија као земља која традиционално 
има велики извозни потенцијал у 
пољопривреди, а то је једина грана у којој 
имамо суфицит данас у РС, представља 
највећу шансу за остваривање нашег 
циља – привредног раста заснованог 
на знању, на ономе у чему је Србија 
најбогатија“, рекао је министар Поповић 
и додао да се, према последњим 
статистичким подацима, предвиђа да ће 
вредност глобалног тржишта паметне 
пољопривреде у периоду од 2017. до 
2022. године порасти са мање од 10 на 
скоро 24милијарде долара, што је раст од 
скоро 140 процената. Министар Поповић 

је истакао да ће у Србији у осам градова 
који немају универзитете, бити отворени 
иновациони стартап центри.

Председник ПКВ Бошко Вучуревић 
истакао је да је кроз примену нових 
технологија, данас произвођачима 
омогућено планирање и лакши приступ 

раду уз, како је рекао, оптимизацију 
трошкова у сваком сегменту спровођења 
агротехничких мера. 

„Уз коришћење паметних телефона 
или рачунара могуће је пратити 
и оптимизовати све операције у 
производњи.Свим пољопривредним 

произвођачима кроз најсавременије 
сателитске технологије биће омогућен 
детаљан увид у праћење стања усева и 
целокупну биљну производњу. На овај 
начин биће могуће пратити све податке 
у производњи“, рекао је Вучуревић 
и додао да ПКВ,као место окупљања 

привредника, прати трендове и актуелне 
теме ипружа подршку догађајима који 
имају за циљ да едукују пољопривредне 
произвођаче кроз приказе практичних 
примера.

Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и 

шумарство др Вук Радојевић рекао је 
да пољопривреда свакако треба да 
буде заснована на знању, као највећој 
вредности, на примени иновационих 
технологија утемељених на научним 
истраживањима, дигитализацији.

„То су кључни елементи за ефикаснију, 
продуктивнију, конкурентнију и 
на крају, одрживу пољопривредну 
производњу на нашим пољопривредним 
газдинствима“, рекао је Радојевић и 
додао да аграрни сектор мора да буде 
технолошки напреднији, како би наши 
пољопривредници, али и привреда у 
целини, постигла што боље резултате, 
и допринели целокупном привредном 
расту РС.

Институт „Биосенс“ представио је на 
конференцији дигиталну платформа 
„Агросенс“, а представљена је и прва 
Дигитална фарма у Србији у Криваји, коју 
је осмислио Институт „Биосенс“ у сарадњи 
са пољопривредним произвођачем 
„Криваја“, у оквиру пројекта „АНТАРЕС“, 
који заједнички финансирају ЕУ и Влада 
Републике Србије.Компанија „Дунавнет“ 
представила је своју „Агронет“ 
дигиталну платформу „у облаку“, 
намењену унапређењу пољопривредне 
производње, смањењу трошкова и 
истовременом повећању приноса и 
квалитета производа, а тиме и профита, 
а компанија „Main� ux“ представила је 
„InternetofThings“ решења за паметна 
поља и одрживу пољопривреду.

Кабинет председника Привредне 
коморе Војводин

Конференција о технолошким иновацијама у пољопривреди 
„Agri-TechFuture“ одржана у Привредној комори Војводине
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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.

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

Мењам стан 43 м², приземље, Архитекте 
Брашована  за  стан исте површине на 
Светосавском тргу исте површине уз моју 
доплату. Тел. 805-095 звати од 14 до 21 сата

На продају спратна кућа код Градске 
болнице. Хитно. Тел. 061/160-12-15.

Продајем једнособан стан у центру. Хитно. 
Тел. 064/23-55-436.

На продају плац, грађевинска зона, 12 ари, 
улаз у Павлиш. Тел. 062/32-98-12.

Кућа на продају, у улици Скадарска бр.6 у 
Вршцу. Укупне површине 520 м2 од којих је 
186 м2 стамбеног простора. Кућа поседује 
два дворишта, башту и  могућност два 
засебна стамбена простора. Тел. 013/ 832-924 
и .061/ 60-16-736.

Стан на продају у дворишној згради, 
која се налази у улици Милоша Обилића 
бр.6 у Вршцу, на 1. спрату. Површине 48м2 
са баштом у дворишту која је у друштвеној 
својини и могуће је коришћење. Тел. 013/ 
832-924 и .061/ 60-16-736.

Продајем трособан стан, Стеријина 26/16, 
4. спрат, потпуно реновиран. Тел. 063/89-04-
960.

Продајем дворишну гарсоњеру од 25 м², 
у ужем центру. Потребно реновирање. Тел. 
061/321-54-51.

Продајем кућу.Тел. 063/340-834.
Изграђено грађевинско земљиште, 

Виноградарски пут 6, 15 ари 48 м²  (3. зона). 
Тел. 063/89-09-960.

Изграђено грађевинско земљиште 

Гаврила Принципа 121, 8 ари 97 м² (зона 2.), 
изграђеног стамбеног простора 400 м². Тел. 
063/89-09-960.

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.

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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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 празан двособан стан, стара 
зелена пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-
46-091.

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.

Издајем два стана од  36м² један од 42 м², 
сви станови имају одвојену спаваћу собу, 
намештај, кухиња и купатило. Ново. Београд 
Коњарник, 20 минута од центра, близу 
станица, једна линија. Тел 063/853-71-34.

РАЗНО 
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.

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.

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.

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. 

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. 061/18-44-
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.

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

Продајем Та пећ, скоро нова, мало 
коришћена. Тел. 060/08-25-724.

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

Продајем лежај. Тел. 063/311-838.
На продају кран-дизалица од виљушкара, 

погодна за монтажу на трактор. Тел. 064/129-
73-23.

На продају шпорет (струја/ плин) 
вертикални замрзивач, хаварисана З-128, 
трофазни електромотори, кирби усисивач, 
дрвене греде 14х16х4000. Тел. 061/160-1215.

На продају нисан примера 2.0 д. Год.2000. 
исправан, нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.

Осб плоче за подашчавање кровова, цена 
296 дин м2.Превоз на адресу купца.Тел.062-
437-236

Продајем ципеларник  и сто за компјутер. 
Тел. 065/807-02-44.

Продајем пола гробнице са  плочом. Тел. 
061/609-79-17

Продајем кућу са две стамбене целине, 
великом терасом, клима, паркет, парно 
грејање, башта гаража. Тел. 064/91-74-777.

Продајем Југо 45, 25.000 дин. регистрован 
до априла 2019. Тел. 064/128-60-44.

Продајем Нисан примеру 2000. год. 
исправан и нерегистрован. Тел. 064/129-73-
23.

Продајем гвоздену ограду за терасу 3 м 
дугачку. Тел. 065/452-33-37.

На продају Fоrd Siеrra, није у возном стању 
погодан за резервне делове. Тел. 063/73-42-
609 и 060/73-42-609.

На продају тепих (3х2м) 3500 дин, 
трокрилни орман 9500 дин, плинска пећ 
3000дин, виолина 8000 дин, гоблени 
„Вилерови“. Тел. 062/32-98-12.

На продају комбиновани фрижидер са 
замрзивачем у исправном стању. Цена по 
договору. Тел. 060/0831-901 и 013/831-901

Сервисирање плинских уређаја; бојлера, 
шпорета, решоа и плинских пећи. Тел. 
063/482-418 и 013/861-419.

На продају француски лежај са душеком 
Форма Идеале ( 2x1,60). Купљен пре пар 
година, у добром стању, одржаван редовно, 
без непријатних мириса, урађено дубинско 
чишћење душека. Душек у добром стању. 
Лежај поседује и део (испод) за постељуну. 
Лежај се налази у Вршцу и лако је доступан. 
Тел 060 3333441. Цена по договору.

На продају Цитроен Саксо фурио 1.1и сп 
сиве металик боје, 2002. годиште у одличном 
стању. Први власник, купљен у Србији нов. 
96354 км. Тел: 0645541088

Продајем агрегате за струју „Еinhell“ РТ-
ПЕ 3250, 2800W, није коришћен , цена 200€ 
и “Fairline“ FEG 6501, 650 W, мало коришћен, 
цена 50 €. Ел бојлер „Тики“ 5 литара, 
високомонтажни, цена 20 €. Тел. 063/107-72-
71.

Продајем кућу, приколицу од три 
тоне, машину за прање веша, фрижидер, 
замрзивач, тегле од 1 кг., ћилим, два јоргана 
од вуне. Тел. 013/283-2536.

Продајем 250 комада петроваранске 
црвене фасадне цигле, каблова за струју 
3х2,5-4•2,5-5•2,5, двофазне утичнице, 
трофазне  утичнице и прекидачи. Тел. 064/46-
95-175 и 833-524.

Југо 55, 93 годиште у возном стању, 
мотор и мењач добри, лимарија солидна, 
акумулатор исправан, 4 М+С  гуме у добром 
стању, ентеријер добар, све браве раде. Цена 
299 €, може договор. Регистрација истекла у 
марту. Може замена за томос аутоматик или 
АПН-6. Тел. 064/163-0118

Повољно продајем регал, тросед, две 
фотеље и сто. Све је очувано. Тел. 063/81-11-
948.

Математика, крајње је време за припреме 
факултет средња школа ако желиш да успеш 
сигурно. Тел. 013/28-39-461.

Продајем 1 брзинац, 2 пони бицикла, 
5,5 ланаца земље „Јарак“, 4 стола за кафић 
(метални), разну одећу. Тел. 013-832-536.

Повољно продајем шпорет на дрва 
„смедеревац“ деветку, коришћен само годину 
дана. Тел. 062- 151-03-40.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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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

Да ће се предузети те велике 
промене, којима је укупна 
политичка подела круновине 
наново преиначена, знало се 
у Вршцу већ у лето, 1851., а та 
вест  је неповољна била по 
мађистрат и представништво. 
Дознало се да ће се земља 
поделити на округе, који 
ће обухватити пређашње 
жупаније, те ће тако Вршац 
са владиним вршачким 
комесаријатом припасти 
тамишградском округу; окрузи 
ће се разделити у срезове, а 
варош Вршац подвргнуће се 
вршачком срезу.

С тога се пожурило за 
времена, да се очувају 
автономна права општине 
неокрњена. На предлог 
градоначелника Михаила 
Ваца закључи мађистрат и 
представништво у седници од 
15. септембра 1851., да уложи 
призив противу намишљеног 
потчињења вароши Вршца 
свакој власти, односно да 
се поднесе вишој власти 
молбеница за независност 
вароши Вршца, т.ј. за успоставу 
самосталног управног среза. 
Ову молбеницу поднела 
је нарочита депутација 
земаљској влади у Тамишграду, 
а ова је већ новембра месеца 
поднела ц.к. министарству у 
Бечу 1). Али Вршац није никада 
ни словца дознао о даљој 
судби своје молбенице.

Пошто се показало, да не 
могу да савладају мађистратске 
послове само два сенатора, на 
молбу општине одобрила је 

земаљска влада одлуком од 19. 
априла 1853., да се попуни и 
треће сенаторско место 2).

Други провизоријум 
завео је земљишна звања, 
класификовање земље, ц.кр. 
порезна звања, државну 
полицију, установу финанције  
и дуванског монопола. Услед 

тога успостављен је 1851. 
у Вршцу ц.кр. финансијске 
комисарије и ц.кр.жандармска 
команда са поручником 
на челу. За укопавање и 
делимичну негу жандара 
имала је да се побрине по 
пропису сама општина. У исти 
мах разрећена је исте године и 
камерална солара. По попису 
из 1852. стојало је вршачко 
земљиште овако: оранице 
12.998 лан. 1310 хв., ливаде 
7745 лан., 458 хв., виногради 

3638 лан.,164хв. Излаз-
урачунав овде и напуштене, 
па општини додељене земље 
3560 лан., 1108хв., шуме 848 
лан., 599 хв., трске 1247 лан. 
1300хв.

Свега: 30.039 лан. 238хв. 
остали простор спада на 
интравилан, на путеве, стене и 
непроизводна места. 3).

Год. 1852. требало је Његово 
Величанство Фрања Јосиф 1. 
приликом свога пута по Банату 
и у Вршац доћи. С тога је варош 
владичански двор наменула 
за пријем високог госта и о 
варошком трошку удесила. 
Учињене су припреме  за 
свечан дочек. Али Њ.В. не дође; 
изменуо се план путовања. 
Тада је општина послала у 
Тамишград депутацију од ових 
људи: градоначелник Вац, 
варошки прокуратор Михаило 
Халас, варошки представници 
Тима Војновић, Јован Јанковић 
и Фрања Це. 4)

1. октобра 1853. ступила је 
заиста у живот трећа и задња 
организација круновине. 
Највиша политичка земаљска 
власт, која се најпре звала”ц.
кр. земаљска управа”, а од 30. 
августа 1851. “ц.кр. земаљска 
влаада”, зваше се од горњег 
дана “ц.кр. штатхалтерија”. Тада 
је укинут и владин комисаријат 
за вршачки срез, па је и срез 
и варош присаједињена 
тамишградском округу. Варош 
Вршац имала је још и сада 
своју политичку управу, но 
подвргнута је  окружној власти 
у Тамишграду.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (163)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записник седнице од 15. септембра и 19. новембра 1851.
2) Исто од 25. априла 1853.
3) A. Vaszits: Denkschrift etc., str. 16
4) Седнице од 2. и 9. јуна 1852. - Год. 1852. помогли су неки  вршачки 
становници мађарским ђенералима Фиђелмешију (Шмекцу), Штајну 

и Цену, који су од 1849. прикривени били у земљи, да пређу границу. 
Па како је влада за ово дознала, осуђени су на дужу или краћу робију 
главни помоћници у овој ствари: Андреја Тангл и син му Фрања, као и 
Јован Фромбах

XX ОДЕЉАК
1849-1861.

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
Политичко условљавање. - Вршац губи своја суседска и политичка права. - Ова задња поново се 

враћају вароши год. 1855. - Прорачунски одношаји. - Градња општинског дома. - Из живота конфесија. 
- Протестанти образују побочну општину. - О школи. - Обе народне школе постају  4 - разреднима.- На 

немачкој страни отвара се  побочна школа. - 1852. оснива се подреалка. - 1854. приправничка школа. - 
Уређење повторне наставе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 4 БРОЈ 46, 2. ОКТОБАР 1978.

ВРШАЧКА ПРИВРЕДНА 
АВИЈАЦИЈА ЈАТ-А: СВЕ ВИШЕ 
ПОСЛА НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ

У овдашњој основној организацији удруженог рада - Привредној 
авијацији ЈАТ-а, која има нешто преко педесет запослених људи - 
постижу се - уз коришћење двадесетак летелица - ове године веома 
добри радни резултати. „Учинак који смо до сада постигли везује се 
за преко 360 хиљада хектара обрађених површина, што представља 
више од две трећине  плана  за 1978“. - истичу у овом колективу. 
„Наши пилоти и авиони раде, наиме, на прихрањивању пшенице, 

на сузбијању корова, на заштити шећерне репе, хмеља, винограда 
и воћњака. Чинимо то на широком подручју, обухватајући јужни и 
северни Банат, делове Бачке и уже Србије.

„Зло је, међутим, што нас неке пољопривредне организације 
позивају у помоћ само онда када се нађу у временском теснацу или 
у ситуацији да им климатске прилике не  дозвољавају земаљску 
механизацију - истиче Живојин Рановац, вршилац дужности 
директора „Привредне авијације“. - Ми се залажемо да успоставимо 
планирану сарадњу, темељену на доходовним интресима, тим пре 
што не постоји велика разлика између цена наших услуга и услуга 
земаљске механизације . Осим  тога,предвидели смо и могућност 
давања авиона у закуп појединим организацијама на годину дана, 
али је та погодност до сада слабо коришћена у пракси.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 4 БРОЈ 46, 2. ОКТОБАР 1978.

ПЕТ УСПЕХА КЛАСИЧНИХ ТРКА 
НА НОВОМ ХИПОДРОМУ

Овогодишњи програм прославе „Дани бербе грожђа“ био је 
обогаћен и одржавањем врло успелих коњичких трка на новом 
хиподрому с десне стране Маргитског пута на излазу из града. 
Одржано је укупно пет трка (четири једнопрега и једна двопрега) 

пред око пет хиљада гледалаца. Учествовало је педесет и два грла из 
војвођанских коњичких клубова. Трке су носиле  имена овдашњих 
радних организација -„Вршачки виногради“, „Декор“, „Вршачки 
ритови“, ПКБ, „Јединство“ и „Дан бербе грожђа“. Занимљиво  је 
поменути да је у трећој трци победило грло „Бомбица“ са возачом 
Илијом Срћом. Власник грла је познати вршачки одгајивач коња 
Слободан Грујић.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Мексички археолози из 
Националног института за 
антропологију и историју објавили су 
да су пронашли пећину у светилишту 
Маја Чичен Ици, у којој су открили 
око 200 керамичких посуда у скоро 
нетакнутом стању. Како су навели, 
посуде датирају из периода око 
1.000. године и садрже делове 
костију и спаљене материјале, који 
су дати на анализу, преноси АП. 
Археолог Гиљермо де Анда рекао је 
да је истраживање пећине почело 
прошле године, након што су им 
локални становници рекли за њу, а 
испоставило се и да су они за њу знали 
већ 50 година али су о томе ћутали, 
највероватније да би је заштитили. 

Око 155 керамичких посуда 
и горионика имали су слику бога 
кише Тлалока, који је поштован у 
централном Мексику. Наводи се да 
су Маје имале свог бога кише Чака, 
као и да су вероватно прихватили 
бога Тлалока пре хиспанских народа. 
Де Анда је истакао да су древне Маје 
морале да пузе кроз изузетно узану 
пећину како би положили приносе у 
вишим одајама пећине, као и да су те 
понуде вероватно биле приношене 
богу да изазове кишу. Да би ушли у 
пећину истраживачи су морали да 
пузе, будући да је улаз висок свега 40 
центиметара, преноси Танјуг. 

Пећина, названа Баламку налази 
се око 2,75 километара источно 

од главне пирамиде Кукулкан, 
познате и као Ел Кастиљо (Дворац). 
Према речима Де Анде, он и његов 
тим истражују Чичен Ицу како би 
утврдили руте и места подземног 
система за воду, јер се сматра да се 
испод храмова и пирамида налазе 
бројна неоткривена језерца. 

Извор: Политика 

Без великих промена на 
овогодишњој Форбсовој листи 
најбогатијих људи на свету, оснивач 
Амазона Џеф Безос је и даље на првом 
месту испред Била Гејтса и Ворена 
Бафета, мада је Марк Закерберг 
изгубио три места, а Мајкл Блумберг 
скочио за два, преноси Бета. Према 
годишњој класификацији Форбса 
богатство 55-огодишњег Безоса је 
порасло за 19 милијарди долара у 
последњих годину дана и достигло 
131 милијарду долара. Безос се у 
последње време појављивао по 
таблоидима због најаве о разводу. 

Безос, који држи око 16 одсто 
компаније и због богатства је на 
мети критика левичара америчке 
демократске партије, разликује се од 
Била Гејтса суоснивача Мајкрософта 
који је постао филантроп. Богатство 
63-огодишњег Била Гејтса је мало 
скромније порасло у протеклој години 
и достигло 96,5 милијарди долара 
у односу на 90 милијарди прошле 
године. 

Трећи на списку најбогатијих 
88-огодишњи Ворен Бафет, доајен 
на листи најбогатијих иако му је 
репутација да има нос за добре 
послове погођена падом добити и 
акција гиганта за храну и агробизнис 
Крафт Хајнц. Бафетово богатство пало 
је за 1,5 милијарди долара на 82,5 
милијарди долара. 

Иза овог победничког трија 
почињу промене, додуше председник 
француске групе ЛВМХ Бернар 
Арно остаје на четвртом месту, али 
шеф Фејсбука Марк Закерберг,  је 
„изгубио” готово девет милијарди 
долара и пао са петог на осмо место. 

Испред њега су мексички магнат у 
телекомуникацијама Карлос Слим, 
Шпанац Амансио Ортега оснивач 
Индитекса и Заре, и амерички 
суоснивач Оракла Лери Елисон. Мајкл 
Блумберг (77) оснивач истоимене 
фирме за финансијске информације, 

бивши градоначелник Њујорка,  попео 
се на девето место са 11. прошле 
године.  Његово богатство је порасло 
на 55,5 милијарди долара у односу на 
50 милијарди прошле године, наводи 
Фробс. 

Американци и даље воде на листи, 

14 Американаца налази се међу 
првих 20 милијардера. Француска 
има два представника Бернара 
Арноа и Франсоаз Бетанкур-Мејерс, 
наследницу Л’Ореала која је на 
15. месту и једина жена међу 20 
најбогатијих. 

Међу осталим не-Американцима у 
првих 20 је Индијац Мукеш Амбани, 
председник „Reliance Industries”, на 13. 
месту, Кинез Ма Хуатенг, председник 
кинеског интернет гиганта Тенцент, на 
20. месту. 

Извор: Политика 

Без великих промена на Испред њега су мексички магнат у 14 Американаца налази се међу 

ФОРБСОВА ЛИСТА НАЈБОГАТИЈИХ У СВЕТУ 

БЕЗОС ОСТАЈЕ БРОЈ ЈЕДАН 
КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1.Заблуда Светог Себастијана, 
Владимир Табашевић 

2. Женски разговори, Душан Радовић 
3. Београдски трио, Горан Марковић 
4. Ја сам Акико, Стефан Тићми 
5. Е, заболе ме – Суптилна уметност 
живљења, Марк Мансон

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Ја сам Акико, Стефан Тићми 

2. Аги и Ема, Игор Коларов 
3. Откачена школа, Група аутора 
4. Неко се уселио у ону стару вилу, 
Урош Петровић 
5. Књига поређења, Клајв Гифорд 

У СВЕТИЛИШТУ МАЈА 

ОТКРИВЕНА ПЕЋИНА СА ПОС УДАМА СТАРИМ 
ХИЉАДУ ГОДИНА  

Британска краљевска породица 
објавила је смернице понашања за све 
посетиоце званичних профила њених 
чланова на друштвеним мрежама, 
обећавајући да ће блокирати све 
оне који буду остављали увредљиве 
коментаре на објавама. Постови 
на профилима Кларенс хауса, 
Кенсингтонске и Бакингемске палате 
могу бити скривени, избрисани или 
чак пријављени полицији, наводи се 
у новом правилнику за понашање 
корисника друштвених мрежа, 
преноси Би-Би-Си. 

Како се наводи, тај потез је уследио 
након извештаја у којем се наводи 
да се техничко особље британског 
двора бори с порастом злоупотреба 
садржаја Кејт Мидлтон и Меган 
Маркл, иако оне још немају своје 

приватне профиле на друштвеним 
мрежама. Меган Маркл је имала 
профиле на друштвеним мрежама, 
али их је деактивирала прошле 
године, пре удаје за принца Харија, 
преноси Танјуг. Она је, преноси Би-
Би-Си у децембру 2017. године, убрзо 
након веридбе, имала је 1,9 милиона 
пратилаца на Инстаграму и више 
од 350.000 на Твитеру, док је њена 
Фејсбук страница имала 800.000 
лајкова. 

У објашњењу новог правилника 
наводи се да су до овог момента биле 
честе ситуације да су појединци на 
друштвеним мрежама остављали 
увредљиве коментаре, чак и позиве 
на линч појединих чланова краљевске 
породице. Додаје се да ће нове 
смернице обезбедити „сигурније 

окружење” за све пратиоце налога на 
друштвеним мрежама три краљевска 
домаћинства и позвали кориснике 
да покажу „уљудност, љубазност и 
поштовање”. 

„Чувамо право да сакријемо или 
избришемо коментаре на нашим 
налозима, као и да блокирамо 
кориснике који не следе наше 
смернице”, наводи се у упутству. 

На званичном Твитеру војвода 
и војвоткиња од Кембриџа, војвода 
и војвоткиња од Сасекса имају 
око 1,7 милиона пратилаца, док 
на Инстаграму имају 7,1 милиона. 
Краљевска породица има 3,8 
милиона пратилаца на Твитеру, 4,5 
милиона на Инстаграму, а на Фејсбуку 
имају 4,8 милиона пратилаца.             

Извор: Политика 

НОВА ПРАВИЛА КРАЉЕВСКЕ ПОРОДИЦЕ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА 

КРУНА НА ИНТЕРНЕТ У
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КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 24. КОЛО

Војводина - Златибор   95 : 86
Слобода - Спартак   92 : 94
Тамиш - Вршац   83 : 89
Дунав  - Младост   79 : 73
Беовук 72 - Борац   61 : 112
Нови Пазар - Металац  77 : 71
Дyнамик - ОКК Београд  95 : 84

1.Борац   23  20  3  43
2.Дyнамик  24  19  5  43
3.Нови Пазар  23  18  5  41
4.ОКК Београд  23  15  8  38
5.Златибор  24  13  11  37
6.Тамиш   24  12  12  36
7.Слобода  24  11  13  35
8.Младост  24  10  14  34
9.Војводина  24  10  14  34
11.Металац  24  9  15  33
12.Вршац  23  9  14  32
13.Спартак  24  7  17  31
14.Беовук 72  24  3  21  27

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 14. КОЛО

Раднички 2016 - Србобран  78 : 73
Раднички (Бг) - Вршац д.о.о.  81 : 47
Раднички (Кг) -Дуга  81 : 59
Пролетер 023 - Карабурма  80 : 57

1.Љубовија  12  10  2  22
2.Пролетер 023  12  9  3  21
3.Србобран  13  8  5  21
4.Раднички (Кг)  12  8  4  20
5.Дуга   13  7  6  20
6.Раднички 2016  12  7  5  19
7.Карабурма  13  3  10  16
8.Вршац д.о.о.  13  2  11  15
9.Раднички (Бг)  12  2  10  14

ПРВА Б ЛИГА 19. КОЛО

Клек Србијашуме  - Ужице  3 : 0
Топлички Витезови - Баваниште 2 : 3
Срем Еатон - Банат  0 : 3
Младост - Тимок   3 : 1
Металац Таково - Дубочица  3 : 1
Јагодина - Борац (Пар)  0 : 3

1.Металац Таково  19  18  1  52
2.Дубочица  19  17  2  52
3.Клек Србијашуме  19  12  7  36
4.Банат   19  11  8  33
5.Ужице   19  11  8  33
6.Борац (Пар)  19  10  9  33
7.Младост  19  10  9  28
8.Баваниште  19  9  10  25
9.Јагодина  19  7  12  22
10.Срем Еатон  19  6  13  17
11.Тимок   19  3  16   8
12.Топлички Витезови 19  0  19   3

Кошаркаши Вршца су на 
гостујућем терену против 
Тамиша успели да освоје 
веома битне бодове у борби 
за опстанак у КЛС и на тај 
начин се екипи тренера Бојана 
Јовичића реваширала за 
пораз у Миленијуму из првог 
дела сезоне. У наредна три 
кола морају да победе барем 
један меч да би им опстанак 
био осигуран. Панчевци су 
на овом мечу наступили без 
Торњанског, Илкића, Крстовића, 
Смиљанића и у већем делу 
утакмице Кнежевића, млади 
резервисти су добили шансу и 
у добром делу меча успели да 
је искористе У првој четвртини 
екипе су се наизменично 
смењивале у вођству, али је 
Тамиш био за нијансу бољи.
Одлично су Панчевци одиграли 
и другу и трећу четвртину, а 
пред  четврти период стекли 
су предност дванаест поена 
(68:54).

У последњем кварталу сјајни 
плејмејкер Вршца, Страхиња 
Јовановић, лидерски је преузео 

контролу над мечом, Вршчани 
су постигли чак 18 поена више у 
последњем периоду у односу на 
Тамиш (15:33). 

- Знали смо да нас очекује 
тежак меч после исцрпљујућег 
пута до Копра, знали смо да 
Тамиш одлично скаутира своје 
противнике и за то има седам 
дана времена. Искористили 
смо што је наш противник био 
без четворице битних играча, 
али похвалио бих моје момке 
не само за игру у последњих 

десет минута већ на изгарању 
у одбрани током целог меча. 
Мислим да је пресудио наш 
мотив и жеља, нама је победа 
значила све, Тамиш је већ 
осигурао наступ у Суперлиги, 
рекао је шеф стручног штаба 
Вршчана Дарко Костић.

Вршац у суботу од 18 часова 
дочекује Слободу из Ужица а 
већ у понедељак од 18 часова у 
Миленијуму игра заостали меч 
против ОКК Београда.

ВРШЧАНИ СЕ РЕВАШИРАЛИ ПАНЧЕВЦИМА ЗА ПОРАЗ ИЗ ПРВОГ ДЕЛА СЕЗОНЕ

ВЕЛИКИ КОРАК КА ОПСТАНКУ
ТАМИШ - ВРШАЦ 83:89 (22:21, 21:16, 25:19, 15:33)

КО Ш А Р К А

АТЛ Е Т И К А

Скупштина Фудбалског савеза подручја Панчево донела је 
једногласну одлуку да се председнички мандат у наредне четири 
године повери вршачком спортском раднику Дејану Сантрачу. 
Некадашњи суперлигашки фудбалски судија за потпредседника је 
предложио Предрага Ратковића као и нови састав Извршног одбора 
који чине: Горан Медаковић, Стеван Королија, Драган Станковић, 
Зоран Јановић, Милорад Стоилковски, Предраг Перовић, Зоран 
Николић, Дејан Поточан, Павел Рохарик, Новица Анђеловски и 
Горан Мрђа. Надзорни одбор чине: Бранко Стојковски, Илија Чула, 
Слађан Пејчић, Слободан Путник и Зоран Ђокић.

Сантрач је у обраћању скупштинарима истакао да је панчевачки 
подручни савез прави пример јединственог савеза и да ће 
му превасходни циљ у мандату бити да ојача његову кохезију. 
Специјални гости Скупштине били су дугогодишњи председник 
Подручног савеза Панчево и истакнути фудбалски судија Станиша 
Бељин, као и шаховски велемајстор Бобан Богосављевић, члан 
Градског већа Вршца задужен за спорт.

-Хвала вам што сте ме се сетили, желим вам да сви осетите 
пријатан осећај када вас се сете млађи фудбалски радници. Када 

једног дана завршите своје каријере, остаје вам само име, то никада 
немојте заборавити и чувајте се међусобно, рекао је Бељин.

Б. Јосимов

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ПОДРУЧЈА ПАНЧЕВО

ЈЕДНОГЛАСНО ПОВЕРЕЊЕ САНТРАЧУ

СПОРТ

ДРУГА ЛИГА КОШАРКАШИЦА
РАДНИЧКИ (БГ) - ВРШАЦ 

81:47 
(18:10, 17:14, 25:10, 21:13)

Кошаркашице Вршца 
поражене су на гостовању 
у Београду, али још увек 
имају добре шансе да 
изборе опстанак. У суботу 
од 15 часова у Миленијуму 
играју једну од најважнијих 
утакмица другог дела сезоне 
против Радничког 2016 из 
Крагујевца.

ВРШАЧКА БИЗНИС ЛИГА 2. КОЛО
СВИСЛАЈОН- ХЕМОФАРМ 

49:44 
(08:15, 11:10, 12:6, 18:13)

Свислајон: Вит 15, Грујин 
12, Бошковић 8.

Хемофарм: Гачановић 16, 
Петров 10, Зеленков 8

ДРУГИ ОКТОБАР - АЛЕНИК 
20:62 

(07:16, 2:16, 9:19, 2:11)
Други окобар: Шмит 

6,Поповић 5
Аленик: Савић16, Авејић 

10, Кораћ 8

Стадион Будућности у 
Алибунару, судија: Урош 
Шуљагић (Б. Карловац), стрелац: 
Јуриша у 78. минуту

ДИНАМО: Томић, Марковић, 
Дашић, Недучић, Војновић, 
Терзић, Н. Вуковић (Кркобабић), 
Булатовић (Рашић), Петровић, 
Јуриша, Јавор (Живковић).

ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, 
Бељин, Станковић, Стојановић 
(Белић), Лазевски (Марковић), 
Велемиров, Станков, В. 
Благојевић, Божић, Тошић 
(Чукић), Балан.

Први званични меч 
Вршчана у пролећном делу 
сезоне завршен је поразом 
у финалу Купа јужног Баната 
против панчевачког Динама, 
тренер Ненад Ковачевић био је 

задовољан како је екипа ушла 
у меч, али не и због испљених 
бољки које су се понављале 
током припремних мечева.

- Имали смо једну велику 
шансу и три четири изгледне 
позиције за стварање гол 

прилика, највише ме брине што 
понављамо пад у последњем 
делу утакмице и на томе 
морамо још да радимо. Пад 
је уследио после принудне 
измене Стојановића, који је 
наступио са температуром 38, 

створио се велики простор 
између одбране и везног реда 
што је Динамо искористио. 
Играли смо добро у првом 
полувремену, били много 
бољи без обзира што су они 
имали пенал, међутим не као 
плод добре акције, већ наше 
индивидуалне грешке. Могли 
смо да поведемо, пропустили 
смо зицер, али то су решиве 
ствари и ја очекујем да већ се 
већ у Суботици покажемо у 
бољем издању. Биће промена у 
тиму у односу на куп утакмицу 
са Динамом, јасан је тренер 
Ковачевић.

Пехар капитену Динама 
Дашићу уручио је нови 
председник Подручног савеза 
Панчево Дејан Сантрач.

КУП ЈУЖНОГ БАНАТА ПРИПАО ПАНЧЕВАЧКОМ ДИНАМУ, ВРШЧАНИ ПРОПУСТИЛИ ВЕЛИКУ ШАНСУ

ДИНАМО 1945 - ОФК ВРШАЦ 1:0 (0:0)
ФУД БА Л

Утешна награда: Голгетер ОФК Вршца Данило Белић

ТРИЈУМФ ВРШАЧКИХ ОДБОЈКАША НА ГОСТОВАЊУ У СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ

БАНАТ НА КОРАК 
ОД ЦИЉА

СРЕМ ИТОН - БАНАТ 0:3 (19:25, 20:25, 15:25)

Одбојкаши Баната славили су важну победу у Сремској 
Митровици и сасвим се приближили зацртаном циљу, 
опстанку у Првој Б лиги.
- Екипа је импресивно изгледала на терену, наставили 
смо низ победа, испоставило се да нам је одмор у 
полусезони јако пријао, екипа је освежена, игра као 
препорођена и математички нам је потребна још 
једна победа да обезбедимо опстанак у сезони када 
испада чак пет екипа. У наредном колу дочекујемо 
последњепласирани тим на табели, Топличке витезове, 
та њихова позиција не мора ништа да значи, али нам 
даје одређену дозу самопоуздања да остваримо циљ 
и пребринемо бриге, нагласио је тренер Баната Игор 
Сантрач.

ОД Б О Ј К А

Јединствена скупштина (с лева на десно): Рохарик, Перовић, Поточан, Ратковић, 
Сантрач, Бељин, Николић, Королија, Јановић и Стоилковски.

На Првенству Србије у дворани за 
млађе и старије пионире, одржаном 
у Београду, одличан наступ имали су 
такмичари АК Атина.

У конкуренцији млађих пионира 
(такмичара рођених 2006/07 године) 

прво место и златну медаљу, уз 
остварен лични рекорд, освојио је 
Марко Младеновски у трци на 200м 
са постигнутим временом од 28,26.
секунди. Друго место је освојио 
Булатовић Данило из панчевачког 

Динама са временом 28,30с,док је 
трећи био Недимовић Страхиња 
из Сурчина са временом од 29,16.с. 
Наступили су још и Кнежевић Душан, 
и Алекса Вејиновић у трци на 60м.

НОВА ТИТУЛА ПИОНИРА МЛАДЕНОВСКОГ
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