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МЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА
ГРАДСКИ БАЗЕН
Купачи на Градском базену биће у прилици
да обезбеде месечне карте за овогодишњу
купалишну сезону. Месечне карте за јул
продају се на улазу базена од 22. јуна до 7.
јула.
Цена месечне карте за одрасле је 3.750
динара, док ће деца до 12 година и наши
најстарији суграђани – пензионери плаћати
1.500 динара.
Ради идентификације како при куповини
карте, тако и при уласку у базен, грађани ће
морати да покажу неки свој лични документ.
За одрасле то су лична карта, возачка дозвола
или пасош, за децу до 12 година ђачка или
здравствена књижица, а за пензионере
лична карта или пензионерска картица.

„ХУМАНИТАРНА
КАФА“ ЗА
БЕСПЛАТНЕ УЖИНЕ
Удружењa “Добро
дело” и “Шта
има?” организују акцију под називоом
„Хуманитарна кафа“ у коју је укључен и Град
Вршац. На Видован, 28.јуна, вршачки кафићи
одрећи ће се прихода од кафа, продатих тог
дана, и уплатиће га у хуманитарне сврхе.
Овога пута средства ће бити усмерена
како би се обезбедиле бесплатне ужине
за социјално угрожене средњошколце у
вршачким школама.

Организатори истичу да је Видовдан
изабран за датум организовања поменуте
акције јер је реч о борби против недостатка
средстава, времена и још много тога важног
за нормално одрастање деце из социјално
угрожених породица. Они апелују на
Вршчане добре воље да се укључе у акцију и
дају свој допринос да се обезбеде бесплатне
ужине за вршачке социјално угрожене
средњошколце. У акцију је укључен
велики број кафића, а коначан списак свих
угоститељских објеката биће објављен на
сајту удружења.
Ј.Е.

У ЧИТАОНИЦИ ВРШАЧКЕ КУЋЕ КЊИГЕ ОБЕЛЕЖЕНА

ПРВА ГОДИШЊИЦА БИБЛИОТЕКЕ
„ПАРАКВАД ВШ“

Прва годишњица успешног рада Библиотеке „Параквад
ВШ“ обележена је у читаоници Градске библиотеке, 25.
јуна, у присуству бројних гостију и чланова овог вршачког
Удружења параплегичара и квадроплегичара. Библиотека
,,Параквад ВШ“ функционише као део истуреног одељења
овдашње Градске библиотеке. Јасна Крсмановић, мастер
професор српског језика и књижевности, задужена је за ову
Библиотеку намењену свим особама са инвалидитетом на
територији Града Вршца. Предлаже им занимљиве наслове, а
ако је потребно ту је и достава књига на кућне адресе чланова
„Параквадове“ библиотеке.
У име Градске библиотеке, присутне је поздравио
библиотекар Иван Стојановић и подсетио да је пре годину
дана потписан Меморадум о сарадњи између Удружења
,,Параквад ВШ“ и Градске библиотеке Вршац, као и да се идеја
о покретној библиотеци родила још из 2015. године.
Не кријући задовољство радом у овој Библиотеци, Јасна
Крсмановић је пожелела да се та сарадња настави и буде
још боља у будућности. Она је похвалила најактивнијег
члана Библиотеке на точковима Стефана Дамјанова који

Обележена прва година рада Библиотеке „Параквад ВШ“
недељно прочита три књиге о животињама и ако се икада
буде додељивала награда за највећи број прочитаних књига
у оквиру Библиотеке ,,Параквад ВШ“, та награда треба да
припадне Стефану. Крсмановићева је, такође, подсетила
да је, у оквиру Библиотеке „Параквад ВШ“, прочитана прва
аудио књига за слепе и слабовиде, под насловом „Мале приче
Великог рата“, аутора Милана Богојевића.
Присутнима је приказана презентација досадашњег рада
Библиотеке ,,Параквад ВШ“, а потом су чланови Библиотеке
читали одломке из појединих књига- Стефан Дамјанов,
Лорина Попи, Јасна Крсмановић прочитала је своју песму,
а чланови Удружења ,,Отворено срце света” и Библиотеке
,,Параквад ВШ“ извели су драмски скеч о учитељу.
Библиотека ,,Параквад ВШ“ успела је да приближи својим
члановима сву лепоту писане речи и открије им један нови
свет. Библиотека броји 40 корисника и позива све особе
са инвалидитетом на територији нашега града да дођу у
Библиотеку ,,Параквад ВШ“ да се учлане и уживају у свету
књига.
Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЈА ЈОВАНОВИЋ

„УДРУЖЕНИ МОЖЕМО СВЕ“

На иницијативу Савета Месне заједнице Паја Јовановић
и Уније жена 3. Месног одбора Српске напредне странке
у Вршцу, организована је акција уређења просторија
поменуте Месне заједнице у суботу, 22.јуна. Акцији под
називом „Удружени можемо све“, прикључили су се и
чланови Општинске организације инвалида рада и Клуба
лечених алкохоличара „Вршачка кула“. Здруженом акцијом
очишћена је свечана сала, просторије инвалида рада, и за то
су биле задужене чланице женског дела овог вредног тима.
Мушкарци су заврнули рукаве и покосили траву у предњем и
задњем дворишту и очистили сваки кутак.
Ове просторије у Стеријиној 69 користе и инвалиди
рада и сви пензионери за своје активности, разне трибине,
дружења, објашњава Кристина Керчобан, координаторка

Уније жена 3. Месног одбора Српске напредне странке у
Вршцу. Ми имамо намеру да остваримо што бољу сарадњу
са Месном заједницом, удружењима пензионера и инвалида
рада. У данашњу акцију уређења било је укључено петнаестак
чланова из свих поменутих одбора и организација. Сала је
почишћена, прозори су опрани, затим просторије Општинске
организације инвалида рада, а сређен је и комплетан
дворишни простор.
Ово је само једна у низу акција које ће заједно реализовати
ови вршачки активи, уније и организације. Акцијама могу
да се прикључе и сви заинтересовани грађани, јер основна
порука ових активности је да „Удружени можемо све“.
Ј.Е.
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У СВЕЧАНОЈ САЛИ ГРАДСКЕ КУЋЕ ОДРЖАН ПРИЈЕМ ЗА ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

ВРШАЧКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА БУДУЋНОСТ
Добан“ из Куштиља, Теодора
Милошевић, ђак генерације ОШ
„Моша Пијаде“ из Гудурице. Марко
Врањеш, ђак генерације ОШ „Бранко
Радичевић“ из Великог Средишта,
Валентина Ранић, ђак генерације
ОШ „Бранко Радичевић“ из Уљме,
Маша Бућкош, ђак је генерације ОШ

генерације средње Музичке школе
„Јосиф Маринковић”, Ана Марија
Бућинац је ученик генерације
Специјалне школе „Јелена Варјашки“.
Потом је Градоначелница Драгана
Митровић уручила награде ђацима
генерације средњих школа.
Ученик
генерације

НА ДНЕВНОМ
РЕДУ ДЕСЕТ
ТАЧАКА

Градоначелница Драгана Митровић уручује награде најбољим ђацима
„Ђура Јакшић“ из Павлиша, Небојша
Попов, ученик је генерације ОШ
„Младост”, Дуња Ранков је ученик
генерације ОШ “Вук Караџић”, Јован
Петрашиновић, ученик је генерације
ОШ „Олга Петров Радишић“, Наталија
Дијак је ђак генерације ОШ „Паја
Јовановић“, Петар Француски, ОШ
„Јован Стерија Поповић“. Ученик
генерације Музичке основне школе
„Јосиф Маринковић“ је Александар
Јовчић, Јована Вукајловић ученик је

Пољопривредне школе је Јелена
Јаничић,
ученик
генерације
Школског центра „Никола Тесла“
је Иван Чејић, ђак генерације
Гимназије „борислав Петров Браца“
александар
Ђорђевић,
Маша
Чежек, ђак генерације Хемијско
– медицинске школе долази из
Крушчице код Беле Цркве. Шеки
Будак, ученик је генерације средње
школе „Јелена Варјашки“.
Б.Ј.

РАДИОНИЦА ЗА ИПА ПРОЈЕКТЕ
У Градској кући у Вршцу,
у оквиру ИПА Програма
прекограничне
сарадње
Румунија-Србија (INTERREG IPA
CBC Romania-Serbia), одржана је
прва у низу имплементациона
радионица за носиоце и
партнере
на
пројектима
одобреним у оквиру другог
Позива
за
подношење
пројеката.
Тренинг
су
одржали
представници
Заједничког
Секретаријата Програма из
Темишвара, у сарадњи са
Министарством за европске
интеграције и Министарством
финансија Владе Републике
Србије, у циљу информисања
корисника о правилима и
процедурама
за
успешно
спровођење пројеката, а поред
представника Јужнобанатског,
учествовали су и представници
Подунавског и Браничевског
управног округа.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА ЗАКАЗАО
36. СЕДНИЦУ

Ненад Барош, председник Скупштине
Града Вршца, заказао је 36. седницу за
четвртак, 27. јун. Ово издање „Вршачке
куле“ ушло је у штампу пре почетка седнице
градског парламента, тако да ћете комплетан
извештај са поменутог заседања читати у
наредном броју.
Председник Барош предложио је, за
дневно ред, десет тачака. Права тачка је
доношење Одлуке о Завршном рачуну
буџета Града Вршца за 2018. годину са
образложењем годишњег извештаја о учинку
програма, консолидованим извештајем о

Фото: А. Путник

Градоначелница
Драгана
Митровић уприличила је у Свечаној
сали Градске куће пријем за ђаке
генерације вршачких основних
и средњих школа. Пријему су
присуствовали и родитељи ђака,
родбина, њихови професори и
директори школа.
Сваки ђак генерације добио је
од Града Вршца награду у износу
од 30.000 динара, књигу и улазницу
за градски базен током целе летње
сезоне.
Градоначелница је у поздравној
речи истакла важност улоге
родитеља, наставника и директора
школа у формирању личности.
- Није лако бити најбољи у својој
генерацији, у својој школи. Сигурна
сам да иза тога стоји вредан,
напоран рад, одрицање, а пре свега
жеља за успехом. Драго ми је што су
наши најбољи ђаци не само најбољи
у смислу постигнутих резултата
на
различитим
такмичењима,
у различитим активностима, са
најбољим оценама, већ што су то
добра и вредна деца, а за нас је,
као друштво, најважније да они
постану добри људи. Желела бих
овом приликом посебно да честитам
Вама родитељима који су сигурно
ђацима били најзначајнија подршка.
Што се града Вршца тиче ми ћемо и
у наредном периоду наставити да
награђујемо најбоље. Мислим да
је ова скромна награда помоћ да у
наредном периоду будете још бољи,
још успешнији а улагање у наде је
улагање у будућност. Ви сте, драга
децо, наша будућност, нагласила је
Градоначелница Митровић.
Најпре су награде и признања
уручена
ђацима
генерација
основних
школа.
Најбољи
у
генерацији су: Тијана Ранић ученик
генерације ОШ „Жарко Зрењанин“
из Избишта, Анамарија Борка,
ученик генерације ОШ „Кориолан
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извршењу буџета и мишљењем државне
ревизорске институције.
Пред одборницима планирано је да се
нађе и доношење Одлуке о одређивању
процента јавног капитала Града Вршца у „Јат
Техника” ДОО Београд који се приватизује у
поступку приватизације, доношење Одлуке
о покретању поступка за утврђивање јавног
интереса за експропријацију, односно
административни пренос непокретностинеизграђеног грађевинског земљишта у
јавну својину Града Вршца дела блока 83а
„Ново Гробље” у Вршцу, затим доношење
Одлуке о покретању поступка за утврђивање
јавног интереса за експропријацију, односно
административни пренос непокретности у
Вршцу, у Улици Војвођанских бригада 72, на
катастарској парцели 6819 у јавну својину
Града Вршца.
Актуелни сазив ће расправљати и о
доношењу Одлуке о одузимању права
коришћења Месној заједници Потпорањ и
установљавању права коришћења у корист
Дома здравља Вршац, на катастарској
парцели број 86 КО Потпорањ, у јавној
својини Града Вршца, као и о доношењу
Одлуке о одређивању надлежног органа
за доношење Годишњег програма заштите
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини и спровођење
поступка давања у закуп, коришћење и
продају пољопривредног земљишта у
државној својини на територији Града
Вршца.
На дневном реду је и доношење Одлуке
о прибављању у јавну својину Града Вршца
непосредном
погодбом
сувласничких
удела на непокретности-стану бр. 2 и
нуспросторијама у Вршцу, Улица Иве
Милутиновића бр. 54. Одборници треба
да донесу Решење о давању сагласности
на Одлуку Надзорног одбора ДОО
„Хелвеција” о покретању поступка поновне
продаје непокретне и покретне имовине,
затим доношење Решења о измени
Решења о именовању чланова Савета за
међунационалне односе Града Вршца.
На седници ће бити донета Решења
о измени Решења о именовању чланова
Школских одбора Основних школа „Јован
Стерија Поповић” и „Паја Јовановић” у Вршцу.

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

Ј.Е.
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ЈАСМИНА ЈЕВРЕМОВИЋ, ШЕФ СЛУЖБЕ КАНАЛИЗАЦИЈА У ЈКП “2. ОКТОБАР”:

СВАКОДНЕВНА АНАЛИЗА У ЦИЉУ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Изградња
канализационе
мреже у Вршцу започета је
1971. године, јер се убрзо
по
отпочињању
јавног
водоснабдевања јавио проблем
одвођења искоришћених вода.
Како се канализациона мрежа
развијала јавила се потреба и
за пречишћавањем отпадних
вода, па је 1978. године започета
изградња Постројења за прераду
отпадних вода, које је у функцији
од 1984. године.
О одржавању канализационе
мреже, плановима за њено
унапређење и проблемамима
са којима се сусрећу запослени
радници на одржавању говори
Јасмина Јевремемовић, шеф
Службе Канализација у ЈКП “2.
октобар”.
- Канализациона мрежа дужине
је око100 километара чиме је
покривено преко 90% територије
Града. Најважнији задатак у
наредном периоду нам је да
покривеност градске територије
буде стопостотна и апелујемо на
грађане да искористе могућност
прикључења на канализациону
мрежу.
Јевремовићева је нагласила
да чак и поједине куће у строгом
центру Вршца нису прикључене
на канализациону мрежу.
Велики
проблем
у
функционисању и одржавању
канализационе
мреже
представља чињеница да су
многа домаћинства своје одводе
атмосферске воде, са кровова
и дворишта, прикључила на
санитарну
канализацију.
То
нам прави велики проблем
јер је у кишним периодима
систем санитарне канализације
преплављен и с обзиром на то
да није пројектован за толики
прилив воде долази до изливања

МОГУЋНОСТ
ПРОИЗВОДЊЕ
ЕНЕРГИЈЕ ИЗ
ОТПАДНОГ
МУЉА

Покривеност целокупне градске територије канализационом мрежом примарни циљ:
Јасмина Јевремовић, шеф Службе Канализација ЈКП “2. октобар”

воде из градске канализационе
мреже по градским улицама.
Ово доводи и до запашувања
канализације,
а
компликује
се и фаза пречишћавања на
Постројењу.

Шеф Службе Канализација
наглашава да се изузетна пажња
посвећује анализи квалитета
како отпадних вода које улазе у
Постројење за пречишћавање,
тако и пречишћене воде на излазу

Изградња канализационе мреже у деловима града који је никада нису имали

У функцији заштите животне средине: Пречистач отпадних вода

из Постројења.
- Редовно праћење и анализе
квалитета отпадних вода, улазних
и пречишћених, за нас раде
акредитоване
лабораторије,
једном месечно са више тачака.
Такође, на постројењу имамо и
сопствену лабораторију у којој
се свакодневно прате потребни
параметри јер смо изузетно
заинтересовани
за
заштиту
животне
средине.
Пратимо
квалитет улазне отпадне воде,
степен
пречишћавања
на
свим
деловима
постројења,
контролишемо излазну воду
а, такође, радимо анализе и
у Малоритском каналу у који
испуштамо пречишћену воду.
Тренутни степен пречишћавања
отпадне воде на Постројењу
износи
90%. Сада вршимо

Пречишћавањем отпадних
вода из канализације добија
се велика количина отпадног
муља. Јасмина Јевремеовић
каже да његово уклањање
значи много за заштиту
животне средине, али и
ствара могућност добијања
новог извора енергије.
Из отпадног муља могуће
је добити гас који се касније
може користити за потребе
грејања. Такође, може се
користити и за добијање
електричне енергије. На
који начин ћемо то решавати
осмислићемо
будућим
пројектима, али приоритетни
циљ је изградња линије за
прераду муља. Употреба
тог муља у циљу стварања
“зелене” енергије велика је
ствар за заштиту животне
средине. Такође, отпадни
муљ може да се користи и
за производњу ђубрива за
пољопривредну производњу.
проширење система, у оквиру
кога
ће
бити
изграђени
базени за денитрификацију и
дефосфоризацију, чиме ћемо
постићи степен пречишћености
од 100%.
Грађани су често у заблуди
и поистовећују фекалну и
атмосферску
канализацију.
Треба рећи да Град Вршац
нема изграђену атмосферску
канализацију.
Постоји
свега
20 км изграђене атмосферске
канализације која је углавном
изграђена дуж новијих булевара
- Милоша Обилића и Жарка
Зрењанина, у Хемограду и
дуж неких реконструисаних
улица у новије време. Такође,
постоје
заостаци
старе
атмосферске
канализације
која датира са почетка 20 века.
Јевремовићева
истиче
да
атмосферска канализација није
под ингеренцијом ЈКП „Други
октобар“.
Б.Ј
Фото. Б. Вила
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ДРАГАН РИСТАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК КЛУБА ЛЕЧЕНИХ АЛКОХОЛИЧАРА „ВРШАЧКА КУЛА“:

ИМАО САМ ЦИЉ - ДА БУДЕМ
ДРУГИ ЧОВЕК
Д
раган Ристановић председник је Клуба
лечених алкохоличара „Вршачка кула“. У
Вршац је дошао из Купиника. Повод је био
лечење од алкохолизма у овдашњој Психијатријској
болници. Било је тешко, каже, пребродити све муке
током лечења, али задовољан је јер је добио битку.
Живот му је испуњен, активан је у Клубу и жели да
своје и искуства осталих чланова, који су победили
алкохолизам, пренесе другима и помогну им као
што је то било и када је реч о Драганом лечењу.
Јер, каже, жива реч апстинента има најснажнији
ефекат.
Од када сте председник
Клуба лечених алкохоличара
„Вршачка кула“?
-На функцију сам ступио јуна
2012. До тада сам већ био члан
Клуба и Заједнице клубова
лечених алкохоличара, као
делегат, а био сам и заменик
председника вршачког Клуба.
Које су све активности
Клуба и шта је њихов циљ? Да
ли сте Ви нешто предузели,
као председник?
-Имао сам нову визију шта
Клуб треба да ради. У договору
са терапеутима и тимом људи
коју су ту били, кренули смо
у неке нове програме. Главни
терапеут у Клубу је наш
омиљени, непревазиђени пре
свега човек, али и лекар др
Жељко Милићевић, психијатар.
Клупски терапеут је и психијатар
др Јован Јовановић, пре је то
била Славица Николић. Обојица
наших терапеута раде као
лекари у Специјалној болници
за психијатријске болести
„Др Славољуб Бакаловић“,
на одељењу М 14 за лечење
од
болести
зависности,
алкохолизма. Чланови тима су

Жељко Чикара, Мирко Тешић,
Ана Николајевић, Ненад Шош,
Горан Костантинов, Добрила и
Радомир Младеновић.
Предложио сам им да Клуб
изађе из та 4 зида. Он је и данас

социо - терапијско удружење
грађана које делује и ради као
помоћ човека човеку. Желео сам
да Клуб уђе у школе, установе,
породице, јер је за лечење
од алкохолизма веома важна
превентива. Клуб је имао већ

1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00

неке активности у том правцу,
али требало их је проширити.
Почели смо у Клуб да учлањујемо
и људе који нису зависници
од алкохола, да се отварамо
према другим удружењима,
као што су инвалиди рада, Шах
клуб „Бора Костић“ са којим
смо организовали турнире.
Кренула је школа алкохолизма
у природи, наставили смо
да
укључујемо
чланове
породица зависника, јер они
су највећа подршка у лечењу.
Организовали смо такмичења у
спортском риболову, долазили
су заинтересовани Вршчани
свих генерација, и деца. Ми
организујемо и Дане бербе
грожђа, али на свој начин,
од изложби до спортских
такмичења, а наш програм
улази у главни програм

манифестације. Проширујемо и
сарадњу са осталим клубовима
у земљи којих је, нажалост,
све мање због финансијске
ситуације, јер терапеути не могу
џабе да раде, сем ових наших.
Од некадашњих 30, данас у
Србији има 15-так клубова.
Планирамо и трибине и
округле столове по вршачким
школама, све у циљу превентиве
која је врло важна у борби
против алкохолизма. Деци и
младима морамо да укажемо
на све оно лоше што доноси
алкохолизам. Наши чланови,
који су прошли кроз све то,
говоре деци своја искуства, јер
жива реч зависника, како се
показало, даје најбоље ефекте.
Клуб већ годинама организује
литерарни и ликовни конкурс

за ђаке под именом „Гласам
за здрав живот без алкохола“.
Прошле године имали смо 54
радова и сваки ђак је добио
неки поклончић. Посебно бих
похвалио ОШ „Младост“, која

славу и то уз живу музику, јер
кад човек изађе са лечења
мора се сусрести са нормалним
животом и свим изазовима. То
је један терапијски моменат изазов са којим се мора суочити.
Уз живу музику славимо и
православну нову годину и 8.
март и све то финансирамо из
свог џепа и са људима добре
воље.
Како
ви,
као
Клуб,
опстајете?
-Захваљујући
људима
добре
воље,
пре
свега
Српској православној цркви,
Специјалној
болници
„Др
Славољуб Бакаловић“, Месној
заједници Паја Јовановић
која нам је дала просторије
(Немањина 43). Град Вршац нам

учествује од почетка, као и
школе из Гудурице и Великог
Средишта, а позвао бих да нам
се придруже и остале вршачке
школе.
Новембар
месец
борбе против алкохолизма
обележавамо низом активности.
Почетком месеца је отворени
шаховски турнир са ШК „Бора
Костић“, а најбоље шахисте
награђујемо позивницама за
славу - Митровдан, 8. новембра.
Једини смо клуб који има своју

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
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пружа финансијску подршку
на основу наших пројеката
са
којима
конкуришемо
за средства, око 150.000
годишње. Желим да похвалим
изузетну сарадњу са локалном
самоуправом, градоначелницом
Драганом Митровић, члановима
Већа, посебном са нашим првим
сарадником Татјаном Николић.
Одличну сарадњу имамо и са
Унијом жена 3. Месног одбора
СНС Вршац, са координаторком
Кристином Керчобан, са њима
смо реализовали многе акције,
заједно са МЗ Паја Јовановић.
Октобра ове године наш Клуб
и Град Вршац биће домаћини
Међународног
симпозијума
о алкохолизму. Очекујемо
долазак еминентних стручњака
из Русије, Немачке, Хрватске,
Румуније, Црне Горе...
Били сте прво члан, а сада
председник Клуба лечених
алкохоличара
„Вршачка
кула“. Како сте се Ви нашли у
тој причи?
-Апстинирао сам 15 година,
до 2006. када сам се поново
вратио алкохолу, прво једну
чашу, па две... Нисам био нигде
на лечењу. Нисам био едукован,
нисам знао како себи да
помогнем. Повећавао сам број
чашица из дана у дан и моје
се здравље нарушило. Нисам
могао да ходам, да себе сам
послужим. Назвао сам вршачку
Психијатријску
болницу
Одељење М 14 и замолио др
Жељка Милићевића да ме
прими, да хоћу да се лечим.
Било је то фебруара 2007. Почео
је мој процес лечења. Укључио
сам се у све активности и групе
на одељењу, у групу самаца.
Изабрали су ме за председника
терапијске заједнице Одељења
М 14. Ту је др Милићевић
можда и видео неке моје
организаторске способности.
Морам да кажем да сам, у
почетку, имао отпор према
Клубу лечених алкохоличара.

Сматрао сам да мени Клуб не
може да помогне. Међутим, у
раду са др Милићевићем, дошао
сам у Клуб. Слушао сам старије
апстиненте, схватио сам да је
мени ту место и да ови људи
могу да ми помогну, њихово
искуство. Почео сам редовно
да долазим, слушао које су они
грешке правили како бих ја то
избегао, јер човек на својим
грешкама никад не би могао да
се залечи. Човек не може никад
да се излечи од алкохолизма,
може да се залечи, психичка
зависност остаје. Остаје тај
проклети феномен - проблем
„прве чаше“, нема контроле
пијења, пијем до опијања. Зато
нема више ни прве чашице,
тотална апстиненција, нема ни
кап алкохола.
Колико је све то тешко?
-Било је врло тешко, верујте,
јер другачије је кад си у болници
на лечењу, другачије кад се
изађе, крене у свакодневни
живот. На сваком ћошку вреба
опасност. Постоје 8 правила
којих мора да се придржава
сваки зависник, али не само
он, већ и породица, наближих,
окружење. Јер, алкохолизам
је породична болест. Ја сам
имао подршку и породице и
околине, али највише ми је
помогао Клуб. Мислим да је мој
избор за председника Клуба

био и награда, али пре свега
изазов, један нови почетак.
Питам се понекад: “Шта би било,
Драгане, да си остао у Купинику,
да ниси дошао у Психијатрију
на лечење?“. Знао сам да, после
лечења, не могу да се вратим
у Купиник где сам пре живео.
Знао сам да морам да променим
средину и остао сам у Вршцу.
Оженио сам се дивном женом,
основао овде породицу.
Има и криза, жеље и жудње
организма
за
алкохолом.
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организацију пензионера у
Купинику, водио сам је. Касније
сам постао и члан Месне
заједнице, тако да сам ја своје
слободно време попуњавао
друштвено - политичким радом
и ангажовањем.
Како сада живите?
-У пензији сам од 1990.
године. Имао сам, пре тога,
један интервју који се није
допао гарнитури која је била на
власти у Пландишту. На Радио
Новом Саду дао сам интервју о
кадровској политици у Општини
Пландиште где сам рекао да је
то кардовска вртешка где једни
исти људи мењају функције, а ми
млади људи не можемо доћи до
Сећам се, прве године, сањао
сам да пијем. Скочим, сав у
зноју, и буде ми лакше кад
видим да сам у кревету, да је
то био само сан. Али, био сам
упоран, придржавао сам се
апстиненције. Нисам ишао
на венчање свог синовца, јер
нисам био сигуран у себе.
Уручио сам му поклон раније и
тек после два дана сам отишао
да честитам када је све било
раскрчено, кад сам знао да неће
бити алкохола.
Да ли је било провокација
околине?
-Јесте, много. Сваки пролазак
поред људи које знаш је једна

врста провокације, посебно ако
су били део твог ранијег живота
и света. Породицу и ближе
окружење обавестио сам да се
лечим и да ми не нуде алкохол.
Ја сам у кући никад не држим
алкохол.
Шта је најважније да човек
истраје на свом путу лечења
од алкохолизма?
-Поред подршке породице
и околине, што је веома битно,
човек мора да зна свој циљ.
Мора да има план шта жели
у животу. Ја сам желео да
променим средину, живот,
остао сам у Вршцу, оженио се
и активирао у раду Клуба. Хтео
сам да будем други човек, да
живим здраво, да се ујутро не
будим мамуран, болестан, већ
ведар и чио.
Изборили сте велику битку.
Како се сад осећате?
-Ја сам срећан човек! Дан
данас ни сам не знам зашто
сам посегао за том проклетом
чашицом која је могла живот да
ми уништи, да ме нема више.
Да ли сте Вршчанин
рођењем?

-Нисам. Рођен сам у
Купинику, 1956, од оца Новака
и мајке Марије. Отац ми је био
зидарски радник, предузимач,
мајка домаћица. Имам млађег
брата Милана. Он је војно лице,
поморац, завршио је Војну
академију у Сплиту.
Имао сам лепо детињство.
Основну школу завршио сам
у Купинику и Великом Гају, а
после Пољопривредну школу
у Вршцу. На предлог мог
разредног старешине, нажалост
покојног Ђуре Радмиловића,
био сам примљен у чланство
Савеза комуниста. Ту почиње
моја друштвено - политичка
активност.
Где сте све били активни?
-Као
омладинац,
био
сам
активан
у
Месној
заједници, секретар партијске
организације,
председник
омладине у месту и на нивоу
општине. Испред друштвено
- политичког већа, био сам
делегат у општини, поротник у
Вишем суду у Панчеву. Учесник
сам Конгреса Савеза комуниста,
прво као омладинац, а касније
као делегат.
Учествовао
сам
у
омладинској радној акцији
Летенка на Фрушкој Гори, 1978.
Били су то дани који се не могу
никад заборавити, дружење,
песма, братство... Не могу да
схватим да тога више нема!
Док сам радио у општинском
Комитету, био на функцијама, и
после тога, био сам предавач
у
политичким
школама
омладине општинског Комитета
и у синдикалној. Радио сам
у Марксистичком центру у
Пландишту као предавач.
После сам био секретар
Месне заједнице и, верујте,
људи су ме волели у месту, јер
за мене није постојало радно
време. Чинио сам људима кад
је год требало, и викендом кад
дођу из Београда па треба нешто
да им се уради. Упустили смо се
да мало побољшамо село, да
уредимо инфраструктуру у
Купинику. Почели смо изградњу
путева и то не само Месна
заједница, већ су се укључивала
и домаћинства са одређеним
свотама новца. Увели смо прве
телефоне, па плин, све то за
време док сам био у Купинику.
Био сам секретар Фудбалског
клуба „Крајина“ из Купиника.
У фудбалу сам био 20 година,
оставио сам велики траг не само
у Купинику, него и у Фудбалском
савезу Панчево.
Основао сам и основну

изражаја. Нисам очекивао да ће
да ме уклоне, можда само неки
мали прекор. Али, добио сам
решење да сам пензионисан.
Кад
сте
основали
породицу?
-Имао сам супругу, били смо
у браку до 2006. године. Сада
сам у браку са својом супругом
Радојком Иричанин, Вршчанком.
Сада је у пензији, радила је у
Дому здравља Вршац. Заједно
само већ десет година. Срећан
сам јер смо сродне душе.
Радојка ми је велика подршка,
као и њене ћерке и зетови, сви
су ме лепо прихватили. Велика
помоћ и подршка су ми Милица

и Будимир, Радојкини сестра и
зет, наши Буда и Мица.
Имам башту, за који дан
ћу да уберем први парадајз.
Волим да радим у башти. То ме
опушта. Имам свашта, тиквице,
краставце...
Живот ми је испуњен.
Задовољан сам. Радујем се
сваком новом дану, када се
ујутро пробудимо живи и
здрави. На ону „прву чашицу“ ни
не помислим.
Јованка Ерски
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КОЛИКО МИКРОГРАМА КИСЕОНИКА ТРОШИ ПОМИСАО НА НЕКУ РЕЧ, КОЛИКО МИКРОВАТИ СТРУЈЕ ПОТРОШИ ПЕСНИК ДА САСТАВИ СТИХ?

ВАСКО ПОПА ПОСЛЕДЊИ ПЕСНИК АЛХЕМИЧАР

пише: Томислав Сухецки
Васко Попа је попут митских
алхемичара спајао речи као реагенсе
хемије у реторти свог ума, као
индикатор користио је своје срце, а
као пуфер-регулатор свој разум.
Да ли је Васко Попа при томе имао
свест о гласовима као атомима, о
слоговима као неорганским а речима
као органским једињењима, не знам,
али је сигурно да је желео да ткиво
песме оживи и постајао је творац
живе песничке хемије која покреће
нову хемију у уму сваког ко прочита
његову песму.
Рећи да је песник алхемичар,
скромно је, јер до сада ниједном
хемичару није успевало да направи
живу хемију, док песници одувек
успевају у томе и обнављају и покрећу
свет људи.
Васко је постао талац своје
преосетљивости
на
реактивни
карактер речи, меркао их је, вагао,
употребљавао као чувени Лавоазје

два века пре њега, који је први од
алхемије направио и уочио логику
хемије.
Васко је ту логику идентитета,
логику песме и логику креативне
менталне хемије наравно интуитивно
увиђао и у свом раду све више је
трагао не за смислом речи и стиха већ
за смислом простора између речи и
стиха неке логике бића. Поезија која
данас поприма обрисе оног ткива из
којег настаје, то је жива хемија.
Па и сами стихови са већом и
краћом периодичношћу као да су
миленијумима пре антиципирали ону
научну периодичност хемије коју је
уочио Рус Мендељејев.
Гласова слова има око тридесетак

САОПШТЕЊЕ МУП
Министарство унутрашњих послова расписало је конкурс
за упис 600 полазника Центра за основну полицијску обуку
(ЦОПО) на који се заинтересовани могу пријавити закључно
са 8. јулом 2019. године.
За потребе Полицијске управе у Панчеву конкурс је
расписан за 60 полазника.
Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике
Србије, који имају пријављено пребивалиште на територији
Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана
подношења пријаве на конкурс и пријављено пребивалиште
на територији организационе јединице за коју се расписује
конкурс.
Кандидат мора имати завршену средњу школу, у
четворогодишњем трајању, или завршене основне
струковне,
односно
основне
академске
студије,
Криминалистичко- полицијског универзитета (КПУ).
Неопходно је да нема мање од 18, а више од 24 године
старости до дана закључења конкурса, односно да нема
више од 27 година старости уколико је реч о кандидатима
који су свршени студенти КПУ.
Кандидат мора да поседује и важећу националну возачку
дозволу за управљање моторним возилом “Б” категорије,
затим да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом
о полицији и да испуњава критеријуме здравствене,
психолошке и физичке способности за заснивање радног
односа у МУП-у на радном месту у статусу овлашћених
службених лица.
Пријава на конкурс са документацијом, подноси се
полицијској станици по месту пребивалишта кандидата.
Текст и ближе услове конкурса можете наћи на сајту
Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs и
Центра за основну полицијску обуку www.copo.edu.rs .

колико и елемената хемије који
функционално учествују у градњи
живог ткива.
Поезија настаје као бела крв која
капље из интроспективних рана
усуда песника да постоје капије из
које у спољни свет покушавају да
побегну разни облици духовног бића,
да покажу да нису тек пуки физички
сервис мишљења, већ мишљење
само, а речи и мисли су тек заставице,
отпала перца тог крилатог бића које
користимо и запостављамо. Постоје
песници који песмама као копљима
ваде биће поезије из океана нашег
ума на чијој површини наша свест
запажа тек таласе. Неко чак пеца,
а Васко Попа плете најтању могућу

мрежу којом напипава и привлачи
биће духовности песме да га не
повреди и да у кавезу речи песме
слободно живи.
Да ли песник и данас мора да
зна да сваки глас или слово има
објективан
хемијски
идентитет?
Да свако читање поезије троши
одређену енергију и хемикалије чији
вишак активира неке непредвиђене
неуро везе? Да ли песник треба да
зна да сваки глас и јесте атом говора
и да као онај из хемије има своју масу
боју и реактивност? Да ли песник
треба да зна осим смисла речи и
њихове реактивне вредности којом
се спајају или одбијају као једињења
која творе неке нове целине које чак
могу да оживе? Песници и не морају
знати дефиницију живота, али веома
добро знају кад њихова песма почне
да дише.
И Васко Попа је попут уклетих
песника
постао
талац
своје
преосетљивости и кретао се у
оргиналном правцу кад поезија није
средство објаве великих истина, већ
кад објављује саму себе.
Да ли је Васкова поезија, чије
нас читање изненади кад призове
духовност које смо се давно одрекли,
могућа шанса да подстакнемо свој
ум, унапредимо га и постанемо
довољно конкурентни једној другој
интелигенцији
информатичке
дигиталне природе, која све више
расте? Ако желите да схватите шта
вам се догађа прочитајте песму.

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) и
члана 39. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.
гласник РС”, бр. 64/2015) Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца,
оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОДРУЧЈА БИВШЕ КАСАРНЕ У ВРШЦУ
парцела број 9024 ко Вршац

Израда плана поверена је предузећу „ЦПМ консалтинг““ из
Београда, улица Књегиње Зорке број 80 и предузећу „Урбаника“
доо из Београда, Булевар краља Александра број 235/83.
Излагање плана у холу зграде СГ Вршац, Трг победе бр.1, почеће
1.jула 2019.године и трајаће 15 дана.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и
сугестије на изложени план за време трајања раног јавног увида
у писаном облику и предају их путем писарнице Одељењу за
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске
управе Града Вршца.
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца свим заинтересованим лицима
пружиће потребне информације и стручну помоћ у вези са
појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија
на план.
Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца
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У ВЕЛИКОЈ САЛИ КОНКОРДИЈЕ ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА МЕЂУНАРОДНОГ ТРИЈЕНАЛА

Изложба
под
називом
Међународно тријенале проширених
медија, мултимедијалне уметности и
уметности нових медија отворена је
у великој сали Конкордије Градског
музеја Вршац, у петак, 21. јуна.
Поставка садржи дела тридесетак
уметника савременог израза и део
је
манифестације
Међународно
тријенале
проширених
медија,
мултимедијалне
уметности
и
уметности нових медија- реконекција
2019. која обухвата низ изложби и
програма у неколико градова. Све
је кренуло од српске престонице,
априла ове године.
Организатор
манифестације
је Удружење ликовних уметника
Србије - УЛУС, Градски музеј у Вршцу
је партнер у пројекту, а од прошле
недеље и домаћин изложбе.
Отварајући
изложбу
у
Конкордији, Владета Стојић, кустос
селектор
председник
Секције
УЛУС-а, приближио је присутнима
различите
уметничке
форме
које садржи поставка: скулптуре,

инсталације, објекти, електронска,
дигитална и компјутерска уметност,
експериментални
филм,
видео
уметност...
-Публика мора да буде донекле
едукована како би пратила уметнички
израз, јер тешко је разумети неке
потпуно непознате ствари за
класичан свет, сматра Стојић. То је
једноставно немогуће. На изложби у
Вршцу су дела петнаест иностраних
аутора и исто толико наших уметника.
Стојић је указао на изузетну
машту аутора којом су надоместили
недостатак средстава за своје
сттваралаштво и додао:
-Важна је чињеница да се
ангажовањем
простора
и
иинституција у другим регионима
Србије децентрализује активитет
овог специфичног вида савремене
уметности.
Поставка у Вршцу је селекција
кустоса Владете Стојића од више
од 250 уметника чији су радови у
бројним просторима широм Србије.
Стојић је похвалио партнерство

Градског музеја Вршац и директора
Звонимира Сантрача који су били
пуни разумевања и отворени за
савремене уметничке изразе. На тај
начин је изабрана поставка у Вршцу
која је есенција стваралаштва наших

уметника, који могу да стану раме уз
раме са колегама из иностранства,
као и врхунских уметника из осталих
земаља.
Ј.Е.

НА 11.МЕЂУНАРОДНОМ КОНКУРСУ ЋИРИЛИЦА ОГЛЕДАЛО СРПСКЕ ДУШЕ

СРЕБРНИ ПЕЧАТ ЋИРИЛИЦЕ НАЂИ БРАНКОВ

Вршачка песникиња, Нађа Бранков, освојила
је Сребрни печат ћирилице, а у скривници
својих признања већ баштини Сребрно слово
ћирилице , као и Похвално слово.
Свечаност доделе награда и промоција
зборника Ћирилица огледало српске душе,
одржана је у порти храма Светог Пророка Илије
у Великом Поповцу, под покровитељством
Народне библиотеке “Ђура Јакшић”, СО Петровац
на Млави, Вукове задужбине и Епархије
Браничевске. Конкурс је сабрао песнике из
бивше Југославије и иностранства.
Књижевник Раде Обрадовић, идејни творац
и достојни домаћин манифестације, окупио
је часно свештенство Браничевске епархије,
официре Оклопнног гарнизона из Пожаревца,
верујући народ и уметнике.

- Посебна је част и духовна радост што
је књигу одабраних песама благословио
Њ.П. Владика Игнатије, са образложењем
да доприноси очувању нашег идентитета.
Ћирилицом,
нашим
Светим
Писмом,
славословили смо ове године на тему Жена. Она
, која је стуб породице, пожртвована, ангелска...
Која се налази на улазу и излазу овог света, а
коју је Господ човеку наменио, саткавши је од
његова ребра. Може мушкарац имати снагу, моћ
и славу, ал,и без жене, све је недоречено, пусто,
бесмислено... А да бисмо писали Ћирилицом о
овако узвишеној теми, морамо њоме мислити.
А да бисмо мислили Ћирилицом, морамо њоме
осећати и волети. Овога пута Жену, рекао је
Обрадовић.

„ ... Под аздијом ноћи сутоне
ми бојила, на голорамену
Едем сањала
Кротила мисао врелу,
мелемила даха чемер
Колала крвљу деспотском, та
раба и војвоткиња моја...“
(део награђене песме
Нађе Бранков)

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ЈАСНЕ КРСМАНОВИЋ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ВРШАЦ

„У ОГЛЕДАЛУ ДУШЕ”

Млада вршачка песникиња Јасна Крсмановић
приредила је књижевно вече под називом „У огледалу
душе” у Културном центру Вршац, прошле среде. Уз
прегршт стихова из досадашњег песничког опуса младе
ауторке, уследила је и најава за њену нову, четврту књигу
поезије „Кључ“, која ће светлост дана угледати на јесен.
Бројни поштоваоци Јаснине поезије провели су
пријатно и лепо вече, а кроз песничку причу водила их је
Елдена Станић, професор на Високој школи струковних
студија за васпитача “Михаило Палов” - уже педагошке
области - матерњи језик, култура говора, методике
развоја говора на ромском језику. Гитариста Ненад Кукић
био је музичка пратња, наступили су и солисти Певачке
групе „Исток 10“ Весна и Сретко Марјанов, а публици се
представила и млада Ана Марија Бућинац. Свој допринос
поетској вечери дао је и Слободан Милинковић.
Јасна Крсмановић је са стиховима почела да се дружи
врло рано. Од малена пише песме, а прву озбиљну песму
„Могу и хоћу“ написала је са 13 година. Три године касније,
на конкурсу ,,Трагом Васка Попе“ Општине Вршац ( 2006.),
награђена је њена прва књига „Могу и хоћу“ која је добила
награду Гордане Брајовић, 2006. године, КОВ- ову награду,
2004. године, Витезове награду, 2008. Такође 2006. године

Наставничко веће ОШ ,,Младост“, јој додељује награду за
највећи број прочитабих књига. Добитница је Специјалне
награде за песму „Кључ“, на Јесењем песничком маратону
у Банатском Карловцу, 2017. године. Друга књига песама
„На крилима јастука“ објављена је 2010, а трећа песничка
збирка ,, На крилима јастука“ штампана је 2013.
Била је и активан члан Академске позоришне сцене

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

„Ђумб“ од 2004. до 2008. године. Имала је 5 премијера
у Народном позоришту „Стерија“ у Вршцу. Има један
филмски сценарио, који се зове ,,Студентски брак“, написан
2006. године. Такође, има један музички спот, који се зове
,,Сањајмо заједно“. Спот се налази на јутјубу , песму изводи
црногорска естрадна уметница Андријана Божовић. Спот
је снимљен у Подгорици 2011.године.
Јасна има стручно звање мастер професор српског
језика и књижевности. Дипломирала је друга у генерацији
на Филозофском факултету у Новом Саду, на одсеку за
компаративну књижевност са теоријом књижевности
и стекла стручно звање дипломирани филолог –
компаратиста, 2016. године. Наставила је и успешно
завршила мастер академске студије на истом одсеку
поменутог новосадског факултета. Прва је у генерацији
одбранила Мастер рад оценом 10, а просечна оцена током
студија била јој је 9,71.
Запослена је у Градској библиотеци Вршац и ради у
истуреном одељењу библиотеке „Параквад ВШ“, за све
особе са инвалидитетом на територији града.
Живот је није ни мало мазио. Од рођења живи са
церебралном и дечјом парализом, не хода, користи
инвалидска колица. Имала је 13 операција. Успела је све
то да преброди снагом своје воље, а највећа подршка у
животу и богатој песничкој каријери јој је мама Зорица
Јовановић којој је и посветила своју збирку песама „Жена
јача од челика“.
Ј.Е.

VIN
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ПОЗИВ ЗА ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ
ПОСЛОВНИ ФОРУМ
Аутономна покрајина Војводина и Скупштина
европских регија у сарадњи са Привредном
комором
Војводине,
Развојном
агенцијом
Војводине, Новосадским сајмом, и Европском
мрежом предузетништва, по други пут организују
Регионални пословни форум који ће трајати од 1.
до 4. октобра 2019. године.
Учесници Форума су еминентне компаније
из регије, као и регионалне привредне коморе,
регионалне развојне агенције и друге институције
које пружају подршку за развој малих и средњих
предузећа и побољшање економске климе за
пословање и нове инвестиције.
Регионални пословни форум вам нуди
могућност да изнесете и представите ваш пословни
потенцијал и идеје и да се повежете са компанијама
и институцијама које подржавају развој пословне
климе и прилив нових инвестиција. Овогодишњи
Регионални пословни форум одржаће се у време
трајања 52. Међународног сајма лова, риболова и
туризма у Новом Саду.
Међународни догађај пружа додатну подршку
компанијама да пронађу међународног партнера.
Учесницима ће бити понуђена могућност
заказивања и одржавања Б2Б састанака са
компанијама
и
институцијама
учесницима
Форума према сопственим потребама, а на основу
информација о регистрованим учесницима.
Сектори који ће бити представљени су:
•Пољопривреда и прехрамбена индустрија
•Метало-прерађивачка индустрија
•Пратеће
компоненте
у
аутомобилској
индустрији
•Информационе технологије

•Туризам
Платформа за организацију „један на један“
састанака доступна је кликом на линк хттп://
рбф2019новисад.талкб2б.нет/ и пружа могућност
за промоцију пословне сарадње између регија,
укључујући споразуме о слободној трговини и
производњи, удружене пројекте тј. заједничка
улагања и заједнички приступ трећим тржиштима,

као и размену технологија и знања и сарадњу у
пројектима са високим степеном конкуренције и
иновација, финансираних од стране ЕУ и других
донатора.
За додатне информације молимо посетите:
рбф.војводина.гов.рс или контактирајте: rbf2019@
vojvodinа.gov.rs.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем спратну кућу, гаража, на плацу од 700
m 2 , може замена и за двособан или једнособан
стан са централним грејањем, први или други
спрат у близини центра града. Тел. 064/280-58-62
и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/29411-61.
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. 060/32560-70.
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. 061/32154-51.
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.

Број

1227

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.
Приземна кућа комплетно намештена, велико
двориште, башта на плацу величине 6 ари, одмах
усељива, Лазе Нанчића 54, Вршац. Тел. 064/65854-99.
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. 064/2355-436.
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.
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име и презиме даваоца купона

потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

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.
Издајем једнособан намештен стан, све је
посебно, за брачни пар или самицу. Тел. 060/5805192 или 805-192.
Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 евра
плус трошкови. Тел. 064/823-93-13.
Издајем повољно локал 36 m 2 , иза Педагошке
академије, погодан за занатлије, продавницу или
намени по жељи закупца. Тел. 064/170-49-999.
Издајем
једнособан
намештен
стан
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834975.
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.
Издајем стан у Првомајској, 45 м²,
комплетна кухиња, клима, интернет, кабловска,
хидромасажна када, веш машина. Цена 120 €
месечно. Тел. 063/322-320.
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 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•2,55•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 комерцијални пчелињак од 50 дб
кошница са свом опремом. Тел. 061/31-75-360.
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

Хотелу “Србија”,
у Вршцу,
потребан кувар
са искуством и
помоћни кувари.
Контактирајте
нас на имејл:
kuhinja@hotelsrbija.rs
или телефон:
066 / 8076220,
особа за контакт:
Дејан.
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.
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
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ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ
БЕСПЛАТНИ
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.
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
пећ од 3,5 kw. Тел. 060/380-51-10
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. 013/837631 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. 837631 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. 065/3355-343.
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. 2830795 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. 064/288-0347.
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 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. 062/880-4049.
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) или по другом
уџбенику. Цена двочаса (2х45 мин) је 1200 динара.
Тел. 062/17-606-29
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. 063/182-0521
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.
Каталог Вилерови гоблени у боји добро
очуван, комплетна основа „Тајне вечере“ ,
„Лавинија“ , „Пастирска идила“, „Мона Лиза“, радна
свеска за рад, већа количина конца у разним
бојама, сталак за рад при изради гоблена и други
прибор за ручне радове. Тел. 830-077

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

Четрдесетодневни помен нашој вољеној Нани

МИЛАНКА ЂУРИЋ
1929 - 2019
Хвала Ти за доброту, љубав и храброст коју
си нам пренела. Почивај у миру, заувек ћемо Те
чувати у нашим срцима.
Породице Печеничић, Витомировић, Ђурић,
Чанчаревић, Јеловац и Стојановић.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ 314, 8. ЈУЛ 1994

“ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” ОПРАВДАЛА
ОЧЕКИВАЊА
У 2. ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ
Фудбалери Црвене звезде из Павлиша су за четири године
доспели до 2. Војвођанске лиге. Минуло првенство завршили
су освајањем осмог места са 29 бодова, остварили су 12
победа, 5 ремија и 13 утакмица изгубили са скором 42:47.
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (178)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXI ОДЕЉАК
1849-1861.
(НАСТАВАК)

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
„На старту првенства нисмо планирали никакав пласман
с обзиром да нисмо познавали клубове са територије Срема.
Циљ нам је био да освојимо место у средини табеле што
смо и реализовали, истиче Ђорђе Мохан тренер екипе. Пре
четири године када сам преузео екипу циљ ми је био да
створим јаку екипу и то од мештана. Став управе био је да
се углавном базирамо на сопствене снаге и да регрутујемо
играче из омладинског погона. Мислим да смо у томе успели
што најбоље говоре резултати у првенству. Сви играчи
прескочили су два степена такмичења и стекли такмичарско
искуство за 2. Војвођанску лигу.У тиму имамо шесторицу
играча од 17 до 21 године који су веома успешно играли
у првенству. Као тренер задовољан сам са учинком свих
играча, постигнутим пласманом и резултатима.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ 314, 8. ЈУЛ 1994

МАГИЧНО ОКО УМЕТНОСТИ

Град ових врелих јулских дана живи дахом и духом великог
културног збивања. Отворен је први југословенски ликовни
бијенале младих, кулминација значајних културних догађаја у
Вршцу током протеклих годину-две. Иако ненаграђени, радови
младих вршачких аутора веома су запажени.
Вршац је постао центар ликовних збивања и засигурно ће то
бити и наредна два месеца, у времену трајања Првог југословенског
ликовног бијенала младих. Званично отворен 1. јула, Бијенале

је заживео неколико дана раније отварањем изложби Акт у
сликарству Паје Јовановића у Стеријиној кући, Седам вршачких
уметника у Народном музеју и поставком у Апотеци на степеницама
радова младих уметника разних националности који живе у Паризу,
а све то време праћени Арт Фестом, јединственим филмским
фестивалом који је пружио задовољство враћања Фелинију и
Раселу на биоскопском платну.
Начин на који је настао Бијенале добар је модел функционисања
културе која се отргла из окриља државних институција. Бијенале је
настао на иницијативу Вршачког круга, а у организацији Уметничке
радионице Аурора, новосадског Центра за визуелну културу Златно
око и вршачког Народног музеја. Генерални спонзор Бијеналала
је Хемофарм, златни Војвођанска банка, Велики ктитори Банат
и Униекспорт, а поприличан је број донатора који су помогли
реализацију овог значајног културног пројекта.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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.
Ц. кр. пољопривредно
друштво, приредивши ове
године у Бечу пољопривредну
и
шумарску
изложбу,
одликовало
је
сребрним
медаљоном
вршачке
производнике за изложено,
особито вино. Медајла чува се
у вар. кући 1).
Већ тада у Вршцу се од
свију места у Аустро-Угарске
највише вина производило. Г.
1857. налазило се у Вршцу од
прилике 300.000 акова вина.
Од тога било је 2000 акова
црна, слатка, прве врсте, 15.000
слатка шилера, прве врсте,
110.000 акова јака шилера,
друге врсте, 8.000 акова добра
бела вина, свега 150.000 акова
добре врсте, и јошт толико
црног, белог и шилера лоше
врсте 2).
До овога времена водио је
надзор над варошком шумом
један мађистратски саветник.
Г.1857.системизирано је место
шумара 3), тако се шумарско
особље састојало из шумара
(Förster) и 3 чувара шуме. Г.
1859. на предлог вршачког
газде М. Ваца, подигнута је на
„Превали“ кућа у место опале
шумарске колeбе, а на граници
Малог Средишта и у клису по
једна шумарска колeба, ова
последња имала је уза се и
коњушницу. На шумарску кућу
утрошено је 300 фор. а вр.4).
Ове године дођоше у Вршац
први државни пастуси 5).
Г. 1859. било је у Вршцу
јошт 3 приватне свиларе, и
јошт се једнако производило
годишње 3000-3600 фуната
чаурица. Пoсле г. 1855., кад је
фалирала бечка кућа Хофман
и синови, урадила је нешто за
свиларство, попут наредаба,
тамишградска Штатхалтерија,
али то не беше од особитог
успеха, 1860. година хтела је

и среска власт ерарне (пре
тога жупанијске) дударе у
вршачком хатару општини
оставити, али се она у ово не
хтеде упустити.
Крајем
ове
десетине,
покрене се поново питање
о
исушењу
алибунарсковршачког рита. Од 18. до 21.
априла 1860. вођени су овде
о томе, под председништвом
ц.краљ.
штатхалтеријалног

саветника
Хуебера,
са
заинтресованим поседницима
приговори, који се свршише
на томе, што су се поседници,
о којима је реч, постројили као
друштво, израдивши одмах
правила и модалитете, по
којима би се могао исушити
овај
рит.
Ово
друштво
намеравало је прихватити
се посла одмах, како прими
потврђена правила своја.
Већ онда говорило се је о
пројекту односно Караша, т.ј.
да се вода из млака у Караш
пропусти.
Овај
пројекат
покренуше
мерници од
железнице, али се за основ
новом раду узео стари
“канал терезијин” 6). Но по
политичким променама, које

1) A.Vaszits: Denkschrift etc.,str. 32
2) A.Vaszits: Denkschrift etc.,str. 32 – 10. декембра 1857. у 10 сати у вече
осетио се у Вршцу слаби земљотрес
3) Седнички записник од 28. октобра 1857.

су јошт крајем ове године
наступиле, рад се не отпочне.
Почетком педесетих година
Вршац није могао учинити
добар утисак на странца.
Највећи део јавних здања био
је у рушевинама. Р.к. парохијска
црква била је права руина, нико
јој се није смео без опасности
свога живота приближити.
Управно здање и солара, прво
касарна а последње стан
окружног здања, опала су
била. Одаје управног здања
прокисавала су; зидови пак
соларе,
нагрижени
сољу,
жалосно су изгледали. Велики
амбар био је до душе јако
саграђено здање, али је он
служио за све друго, само не
за украс вароши. Свилара,
одавна запуштена, подсећала
је на појаве после страшног
земљотреса. Једино стари
магистрат, катедрална црква
и владичански двор били су
значајнија здања; али ова два
последња нагрђавали опали
зидови око њих. Импозантно
здање “Конкордија”, тек је било
упола изидано.
И о приватним кућама не
може се бог зна шта рећи.
Оне су биле већим делом
забатом улицом окренуте и
на спољашној страни, улици
окренутој, ретко да су имале
више од два прозора. На
спољашње улепшавање куће
ретко се је што трошило. Јошт
су превлађивали кровови са
шиндром, а на крају вароши,
са трском. И ако је на пијаци
било кућа на спрат, оне су
биле просте, без сваког
украса, шта више и на пијаци
се могло видети, као и другде
у вароши, опале куће, које су
своју околину ружиле. Улице
јошт не бејаху калдрмисане, а
о осветљењу вароши не беше
ни разговора.

4) Ibidem од 12. јануара 1857.
5) Ibidem
6) “Werschetyer Gebirgabote“ g. 1860., br.19
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МУС ТОРТА СА ВОЋЕМ

СЕНДВИЧ СА
ДИМЉЕНИМ
ЛОСОСОМ

НАМИРНИЦЕ:

Кора:
80 г глатког брашна
150 г интегралног брашна
прстохват соли
120 г путера
1 јаје
80 г шећера
Бели фил:
100 г густог јогурта
50 г беле чоколаде
1 ванилин шећер
2 дл слатке павлаке
3 листића желатина
Воћни мус:
300 г јагода
120 г шећера
1 ванилин шећер
3 кашике цеђеног сока од поморанџе
6 листића желатина
3 дл слатке павлаке
Остало:
нареднада црна чоколада
црвени прелив за торте
воће

НАМИРНИЦЕ:

12 кришки интегралног
тоста
200 г димљеног лососа
2 везе нане
300 г швапског сира
2 кашике сецканих
семенки бундеве
200 г празилука

ПРИПРЕМА: У чинији измешати сир и семенке бундеве.
Посолити и побиберити и добро измешати. Празилук исећи на
колутове. Тост премазати сиром. Преко посути празилуком,
поређати листове нане и филете лососа, па поклопити тостом.

САЛАТА У МАРИНАДИ
ОД ТИКВИНОГ УЉА

ПРИПРЕМА: Кора: Од наведених састојака уместити прхко
тесто, замотати га у провидну фолију и ставити у фрижидер
на пола сата. Разваљати и ставити у науљен калуп (28 цм). На
неколико места избоцкати виљушком, покрити папиром и
преко ставити шаку пасуља. Пећи у рерни загрејаној на 180ºЦ,
око 20 мин. Бели фил: Желатин намочити у хладну воду, а јогут
помешати са ванилин шећером. Оцедити желатин, додати га
јогурту и загревати док се сасвим не отопи. Ставити у фрижидер
на пар минута док не почне лагано да се желира, па умешати
улупану павлаку у шлаг и отопљену чоколаду. Измешати
и распоредити преко охлађене коре. Воћни мус: Јагоде са
шећером и ванилин шећером уситнити у блендеру. Потопити
желатин у хладну воду, оцедити, па заједно са соком отопити
на лаганој ватри и додати јагодама. Кад почне да се желира,
умешати павлаку улупану у шлаг и све добро умутити. Ставити
на 15-20 минута у фрижидер да се стегне, па нанети на бели
фил. Преко нанети црвени прелив за торте, са стране посути
наренданом чоколадом, а по врху украсити воћем.

ЈАГОДА ТОРТА СА
ЛЕШНИЦИМА

НАМИРНИЦЕ:
Маринада за 20-ак
порција:
2 кашике сенфа
1 кашика шећера
100 г семема тикве
голице
0,5 дл балзамико
сирћета
1 дл винског сирћета
0,5 л воде
0,5 л сунцокретовог
уља
0,3 л хладно
пресованог тиквиног
ља
150 г празилука
со, бибер
Салата за 1 порцију:
1 главица зелене салате
1 парадајз
50 г сланине
50 г шампињона
2 кришке старог хлеба

ПРИПРЕМА: Маринада: Све
састојке сјединити (измиксати) у
блендеру до хомогене масе. Салата:
Сланину исећи на коцкице и пропржити
у тигању, потом додати шампињоне
нарезане на листиће и, на крају,
додати коцкице од хлеба. Зеленој
салати (опраној и одвојених листова) и
парадајзу исеченом на коцкице додати
маринаду (количина по укусу) и лагано
промешати. Потом додати пропржене
сланину, шампињоне и хлеб. Преко свега
прелити маринадом.

НАМИРНИЦЕ:
Коре:
4 јаја
4 кашике брашна
1 прашак за пециво
4 кашике шећера
Воћни фил:
450 г јагода
70 г шећера
пола кесице желатина
Бели фил:
3 дл јогурта
50 г шећера
2 ванилин шећера
пола кесице желатина
Остало:
100 г печеног лешника
200 мл слатке павлаке
1 шољица јагода
мало желатина

ПРИПРЕМА: Коре: Жуманца пенасто
умутити са шећером. Помешати брашно,
прашак за пециво и додати снег од беланаца.
Сјединити са жуманцима. Излити у округли
калуп обложен папиром и пећи пола сата на
175ºЦ. Воћни фил: Јагоде опрати, испасирати,
помешати са шећером и желатином
размућеним у хладној води. Бели фил: Јогурт
помешати с обе врсте шећера, па умешати
размућен желатин. Кору попречно пресећи на
пола. На тацну ставити обруч, па ређати: кора,
бели фил, воћни фил, кора. Оставити да се
хлади 4 х. Желе од воћа: Размутити желатин у
води, убацити јагоде и оставити сат времена.
Уклонити обруч и торту премазати умућеном
павлаком. По врху украсити желеом од воћа, а
са стране листићима печеног лешника.
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МИРОСЛАВ БЕЉИН, ЧЛАН СТРУЧНОГ ШТАБА ЖЕНСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ

ПЛАСМАН НА ЕУРО
ПРИМАРНИ ЦИЉ

Женска фудбалска репрезентација
Србије обавила је завршне припреме
за предстојеће квалификације за
пласман на Европско првенство
које ће се идуће године одржати
у Енглеској. У оквиру припрема
одигране су две утакмице на којима
је указана прилика свим играчицама
које конкуришу за дрес са државним
грбом. Вршачки тренер Мирослав
Бељин, члан стручног штаба српског
националног тима, говорио је за
“Вршачку кулу” и пренео утиске после
ове репрезентативне акције.

- Репрезентација је била на окупу
од 11. до 18. јула, одазвале су се све
играчице из домаћег шампионата
и скоро све из иностранства,
недостајала је само Домановићева
из минхенског Бајерна. Одиграна
су два припремна меча, први са
Швајцарском, једном од бољих
европских селекција, чији је женски
фудбал у огромној експанзији
и која има врхунске амбиције
у будућности. Због тога су за
селектора ангажовали једног од
најбољих светских стручњака, Данца
Нилсена, који је био вицешампин
света са репрезентацијом Данске.
Колико је Швајцарцима меч са
нашом селекцијом био важан
најбоље говори податак да је меч из
Спортског центра у Старој Пазови
преносила национална телевизија
Швајцарске. Нама је тај меч послужио
као
симулација
предстојећег
квалификационог дуела са Аустријом,
која је и тактички и физички врло
слична
селекцији
Швајцарске.
Одиграли смо изванредну утакмицу,
водили до 89 минута са 1:0, требало
је да буде и два - три гола разлике
за нас, били смо доста бољи, али је
крајњи резултат био 1:1. Задовољни
смо и видели смо отприлике где се
налазимо.

СРБИЈА
ФОРМИРА Б
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
У циљу боље селекције играчица
стручни штаб нашег националног
тима донео је одлуку да формира
Б репрезентацију коју би чиниле
играчице до 23 године искључиво
из домаћег првенства.
- У такмичарским мечевима, где
је резултат у првом плану, није
реално да играчице које тек почињу
репрезентативну каријеру добију
праву шансу. Због тога је донета
одлука да се формира још једна
селекција у којој ће бити пружена
прилика
младим
играчицама
на турнирима, условно речено,
слабијег квалитета. Крајњи циљ је
припрема играчица за улазак у А
селекцију, наглашава Бељин.

Женски фудбал у Србији у пуном занаху: Мирослав Бељин са најбољим младим
фудбалеркама из Војводине
Потом је Бељин говорио о ове две утакмице било је да смо
утисцима са друге припремне имали комплетну репрезентацију на
утакмице коју је Србија одиграла 17. окупу, да смо успели да унапредимо
јула са репрезентацијом Румуније.
игру, урадили смо 6 тренинга
- Румунија је на светској ранг листи плус
утакмице.
Појачали
смо
четири места изнад нас, налази се у стручни штаб са фитнес тренером
другом шеширу, док смо ми у трећем. У
питању је врло искусна екипа коју већ
20 година предводи селектор Попеску.
Њему је наш меч са Швајцарском,
који је гледао, помогао да скенира
игру српске репрезентације, рекао
нам је да смо много напредовали.
Утакмица са Румункама нама је
требала да буде специфична тактичка
припрема јер оне играју у систему са
три одбрамбене играчице. Међутим,
румунски селектор је за ту прилику
променио поставку и играо са
четири играчице у задњој линији.
До полувремена смо били потпуно
доминантни, играли одлично и
водили са 2:0. Било је доста публике
и веома лепа атмосфера. У другом
полувремену смо извршили свих 11
расположивих измена, пружили смо
Србија жели на Еуро: Наше репрезентаивке са селектором Гроздановићем
прилику свим играчицама и на крају,
са Аустријом. Систем такмичења у
што је изузетно битно, утакмица је Александром Петровићем, који је квалификацијама је такав да из девет
завршена нашом победом са 3:2.
био и у стручном штабу одбојкашке група првопласирани и три најбоља
Ипак, много битније од резултата репрезентације, врхунски је стручњак другопласирана иду директно на
за физичку припрему . Мислим да шампионат, а осталих шест најбољих
се искристализовао костур тима по пласману играће бараж за три
који ће поднети највећи терет у места.
предстојећим
квалификацијама.
Мирослав Бељин се осврнуо и
Можда је недоумица само око једног на чињеницу да један део наше
или два имена, и то ће зависити од селекције игра такмичарске мечеве
форме играчица чија су инострана у лигама Скандинације и Русији, док
првенства тренутно у току.
други део паузира.
Квалификациони
циклус
за
- 80 одсто наших играчица је
Првенство Европе почиње 1. на одмору. То су играчице из лига
септембра када ће Србија изаћи на Шпаније,
Португалије,
Немачке,
мегдан селекцији Казахстана.
Француске. Њима 7. јула почињу
- Окупљамо се 26. августа, већ припреме. Из Скандинавије имамо
27. летимо за Астану где ће меч 5 играчица, али оне ће бити у топ
бити одигран. Расположење и припреми зато што немају паузу.
хемија у тиму су добри, сви су Добро што је прва утакмица у
задовољни
урађеним,
међутим Казахстану, следећа је у Македонији
права искушења тек предстоје. У па нам долази Аустрија. До почетка
групи смо са Француском, највећим октобра па ћемо имати топ припрему,
фаворитом, која спада у 4 најбоље закључио је Бељин.
светске репрезентације. Ми ћемо
Б.Ј.
Добар посао у припремама: Стручни штаб репрезентације Србије
се вероватно борити за друго место
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