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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
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СЕМЕНСКА КУЋА „AXREAL SERBIA“ ОРГАНИЗОВАЛА 
ПРОМОЦИЈУ КВАЛИТЕТНИХ СОРТИ ПШЕНИЦЕ

ДАНИ ПОЉА У 
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 
ШКОЛИ ,,ВРШАЦ“
У Пољопривредној школи „Вршац“ 

одржани су Дани поља, 18. јуна, које је 
организовала компанија „Axreal Serbia 
doo“. Представљене су високоприносне 
и квалитетне сорте пшенице француске 
семенске селекције, као и једна сорта озимог 
шесторедног јечма.

Данима поља присуствовали су 
заинтересовани пољопривредни 
произвођачи, представници Пољопривредне 
стручне службе „Агрозавод“ из Вршца, 
наставници агрономске групе предмета у 
Пољопривредној школи „Вршац“, ученици 
образовних профила Пољопривредни 
техничари и Руковаоци-механичари 
пољопривредне технике, представници 
медија и други.

„Axreal Serbia doo“ је део истоимене 
француске кооперативе коју чини 13.000 
коопераната у Француској. У Србији послује 
више од 10 година, а са Пољопривредном 
школом “Вршац“, у постављању огледа, 
успешно сарађује другу годину за редом. 

-За школу је овакав вид сарадње 
итекако значајан, поготово што се на 
огледним пољима уз саму школу могу 
видети различите сорте истих култура, али 
и различите биљне културе, каже Срђан 
Клиска, директор Пољопривредне школе 
“Вршац“. На тај начин ђаци пољопривредне 
струке лако могу да уоче разлике у сортама, 
као и да на очигледан начин уче, што би и 
требало да буде највише заступљено као 
вид наставе у средњим стручним школама. У 
односу на прошлу, ове године Школа на свом 
имању у дворишту има комплетне површине 
до приближно 10 хектара под  огледима и 
других семенских кућа и то не само пшенице 
и јечма, већ и сунцокрета.

Директор Клиска верује да ће се овакав 
вид сарадње у наредним годинама наставити, 
али и интензивирати и проширити на корист 
свих. 

-Ми смо донирали семе пшенице за 
огледне парцеле у Пољопривредној школи 
„Вршац“ и на тај начин приближићемо 
и ђацима и професорима нешто што је 
најсавременије у производњи пшенице у 
свету, нагласио је Драган Лекић, представник 
„Axreal Serbia doo“ за Јужни Банат. Нама је у 
интересу да и ђаци Пољопривредне школе 
буду упућени у нове европске трендове у 
ратарству, да имају неку основу да свој даљи 
развој. 

Уз поменуте огледне парцеле у школском 
дворишту, Пољопривредна школа „Вршац“ 
има и стотинак хектара обрадивих површина 
на којима ученици стичу практично 
знање које ће им бити злата вредно када, 
за неку годину, постану индивидуални 
пољопривредни произвођачи.

Ј.Е.

Жири у саставу: Јован Зивлак (председник), Душко 
Новаковић, Радомир Андрић, Славомир Гвозденовић и 
Владимир Гвозден, обелоданио је своју одлуку да овогодишњи 
добитник Награде „Васко Попа“ буде  Дејан Алексић за 
књигу песама “Радно време раја”, у издању Културног центра 
Новог Сада. Овогодишњи, 25. по реду, добитник Награде 
„Васко Попа“, проглашен је на конференцији у Удружењу 
књижевника, у Београду, 18. јуна.

-У својој сложеној песничкој књизи, Алексић покушава да 

уједини језик културних амблема и референцијалних слика из 
емпиријскг искуства живота, те су његове песме једна врста 
интерпретације божанске повести и њене људске патње и 
призора свакодневице са скоро тривијалним ситуацијама у 
којима се мит рајске утопије премешта са небеских висина 
у земаљски рај, наводи у свом образложењу жири Награде 
„Васко Попа“. Алексић, тако, евоцира на тренутке поезију 
Васка Попе, пева о сирћету или неком пролазном сусрету, о 
плажи, овешталој фрази или истрошеном жанру путописа 

како би нам открио језичку и смисаону искру у, наизглед, 
депатетизованој, баналној и оскудној стварности. С друге 
стране, он остварује сложену мрежу везану за литерарно 
искуство симболизма и борхеовских лавиринта. Алексић 
спада међу малобројне песнике који су успели да се вину до 
животне иманенције која делује онострано и далеко иако је 
она највише наша, овдашња, блиска и сасвим људска.

Жири оцењује да је књига “Радно време раја” сложена у 
формалном и тематском смислу, те би се рекло да се издваја 
стара песничка тема - усамљеност. 

-Збирка овде задобија егзистенцијалне и когнитивне 
димензије која наткриљује смирен израз и склад између речи 
и смисла, сматра жири. Песнички субјект верује да сваки 
облутак ‘крије у себи по једну реч’, тако је рај овоземаљско 
спасење у трагању за заборављеним, слућеним, али најчешће 
неизреченим речима. Збирку карактерише тријадна 
структура која потврђује Алексићеву песничку вештину кроз 
разноликост у изразу: од песама кратког стиха са јасном 
поентом и духовно-ироничним осенчењима, преко дуже 
наративне поеме “Верујем” што афирмише моћ оног сада, све 
до песама дужег стиха.

Овогодишњи лауреат Дејан Алексић изабран је у 
конкуренцији 80 књига песама, које су биле у ширем избору 
и које је жири разматрао. Све су оне део песничке продукције 
објављене прошле године коју жири оцењује разноврсном 
са снажним изражајем модерног духа у поезији. Закључак 
жирија је да поезија опстаје као снажан израз и допринос 
битним разговорима са друштвом, културом, историјом и 
човеком уопште, мада јој савремено друштво и овдашња 
култура не поклањају посебну пажњу.

Награда „Васко Попа“ је значајна јер афирмише 
модерну српску поезију у чије је темеље уграђено поетско 
стваралаштво песничког великана Попе. Ово престижно 
признање установљено је 1995.године, и уручује се у Вршцу 
на рођендан Васка Попе, 29.јуна, на свечаности у Градској 
кући. Оснивачи награде су Агенција „Ђорђевић“ и Друштво 
„Вршац, лепа варош“ из Вршца. Састоји се од новчаног 
дела и Повеље са ликом Васка Попе, рад Милана Блануше, 
академског сликара. Дародавци новчаног износа су Град 
Вршац и”Сензал капитал”, власника Радета Ракочевића, а Град 
Вршац је и покровитељ овог признања.

Ј.Е.

СТРУЧНИ ЖИРИ НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ ПЕСНИЧКЕ НАГРАДЕ ОДЛУЧИО:

ДЕЈАН АЛЕКСИЋ - ОВОГОДИШЊИ 
ЛАУРЕАТ НАГРАДЕ „ВАСКА ПОПЕ“

Проглашење добитника Награде „Васко Попа“

Дани поља у Пољопривредној школи „Вршац“

За избор овогодишњег добитника Награде 
„Васко Попа“ у ужем избору биле су збирке 
песама: “Размножавање домаћих животиња” 
Тање Ступар Трифуновић, “Дневник дневног 
дисања” Бранислава Вељковића, “Позајмљена 
светлост” Марије Шимоковић, “Зашто се нисам 
руковао са мајмуном од бронзе” Веселин 
Мишнић и “Непознавање природе” Радивоја 
Шајтинца.

СВИ „ВАСКОВИ“ ЛАУРЕАТИ

Досадашњи добитници награде су:
1995. Борислав Радовић (”Песме”, СКЗ, Београд)
1996. Иван В. Лалић (”Песме”, Просвета, Београд)
1997. Стеван Раичоквић (”Ране и касне песме”, 
СКЗ, Београд)
1998. Милутин Петровић (”Наопако”, Градац, 
Чачак)
1999. Слободан Зубановић (”Саркофаг”, Народна 
књига, Београд)
2000. Љубомир Симовић (”Сабране песме”, 
Стубови културе, Београд)
2001. Новица Тадић (”Ноћна свита”, Глас српски, 
Бања Лука)
2002. Милош Комадина (”Свеједно”, Рад, 
Београд)
2003. Саша Јеленковић (”Књига о срцу”, Повеља, 
Краљево)
2004. Душко Новаковић (”Изабрао сам месец”)
2005. Милан Т. Ђорђевић (”Црна поморанџа”, 
Рад, Београд)
2006. Радмила Лазић (”Зимогрозица”, Народна 
књига, Београд)
2007. Вујица Решин Туцић ( “Гнездо параноје”, 
Каирос, Сремски Карловци )
2008. Војислав Карановић (“Наше небо”, Завод 
за издавање уџбеника, Београд )
2009. Мирослав Максимовић (“77 сонета о 
животним радостима и тешкоћама”, Просвета, 
Београд)
2010. Иван Растегорац (“Глава”, Издавачко 
друштво Источник, Београд )
2011. Драган Јовановић Данилов (“Моја тачна 
привиђења”, Архипелаг, Београд)
2012. Томислав Маринковић (“Обичан Живот”- 
Центар културе Нови Сад )
2013. Живорад Недељковић (“Талас”- Архипелаг, 
Београд., Београд)
2014. Зоран Богнар (Инсомија беле ноћи 
-Драганић)
2015. Јован Зивлак (“Под облацима“ – Адреса 
Нови Сад)
2016. Радомир Андрић (“Осим једне ствар”-
Филип Вишњић Београд)
2017. Адам Пуслојић (“Сомнабулиа Балканика”  
Лексика, Бор)
2018. Бојана Стојановић Пантовић (“У обручу”  
Повеља, Краљево)
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ВРШАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ОТВОРЕНО СРЦЕ СВЕТА“ 

НАПОКОН 
У НОВОМ 

ПРОСТОРУ
Удружење „Отворено срце света“ 

основано је давне 1979. године. 
Једина је организација на подручју 
Града Вршца која пружа подршку и 
помоћ особама са интелектуалном/
вишеструком ометеношћу и деци 
предшколског узраста са сметњама у 
развоју, укључујући њихове родитеље, 
старатеље, стручњаке, сараднике и 
волонтере. 

Циљ удружења је повећање 
степена социјалне укључености кроз 

унапређење здравља, социјалних 
компетенција и квалитета живота младих 
са интелектуалном/вишеструком 
ометеношћу и утицај на развојни 
потенцијал деце са сметњама у развоју, 
што подразумева оснаживање њихових 
породица и смањење дискриминације у 
друштву.

Прошле године Удружење је, 
као донацију, од господина Милана 
Поповића добило кућу. Након нешто 
више од годину дана, а захваљујући 
људима добре воље који су омогућили 
реконструкцију, опремање и 
прилагођавање постојећег простора 
особама са инвалидитетом, чланови 
Удружења напокон могу да своје 
активности наставе у сада адекватним 
условима.

Након наставка са радом у новом 
простору, план је отварање Дневног 
боравка за младе са интелектуалном/
вишеструком ометеношћу. Оснивање 
Дневног боравка има за циљ развој 
потенцијала и способности корисника,  
припрему за самостални живот, радно 
оспособљавање за једноставне радне 
операције, развијање социјалних 
вештина и стварање услова за социјалну 
инклузију. На овај начин обезбедио 
би се квалитетнији живот како особа 
са интелектуалном/вишеструком 
ометеношћу и њихових породица 
и дао велики допринос у процесу 
деинституционализације.

Такође, један од циљева јесу  наставак  
и унапређивање рада са децом са 
сметњама у развоју и психосоцијална  
подршка родитељима.

Овим путем чланови Удружења 
захваљују се свим људима отвореног 
срца који су им омогућили да напокон у 
свом простору наставе са радом.

Марија Кери Кутлешић, 
дефектолог - логопед

Прошле суботе, Избиште је 
било домаћин десете, јубиларне 
манифестације под називом „Дани 
банатске кухиње“, у организацији 
сеоске Месне заједнице. 
Припремљен је спортски и 
културно - уметнички програм. 
Осим фудбалског турнира за 
основце и средњошколце, наступа 
избиштанског Културно - уметничког 
друштва, кулинарске екипе 
распалиле су ватре и у котлићима 
спремали различите специјалитете. 
Допринос манифестацији дали су 
и чланови Удружења пензионера, 
Актива жена, шах клуба, карате 
клуба... 

Учесници су добили захвалнице, 
а гости су потом дегустирали 
припремљена јела. Подршку 
избиштанској манифестацији 
пружио је Град Вршац, а учеснике је 
посетила градоначелница Драгана 
Митровић са члановима Градског 
већа.

-На овај начин показујемо да 
не мора све да се дешава само у 
граду, свако село је специфично по 
обичајима, својој традицији, рекла 
је градоначелница Митровић. Ово 
је начин да мештани обележе и 
сачувају ту традицију, а ми, као 
локална самоуправа, морамо бити 
ту да их подржимо да истрају у томе 
и у будућности. Град Вршац има 22 
насељена места, важно је да свако 
од њих подржимо како би наша 
села остала јединствена и како би 
истакла своје посебности.

Програм је представио Милош 
Милунов, председник Савета Месне 
заједнице Избиште, подсетивши 

на фолклорце, чланове Културно - 
уметничког друштва „Венац“, Карате 
клуба „Соко“, као и госте из Градског 

културно - уметничког друштва „Лаза 
Нанчић“ из Вршца. 

Милунов се захвалио 
градоначелници и члановима Већа 
што су, својим доласком, пружили 
још једну подршку селу и овој 
манифестацији. 

-Посета градске власти за нас 
је као ветар у леђа, да наставимо 
и даље да радимо, нагласио је 
председник Савета избиштанске 

Месне заједнице. 
Сеоски парк су заузели 

кулинари, а међу њима су били 

и избиштански ловци који су 
припремили гулаш од дивљачи. 
Било је то једно лепо дружење, уз 
песму и игру фолклораца, спортска 
надметања, а победници су били 
сви. Манифестација је завршена 
свечаним ручком где су се сви 
уверили у добар укус банатске 
кухиње.

Ј.Е.

МИНУЛОГ ВИКЕНДА У ИЗБИШТУ ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА 

ДАНИ БАНАТСКЕ КУХИЊЕ

Акција “Сакупи хумани чеп”, чији 
је иницијатор вршачко Удружење 
параплегичара и квадриплегичара 
„Паракад ВШ“, наставља своју мисију. 
Недавно су постављене нове кућице 
за одлагање пластичних чепова које 
грађани прикупљају. Нове локације су 
Велико Средиште и Павлиш.

Кућице праве радници Јавног 
комунално предузеће „Други октобар“, и 
оне су се потврдиле као идеално место 
за прикупљање пластичних чепова, 
прво на локацијама у граду, а сада и по 
насељеним местима.

-Захваљујемо се свим мештанима и 
оним најмлађим који су се укључили 
у нашу акцију „Сакупи хумани чеп“ у 
Великом Средишту и Павлишу, као и 
свим радницима ЈКП “Други октобар” 
на челу са директором Небојшом 
Перићем, који су нам направили кућице 
за чепове, каже Драган Виторовић, 
председник Удружења параплегичара и 
квадриплегичара „Паракад ВШ“.

Кућица за прикупљање чепова 
постављена је у Предшколској установи 
„Бранко Радичевић“ у Великом Средишту 
где су је малишани с радошћу дочекали 
како би наставили да прикупљају чепове 
вредно и ревносно, као и до сада.

-Одавде нам стиже доста чепова, 
каже Виторовић. Донирали смо  једна 
инвалидска колица за потребе сеоске 
амбуланте, а деца из Великог Средишта 
су упорна у прикупљању пластичних 
чепова зато су добили ову нашу кућицу. 
Желим да се захвалим и овим најмлађиим 
мештанима Великог Средишта, као и 

њиховим родитељима и свима који су се 
укључили у акцију.

Према речима Виторовића, „Параквад 
ВШ“ се труди да свим ученицима олакша 
прикупљање чепова и њихово одлагање.

Руководство и васпитачице 
средиштанског вртића усмеравају 
малишане и уче их да буду хумани, да 
воле своју животну средину и штите је, 
као и процесу рециклаже. Васпитачице 

кажу да је „Параквадова“ акција постала 
већ рутина, да је протеклих година било 
7 до 8 испорука пластичних чепова. 

Нова кућица за одлагање пластичних 
чепова постављена је и у Павлишу. 
Житељи овог насељеног места такође 
су укључени у акцију „Сакупи хумани 

чеп“. Из дана у дан укључује се све 
више мештана са жељом да се продајом 
сакупљених чепова купи неко помагало 
које ће олакшати живот особама са 
инвалидитетом.

Из „Параквада ВШ“ подсећају да је 
сакупљање пластичних чепова свих 
врста хуманитарна акција јер се на тај 
начин помаже куповина ортопеских 
помагала за особе којима је то потребно. 

Осим хуманитарног, акција има и 
еколошки карактер, учи нас да бринемо 
о животној средини, штитимо је. Јер, 
за разградњу производа од пластике 
потребно је стотинак година.

Ј.Е.

АКЦИЈА „ПАРАКВАДА“ НАСТАВЉА СВОЈУ МИСИЈУ

НОВЕ КУЋИЦЕ ЗА „ХУМАНИ ЧЕП“

 Подршка у очување сеоске традиције: Градоначелница Драгана Митровић са мештанима 

Нова кућица за малишане Великог Средишта
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Највећа пажња, наравно, 
посвећује се квалитету и 
исправности пијаће воде кажу у 
Служби Водовод и канализација. 
Руководилац Сектора, Наташа 
Биочанин, наглашава да се у граду, 
на недељном нивоу, узме од 15-20 
узорака из водоводне мреже.

- Узимају се узорци за физичко - 
хемијску и бактериолошку анализу 
коју за нас обавља Завод за јавно 
здравље Панчево. Такође, редовно 
се узоркује вода и у свим сеоским 
насељима тако да на месечном 
нивоу урадимо преко 120 анализа 
хигијенске исправности воде.

 Биочанинова каже да се дешава 
понекад да неки узорак искочи у 
погледу микробиологије, нарочито 
у летњем периоду. У таквим 
ситуацијама врши се испирање 
мреже и појачана дезинфекција 
воде.

- Важно је истаћи да нас надлежне 
државне институције прате, а сви 
извештаји о квалитету и хигијенској 
исправности воде надлежни Завод 
за јавно здравље шаље најпре 
инспекцијским органима а затим 
нас обавешта о резултатима. 
Уколико дође до одступања 
у референтним вредностима 
бактериолошке исправности, врши 
се испирање мреже у делу где се 
добила неисправна анализа, врши 
се појачано хлорисање и потом, 
три узастопне анализе. Док се не 

утврди хигијенска исправност 
воде на том месту забрањује се 
њена употреба. Напомињем, да 
су то изузетно ретке ситуације, 
закључује Наташа Биочанин.

Шеф Службе Водовод, 
Александар Шмит, осврнуо се на 
обим послова у сектору за који је 
одговоран. Служба одржавање 
водовода ради узорковање воде, 
одржавање кућних прикључака, 
отклањање кварова на мрежи, 
бунарима, електро и машинској 
опреми у граду и свим селима. О 
свему томе брине одабран тим од 
48 људи. 

- Комплетна водоводна мрежа 
у граду и свим селима износи око 
300 км, од тога половину чини 
градска мрежа. Од свих села само 
се Павлиш и Јабланка снабдевају 
водом из градског водоводног 
система док осталих деветнаест 
имају сопствена изворишта која са 
собом носе и своје проблеме. Нека 
села смо на одржавање преузимали 
током претходних година, 
последње село које смо преузели 
је Уљма и тренутно су тамо у току 
радови на реконструкцији, каже 
Александар Шмит, шеф Службе 
Водовод.

Проблеми су свакодневни. 
Углавном мањи на кућним 
прикључцима, ситна цурења 
у шахтама и слично. Међутим, 
Шеф Службе Водовод истиче да 
се у топлим периодима дешавају 
и проблеми на бунарима, на 

њиховој електро опреми, а када 
дође до временских непогода са 
грмљавином проблеми су редовни. 
Тада у селима која су на већој 
надморској висини често долази 
до квара.

- Број интервенција наших људи 
на терену, на месечном нивоу, 
износи преко 100. Инжењери 
који раде у Служби Водовод и 
канализација покривају све врсте 
делатности, највећи проблем 
представља удаљеност села. Сем 
тога, мреже у селима годинама 
нису одржаване и приликом 
преузимања сваког села пре свега 
смо морали да радимо озбиљне 
реконструкције, замене водомера 
свих потрошача који нису били 
мењани годинама уназад.

Руководилац Сектора 
Водовод и канализација, Наташа 
Биочанин,  истакла је да се ЈКП “2. 
октобар”од 2003. године брине 
о водоснабдевању и у вршачким 
селима. Преузимање одржавања 
сеоских водоводних система 
вршено је постепено.

- Прошле године преузели 
смо Куштиљ и Месић, ове године 
и Уљму, и сада су сва села под 
нашом ингеренцијом. Наравно, 
било је много проблема јер 
су људи у сеоским срединама 
имали другачије принципе 
водоснабдевања и навике 
измиривања својих обавеза. 

Б.Ј.

СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП “2. ДРУГИ ОКТОБАР” БРИНЕ О КОМПЛЕТНОМ ВОДОСНАБДЕВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА

ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ 
ВОДЕ НА ПРВОМ МЕСТУ

Без проблема у водоснабдевању: 
Александар Шмит, руководилац Сектора Водовод ЈКП “2. октобар”

ПУТ ВОДЕ - ОД ИЗВОРИШТА ДО ЧЕСМЕ

Сирова подземна вода се пречишћава на Постројењу за прераду воде и са постројења шаље се у 
градску водоводну мрежу и систем резервоара који се налазе у вишим зонама града – на Вршачком 
брегу, чија је укупна запремина приближно 6000 кубика. Заједно са новим резервоаром за воду у 
оквиру Постројења за прераду воде, чија је запремина 3000 кубика, Град Вршац има 24-часовну 
резерву воде.

 - Изградњом фабрике воде подигли смо капацитете складиштења воде за још 3000 кубика. 
То значи да уколико би се десила нека већа хаварија или ремонт у оквиру система, могли бисмо 
целодневно да снабдевамо град водом. Такође, на изворишту у фабрици воде имамо дизел 
агрегате, један покрива бунаре, други агрегат покрива фабрику воде. Уколико би дошло до 
потпуног колапса електродистрибутивног система оспособљени смо да град снабдевамо водом, 
закључио је Александар Шмит.

Град Вршац се снабдева водом путем јавног водоводног 
система од 1962. године. Од 1962 - 1977. извориште није 
било довољног капацитета, па је у летњим периодима 
долазило до рестрикција, али од 1977. године до данас 
Вршац никада није имао рестрикцију воде, чак ни у летњем 
периоду када су температуре преко 40 степени и када су 
потребе за водом изузетно високе. Данас на изворишту 
подземних вода „Павлиш“ постоји 17 бушених бунара, 
дубине око 100 м, чији капацитети задовољавају потребе 
свих потрошача.

Одговорност према корисницима: 
Наташа Биочанин, руководилац Сектора 
Водовод и канализација ЈКП “2. октобар”
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1. Пословни простор  у Уљми, Трг Ослобо-

ђења бр.4 у површини од 280,00 m2 (I зона) са 
почетном ценом од  42.000,00 динара месечно

2. Пословни простор  у Вршцу, Доситејева 
бр.7 у површини од 38,00 m2 (I зона) са почетном 
ценом од 18.240,00   динара месечно

Ови пословни простори се издају на 
одређено време у трајању од 2 године у 
виђеном стању                 

3. Гаража у Вршцу на Омладинском бр. 12 
означена са бројем 3 у површини од 15,00  m2 
са почетном ценом од  1.500,00 динара месечно 
без ПДВ-а                

 4. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 
бр. 1-2 означена са бројем 15 у површини од 
15,00  m2 са почетном ценом од  1.500,00 динара 
месечно без ПДВ-а               

Гараже се издају на одређено време у трајању 
од 2 године у виђеном стању                  

У цену закупа није урачунат ПДВ који ће 
се обрачунавати и фактурисати у складу са 
Законом.

На јавном надметању могу да учествују 
физичка и правна лица која доставе уредну, 
писану и благовремену пријаву.

Исправном пријавом, односно понудом 
сматра се пријава односно понуда која садржи 
следеће елементе и прилоге:

А) податке о подносиоцу пријаве и то 
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија 

личне карте, број текућег рачуна и назив банке 

код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар 

који води надлежни орган, копију решења о 
додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном 
евидентирању за ПДВ, уколико је у систему 
ПДВ-а, копију депо картона код пословне банке;

-за правна лица: копију решења о упису 
правног лица у регистар који води надлежни 
орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, 
копију потврде о извршеном евидентирању за 
ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију депо 
картона код пословне банке;

Б) потврду надлежног органа да подносиоцу 
пријаве није изречена мера забране обављања 
делатности у претходне две године (уколико 
пријаву подноси правно  лице или предузетник);

В) доказ да је подносилац пријаве измирио 
закупнину, уколико је већ закупац  пословног 
простора у јавној својини Града Вршца  или 
уколико је оснивач (члан) правног лица које је 
закупац 

Г) да уплати депозит у висини од 20% од 
почетне цене без ПДВ-а  приликом подношења 
пријаве;

Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца 
пријаве

Једно лице може да поднесе пријаву за више 
пословних простора, с тим што је у обавези да 
за сваки простор поднесе посебну пријаву и 
уплати депозит.

Подносиоци неблаговремених пријава не 
могу учествовати на јавном надметању односно 

отварању писмених понуда.

Комисија ће одбацити непотпуне и 
неблаговремене пријаве.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа односно  до петка   
28.06.2019.године до 10 часова.

Пријаве се подносе препорученом 
пошиљком или предајом пријаве на 
деловодник-писарницу Градске Управе Града 
Вршца . Предаја се може извршити до петка 
28.06.2019.г. до 10 часова.У разматрање,као 
благовремене,  ће се узети пријаве које стигну 
до назначеног рока  у писарницу Градске 
Управе.

Отварање писмених понуда уз присуство 
понуђача обавиће се 28.06.2019.године са 
почетком у 12 часова у просторијама Одељења 
за имовинско-правне послове у Вршцу Дворска 
10а.

Најповољнији понуђач са којим ће се 
закључити уговор о закупу дужан је да пре 
потписивања уговора преда закуподавцу две 
соло (регистроване ) менице као средство 
обезбеђења са меничним овлашћењем.

За све ближе информације и могућност 
разгледања понуђених локала обратите се 
Одељењу за имовинско-правне послове 
Градске Управе Вршац, Дворска 10а, тел.бр. 
013/ 821-614 сваког радног дана у времену од 
09-14 часова до 27.06.2019.г.  

Град Вршац  

издаје у закуп 
путем прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама и то:    

У циљу постизања бољих 
пословних резултата и вишег 
степена сарадње, у Привредној 
комори Војводине (ПКВ)овог месеца 
одржан је Пословни форум са 
Републиком Српском, у организацији 
Покрајинске владе и ПКВ,као једна од 
манифестација „Сајма завичаја“.

Овим поводом, окупило се преко 70 
привредника из Републике Српске и 
Републике Србије, као и представника 
најзначајнијих институција у региону.

„Присуство великог броја 
еминентних привредника, као и 
највиших представника власти 
свакако ће допринети да остваримо 
најзначајније циљеве данашње 
манифестације: унапређење наше 
пословне сарадње, повећање робне 
размене, јачање производних 
капацитета прерађивачке индустрије, 
отклањање баријера у пословању 
и даљем подстицају заједничким 
наступима наших компанија на 
трећим тржиштима“, рекао је 
председник ПКВ Бошко Вучуревић у 
свом обраћању присутнима.

Он је навео да је војвођанским 
привредницима Република Српска 
једно је од најзначајнијих тржишта. 

„Годинама уназад, вредност извоза 
је много већа и премашује вредност 
увоза три до четири пута. Из сарадње 
се остварује позитиван салдо размене 
уз висок проценат покривености 
увоза извозом“, истакао је Вучуревић 
и додао да се, уз координирану 
активност привредних комора, 
а нарочито влада, жели постићи 
смањење евентуалних препрека 
несметаног протока роба, као и 
давање подстицаја активностима 
компанија кроз заједничке наступе. 

У свом обраћању, председник 
Покрајинске владе Игор Мировић 
истакао је да је интензивирање 
међусобне привредне сарадње, 
истовремено основ за све друге 
видове сарадње Србије и АП 
Војводине и Републике Српске.

„Наша привредна сарадња већ има 
наглашену тенденцију раста. Важно је 
да она буде активнија и конкретнија у 
свим сегментима“, рекао је Мировић 
и додао да је економско, друштвено 
и свако друго повезивање Републике 
Србије и Републике Српске логично 
и да је привреда ту у најзначајнијој 
улози.

Присутнима се обратио и 

председник Владе Републике Српске 
Радован Вишковић,који је нагласио 
колико је значајна подршка коју је 
Влада РепубликеСрбијепружила 
Републици Српској у протеклих 
неколико година кроз инвестиције 
у инфраструктурне пројекте. Он је 
додао да је циљ оваквих скупова 
тешње повезивање пословних 
заједница са обе стране Дрине, те да 
су неопходни заједнички наступи на 

трећим тржиштима као и подизање 
нивоа конкурентности целокупног 
региона. 

На Пословном форуму, присутнима 
се обратио и председник Привредне 
коморе Републике Српске Борко 
Ђурић, а примере добре праксе 
пословања на обе територије 
презентовали су привредници 
Републике Српске и Републике 
Србије.

Одржан пословни форум са Републиком Српском 
у привредној комори Војводине
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00

ИНТЕРВЈУ

Како сте се и када нашли у овој 
професији?

-Сасвим случајно. Слободан 
Живковић - Бобан, нажалост покојни, 
који је радио тада као сниматељ са 
Ремусом Аврамескуом, новинаром 
РТС- а, дописником из Вршца, отишао 
је у Америку, а ја сам га заменио, у 
лето 1987.  Све што сам знао о камери, 
научио сам од колеге Теа Вину, такође 
покојног, дугогодишњег сниматеља ТВ 
Војводина. Био је старији, искуснији, 
завршио је академију у Румунији, 
долазио је често у Вршац, јер је одавде 
родом. 

Који је био један од Ваших првих 
важнијих задатака?

-Почео сам са снимањима са 
Ремусом, од Ковина до Зрењанина, 
наравно и Вршац. Радио сам и са 
покојним новинарима Мишом 
Пушићем, Радованом Бранковим, онда 
је дошао серијал Никола Лоренција 
„Сеоба Срба“. Радило се данима, ту сам 
стицао знање и искуство. Допало ми 
се све то, видео сам велику могућност 

за неку креацију. Снимале су се тада и 
„Варошарије“, овде у Вршцу. Освојио 
ме је овај позив, а изгледа да сам 
и ја, на неки начин, освојио друге 
људе, јер тражили су ме да раде са 
мном. Студирао сам нешто сасвим 
друго, Пословно - правни факултет у 
Суботици, сада је то менаџмент. 

Ваш је снимак румунске 
револуције и скидања са власти 
Чаушескуа, као један једини, 
обишао је свет. Како се то догодило?

-Било је то у децембру 1989. 
Све ТВ и новинске агенције чекале 
су на ватинском прелазу да уђу 
у Румунију, нису никог пуштали, 
20 и више дана нико није ушао. 
Предложио сам Ремусу да одемо 
на Калуђерово. Тако смо и урадили. 
Када су тог дана у 12 сати стрељали 
Чаушескуа, румунски цариник је 
подигао рампу, спустио „јежеве“, и 
пустио нас да пређемо границу. Сео 
сам у Ладу, возио до првог места, 
Оравице, људи су били на улицама, 
буквално су скакали на наш ауто. 
Некако смо прошли до Темишвара, 
ни сам не знам како, али нашао сам 
се на балкону на Тргу Опера. За људе 
ТВ није новинар, него онај ко носи 
камеру. Били су одушевљени, попели 

су ме на балкон, дали ми микрофон, 
а ја не знам румунски. Шта да кажем?! 
Поздравио сам их на српском! Никада 
то нећу заборавити, било је од 100 
до 200 хиљада људи, по њиховим 
проценама. Када сам подигао руку, 
сви су клицали Србији. Доживљавали 
су нас као прозор у свет! Када су 
чули да сам из српске ТВ, кренуле су 
овације, два пута су ме враћали на 
бис. А, ја сам их само поздравио, и то 

на српском?! Али, разумели смо се. Ту 
сам направио снимке, имао сам један 
пех, техничко - технолошки. Имао 
сам стару, слабо осетљиву камеру на 
светлост, а мрак је већ пао, било је 
зимско време. Узели смо и неке изјаве. 
Ту су били Ремус Аврамеску, Слободан 
Живковић и новинар румунске 
редакције Лучиан Марина. Журили 
смо да се што пре вратимо кући, 
југословенски Конзулат у Темишвару 
нам је обезбедио да пређемо брзо, 
чак без контроле. Отишли смо право 
на стари предајник код Куле, већ 
су дошли техничари из Београда и 
успоставили линк директно за Брисел, 

са вршачког брега, што је до тада било 
незамисливо. Кренула је црно - бела 
слика, реаговали су из Брисела, сишао 
сам до редакције по колор адаптер. 
Међутим, кад смо добили слику у 
боји, није било тона. Није било више 
времена, пуштено је тако, уз коментар 
да је то слика са трга у Темишвару. Та је 
слика обишла цео свет од Аустралије 
до Америке! Био је то једини снимак 
румунске револуције, после 20 и 
нешто дана затворених граница. 
Тек касније, у току те ноћи, стигле су 
екипе Франспреса и осталих светских 
медија. Били смо актуелни, 5-6 сати 
испред свих њих.

Како сте Ви све то доживели?
-Било је то моје прво искуство где 

се пуцало. Врло брзо уследио је рат 
на просторима бивше Југославије 
где сам свашта доживео, пуцали су 
и на мене. Након тог нашег првог 
снимка у Темишвару, почело је 
пушкарање по Румунији. Ми смо 
свакодневно извештавали, одлазили 
тамо, снимали, враћали се. Било је 
тренутака када је камера могла да ме 
кошта главе. Носио сам акумулаторе 

ДАМИР ЧУБРИЛО, СНИМАТЕЉ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНА, СВЕДОК БРОЈНИХ ДОГАЂАЈА НА ПРОСТОРИМА СФРЈ:

ПРОФЕСИОНАЛАЦ И КАДА 
ПАДАЈУ ГРАНАТЕ

Дамир Чубрило већ 32 године ради као 
сниматељ РТ Војводина. Има богату и успешну 
каријеру. Његов снимак обишао је свет као 

прва жива слика румунске револуције скидања 
са власти Чаушескуа, када су румунске државне 
границе биле блокиране 20 и више дана и ниједна 
новинарска екипа није могла да уђе у ту земљу. 
Нису га заобишла ни ратна дешавања на простору 
бивше Југославије. Сведок је важних историјских 
догађаја из ратних деведесетих. Било је тренутака 
када је због камере могао и главом да плати. Али, у 
рукама је увек чврсто држао своју камеру и бележио 
шта се около дешава. Био је прави професионалац 
и када су около падале минобацачке гранате, тик 
уз његов ауто. Заволео је своју професију мада се, 
каже, случајно нашао у свему томе.
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за камеру око струка, изгледале су као 
реденик за муницију. Касније сам тек 
чуо да је снајпериста хтео да ме убије 
у дворишту Политехничког факултета 
у Темишвару, мислио је да сам 
терориста, које је Чаушеску ангажовао 
да бране режим. Све због тих батерија 
око појаса. У једном моменту, сви су 
кренули на мене, ништа нисам схватао 
у почетку. 

Било Вам је то прво ратно 
искуство, али, нажалост, не и 
последње. Шта је уследило?

-Када је почело у Хрватској, кренуо 
сам од Вуковара, преко Кордуна, 
Баније, Лике, Далмације... да би, након 
годину дана, кренуло и у Босни. Нема 
терена где нисам био да снимам. 
Погодила ме је једна минобацачка 
граната, дуго се тај снимак и вртео. 
Колега је возио ауто, ја сам снимао 
кроз прозор, граната је пала испред 
нас, погодила је дечка из Сарајева, 
који је седео иза мене у ауту. Ранила 
га је, није га убила, погинуо је возач. 
И у Тењу нам је минобацачка граната 
погодила ауто. Гађали су ме више 
пута и снајпером, од Херцеговине, 
Дубровника... Тамо лети камен, и 
он може да те убије. Мој снимак је и 
рушење Жежељевог моста у Новом 
Саду, врти се већ 20 година. Била је 
мркла ноћ. Сећам се, погодили су 
мост, он пада, Дунав је стао! Кад је вода 
надошла и Дунав поново кренуо, била 
је страшна бука, летело је и камење, 
нисам то никада доживео. 

Које још тешке тренутке памтите 
из свог ратног искуства, нажалост 
богатог? 

-Смрт колеге Вељка Сандића са 
којим сам радио дуго година. Дошли 
смо из Бањалуке, настрадао је код 
куће, али тај догађај и данас памтим. 
Доста је мојих колега и дописника 
умрло. Провео сам доста времена 
на Кордуну, на Петровој гори, у 
ратној болници са др Кресојевићем, 
затим читаву кампању Милана 
Бабића, Милана Мартића, са бившим 
лидерима Републике Српске Крајине, 
био сам на преговорима на почетку 
рата у Босни. Присуствовао сам 
неким значајним догађајима из наших 
ратних година. Сећам се како је Алија 
Изетбеговић изашао на телефонски 
позив, звали су га из Америке, вратио 
се и није хтео да потпише договор о 
подели Босне. Било је то недељу дана 

након убиства Гагровића на српској 
свадби, одатле је све кренуло. Био сам 
на суђењу Слободану Милошевићу 
у Хагу, 2005. Био сам у контакту са 
његовом одбраном и, да није умро 
у затвору, можда би ме позвали за 
сведока. Био сам сведок ратних 
дешавања од 1991. до 1999. године.

Да ли сте се некада уплашили за 
свој живот?

-Нисам. Никада. Не знам како 
и не знам зашто, ваљда нисам ни 
размишљао о томе шта све може да 
се деси. А, кад сад помислим, било 
је доста ситуација, од прелажења 
коридора код Брчког где су гађали 
преко Саве, до Горажда, преласка 
читаве Баније ноћу аутом, без светала. 
Прошао сам путем поред Купе, са 
Петрове горе, 3 сата пре него што је ту 
погинула шабачка ТВ екипа. 

Да ли сте добили неко признање 
од своје медијске куће за све то?

-Јесам. Тадашњи директор 
Телевизије Петар Љубојев уручио ми 
је награду на годишњицу ТВ Нови Сад. 
Добио сам плакету. Био сам млад, тек 
сам примљен у радни однос, али било 
је пуно тога урађеног.

-У РТ Војводина сам већ 32 године. 
Имам једну паузу. Отишао сам, 1994, 
на место  директора Кошаркашког 
клуба „Војводина“. Успешно сам га 
водио 2 године. Схватио сам да, 
ипак, много волим своју професију и 
вратио сам се на ТВ. Раније сам, много 
година провео на теренима, и ратним 
и мирнодопским. Путовао сам од 
Африке до Аустралије, по Европи од 

Финске до Туниса. Од кад је завладао 
мир, имам други режим рада. У 
информативној сам редакцији. Живим 
у Вршцу, одлазим у Нови Сад на посао. 

Не идем више на терен. Провео сам 20 
и више година тако радећи. Деца су 
ми порасла. Одем на терен на недељу 
дана па се не вратим 3 месеца. 

Како је изгледала камера, 
техника када сте почели да 
снимате, а како је то данас?

-Огромна је разлика. Почео сам да 

радим са старом камером вршачког 
дописништва. Једном сам измерио 
комплетну опрему - носио сам 35 кг 
тешку опрему, сам, без асистента. Сада 
радим с камером која нема више од 4 

кг. Имам картицу која је 2х2, а пре су то 
биле траке 20х30. 

Сарађивао сам са стотином колега 
новинара, али највећи утицај на мене 

имао је Ремус Аврамеску. Изгубио сам 
оца врло рано, изненада, Ремус ме је 
„вукао“ када ми је било најтеже, много 
ми је помогао, увукао ме је поново 
и у посао и у живот. Није ми давао 
да седим код куће, одлазили смо, 
радили, мислим да сам некако лакше 
преболео тај тежак период у мом 
животу. Некако смо се нашли Ремус 
и ја и до данас смо остали и колеге и 
другари. Захвалан сам му. 

Да ли сте се још нечим бавили у 
животу?

-Читав живот сам, уз телевизијски, 
радио и неки други посао. Са Гоцом 
Ковачевић из Омладинског сервиса, 
отворио сам први комисион у Вршцу, 
преко од „Шарана“. Радио је од 1989. 

до 1992. Још као студент, радио сам 
лети преко Омладинског сервиса, у 
Пивари од 14. године. Сећам се, купио 
сам од првих пара мотор Јава 350, 
1979. Имао сам 16 година, недовољно 
да могу и да га возим. Било је свашта, 
добио  сам забрану од полиције. И 
сада приватно радим. Имам 2 фирме, 
поред посла у РТ Војводина. Бавим 
се превозом путника и робе. Када су 
ми деца стасала за факултет, требало 

је више пара, неки додатни извор 
прихода. Волим своју професију, али 
схватио сам да не могу само од тога 
да живим. Никад се нисам жалио на 
приходе у ТВ, остао сам да радим и у 
тешким годинама. 

-Ја сам и оснивач мушког 
одбојкашког клуба у Вршцу, моја 
генерација, Валериан Лука, покојни 
Брана Станишић, Дуле Павловић, 
Зоран Арашков, Драгољуб 
Стојадиновић, Срђан Московљевић...  
Све нас је окупио Лука Аурелиан. 
Били смо на школској олимпијади у 
Суботици, 1978, и кад смо се вратили, 
основали смо Мушки одбојкашки 
клуб „Младост“. Женски је већ увелико 
постојао. Били смо прва клупска 
генерација, сви из ОШ „Олга Петров“. 
После сам повредио палац у блоку, 
паузирао, онда сам купио мотор и он 
ме је одвукао од одбојке. 

Како памтите своје детињство?
-Рођен сам 1963, у селу Бела 

Лоза, између Осијека и Нашица, 
у лепој Славонији. Мој ђед је био 
Солунац, дошао је из Америке као 
добровољац. Кад сам имао годину 
дана, прешао сам са родитељима у 
Вршац где сам и данас. Мајка ми је 
жива, зове се Савка, а отац Никола 
је, нажалост, покојни од 1990. Имам 
две старије сестре, Светлану и мало 
млађу Снежану. Ишао сам за старијом 
сестром код исте учитељице Наде 
Илић, разлика је 4 године. Светлана 
је завршила Педагошку, и ја после ње. 
Ишао сам њеним стопама. Светлана 
живи у Новом Саду, а Снежана је овде. 
Лепе успомене носим из школских 
дана, разредна ми је била наставница 
енглеског Дора Гердец. Као дечак 

сам заволео голубове, гајио сам их. И 
такмичио сам се. Имао сам голубове 
писмоноше. Мериш им време када се 
врате с лета, трчиш да однесеш прстен 
ад покажеш да се голуб вратио. Лепо 
је било. Сада више немам могућности 
за то, због посла, али имам птице у 
дворишту, волим да их слушам.

Шта је то у тој камери што Вас је 
везало за професију сниматеља?

-Све је то врло интересантно. 
Направиш нешто, снимиш, неко 
измонтира, сложи, можеш све то да 
видиш. Гледају и други, некима се 
допадне, зову да похвале. Сад су нека 
друга времена, другачије је, сниматељ 
некад и монтира. 

Камера пружа слободу, 
креативност. Можемо сви да се 
нађемо на истом месту, али видимо 
различито, ја можда запазим нешто 
што неко други није. Доносио сам 
снимке и са лепих и са ружних 
догађаја, знали су да ме питају шта је 
то, они то нису видели, а били смо на 
истом месту. Та могућност, тај моменат, 
то ме је привукло.

Када сте основали породицу?
-Оженио сам својом садашњом 

супругом Есмом, 1989. Дошла је 
из Никшића код сестре у Вршац. 
Наша љубав на први поглед траје 30 
година. Есма и ја имамо две ћерке. 
Старија Милица је у Америци, а млађа 
Милана ради у Београду, у Метрополу 
као персонални тренер. Милица је 
завршила право у Београду. Била је 
одличан студент, ђак генерације у 
Гимназији. 

-Био сам велики радник целог 
живота. Имам 30 и неку годину стажа 
званично, а уствари 60 година, радио 
сам по два посла упоредо. Почео сам 
као сезонски радник у Пивари, са 14 
година. 

Имате богато животно искуство. 
Која је Ваша животна филозофија?

-Никад у животу не лажем, не 
умем то. Тако су ме васпитали моји 
родитељи. Читав живот сам прошао, 
не умем другачије. Мислим да је 
поштење на првом месту!

Јованка Ерски
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Немачка стартап компанија Лилиум 
представила је прототип летећег таксија, 
који ће према очекивању компаније већ 
2025. године вршити услуге превоза 
у више градова света. Компанија је 
приказала прототип ваздушног таксија 
са пет седишта који ће се кретати на 
електрични погон, преноси Си-ен-ен. 

Наводи се да такси-авион који је овог 
месеца имао први пробни лет, једним 
пуњењем батерије може да превали 
300 км, а путници ће помоћу смартфон 
апликације моћи да резервишу 
међуградске летове. 

Цена карте за такси будућности још 
није позната, али из компаније тврде да 
ће бити „упоредива са ценом” обичног 
таксија. Комерцијални директор 
Лилиума Ремо Гербер објаснио је да је 
иновација предвиђена за обичан свет, 
не само за богате бизнисмене. 

Компанија Лилиум је основана 2015. 
године и тврди да њихов ваздухоплов 
има способност да пређе много веће 
дистанце од конкуренције, преноси 
Танјуг. 

Извор: Политика 

У Европској унији се налази осам од 
десет најгорих аеродрома у свету, показало 
је ново истраживање водеће групе за 
заштиту права путника. Истовремено 
су само три од десет најбољих светских 
аеродрома у земљама ЕУ. 

Аеродроми у Француској, Малти, 
Холандији, Португалији, Румунији и 
Британији спадају међу глобално најгоре 
по услугама, укључујући поштовање 
времена лета. Ранг листа је направљена 
на основу службених података о летовима 
и истраживања које је обухватило 40.000 
путника, преноси Бета. 

ЕрХелп, група која тврди да је водећи 
светски стручњак за права путника, 
закључила је да је аеродром Портела 
у Лисабону најгори међу 132 ваздушне 
луке у свету обухваћене истраживањем. 
Холандски аеродром у Ајндховену је на 

130. месту, аеродром у Букурешту је 129, 
Међународни аеродром на Малти 128, 
аеродром у Манчестеру 127, париски Орли 
126, аеродром у Порту 125. а лондонски 
Гетвик 123. 

Критеријум вероватноће да лет буде на 
време, израчунате на основу статистичких 
података, доприноси укупном скору са 60 
одсто а услуге за потрошаче (рад служби за 
кориснике, редови, чистоћа) и могућности 
за оброк и куповину на аеродрому са по 20 
одсто. 

ЕрХелп је истраживао само „популарне 
аеродроме” и оне за које је могао да 
прикупи довољно података. 

Ранг листа је показала да је најбоља 
ваздушна лука у свету, као и годину дана 
раније, катарски међународни аеродром 
Хамад, а следи аеродром у Токију. Међу 
десет најбољих су само три из ЕУ: атински 

међународни аеродром је на трећем месту 
док је 2018. био други, пети је аеродром у 
Гдањску, а девети Тенерифе норт. 

Стручњаци за авијацију рекли су да, с 
обзиром да критеријум лета на време има 
тако велики удео у укупном скору, не чуди 
што су Хамад, Атина и Тенерифе тако добро 
позиционирани јер на њима готово да 
нема кашњења због временских прилика. 
Неповољне временске прилике разлог 
су што међу десет најбољих аеродрома 
нема америчких на којима су уобичајена 
кашњења због невремена. Најбоље 
пласирани амерички аеродром је онај у 
Атланти, на 34. месту. 

Подаци Еуростата показују да је свако 
шесто путовање у ЕУ у 2017. обављено 
авионом односно да је регистровано 218 
милиона путовања авионом од укупно 1,3 
милијарде. 

 Извор: Политика 

КОЈИ АЕРОДРОМ ЈЕ НАЈБОЉИ НА СВЕТУ? 

МЕЂУ ДЕСЕТ 
ПРВОПЛАСИРАНИХ САМО ТРИ 
ИЗ ЕУ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

НАЈСКУПЉА КАФА НА СВЕТУ 

ШОЉИЦА 
ОД 

75 ДОЛАРА 
У понуди калифорнијских кафића 

од скоро се налази и најскупља кафа на 
свету по цени од 75 долара по шољици. 
Кафићи „Клач кофи Ростерс” у својим 
огранцима у Јужној Калифорнији и Сан 
Франциску у понуди имају ексклузивну 
„Елида натурал гејша 803” кафу, која 
је, према њиховим речима, најскупља 
кафа на свету. 

Број 803 у имену кафе означава 
рекордну цену која је плаћена за фунту 
органског зрневља кафе на аукцији 
у Панами. Због ограничене понуде је 
избио прави „рат” у надметању за ретку 
„арабику” из Панаме која има цветни 
укус чаја налик на јасмин, преноси 
Танјуг. 

У продаји је било само 100 фунти тј. 
45 кг кафе, од чега је највише завршило 
у Јапану, Кини и Тајвану. 

Извор: Политика 

ИНОВАЦИЈА (НЕ) САМО ЗА БОГАТАШЕ 

НЕМАЧКА КОМПАНИЈА 
ПРЕДСТАВИЛА 
ЛЕТЕЋИ ТАКСИ   

Скулптура зеца уметника Џефа 
Кунса продата је на аукцији за 91 
милион долара, чиме је оборен 
рекорд за најскупље плаћено дело 
живог уметника. Скулптура „Зец” 
америчког уметника направљена од 
нерђајућег челика, висока је нешто 
више од метар и премашила је све 
процене аукцијске куће „Кристис”. 

Кунсова скуплтура оборила је 
рекорд који је пре шест месеци 
поставила слика Дејвида Хокнија 
„Портрет уметника (базен са две 
фигуре)”, која је у новембру продата 
за 90,3 милиона долара, такође на 

аукцији у организацији „Кристиса” 
у Њујорку. Аукција је трајала нешто 
више од десет минута, а победничка 
понуда износила је 80 милиона 
долара, док је у коначну цену од 91 
милион долара урачуната и аукцијска 
такса, наводи Си-Ен-Ен, преноси 
Танјуг. 

Кунс је већ држао рекорд за 
најскупље уметничко дело живог 
уметника, када је 2013. године 
његова скулптура „Пас од балона 
(наранџаста)” продата за 58,4 милиона 
долара. 

Извор: Политика 

ЗЕЦ ВРЕДАН ВИШЕ ОД 90 МИЛИОНА ДОЛАРА 

ОБОРЕН СВЕТСКИ 
РЕКОРД ЗА 
НАЈСК УПЉЕ 
УМЕТНИЧКО 
ДЕЛО 
ЖИВОГ 
АУ ТОРА 
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

На  30. јубиларном Међународном књижевном 
конкурсу “Панонски галеб” вршачка поетеса, Нађа 
Бранков, освојила је 1. место и Златну повељу за 
песму Јеличино слово љубве.

На конкурсу је учествовало преко 700 песника, 
радови су пристигли из Америке, Канаде, 

Новог Зеланда, Немачке, Швајцарске, Аустрије, 
Италије,Шведске, Француске, као и из бивших 
југословенских република.

Централна свечаност и додела награда одржана 
је 15. јуна у Градској библиотеци, у Суботици. 
Свечана сала, овог велелепног грандиозног здања, 
била  је испуњена до последњег места, сабрали 
су се песници са четири стране света. На крилима 
поезије, попут галебова, узлетели су над равницом, 
некадашњим морем Панонским... 

Жири је вршачку песникињу написао: „Нађа 
је пред себе ставила велики изазов бавећи се 
историјском тематиком и као поређење ставља 
у наслов величанствено поетско дјело Слово 
љубве. Али, Нађа зна шта ради, склапа комадић по 
комадић, ријеч по ријеч, чинећи величанствени 
мозаик, проткан предивним архаизмима. Из ње 
проговара и Његош и Лаза, а и Бранко Миљковић, 
преведени у Нађин свесмисао...“Исто је чекати и 
умирати“ ... јако, као и Бранково „Исто је певати и 
умирати“... или „Полетесмо, с  међе јаве у неомеђен 
сан...“, код вршачке пјесникиње.

На конкурсу је Похваљена Песма о времену, 
Александра Јовановића.

ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКОЈ ПЕСНИКИЊИ НА МЕЂУНАРОДНОМ КЊИЖЕВНОМ КОНКУРСУ “ПАНОНСКИ МОРНАР” У СУБОТИЦИ

ЗЛАТНА ПОВЕЉА ЗА НАЂУ БРАНКОВ

Удружење Тачка сусретања 
приредило је у уторак, 11. јуна 2019, у 
Салону код Порте, предавање на тему: 
“ Моћ мисли “ професора др Светозара 
Радишића. 

Светозар Радишић је објавио пет 
књига у вези са темом мисли: „Док мисли 
стварају космос“, књига о мисаоној 
умрежености, на шта све утичу наше 
мисли, шта све утиче на наше мисли. 
Друга књига је „Освешћење“ наша 
мисаона повезаност по вертикали 
– научни, филозофски, теозофски, 
религијски, уметнички и окултистички  
приступ. Књига  „Мислим“ говори како 
мислима утичемо на себе, како можемо 
да се разболимо и како можемо да се 
исцелимо мислима , психосоматика, 
затим  „Магичност мисли“ и „Мисаони 
изазови“.

„Емоције и мисли су врста 
информисане енергије. Мисао треба 
доживети као мисаону енергију, 
односно умну енергију. Постоји теорија 
која говори да је све умно у космосу. 
Не постоји ништа што није умно. Ум је 
свепрожимајући. Нама није уман само 
мозак; и срце је умно. То значи да и срце 
зна на специфичан начин; и ћелије су 
умне; и сви подсистеми нашег организма 
су умни, рецимо и наш систем за варење 
је уман, он је паметан“, казао је, између 

осталог, Светозар Радишић.
Рођен у Лесковцу, 20. јуна 1949. 

Бивши је портпарол Војске Југославије. 
Пуковник у пензији, доктор наука из 
области теорије ратовања, стручњак и 
експерт за војне стратегије и доктрине, 
посебно за неоружане облике агресије.

На основу оцена експерата из области 
теорије ратовања и методологије ратне 
вештине у теорију ратне вештине унео 
је нову класификацију ратова, научно 
објашњење ратова у ванфизичкој и 
ванвојној сфери (неоружани облици 
агресије), дефиниције савршених и 
тоталних ратова, научно објашњење 
неокортикалног рата и сведимензионе 
одбране, организационе моделе 
(симулације) за усавршавање борбене 
готовости, научно објашњење у вези 
са применом електромагнетног и 
вибраторног оружја и заштите од тих 
врста оружја, предвиђања ратова 
будућности у којима ће нестати простор 
као фактор рата.[2]

Радишић је основну школу похађао 
у Брежицама, Белој Цркви и Вршцу а 
гимназију у Вршцу завршио је 1968. 

године. Војну академију противваздушне 
одбране завршио је у Задру 1972. 
године а комадно-штабну академију 
копнене војске ЈНА 1983. године. 
Последипломске студије и докторат о 
теми “Управљање системом за изградњу 
борбене готовости” завршио је 1994. 
године и Центру војних школа Војске 
Југославије у Београду.

Објавио је више од 600 новинских 
геополитичких анализа, десетину 
фељтона и више десетина научних 
и стручних написа у часописима, 
зборницима радова и прилозима књига. 
Имао је више од 490 јавних наступа на 
трибинама, форумима, промоцијама, 
предавањима, у радио и телевизијским 
емисијама. У штампи је објављено 
више од 700 написа, а на интернету је 
представљено више од 1000 прилога 
о његовој личности, истраживањима и 
научним ставовима. 

На листи је експерата за стратегије 
и доктрине, сведимензиону одбрану, 
“психолошки рат”, “нови светски 
поредак”, “неоружане облике 
агресије” и борбену готовост. Поред 

научно истраживачког рада бави се 
књижевношћу и публицистиком. Његови 
радови превођени су на немачки, руски, 
француски, италијански, енглески, 
бугарски и јерменски језик, а осим на 
просторима Југославије објављивани 
су у Немачкој, Бугарској, Шведској, 
Аустралији и Јерменији. Добитник је 
десетак домаћих и иностраних награда 
за литерарне, публицистичке и стручне 
радове и више одликовања. Ожењен је, 
отац двоје деце. Живи у Београду. 

М.В.Каначки

У ТАЧКИ СУСРЕТАЊА СВЕТОЗАР РАДИШИЋ ОДРЖАО ЗАНИМЉИВО ПРЕДАВАЊЕ

МОЋ МИСЛИ

Пајин триптихон је спори дугометражни филм од три 
кадра. Слика се може натенане посматрати, анализирати, 
а у ствари, кад нешто лагано посматрамо не посматрамо 
оно што је пред нама, већ сопствену реакцију на виђено. 
У процесу самоперцепције бавимо се упознавањем себе а 
слика је само инструмент, сјајни алат.

Нема искуства уметности без услова који ментално, 
физиологији омогућавају време да се огласи. Оног тренутка 
кад су футуристи сликајући динамичке слике брзине 
објавили настанак новог доба, у коме посматрано више не 
видимо већ пратимо, лагано је нестала читава суштинска 
област наше духовности, постали смо фасцинатори, попут 
мачке која јури за канапом иако, добро зна да то није миш. 

Паја је сликао за време кад се човек бавио собом, а 

данас је човек део страхотне динамике захукталог света и 
сам постаје тек пуки алат подмазивања промена.

Али, већ наступа време кад је и та наша функција 
подмазивања друштваних процеса превазиђена и 
налазимо се на споредном колосеку новог доба не знајући 
шта са собом, јер паника нас хвата кад се јављају корисни 
сигнали о које смо се оглушавали и насанкали се као 
употребљен алат. Оно што информатички системи немају, 
а то је моћ самопобољшања, ми смо одбацили, инертни да 
себе поново откривамо и формирамо.

Постоји физички свет јасних правила и закона у коме 
постоји и свет друштва где су капитал и зарада главни 
закон гравитације а слобода и енергију постижу се на погон 
похлепе или принуде. Правни закони одређују структуру 

нашег простора и закони права окивају оберсправљене а 
они богати, левитирају.

Паја је својим сликама документовао време када су се 
људи бавили више собом него светом. Данас смо упали 
у замку бескрајне забаве као привилегије захваљујући 
којој клизимо изнад амбиса сопственог духовног бића. У 
раскошном, јефтином, и јаловом свету површне забаве, 
уместо да свој ум претворимо у врхунско оруђе, ми смо 
пресретни што смо умакли размишљању.

За то време неки успешни људи ментални напор не 
прихватају као казну, лако гомилају новац, моћ и ствари, 
све то користе.

Ми се забављамо. А уметност,  шта то беше?
Т. Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (33)

ТРИПТИХОН КАО ПОВРАТАК СЕБИ

НАЂИНА ПЕСМА  “ХЕРОЈИ СА КОШАРА” 
У ЗБОРНИКУ

 “СИНЂЕЛИЋЕВЕ ЧЕГАРСКЕ ВАТРЕ”

Нађа Бранков добила је позив организатора 
да учествује на недавно одржаној прослави 
јубилеја, 210 година од битке на Чегру. 
Програмом церемоније било је предвиђено 
да рецитује своју награђену песму “Хероји 
са Кошара” која је објављена у зборнику 
“Синђелићеве чегарске ватре”, да се прва обрати 
скупу и да положи венац на споменик јунацима 
Чегарске битке. Нажалост, вршачка песникиња 
није имала могућности да отпутује у Ниш.
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FESTŐTÁBOR A PETŐFIBEN

B. Szabó György 
nyomában
Szombaton tartották meg 

a nagybecskereki Petőfi-
ben a hagyományos B. Szabó 
György festőtábort. Az idei 
tábor a B. Szabó György nyo-
mában nevet viseli.

Az alkotók, akik Vajda-
ság több településéről ér-
keztek a kora délelőtti órák-
ban érkeztek meg és rögtön 
munkához is láttak.

Az idei festőtáborban 
külön foglalkozást rendez-
tek a fiatalokkal, ahol Vio-

rel Flora festűművész tartott 
nekik előadást és vezette be 
őket a festészet világába.

A B. Szabó György em-
léktábor szervezője a nagy-
becskereki Petőfi Magyar 

Művelődési Egyesület Art 
klubja és vezetője Melegi 
Zsuzsanna. Az idei B. Sza-
bó György festőtáborta a 
Tartományi Oktatási, Köz-
igazgatási Nemzeti Kisebb-
ségi-Nemzeti Közösségi Tit-
kárság támogatta.

MAGYAR TÜKÖR

Nagybecskereki aktivisták 
a királyi palotában 
A Nagybecskereki Városi 

Vöröskereszt szerveze-
tének tagjai, az elmúlt 

szerdán egynapos belgrádi ki-
ránduláson vettek részt.  Nagy-
becskerek területén működő 
hat alapszervezet a gradnuli-
cai, Dositej Obradovići, Žarko 
Zrenjanini bagljaši, Zeleno pol-
jei, valamint a muzslyai Vörös-
kereszt szervezeteinek aktivis-
tái fővárosban tettek  látogat-
tak-tudtuk meg Dr. Sonja Kap-
eler Puškarićtól a Vöröskereszt 
nagybecskereki szervezetének 
elnökasszonyától.

 Az önkéntes munka, amit 
a helyi szervezet aktivistái nap 
mint nap tesznek  egy felbe-
csülhetetlen értéket jelent- 
vallja Aleksandra Tanasije-

vić a városi Vöröskereszt tit-
kárnője.

 - Ezt az egynapos kirándu-
lás egy felejthetetlen emlék volt 
mindannyiunk számára, amely 
a szervezetekben végzet önkén-
tes munka jutalma. A kirándu-

lás ideje alatt alkalmunk volt 
meglátogatni a belgrádi a ki-
rályi Beli Dvor elnevezésű pa-
lotát. A kedvező időjárás alkal-
mat adott egy sétára a parkban 
majd megtekinthettük a palo-
ta jelegzetes termeit. Ezt kö-
vetően a Bega-parti városból 
érkező vendégeket fogadta Al-
ekszandar Karađorđević szerb 
trónörökös és felesége Katarina 
hercegnő. A fogadást és egyórás 
beszélgetést megelőzte a nagy-
becskerekiek ajándékának az 
átadása, amely egy I. Péter Ki-
rályról készült festmény. A fest-
mény készítője Voja Mraković 
nagybecskereki festő. A z aján-
dékot a városi Vöröskereszt ne-
vében az elnöknő,a titkárnő, 
valamint a festmény alkotója 

személyesen adták át Aleksan-
dar trónörökösnek, Katarina 
hercegnő Nagybecskerek város 
monográfiáját vehette át emlé-
kül. A Belgrádba érkező vendé-
gek ezt követően egy rövid sétát 
tettek a városban majd megte-
kintették a Szent Száva temp-
lomot, utána pedig egy közös 
ebéden vehettek részt az Új-
vidék Város Vöröskereszt ak-
tivistáival, ugyanis e két város 
Vöröskereszt szervezet immár 
éveken keresztül szoros kap-
csolatban állnak egymással. A 
kirándulás az újvidékiekkel tör-
ténő rövid társalgással fejező-
dött be. A kirándulásra a nem-
zetközi vöröskereszt hét alkal-
mából került sor.

PRÉCZ ISTVÁN

A VÖRÖSKERESZT NEMZETKÖZI HETE ALKALMÁBÓL A BECSKEREKI VÖRÖSKERESZT AKTIVÍTÁSA

 »A nagybecskereki Vöröskereszt aktivistái Aleksandar trónörökössel és Katarina hercegnővel

„
A Bega-parti városból 
érkező vendégeket 
fogadta Alekszandar 
Karađorđević szerb 
trónörökös és felesége 
Katarina hercegnő  »Az alkotók

 »A fiatal festők Viorel Flora festőművésszel

Találkoztak a nagybecskereki székesegyházban
A nagybecskereki székesegy-

ház és püspökség udvara 
adott otthont a különleges ne-
velési igényű hittanosok találko-
zójának május 25-én. A gyerme-
kek kísérőikkel együtt különbö-
ző foglalkozásokon vettek részt, 
amelyet Kántor Viola, a Zsinati 
Iroda vezetője készített elő szá-
mukra munkatársaival. A találko-
zó központi témája az öröm volt. 
A gyermekek különböző rajzok 
közül választhattak, amelyek szá-
mukra leginkább az örömet sugá-
rozták. A képeket ki is színezték.

A zsinati folyamatokba is 
az öröm kapcsolta be őket, hi-
szen egy hatalmas zsinati szív 
köré rajzolták kézlenyomatu-
kat, amelybe beleírták a nevü-
ket. Örömmel énekelt nekik 
és velük együtt Elias Ohoiled-
warin atya, örömmel beszélge-
tett és ajándékozta meg őket a 
püspök atya.

A találkozó keretében lehe-
tőségük nyílt krétarajzot is ké-
szíteni a püspökség udvarában.

Az összejövetellel párhuza-
mosan zajlott a képzőművésze-

ti pályázat és hittanverseny dí-
jazottainak fogadása.

A képzőművészeti alkotá-
sokat Kántor Viola bírálta el. 
Kiemelte a technikák sokszínű-
ségét és a téma – Húsvét – kü-
lönböző megközelítését. Ő tol-
mácsolta a fotó- és videópályá-
zat elbírálójának, dr. Csiszár 
Klára pasztorálteológusnak a 
szavait. Kiemelte, hogy a képek 
és videók is a keresztény örö-
met sugározzák, hűen a zsina-
ti mottóhoz, miszerint jó ne-
künk itt.

Dr. Német László SVD püs-
pök a díjazottakkal és külön-
leges nevelési igényű gyerme-
kekkel és kísérőikkel töltötte a 
délelőttöt, aktívan részt vett a 
programokban, majd minden-
kit megvendégelt a püspökség 
udvarán gyermekbarát  – mi-
ni pizza és üdítő – menüvel.

A gyermekek képzőművésze-
ti alkotásai és az általuk készített 
zsinati szív megtekinthetők a 
székesegyházban.

NAGYBECSKEREK EGYHÁZMEGYEI 
SAJTÓIRODA

PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Zajlanak a próbák 
a táccsoportban
A nagybecskereki Petőfi 

Magyar Művelődési Egye-
sületben szerdánként gyer-
mek zsivajtól hangos a nagy-
terem, ugyanis ezen a napon 
tartja próbáit a tánccsoport.

A gyermekekkel a Petőfi 
egykori táncos Bomble Ol-
gica foglalkozik, aki most 
az Újvidéki Zeneakadémia 
végzős hallgatója.

A tánccsoport 16-17 gyer-
mekkel kezdet el a működé-
sét két hónappal ezelőtt. A 
múlt szerdán a gyermekek-
nek alkalmuk volt először 

népviseletbe is öltözniük, 
ugyanis a Tina Eskövőiru-
ha Szalonnak köszönve az 
egyesület régi ruháit felfris-
sítették és a gyermekek most 
már használhatják is.

Különös öröm volt ez a 
gyermekek számára, hogy a 
próbák megkezdése óta elő-
ször volt alkalmuk a ruhákat 
is magukra öletiük.

A Petőfi tánccsoportja 
júniu folyamán részt vesz 
az Erzsébetlakon megren-
dezésre keülő háromnapos 
tánctáborban.

KÜLÖNLEGES NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEKEK A NAGYBECSKEREKI PÜSPÖPSÉG VENDÉGEI VOLTAK
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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

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.

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.

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.

Купујем гарсоњеру или мањи једнособан стан. 
Тел. 061/72-393-52.

Продајем једнособни стан 44м² код Катедрале, 

реновирано купатило, застакљена тераса, одмах 
усељив. Тел. 064/320-84-14

На продају спратна кућа, ул. Светозара 
Милетића, близу центра. Тел. 060/72-18-959.

Продајем стан у ул. Војводе Книћанина 70 од 
72 м². Тел. 064/258-26-96.

Продајем кућу у ул. Црног Јована 1а, на плацу 
од 180 м².Тел. 063/826-84-12.

Продајем пола куће, бојлер на струју нов 80 
литара, идропак за воду исправан „Север“, апарат 
за варење „Кончар“, кућа или стан за одржавање и 
чување. Тел. 064/168-58-94.

Повољно продајем гарсоњеру у Новом Саду – 
Детелинара, 26 м², 1. спрат. Тел. 063/819-24-55.

Приземна кућа комплетно намештена, велико 
двориште, башта на плацу величине 6 ари, одмах 
усељива, Лазе Нанчића 54, Вршац. Тел. 064/658-
54-99.

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

Мењам двособан комфоран стан у центру, 
Стеријина улица, са централним грејањем, 
кабловска, лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701 и 
064/18-30-312.

Продајем гарсоњеру у центру Вршца. Тел. 
060/167-15-19.

Мењам два стана у строгом центру Вршца за 
један стан у Београду. Све комбинације долазе у 
обзир. Тел. 065/83-192-55.

Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе Цвете бр. 5, 
кућа је двоспратна, горњи спрат сређен, доњи 
делимично, кућа је квадратуре по етажи 80 м². Тел. 
062/144-00-65 и 065/836-02-55.

Мењам двособан стан 59 м² за кућу, у ул. 
Стеријиној, централно грејање, лифт, подрум, две 
терасе(једна ограђена). Договор. Тел. 830-701 и 
064/18-30-312.

Продајем стан у ул. Војводе Книћанина, број 70 
са гаражом, стан је 72 м². Тел. 064/258-26-96.

Продајем гарсоњерру или мењам за 
једнособни стан. Тел. 833-478.

Хитно продајем једнособан стан (46) у центру, 
реновиран са намештајем. Тел. 013/833-478.

На продају двособан стан у центру, први спрат, 
стара градња, 57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел. 064/23-
55-436.

Продајем викендицу у Месићу. Површине 
2000 м², идеална за виноград, баштенска кућица, 
прилаз мост, артерска вода, на путу до Караша. 
Тел. 064/132/45-31.

Продајем кућу у Великом Средишту, 
Железничка 158, са окућницом и баштом. Тел. 
062/80-41-649.

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

На продају кућа у Вардарској улици бр 17 
и кућа на Гудуричком путу. Хитно са великим 
плацем. Тел. 064/23-55-436.

За продају стан од 45 м² преко пута поште нова 
радња. Тел. 836-096 и 060/385-65-94

На продају двособан стан на Светосавском 
тргу 6/б, стан 12, 3. спрат, са погледом на улаз у 
позориште. Тел. 064/385-29-47.

Продајем кућу на веома лепом месту код Виле 
брег, постоји могућност да се мења за приземну 
кућу. Тел. 064/375-94-59.

На продају кућа (новија спратна и старија 
приземна) централно на плин, ПВЦ, канализација, 
косовска 48, Вршац. Цена 70.000€ , или мењам 
спратну за  стан уз доплату.Тел. 062/11-06-066

Хитно и повољно на продају кућа у Великом 
Средишту са великим плацем и баштом. Тел. 
062/804-16-49

Кућа на продају ул. Другог октобра 83. Тел. 
2824-853.

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.

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

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 m 2 , 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 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 приземну комплетно сређену кућу 
(двособан стан) са економским двориштем и 
баштом у близини Хемограда. Тел.063/72-63-877.

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.

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.

Издајем локал површине око 30 м², који се 
налази у Вршцу г. Принципа 45. Тел. 064/144-34-06.

Новоизграђена кућа са баштом, може 
намештена и ненамештена на дужи временски 
период у Потпорњу. Тел. 063/88-29-782.

Млађем брачном пару потребна празна 
кућа на чување и одрзжавање или уз неку мању 
доплату на дужи временски период.062/157-72-61

Млађи брачни пар тражи старију особу 
на чување, негу доживотну бригу и помоћ за 
некретнину. 062/157-72-61

Изнајмљујем полунамештен стан на Тргу 
Андрије Лукића. Тел. 060/335-11-72

РАЗНО
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.

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

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

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

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.

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.

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.

Култиватор ИМТ 507, мало коришћен, пумпу за 
воду вуче са 15 м дубине, круњач за кукуруз са два 
улаза и додатком за силажу. Тел. 065/88-06-652.

Продајем мотор – скутер KIWEI, плински решо, 
електрични шпорет, уљани радијатор, шиваћу 
машину, ловачку пушку, пиштољ 7,62 мм. Тел. 
064/186-52-44.

На продају тв пријемник, француски лежај, 
двосед, тросед, фотеља, плинска пећ, плинска 
зидна грејалица, електрични радијатор, тепих, 
бојлер“Тики“, тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел. 
069/869-63-71.

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

Котао за централно грејање на гас 24 kw. 
Продајем повољно, исправне. Тел. 063/482-418 и 
013/861-419.

Продајем „Горење „ комбиновани фрижидер 
(дим. 60х60х170 цм) и тапацирану клупу – 
помоћни лежај. Тел. 064/304-91-45.

Продајем комплет за доручак и ручавање за 
12 особа (24 + 38 делова) као и посребрени есцајг 
за 12 особа. Тел. 064/304-91-45.

На продају буишилица „Томос“ за бушење рупа 
у воћњаку и за лозу. Тел. 064/320-84-14.

Продајем чаробну пећ на дрва и електричну 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  
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пећ од 3,5 kw. Тел. 060/380-51-10
Продајем два фикуса, две шефлере и два 

Адама. Тел. 068/522-13-29.
Продајем „Тонет“ столица 6 ком. у добром 

стању. Тел. 060/ 843-50-97.
На продају та пећ 6 kw, електрично 

тоцило,шиваћу машину „Јадранка“ (кабинет), 
компјутерски сто, кожну компјутерску фотељу и 
микроталасна. Тел. 060/425-02-00.

Продајем књиге разних издавча 100 комада 
цена 100 динара комад. Тел. 061/133-89-46.

Продајем моторну черупаљку за пилиће, 
шурилицу, левкове за клање, и појилицу за воду 
велику. Тел. 013/833-494.

Озбиљна жена бринула би за децу или старије 
особе. Могуић сваки договор. Тел. 060/33-33-470.

Кошење и одржавање травнатих површина 
тримером, као и крчење терена и плацева 
обраслих дрвенастим растињем и високом 
травом са тримером или мотокултиватором. Тел. 
064/19-55-269.

Продајем камп приколицу Адриа, исправну, 
комплетно опремљену, регистровану до 
новембра 2019. Тел. 064/ 010-89-21.

Продајем две тепих стазе, израда „Антре“, са 
мотивима „Вршца“, гроздови и натпис „Вршац“, 
дужина 3 метра и ширине 1,20 метра. Цена по 
договору, у Вршцу, Стевана Немање 6, стан 23 или 
телефон 2837-179.

Продајем електровиљушкар носивости 1,6 т. 
Тел. 064/129-73-23.

Продајем дугу крзнену бунду, мало ношена, 
очувана са великом крагном, браон боја бр. 44, 
цена 8.000. Тел. 064/280-58-62 и 013/837-631.

Продаје се стега за металне цеви за скеле, за 
грађевинаре, цена 250 дин. комад. Тел. 013/837-
631 и 024-280-58-62.

На продају ел. бојлер, тв полица, тв пријемник, 
тросед, двосед, фотеља, плинска пећ „Алфа“, 
плинска зидна грејалица, електрични радијатор, 
„Тики“ бојлер. Тел. 069/86-96-371.

Продајем сингер машину, 2 очувана кауча. Тел. 
063/876-85-75.

родајем тепих вунени 2,5х1,5 тепих 2х1,5, 
тепих стазту 2,5х0,8, тегле, пећ на дрва, телефон 
фиксни. Тел. 069/86-96-371.

Продајем плаву колпасан гарнитуру за 
купатило, када, лавабо, огледало, ормарићи 
висећи. Повољно. Тел. 060/84-35-003.

Продајем кавез за коке носиље 10 ком. Тел. 
065/25-79-100.

Продајем пушку ИЖ МП 155 нову (400 €), само 
уз дозволу, кожну угаону гарнитуру, микроталасна 
супер стање. Тел. 064/385-83-14.

Купујем старе часописе „Булевар“ од 1990 до 
2002. године. Тел. 065/88-38-634.

Продајем масажер за цело тело лежећи, 
купљен децембра, гаранција 2 године, и масажер 
за ноге купљен децембру гаранција 2 године. 
Тел.013/831-560 и 061/680-62-44.

Продајем виноград и култиватор 56 Тел. 
063/73-06-041.

На продају кауч класичан, добро очуван и 
витрина из два дела по дужини, очувана. Тел. 837-
631 и 064/280-58-62.

Продајем мотокултиватор Хонда 6,5 кс, са 
точковима и новом фрезом. Генерално сређен. 
Тел. 060/033-07-46.

Продајем сервис за ручавање, порцелански за 
6 особа, очуван дечији креветац са душеком „беби 
макс“ за дете до 6 година, већи дечји пони бицикл, 
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806-527.

Продајем патике Адидас, нове бр 42, више 
пари ципела нових кожних бр 42, електрични 
роштиљ нов, мини решо нов , електрични са две 
рингле. Тел. 064/390-62-76.

На продају каљава пећ на струју, 50 €. Тел. 
013/832-438 и 063/890-99-31.

Продајем тример Villager BC 750 CS, бицикл 
Capriolo Metropolis, телевизор Sony 70 цм. ТЕЛ. 
064/526-49-80.

На продају кухиња, мањи фрижидер и та пећ 
3,5 kw, очувано, цена је по договору. Тел. 065/33-
55-343.

 На продају  земља, (4 ланца) два хектара, у 
комаду. Преко од белог моста, код крста. Тел. 
061/173-86-28 и 2830-795.

На продају мешаона за сточну храну, 
черупаљка, бојлер за шурење пилића. Тел. 2830-
795 и 061/69754-41.

Продајем цртеже за дечију собу (без рама), 
димензије 22,9х30,5 . Тел.064/228-64-49.

На продају исправна машина за шивење, 
мини линија „AIWA“, комфоран регал из ´80-тих, 
димензије 280х240х55, двокрилни старински 
ормар. Тел. 013/827-367.

Кошење дворишта, воћњака тримером и 
крчење тешко зараслих плацева са дрвенастим 
растињем и високом травом тримером и 
моторном тестером. Тел. 064/19-55-269.

Бринула би о старијој особи. Тел. 064/288-03-
47.

На продају ловачка пушка ЦЗ Застава 12-ка у 
одличном стању, није пуно коришћена. Могућа 
замена за мобилни телефон нов, таблет, ваздушну 
пушку... Тел. 064/19-55-269.

Продајем каду, лавабо, Алфа плам плинску пећ 
и металне ограде. Тел. 064/183-00-18.

Продајем тример за траву 165 kw, двотактни, 
акваријум са прибором 300л и осовину са 
главчинама са два гибња. Тел. 013/833-494.

Продајем нов пони бицикл. Цена 10.000 дин и 
још 3 половна бицикла. Тел. 061/294-11-61.

Продајем укоричен комплет часописа „Сам 
мајстор“ годиште од 76,шиваће машине  Багат и 
Сингер. Тел. 061/111-28-21.

Продајем: кауч, витрину, плакар, сто, столице, 
Тики бојлер. Тел. 063/287-949

На продају угаона гарнитура врло повољно, 
Бојлер на струју, шиваћа машина Сингер, левица. 
Тел. 064/280-58-81.

На продају пиштољ  ТТ  7,62 и ЦЗ 99, нов, само 
уз дозволу. Тел. 066/952-07-27.

На продају цистерна за осоку цистерна 
са пумпом и круњач и прекрушач Оџаци. Тел. 
066/952-07-27.

На продају дизел мотор ЛДА 450-12 кц, нов 
, мотокултиватор МИО стандард, комбинирка 
Миостандард. Тел. 066/952-07-27..

На продају ауто приколица од поцинкованг 
лима, моторна леђна прскалица. Тел. 062/880-40-
49.

На продају мотокултиватор ИМТ 506 SXи 
сетвоспремач 2,9м., ауто гаража лимена. Тел. 
066/95-20-727

На продају абрихтер и циркулар , стаклене 
тегле 1кг, круњач и пркрупач Лифам. Тел. 
066/9520727.

На продају моторна косачица, електрична 
косилица, ауто приколица, моторна леђна 
прскалица. Тел. 066/952-07-27

На продају тучани казан и корито за клање 
свиња , траклене тегле 1 кг. Тел. 066/95-20-727

На продају ловачки карабин 3006- nox и 223 – 
rem ново, само уз дозволу.Тел. 066/952-07-27.

Продајем велика собна врата (старинска) 
са стаклом димензија 250х150 (2х75) и 240х140 
(70х2). Тел. 061/112-56-98.

Продајем етажни котао на дрва (Центрометал), 
са пумпом и експанзионом посудом, коришћен 2 
године. Повољно. Тел. 063/257-647

Плински бојлер, пећи, решое, плинске 
шпорете сервисирам и поправљам повољно и 
квалитетно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419

На продају плински бојлери и плинске пећи. 
Тел. 064/389-27-38. и 064/351-20-32

Купујем Олтову сејалицу за кукуруз механичку 
и прскалицу за ратарство. Тел. 063/18-20-521

На продају три капије гвоздене (4х5 метара)
(4х2,2м) и гаражна. Тел. 013/404-507

На продају кошнице са пчелама. Цена по 
договору. Тел. 013/805-074

Чувала би и одржавала кућу у околини 
Пландишта, или старије особе ради становања. 
Тел. 062/87-27-204

Повољно продајем етажни котао на дрва са 

пумпом и експанзионом посудом кориштен само 
две грејне сезоне. Тел. 062/255-119

Ел. бојлер 80 л, плинска пећ Алфа, плинска пећ 
Иком. Тел. 065/84-54-503

Продајем телевизор Vivax, vox, у добром стању, 
сто за телевизор, стону лампу. Тел. 013/833-293

На продају замрзивач Горење 400л., замрзивач 
Ободин 310 л. Тел. 066/95-20-727.

Немачки језик, часови у Београду. Ради се по 
уџбенику Делфин (Хубер) Цена двочаса (2х45 мин) 
је 1200 динара. Тел. 062/176-606-29

Продајем камен темељац, ручну справу за 

садњу купуса, пластично буре од 200 л. мушки 
бицикл, два плуга (једнобразни и двобразни) Тел. 
064/183-0018

Продајем мајице памучне у разним 
бојама,женске и дечје као и дечје и мушке пиџаме. 
Тел. 064/183-00-18

Поклањам женку мешанца немачког птичара 
стару 3 године, стерилисану, вакцинисану, 
чиповану. Тел. 060/734-26-09

Купујем ратарску прскалицу.Тел. 063/182-05-
21

Продајем кућице за псе, мачке, птице, разне 
жардињере за цвеће, тендере, металну мрежицу 
за кош. Тел. 064/99-12-221

Продајем чаробну пећ, регале, плинске пећи, 
прекрупар, замрзивач, фрижидер, бутан боцу са 
решоом, плинско електрични шпорет, корито и 
казан за топљење масти. Тел 064/658-54-99.

Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw и два колор 
телевизора екран 55. Тел. 064/128-46-98.

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

Продајем ауто Тојота 92. годиште и ауто 
приколицу. Тел. 834-026.

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

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

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

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

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

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

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

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
Продајем Југо 45, 1989. годиште, у одличном 

стању, први власник, регистрован до априла. 
Цена по договору. Тел. 064/128-60-44.

Рено 19 shhmade, на продају 1400m³ , 1991. 
годиште, регистрован, има гас атестиран. Хитно. 
Цена по договору. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

Продајем Фиат пунто 1,2 S. година производње 
2000. Повољно! Телефон 064- 84-22-674.

Рено 19, 1400 м³, 1991. годиште, на продају, 
регистрован, гас атестиран. Цена 400 €, није 
фиксно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

На продају Мазда 626 регистрована до 
06.05.2019. у добром стању Повољно, цена 550 €. 
Тел 064/512-57-24.

Продаје се Цитроен Ц4, 2006. редовно 
одржаван, регистрован до 14.9.2019. Цена 2.600 € 
Тел. 062/11-75-955.

Продајем Dacia Sandero ambience 1,4, 
бензинац, 2009. год. 60.000 км, први власник, 
гаражиран, 3.200 €Тел. 063/107-72-71

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИБЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
ОГЛАС ЗА ПОСАО

КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР
За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у 

Вршцу, компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао 
за позицију конобар/конобарица, као и сомелијер.

Кандидати који испуне услове и буду изабрани, упућују се на обуку 
и/или пробни рад  у Требиње (Босна и Херцеговина) у Туристички 
комплекс Град Сунца и хотеле СЛ Индустрy и СЛ Панорама. Пробни 
рад у Требињу ће трајати 3-4 месеца. Кандидати који прођу обуку и 
испуне очекивања на пробном раду, биће примани у радни однос у 
Вршцу у објекту „Хелвеција“.

Потребни услови:
-ССС, искуство пожељно
-Знање енглеског и/или румунског језика
Пријава за посао треба да садржи ЦВ и пропратно и шаље се 

електронски на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком: 
Оглас за посао у „Хелвецији“ - конобар.

На продају: 
трактор ИМТ-539 (98год), 

приколица 5 тона, 
циклон 400 кг, шпартач. 
Тел. 013/404-507 Вршац

РАНКОВ МИЛУТИНА – МИШЕ 
из  Уљме

1927-2014.

Са сетом и болом у срцу чувамо 
успомену на тебе.

Живећеш вечно у нашим срцима и 
мислима.

 Ћерка Мара и унук Бранимир

Дана 23. јуна навршава се пет тужних године од смрти нашег вољеног 
и непрежаљеног оца и деде
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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

Пролеће 1850. год. бејаше 
сасвим хладно. Услед тога 
виногради који су јошт из г. 
1849. боловали, урађени пре 40 
мученика и благовести, тако су 
прозебли, да се је 3. део чокота 
осушио; особито је страдала 
бела лоза. Напротив лето бејаше 
врло топло. Жито, кукуруз и 
сено стајало је особито, кртола, 
бундева и воће врло хрђаво. 
Берба је ове године била у 
средњу руку, по свој 
прилици због тога, што су 
виногради рано урађени 
били 1). Аков вина плаћао 
се у јануару: црно (старо) 
5-7, црно (ново) 5-6, бело 
(старо) 5-6, бело (ново) 
4-5 фор. К.М. Шљивовица 
се плаћала 1 форинта по 
степену 2). - Ове године 
узела је општина пударе 
први пут на  целу годину 
3). 

И г. 1851. није била 
поспешна. Фебруара 
месеца било је у вароши 
свега 60.000 акова вина 
4). У пролеће ове године 
засађено је више стотина 
ланаца  виногради, 
који су  пре две године 
пропали били. Берба 
отпоче 10. септембра. 
Али грожђе не  бејаше 
слатко, отуда вино, што 
га је било, хрђаво и од чести 
јошт око ускрса идуће године 
мутно. Уосталом ова је  година 
благословена била житом 5).

Г. 1851. одликовао је 
суд индустријске изложбе 
у Лондону удовицу Еву 
Херцогову златном медаљом, за 
изложену вршачку неурађену 
свилу, белоцркванска свила 
одликована је само сребрном 

медаљом.
Год. 1852. трајала је зима 

јошт и месеца маја, тада се  
време тако окрете, да је берба 
добро испала. Јануара ове 
године повађене су и последње 
стотине дудова из градине на 
кутричком друму, која је јошт у 
пролеће 1850. год.  закључком  
напуштена, и пресађени су  у 
варошку градину, да попуне 
празнину 6).

Год. 1853. изузимала се од 
других ванредном променом 
времена. Пошто је крајем 
јулија владала ужасна топлота, 
паде 2. и 3. јулија тако хладна 
киша, да је из немачког чопора 
прозебло и угинуло 12 комада 
свиња. У колико жетва лоша 
бејаше, у толико опет берба 
беше богатија. Лепше јесени не 
запамти свет од ове, ове године. 

7).
Како жетва тако и берба била 

је средњег квалитета год. 1854., 
ипак се могло наћи добра, а 
особито доста слатка вина. 

Год. 1855. била је кишевита, 
берба средња, али вино добро, 
од чести слатко. Ове године 
показала се на грожђу нека 
болест, особито на брегу 
више кутричког друма, од које 
половина пропаде 8) . – Год. 

1855. напусти и удовица 
Ева Херцогова дудару 
преко од берњачкове 
суваче на кутричком 
путу а место распарча за 
кућишта 9).

Год. 1856. била је 
врло добра берба. Она 
је отпочета позно, отуда 
је црно вино већином 
слатко било. И бело 
вино бејаше особито. 
Црно вино продавало 
се аков по 5-6 форината, 
бело за 3-4 форинта. Год. 
1856. заузима особито 
место што се вина тиче. 
– Ове године варошко 
представништво креира 
место варошког врата 
10).

Из год. 1857. имамо 
да забележимо 
знаменит догађај 10. 
фебруара поменуте 

године  приређена је  код „два 
кључа“ прва изложба вршачког 
вина. Изложено је вино из г. 
1856.,  црно с кљука и кроз 
џак процеђено, бело и шилер. 
Овом приликом, у присудству 
окружног начеоника, 
градоначелника и осталих 
одличних особа, извикано је 
име онога призводника, који је 
најбоље вино изложио 11). 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (177)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1)1) Baumann´sche Aufzeichnungen, стр. 80.81.
2) Седички записници од 15. и 21. јануара 1850.
3) Записници од 1850. г.
4) Записник седнице  од 28. фебруара 1851.
5) Baumann´sche Aufzeichnungen, стр. 82-86
6) Записници седнице од 3. априла и 27. јануара 1852.

7) Baumann´sche Aufzeichnungen, стр. 89,90.
8) Baumann´sche Aufzeichnungen, стр.92.
9) Записник седнице од 18. марта 1855.
10) Исто од 18. марта 1855.
11) „Werschetzer Gebirgabote“, г. 1857., бр 4
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ДОБА ВОЈВОДИНЕ
Подижу се средства за саобраћај. - Граде се путеви.- Отвара се железничка и телеграфска станица. - Полет 

трговине. - Виноделство и свиларство. - Прва изложба вина у месту. - Културне вести. - Хуманитарни и 
здравствени заводи. - Војни гарнизон. - Несрећни случајеви.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 18, БРОЈ 302, 16. ЈУН 1993.

 УСКОРО РАСПУСТ
За који дан школска звона последњи пут ће се 

огласити у овој школској години, а бројни ђаци ће 
спремити ђачке торбе до првог септембра када би, 
према садашњим наговештајима, требало да почне 
идућа школска година. Додуше, они који нису били 
вредни у протеклим месецима па су зарадили по коју 
слабу оцену, дружиће се са књигом и у августу када 
ће бити поправни испит. У сваком случају, највише 
дилеме ових дана имају ученици који су завршили 

осмогодишњу школу и матуранти средњих школа. 
Оне старије брине посао или даље школовање, а оне 
млађе, где и шта даље уписати. Какве су могућности 
за њих у Вршцу пише и овај број „Вршачке куле“.

   

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 18,  БРОЈ 303, 20. ЈУЛ 1993.

ЖЕТВА - НОВАЦ НА ПАПИРУ 
Да ли су не тако давно дате изјаве званичника да је 

све спремно за жетву, почев од довољних количина 
горива до новца за откуп, биле само обећања, убрзо 
је постало јасно и бројним вршачким ратарима. 
Додуше од 4 хиљаде 500 милијарди динара колико 
је преко „Вршачке банке“ требало да буде пласирано 
за откуп хлебног жита до понедељка, 12. јула  
пребачено је 3 хиљаде 450 милијарди. Реч је наравно 
о жиралном новцу. У истом периоду, почев од 5. јула 
када су „кренуле“ готовинске исплате, откупљено 
жито земљорадницима „на руке“ је дато 515 
милијарди динара колико је банка до тог момента  
добила кеша од Службе за платни промет. Дакле, и 
ове године се понавља већ испричана прича. Нема 
довољно готовог новца да би ратарима био исплаћен 
њихов труд и род у овој жетви пожњевен.

Мало је оних произвођача који су показали 
интерес за зарађени новац, или део њега, искористе 
за безготовинско плаћање својих обавеза преко 
Банке. Ратаре углавном интресује готовина, што је 
и разумљиво обзиром на енормни и непредвидиви 
раст девиза на црном тржишту, али свакодневно 
обезбеђивање пара добијених за жито по 
гарантованим ценама. Али, новца нема довољно.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ПЕЧЕНИ ЛОСОС 
СА ПОВРЋЕМ 

КУЛИН КУВАР

ЦРВЕНИ ЧИЗКЕЈК    
НАМИРНИЦЕ:

Подлога:
300 г млевеног кекса 
125 г путера 
1,5 дл сока од вишања
100 г исецканих ораха
50 г нарендане чоколаде
Фил од сира:
250 г шлаг праха
250 мл воде 
450 г крем сира 
100 г шећера у праху
1 кремфикс
Фил од воћа:
300 г ситног црвеног воћа (рибизле, јагоде...)
3 кашике шећера
50 мл воде
2 кашике густина

ПРИПРЕМА: Умутити путер, додати кекс, орахе, чоколаду 
и сок. Сјединити и обложити дно науљеног калупа пречника 28 
цм. Пећи 10-ак минута на 200ºЦ. Фил од сира: Умутити шлаг са 
водом, а одвојено умутити сир са шећером, па сјединити смесе 
и додати кремфикс. Нанети преко охлађене коре и ставити у 
фрижидер. Фил од воћа: Уситњено воће, воду и шећер кувати 
10-ак минута. Додати размућен густин у води, па кувати док се 
не згусне. Прохлађено, нанети преко фила од сира. 

САЛАТА ОД 
ГАМБОРА И АВОКАДА  ВОЋНЕ 

КОРПИЦЕ    

НАМИРНИЦЕ:
Тесто:
250 г брашна
125 г омекшалог путера
60 г шећера
1 јаје
1 кашика киселе 
павлаке
1 ванилин шећер
2 кашичице прашка за 
пециво
Фил:
3 дл киселе павлаке 
120 г шећера у праху
300 г ситног воћа
1 кремфикс
Остало:
100 г беле чоколаде
3 кашичице уља 

НАМИРНИЦЕ:
2 већа филета лососа 
1 кашичица соли 
1 кашичица бибера 
½ главице белог лука у 
љусци 
1 дл белог вина 
0,5 дл павлаке за кување 
мало рузмарина и 
влашца 
1 лимун 
Поврће:
1 црвена паприка 
1 зелена паприка 
1 главица црвеног лука 
10 крупнијих 
шампињона 
1 крупнији парадајз 
маслиново уље
со
бели лук

НАМИРНИЦЕ:
  

10 мањих гамбора
2 кашике сока од 
лимуна
5 кашика маслиновог 
уља
5 авокада 
400 г парадајза 
100 г руколе
листови зелене салате
со, бибер

ПРИПРЕМА: Авокадо исећи на 
коцкице. У малој посуди добро измешати 
маслиново уље и сок од лимуна. У већој 
посуди помешати куване и очишћене 
гамборе, исецкан парадајз и авокадо, 
па прелити мешавином маслиновог уља 
и лимуновог сока. Додати исцепкану 
руколу и зелену салату, зачинити и добро 
промешати. 

ПРИПРЕМА: Замесити тесто од 
наведених састојака, увити у провидну фолију 
и ставити у фрижидер на пола сата. Калупе за 
корпице науљити и посути брашном. Од теста 
узимати мање комаде, развући их на кругове 
мало веће од модлица и дебљине 0,5 цм, 
обложити калупе и дно избоцкати виљушком. 
Пећи 7-8 минута на 180ºЦ. Кад се охладе, 
извадити из калупа и унтрашњост премазати 
чоколадом растопљеном са уљем. Фил: Умутити 
расхлађену киселу павлаку, шећер у праху и 
кремфикс. Воће по потреби исецкати (одвојити 
мању количину за декорацију). На дно корпица 
стављати воће, па преко декоративно нанети 
фил. Украсити целим воћкицама. 

ПРИПРЕМА: Лосос посолити, побиберити, посути 
рузмарином и ставити у ватросталну посуду намазану 
маслиновим уљем. Бели лук с љуском игњечити и ставити 
преко лососа. Пећи 20 минута у рерни, на 200°Ц. Извадити из 
рерне, прелити вином и вратити на још 10 минута. На крају, 
прелити са мало павлаке и посути влашцем. Поврће: Исечено 
поврће послагати у тепсију, накапати маслиновим уљем и мало 
посолити. Пећи 10 минута, па пребацити у ватросталну посуду, 
посути ситно сецканим белим луком, прелити маслиновим 
уљем, поклопити и вратити у рерну на 1-2 минута.  
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ИГРАЧКА БИОГРАФИЈА 
МАРИНА МИОКА

Спортска прича тренера Марина Миока 
почела је на теренима у Алибунару и 
Банатском Карловцу где је направио прве 
фудбалске кораке. Већ у седмом разреду 
основне фудбал га је одвојио од куће када 
је прешао у Београд у екипу Раднички 
Југопетрол где је наступао за кадете и јуниоре. 
Уследио је позив за кадетску репрезентацију 
Србије и Црне Горе и учешће на балканском 
шампионату 2002. у Грчкој где је освојено 
треће место.  Уследио је позив у београдске 
Црвене звезде, потписао је петогодишњи 
стипендијски уговор и у црвено-белом табору 
провео две године наступајући у тиму млађих 
јуниора који је у то време водио тренер 
Славиша Божичић , а касније и у јуниорском 
тиму. Није добио прилику у сениорском 
тиму па је као позајмљени играч наступао за 
београдски Графичар и пиротски Раднички, 
а у сезони 2004/05 као деветаестогодишњак 
играо је за Б тим украјинске Таврије. После 
стицања међунардног искуства вратио се 
у Србију и наступао за зрењанински Банат 
у Суперлиги где је забележио 45 наступа у 
елитном рангу. После тога је 6 месеци провео 
у Летонији наступајући за Вентспилс (2008.), а 
2009. године, по повратку у Србију, играо је за 
Севојно са којим је освојио титулу у Првој лиги 
Србије.На заласку играчке карије наступао је 
за Раднички и Сомбора а званично је последњу 
сезону у каријери одиграо у Црвеној звезди из 
Павлиша 2016/17. Дипломирао је на Факултету 
физичке културе у Темишвару.

СПОРТ

Шампионска титула кадетске екипе ОФК Вршац у 
Војвођанској лиги и пласман Суперлигу Србије вест 
је која је снажно одјекнула у Вршцу и околини и дала 
потпуно нову димензију раду са млађим категоријама 
и улагању у спортску будућност. Творац вршачког 
спортског чуда, Марин Миок, тренер кадета ОФК 
Вршац истиче да заслуге за то припадају пре свега 
играчима а онда и свим тренерима који су свој рад 
уткали у стварање великог успеха, Перици Ранкову, 
Јовану Герги, Александру Каковану.

- Нисмо имали нека велика очекивања, нисам 
у том тренутку познавао момке и нисам могао 
да знам њихове могућности. Самим тим нисмо 
имали велика очекивања, амбиције су биле да 
будемо стабилан лигаш, да избегнемо проблеме 
око опстанка. Међутим, када смо кренули са радом 
видео сам да у екипи има квалитетних играча, да су 

све то добри момци који су зачас створили сјајну 
хемију у тиму. После првог дела сезоне били смо 
на четири бода заостатка за водећим Динамом из 
Панчева који је, показало се касније, био наш највећи 
конкурент у борби за титулу. Суботички Спартак и 
новосадска Војводина већ имају екипе у Суперлиги, у 
конкуренцији са нама играли су са млађим играчима 
и знали смо да они немају амбиције да буду на врху. 
Кључни тренутак сезоне био је у последњем колу 
када смо ми остварили убедљиву победу против 
Бечкерека а Динамо кикснуо у Бачкој Паланци, тако 
да смо ми постали прваци, каже Миок.

Тренер шампионске екипе истиче велику подршку 
целокупну и управе и посебно наглашава изузетно 
добру комуникацију са играчима.

- Био сам професионалац, знам колико је битно да 
се створи добра атмосфера у тиму. Односи између 
њих били су одлични и задовољан сам зато што 
сам успео да променим лоше играчке навике код 
појединаца, код неких да променим стил игре. Моја 
фудбалска филозофија заснива се на дисциплини у 
игри и свидело ми се што су они то размишљање са 
лакоћом прихватили. Веровао сам у њих, али никад 
им нисам рекао да данас морамо да победимо. 
Мислим да је та атмосфера без притиска дала додатни 
квалитет стабилности тима која је, уз надахнуће 
појединаца, допринела овом успеху.

Иако је неколико играча обележило сезону, тренер 
Миок није желео да ставља појединачни учинак 
испред колективног и нагласио да је најважније да 
схвате да је ово била само прва степеница у њиховом 
спортском сазревању.

- Ја не верујем у случајности и мислим да смо ми 
то негде заслужили. Међутим, момке тек сад чекају 
искушења у спортској каријери. Од њих зависи како 
ће се развијати и колико ће времена посветити својој 
физичкој и психолошкој припреми. Многи од њих 
биће прикључени првом тиму и трудићемо се да ту 
огромну разлику између омладинског и сениорског 
фудбала што лакше преброде.

Како момци гледају на чињеницу да неће моћи 
да играју Суперлигу иако су заслужено изборили 
пласман у елитни ранг?

- На жалост, таква су правила. Излазно годиште 
неће имати прилику у Суперлиги. Чека нас у 
наредном периоду много тежак задатак, да у првој 
сезони покушамо да изборимо опстанак. Изуетно је 
важно како ћемо попунити играчки кадар јер су нам 
носиоци игре момци који су излазно годиште. Сем 

тога, већ 1. јула треба да кренемо са припремама, 2. 
августа почиње првенство и имам информацију да 
ћемо у августу одиграти 5 или 6 утакмица. 

Да ли ће се допунска селекција вршити само у 
Вршцу и околини или ће на “скенеру” бити играчи из 
шире околине?

- Јако је тешко селектирати екипу за такмичење 
у Суперлиги само са момцима из наше омладинске 
школе. То не могу ни много већи клубови од нас. 
Наравно, трудићемо се да шансу у Суперлиги 
добије што више играча из нашег погона, али 
реално је да ћемо у наредном периоду морати да 
појачамо конкуренцију. Са директором Ненадом 
Мијаиловићем и управом клуба правим план које 
би то играче у наредном периоду требало погледати 
како би списак жељених појачања направили у што 
краћем року. Времена нема пуно, морамо јако брзо 
да делујемо.

Какав је план за наредни период?
- До краја месеца одржаваћемо форму у теретани, 

радићемо на снази и издржљивости. Припреме 
за нову сезону почињу 1. јула и трајаће само 4-5 
недеља. Планирам да у првих десет дана радимо 
два пута дневно. Наравно, до тада увелико морамо 
да знамо ко ће доћи како би могли да стварамо нови 
костур тима. Немамо никакав притисак од стране 
управе, имаћемо прилику да уживамо играјући у 
најквалитетнијој лиги у Србији и да кроз те мечеве 
момци постају све бољи играчи.

Б.Ј.

МАРИН МИОК ТВОРАЦ ВРШАЧКОГ ФУДБАЛСКОГ ЧУДА:

“НЕ ПОСТОЈИ СЛУЧАЈНОСТ, 
ЗАСЛУЖИЛИ СМО ТИТУЛУ”

ФУД БА Л

Највећи успех у историји омладинског вршачког фудбала: Кадетска екипа ОФК Вршац



ПЕТАК •  21.  јун 2019.ВРШАЧКА КУЛА24


	kula1226 strana 01
	kula1226 strana 02
	kula1226 strana 03
	kula1226 strana 04
	kula1226 strana 05
	kula1226 strana 06
	kula1226 strana 07
	kula1226 strana 08
	kula1226 strana 09
	kula1226 strana 10
	kula1226 strana 11
	kula1226 strana 12
	kula1226 strana 13
	kula1226 strana 14
	kula1226 strana 15
	kula1226 strana 16
	kula1226 strana 17
	kula1226 strana 18
	kula1226 strana 19
	kula1226 strana 20
	kula1226 strana 21
	kula1226 strana 22
	kula1226 strana 23
	kula1226 strana 24

