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

УДРУЖЕЊЕ „ДУШЕВНА ОАЗА“ ДОМАЋИН  
СТУДЕНТИМА ПСИХОЛОГИЈЕ

ДОБАР РАД ДАЛЕКО 
СЕ ЧУЈЕ

Удружење „Душевна оаза“ била је домаћин  
студентима психологије ТИМС-а - Факултета 
за спорт и туризам из Новог Сада  на челу са 
доц. др Јеленом Сокић. Студенти су желели 
да упознају рад Удружења, а посебно да виде 
глумце Аматерског позоришта „Прозор“ и чују 
како се они осећају док глуме и шта им значи 
глума -комедија као терапија.

-Добар рад далеко се чује - изјавила је др 
Јелена Сокић - па смо из тог разлога желели 
да боље упознамо ове интересантне и 
талентоване глумце, као и проф. Мирославу 
Кућанчанин која режира комедије и пише 
текстове за ове људе. Глумци су јединствени, 
задовољни и срећни што свој таленат показују 
гледаоцима по Србији и што успевају да 
развеселе публику где год се појаве. Стварно 
ово позориште је чудо и још такво нисмо 
упознали.

Након тога студенти су обишли и вршачку 
Специјалну болницу за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“. Позориште 
„Прозор“ добило је позив из Новог Сада за 
даљу сарадњу.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА НЕГОВАЊЕ 
ШАХОВСКЕ ТРАДИЦИЈЕ ВРШАЦ ОРГАНИЗУЈЕ

ПЕТРОВДАНСКИ 
БРЗОПОТЕЗНИ 

ШАХОВСКИ 
ТУРНИР

На градском језеру у Вршцу, у кафе бару 
„Делтикс“, 12. јула одржаће се традиционални 
Петровдански шаховски блиц турнир са 
почетком у 16:30 часова.

Играће се 11 кола по швајцарском систему, 
са по 5 минута по играчу за целу партију. Судија 
турнира је ФИДЕ арбитар Петар Стајић. Сваки 
такмичар је дужан да понесе шах гарнитуру и 
шаховски часовник.За првих осам такмичара 
обезбеђене су новчане награде и неновчане 
награде у виду ваучера (од 9 до 20 места), као 
и специјалне награде. За прво место награда 
је 4.000 дин., друго 3.500 дин., треће 3.000 дин. 
итд., за прва три такмичара обезбеђени су и 
пехари.    

Уписнина за сваког учесника је 250 динара, 
ако се пријави преко е-поште, или 300 динара, 
ако пријаву изврши, на Петровдан, у кафе бару 
„Делтикс“ до 16:15 часова. Чланови Удружења 
не плаћају котизацију.Предност имају раније 
пријављени, јер је број учесника ограничен.

За све учеснике турнира организатор је 
обезбедио традицоналну штрудлу са маком, 
освежавајуће напитке, сендвиче и на крају 
такмичења-пиво.

У организацији Високе школе струковних 
студија за васпитаче „Михаило Палов”, 
Универзитета „Аурел Влајку”, Арад, Педагошког 
факултета Марибор, Међународног центра за 
иновације у образовању, Улм и Универзитета 
„Св. Климент Охридски”, Педагошки факултет, 
Битола, уз подршку Покрајинског секретаријата 
за високо образовање и научно-истраживачку 
делатност, одржан је јубиларни 25. округли сто 
о даровитимаса темом Комплексност феномена 
даровитости и креативности – изазови: појединац 
и друштво. Уводне импулсе за даљу размену 
мишљења дали су проф. др Роланд  С. Персон, 
професор на Универзитету у Јенчепингу и др Зора 
Крњаић, виши научни сарадник у Институту за 
психологију Филозофског факултета у Београду.

Већ две и по деценије овде се окупљају 
стручњаци како би проналазили начине дасе 
образовни системи прилагоде даровитима, 
размењују се искуства и нова сазнања, а сваке 
године из другог угла.

Овогодишњи округли сто бави се бројним 
изазовима са којима се истраживачи даровитости 
суочавају у контексту савремености. Даровити 
су данас махом у функцији мултинационалних 
компанија и зараде профита, што их најчешће 
спречава да постигну личну срећу.

-Бројна истраживања показују да они заправо 
не буду интегрисани у друштво и не буду схваћени 
од своје околине, јер креативни људи увек нуде 

нешто, нешто другачије, нешто неочекивано, 
што већина просечних људи тешко прихвата, 
објашњава директорка Високе школе струковних 
студија “Михаило Палов” у Вршцу, доц.др Јелена 
Пртљага.

Научници, практичари и посебно политички 
лидери широм света неосетљиви су за даровите, 
јер максимално протежирају паролу једнакости, 
збогчега образовни програми нису прилагођени 
појединцима. То пред учитеље и наставнике 
ставља важан задатак.

-Обука политичара није опција, и у том 
смислу можемо само да се надамо најбољем. Али 
можемо да обучимо наставнике да препознају 
индивидуалне разлике, прихвате их и покушају 
да ублаже систем који не функционише, јер 
је унутар система и догматичних правила 
образовања, могуће урадити доста тога укорист 
индивидуалности ученика, истиче проф. др 
Роланд Персон.

За подстицање општег развоја,  конгитивних 
и других способности, веома је важан и избор 
хобија, о чему је такође било речи ове године. Ни 
родитељи ни наставници неби требало да гуше 
или преусмеравају интересовања детета.

-Бављење хобијима је веома важно и због 
развоја идентитета, испробавања разних улога. 
Значи, за комплетан развој је то веома важно, 
и за развој даровитости, да бисмо могли да 
испробамо, можда и пронађемо своје скривене 
таленте. Јер док нешто не пробате не можете ни 
знати да ли вам се то свиђа, да ли вам одговара, 
значи да тестирате своје способности, и да их 
развијате”, наводи др Зора Крњаић.

Радом и разменом искустава на округлим 
столовима у Вршцу током четврт века, даровитост 
је препозната као потреба не елитизам, и право 
даровитих на инклузивнију едукацију све је 
израженије.

М. Тришић

МЕЂУНАРОДНИ ОКРУГЛИ СТО О ДАРОВИТИМА У ВРШЦУ

КРЕАТИВНИ ЉУДИ 
НУДЕ ДРУГАЧИЈЕ И НЕОЧЕКИВАНО

Удружење параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад ВШ“, као кординатор пројекта, и 
Град Вршац били су домаћини јавне дебате 
о положају особа са инвалидитетом, која је 
одржана у згради Конкордије вршачког Градског 
музеја. Дебата је одржана у оквиру пројекта 
под називом „Остваривање људских права на 
социјалну инклузију и једнаке могућности за 
повратак достојанства особа са инвалидитетом“ 
(„Achieving human rights for social inclusion and 
equal oportunities to regain dignity of persons 
with disabilities“) који финансира Европска 
унија, а у оквиру програма European Instrument 
for Democracy and Human Rights (EIDHR). Циљ 
пројекта је подршка и унапређење права особа 
са инвалидитетом и удружења која их заступају. 

 Према речима Драгана Виторовића, 
председника „Параквада ВШ“, дебати су 
присуствовали сви партнери на пројекту, 
носилац пројекта Удружење „Сигуран живот“ 
из Опова и четири партнерске организације 
које заступају права особа са инвалидитетом: 
Удружење параплегичара и квадриплегичара 
Опово, Баранда, Удружење параплегичара 
Баната из Зрењанина и Удружење параплегичара 
и квадриплегичара Јужног Баната са седиштем 
у Панчеву и домаћин Социјално-хуманитарно 
удружење параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад ВШ“ из Вршца. Учесници дебате 
били су и представници локалне самоуправе, 
Канцеларије за особе са инвалидитетом Вршац, 
Центра за социјални рад Града Вршца, Специјалне 
болнице за психијатријске болести “Др Славољуб 
Бакаловић”, Национална служба за запошљавање 

Филијала Вршац, овдашњи Дом Здравља, 
основне школе, медији, као и удружења особа са 
инвалидитетом и заинтересовани грађани.  

-Драго ми је што су сви кључни људи из 
различитих ресора присуствовали дебати да 
чују проблеме, а посаветују наше партнере на 
пројекту како да они реше неки проблем у својим 
срединама, закључио је Виторовић, изразио 
задовољство због успешне јаве дебате и најавио 
да ће дебата отворити могућност за две нове 
иницијативе.

 Отварајући скуп, Ана Рајковић, менаџерка 
пројекта, поздравила је присутне и представила 
активности и циљеве пројекта, као и све што је до 
сада урађено.

Председник „Параквада ВШ“ Виторовић, 
такође координатор пројекта, представио је 
досадашње закључке у вези са потешкоћама са 
којима се особе са инвалидитетом сусрећу, а које 
су надлежност локалне самоуправе. На скупу 
су истакнута значајна постигнућа Града Вршца 
у овом домену социјалне заштите и подршке 
рањивим групама у оквиру локалне заједнице.

-Видела сам једну изузетну сарадњу између 

представника институција и удружења, осетила 
добру енергију, што је нешто сасвим ново и 
другачије од односа у неким другим општинама 
где сам до сада присуствовала на различитиим 
радионицама, трибинама, дебатама, сматра 
Александра Ања, председница панчевачког 
Удружења. По томе је Вршац заиста посебан, јер 
та се добра енергија склопила у једну целину.

Дебата је протекла у отвореној дискусији 
у оквиру које су отворене многе теме, а неке 
од инцијатива које су договорене биле су 
формирање Радне групе за приступачност у 
оквиру Града Вршца, која би, у сталној сарадњи са 
Одељењем за урбанизам, бринула о поштовању 
законских прописа када је реч о архитектонској 
приступачности јавним објектима. Друга 
иницијатива је оснивање Дневног боравка за 
децу са инвалидитетом.

-Права и социјална инклузија особа са 
инвалидитетом су, у последње три године у 
нашем граду, значајно унапређени, пре свега, 
кроз рад нашег ресора за социјалну заштиту, 
нагласила је Андријана Максимовић, заменица 
председника Скупштине Града Вршца. Сви знамо 
да се особе са инвалидитетом сусрећу са бројним 
проблемима у свакодневном животу, а ми смо 
ту да их разумемо, препознамо те проблеме и 
покушамо да их решимо.

Иницијатор бројних акција побољшања 
положаја особа са инвалидитетом, спроведених 
у сарадњи са Градом Вршцем, је Удружење 
„Параквад ВШ“, његови чланови и председник 
Виторовић.

Ј.Е.

УДРУЖЕЊЕ „ПАРАКВАД ВШ“ И ГРАД ВРШАЦ ДОМАЋИНИ ЈАВНЕ ДЕБАТЕ

ЗА БОЉИ ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

У СУСРЕТ 22. МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ ФОЛКЛОРА „ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ У ПОНЕДЕЉАК УВЕЧЕ
Овогодишњи, 22. по реду, Међународни 

фестивал фолклора „Вршачки венац“ биће 
свечано отворен у понедељак, 8. јула, са почетком 
у 21 сат, на отвореној позорници на градском тргу, 
најављено је на конференцији за медије.

 Вршац ће, током трајања фестивала, 
угостити око 500 учесника из седам земаља, са 
четири континента. Представиће се ансамбли 
из Колумбије, Индонезије, Бугарске, Грчке и 
Румуније, српски ансамбл „Стеван Синђелић“ из 
Канаде, један од најбољих ансамбала у Србији 
КУД „Бранко Радичевић“ из Сремске Митровице, 
као и представник града Вршца, ГКУД „Лаза 
Нанчић“, овогодишњи носилац златног одличја са 
републичке смотре у Чачку. 

Покровитељ Фестивала је Град Вршац, а 

организатор Културни центар Вршац.
-И ове године захвални смо на подршци 

Граду Вршцу, спонзорима, медијима који прате 
фестивал, као и волонтерима, сјајним младим 
људима који су задужени за вођење ансамбала  
и неизоставни  су део организације ове велике 
манифестације, каже Олга Петров, директорка 
МФФ „Вршачки венац“. Што се тиче избора 
ансамбала, он је уско повезан са чланством 
нашег Фестивала у ЦИОФ-у, интернациналној 
организацији фестивала при УНЕСКО које је 
довело до сарадње са другим фестивалима у 
окружењу.  Посебну погодност имамо што је у 
близини Румунија, са којом имамо дугогодишњу 
сарадњу, па од њих, на пар дана, преузимамо 
поједине ансамбле, који потом иду даље на 

фестивал у Нишу, Великом Трнову у Бугарској итд. 
Осим тога, трудимо се да задржимо атрактивност 
нашег фестивала и неким самосталним 
контактима, ове године је то случај са ансамблима 
из Грчке, Канаде и Бугарске. 

Према речима директорке Фестивала, као 
и претходних година, организован је богат 
програм боравка гостујућих ансамбала. Кроз 
учешће у Радионици учења српских игара имаће 
прилику да се упознају са српском фолклорном 
традицијом, а туристички обиласци, омогућиће 
им упознавање са богатом културом и традицијом 
Вршца, као града домаћина. 

Фестивал ће, такорећи, почети дан радније, 
ревијалним програмом у недељу увече на 
коме ће се представити јуниорски и сениорски 

ансамбли културно-уметничких друштава са 
територије нашег града и суседних општина. 
Официјални фестивалски програм одржава се 8, 9, 
и 10. јула, а ансамбли напуштају Вршац у четвртак, 
11. јула у преподневним сатима. Изузетак је 
индонежански ансамб који остаје у Вршцу до 13. 
јула у оквиру програма „Дани Индонезије“, који 
Куллтурни центар Вршац реализује у сарадњи са 
индонежанском амбасадом у Београду.

Традиционална карневалска поворка 
прошетаће центром града у понедељак у 19 
сати, а потом ће представнике ансамбала 
учесника примити граоначелница Вршца 
Драгана Митровић. Након тога биће свечано 
отварање Фестивала у 21 сат и вечерњи концерти 
на отвореној бини у центру града. Биће три 
фестивалске вечери, а уз официјелни део 
организоване су и бројне пратеће манифестације.

Ј.Е.
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Настављајући традицију од четврт века, 
Награда „Васко Попа“ уручена је јубиларном - 
25. добитнику Дејану Алексићу на дан рођена 
песничког великана Попе, у Градској кући у 
Вршцу, тачно у подне, 29. јуна. На пригодној 
свечаности, ово престижно песничко признање 
лауреату Алексићу, краљевачком песнику, 
уручили су градоначелница Вршца Драгана 
Митровић и  Раде Ракочевић, у име Компаније 
Сензал капитал, из Београда.

Награда садржи повељу и новчани износ, а 
покровитељ и дародавац дела новчане награде 
је Град Вршац, а део новчане награде додељује, 
од прошле године, и београдска Компанија 
Сензал капитал.

-Награда која је годинама наизглед лутала, 
коначно је враћена под окриље Града Вршца 
где и припада и где ће остати у аманет будућим 
генерацијама, рекла је градоначелница Драгана 
Митровић. Честитам песнику Дејану Алексићу 
који ће ову награду са поносом однети у велики, 
и по много чему значајан српски град Краљево. 
А, Град Вршац ће и у будућности константно 
радити на очувању сећања на све великане који 
потичу из нашег града, а можемо се похвалити 
великим бројем значајних имена која наш град 
чине препознатљивим на мапи светске културне 
баштине.

Алексић је награђен за збирку песама под 
називом „Радно време раја“, у издању Културног 
центра из Новог Сада. Жири је одлучио да 
поменуту Алексићеву збирку издвоји и награди 
као најбољу од 80 наслова из богате песничке 
продукције на српском језику у 2018. години. 

-Нема данас у Србији савременог аутора 
било које генерације, који се на неки начин 
не реферише на Попу, јер је Попа установио 
саврмени песнички израз у поезији нашег језика, 
рекао је Алексић захваливши се на признању. С 
тим у вези, оправдано је свако повезивање са 
Попом, а са друге стране, ја сам од оних аутора 

којима је преобликовање језика у песми један 
од кључних елемената песничког мишљења. Ако 
не познајете добро Попу, његово стваралаштво, 
тешко да можете озбиљније да приступите тој 
врсти песничког израза. 

Образложење одлуке жирија саопштио 
је његов члан Владимир Гвозден, професор 
компаративне књижевности новосадског 
универзитета. Он је нагласио да је Алексић сјајан 
песник за кога кажу да је стваралац на трагу 
Душка Радовића и Васка Попе, о чему сведоче 
досадашња признања и награде које су му 
додељене.

О старалаштву поетског великана Васка 
Попе говорио је Драгољуб Ђорђевић, власник 
Агенције Ђорђевић, која је, уз Друштво Вршац, 
лепа варош, установила ово престижно 
признање пре 25 година.

-Добио сам ту част да могу да уз имена 
Града Вршца, Агенције Ђорђевић и Васка 
Попе, стоји и име моје породице и моје 
компаније, рекао је Раде Ракочевић, власник 
Компаније Сензал капитал. Драго нам је што 
можемо да помогнемо да награда опстане, 
да дамо материјалну подршку савременим 
српским песницима, али ово је изузетно 
важно и за мене лично и за моју породицу, 
јер нам даје један баланс у животу, реалност у 
тренутку у коме се налазимо.

Свечаност поводом уручења Награде Васко 
Попа улепшали су драмска уметница Рада 
Ђуричин стиховима Васка Попе и лауреата 
Алексића, и лепом музиком професор Никола 
Бенгин и тенор Александар Завишин.

Ј.Е.

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”

ЗВЕЗДОЗНАНАЦ - ВАСКО 
ПОПА

Рођен је у Гребенцу, једном заувек!
Дететом, на Карашу, правио је човечуљке од 
глине и свечано их јео.
У Вршцу, у градској башти, испод споменика 
песнику Ленау, љубећи се са Хашом, онако 
узгред, учи шта је у песми главна ствар.
Његовог, црвеног учу Жарка Зрењанина, 
убили су кукасти надљуди. Они, његови ђаци, 
позајмљују му рад свога срца и своје оружје...
У његовом Вршцу, земља је добра за јело, улице 
су заспале у подне, звоници су високоучени, 
неукроћене гајде веће него Градска кућа, кула 
је у зрну грожђа, док виноградарева рука 
пружена кроз облак, помаже грозду да зри и 
брани га од птица златокрадица.
Ту је исковао  КОВ, одакле је летело Слободно 
лишће.
Да је, којим случајем у предвечерје, шетао 
Јабучким путем у Вршцу, могао је срести 
Стерију, који би му рекао да је – НИШТА, ЛЕПО!
Банат је косоока реч. Београд је бела кост међу 
облацима, а Дунав - велики господин!
Кора му је младалачка,  његово месо је Живо, 
со је Вучја, вук је хром, овца гвоздена, а коњ - 
обично осам ногу има.
Сунце је Поноћно, јабука Од злата , а Зев је - 
над зевовима.
Живео је на Усправној земљи у Кући насред 
друма.
Од Чуда је тражио да му врати крпице !
Над његовим стиховима остао је неовенчани 
ловор Нобела ,
Не пристајући на ореол дисидента :
Не заводи ме модри своде – не играм !
Он је звездознанац.
Небо му је Споредно, а  Земаљско сазвежђе у 
Гудуричкој улици у Вршцу.
Уметност је у племенитом Калему, а  Рез - на 
крају!
Створио је Малу кутију, која рађа мале кутије 
и у
њу сместио Свет, који сада треба наћи ?!

Остале су иза њега његове речи,
Лепше него свет.
Нико не сме у њих да се загледа...
Он почива на Непочин пољу !

Драгољуб Ђорђевић
 У Вршцу, 29.06.2019, на свечаности у 

Градској кући, поводом доделе књижевне 
награде Васко Попа

У ГРАДСКОЈ КУЋИ У ВРШЦУ УРУЧЕНА НАГРАДА „ВАСКО ПОПА“ ОВОГОДИШЊЕМ ЛАУРЕАТУ

НАГРАЂЕНА ЗБИРКА „РАДНО ВРЕМЕ 
РАЈА“ ДЕЈАНА АЛЕКСИЋА

Одборници актуелног сазива заседали су 36. 
пут прошлог четвртка, а на дневном реду било 
је петнаест тачака. Ненад Барош, председник 
Скупштине Града Вршца, констатовао је да 
постоји кворум за пуноважно одлучивање, 
јер је седници присуствовало 26 одборника. 
Опозиција и даље не присуствује заседањима 
градског парламента, а представницима 
напредњака прикључила се и Ливија Станојев 
из редова СПС-а, тако да сада одборничка 
група СНС има 29 одборника, од укупно 45 у 
Скупштини Града Вршца.

Прва тачка била је доношење Одлуке о 
Завршном рачуну буџета Града Вршца за 2018. 
годину са образложењем годишњег извештаја о 
учинку програма, консолидованим извештајем 
о извршењу буџета и мишљењем државне 
ревизорске институције. Градоначелница 
Драгана Митровић упознала је детаљније 
одборнике о поменутој тачки дневног реда.

-Укупна актива износи 7,1 милијарду динара, 
а у истом износу утврђена је и укупна пасива, 
ванбилансна актива је 20,3 милиона динара, као 
и пасива, а резултат пословања у 2018. години 
је буџетски суфицит од 58,9 милиона динара, 
објаснила је градоначелница Митровић. До 
краја 2018. остварени су приходи и примања, 
заједно са пренетим неутрошеним средствима, 
у износу од 2,06 милијарди динара, те  је 
остварење буџета на приходовној страни 92,7 
одсто. То потврђује да је буџет за 2018. планиран 
реално и одговорно. Укупни расходи и издаци 
остварени су у износу од 1,88 милијарди динара, 
односно са 84,8 одсто. Обавезе су се измиривале 

у роковима и у току целе године ликвидношћу 
буџета управљало се врло одговорно. 
Марљивим радом, стрпљивим разматрањем, 
одговорним трошењем новца и штедњом, 
успели смо да не само сви буџетски корисници 
несметано функционишу, већ и да завршимо 
инвестиционе пројекте.

Градоначелница је подсетила на најзначајније 
инвестиције реализоване прошле године, међу 
којима је олимпијски базен, реконструкција 

раскрснице код агрико пијаце, спортски терени 
у Ритишеву и Потпорњу, откупљено земљиште 
за потребе изградње новог градског гробља...

Митровићева се осврнула на извештај 
државне ревизорске институције и нагласила 
да се у извештају наводи да су консолидовани 
финансијски извештаји припремљени и урађени 
у складу са важећим законима, уредбама и 
правилницима, као и да је указано на пар ситних 
неправилности.

-Ни једна од ових неправилности се не 
одражава на резултат пословања и све наведене 

неправилности отклоњене су у 2019. години, 
нагласила је градоначелница. Можемо бити 
поносни да смо локална самоуправа која, 
у складу са законом, води рачуна о својим 
финансијама и једном одговорном политиком 
троши средства грађана Вршца. Упркос 
свим ударима на буџет, Град Вршац је успео 
одговорном политиком да заврши буџетску 
2018.  и то са суфицитом од 58,9 милиона динара. 
У 2019. настављамо са марљивим, упорним 
радом и пажљиво трошимо средства водећи 
рачуна о ликвидности буџета и борећи се са 
свим проблемима, већином наслеђеним. 

Одборници су, потом, усвојили Одлуку о 
одређивању процента јавног капитала Града 
Вршца у „Јат Техника” ДОО Београд који је у 
поступку приватизације, Одлуку о покретању 
поступка за утврђивање јавног интереса за 
експропријацију, односно административни 
пренос непокретности-неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавну својину 
Града Вршца дела блока 83а „Ново Гробље” у 
Вршцу, затим Одлуку 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.

Подршку одборника добила је и Одлука 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 Одлука 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 било 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. Усвојено 
је 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.

На крају дневног реда додате су тачке: 
разматрање предлога одлука о усвајању 
плана детаљне регулације комплекса Цера 
нова доо, затим измена одлуке о прибављању 
неизграђеног грађевинског земљишта 
непосредном погодбом у јавну својину Града 
Вршца за потребе изградње новог гробља, 
престанак функције в.д. директора Градског 
музеја Звонимира Сантрача и његово поновно 
именовање на исту функцију. Наведене тачке 
одборници су једногласно усвојили. 

Ј.Е.

ОДРЖАНА 36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕН ПРОШЛОГОДИШЊИ ЗАВРШНИ РАЧУН

Васкова награда – аманет будућим генерацијама: 
Градоначелница Драгана Митровић, лауреат Дејан Алексић и Раде Ракочевић.
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ЂОРЂЕВИЋУ ПРИЗНАЊЕ ЗА ИСТРАЈНОСТ
На крају свечаности, мр Томислав Сухецки уручио је своје дело - портрет Васка Попе, уље на 

платну, Драгољубу Ђорђевићу, власнику Агенције Ђорђевић, утемељивачу Награде Васко Попа. 
Сухецки је нагласио да је овај дар признање за истрајност, прегалаштво, упорност уложених током 
протеклих 25 година што је у многоме допринело да награда опстане, заживи и постане једно од 
наших најпрестижнијих поестких признања.
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ЖЕТВА МЕДАЉА ВРШАЧКОГ 
“СУПЕРСТАРА” У ЈАГОДИНИ

За најбољег соло плесача турнира у Јагодини,судије су 
изабрале солисту са редним бројем 18, Марину Митровић 
(на слици са пехаром) из Плесног студија Акро денс Супер 
Стар из Вршца!“ чуло се са разгласа Спортске хале “Јаса” у 
Јагодини пре неколико недеља ,негде око поноћи! Новчану 
награду,пехар и аплаузе побрала је шестогодишња 
Марина, био је то њен велики  успех, али не и једини за 
чланове Супер Стара:. Освојено је 14 првих места у соло 
категоријама, дуетима, групама и формацијама, 6 других 
места у соло категорији и формацијама и по једно 3. , 4. и 
5. место у соло категоријама. На Међународном турниру 
у Јагодини традиционално учествује преко 2000 плесача 
из земаља источне Европе. Бугарке су и ове године биле 
доминантне, али имале су судије шта да виде и од наших 
девојчица.

Након 6 година рада Акро денс Супер Стар и учешћа на 
многобројном међународним такмичењимаи и светским 
првенствима у спортском и модерном плесу, поред 
многобројних освојених медаља и награда и стотине дивне 
деце која су просла кроз просторије у Стеријиној 62, велико 
нам је задовољство да вас обавестимо да прелазимо у нови 
простор! Отварање новог простора било је у недељу 23. 
јуна. Од сада ће деца вежбати у сали на углу Вука Караџица 
и Жарка Зрењанина, улаз из Булевара Жарка Зрењанина.
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Паркинг сервис функционише у склопу 
Јавног комуналног предузећа „Други октобар“, 
а основна делатност је наплата паркирања 
и брига о паркинг местима у граду Вршцу. О 
свему што се тиче паркирања у Граду Вршцу 
за читаоце „Вршачке куле“ говорио је Марко 
Рашић, шеф Паркинг сервиса ЈКП „Други 
октобар“.

У две зоне 1.200 паркинг места

-У Граду Вршцу тренутно имамо две зоне 
паркинга. Прва зона је ужи, а друга шири 
центар града. Вршац тренутно располаже 
са око 1.200 паркинг места, која су под 
наплатом, а од скоро имамо ново посебно 
паркиралиште на локацији старе зелене 
пијаце, капацитета од 150 до 200 возила. То 
значи да у Вршцу имамо 1.400 паркинг места 
која су под наплатом. На сваком паркингу, и у 
првој и у другој зони, постоје паркинг места 
која су намењена особама са инвалидитетом. 
Док смо их обележавали, водили смо рачуна о 
дужини и ширини паркинг места, као и самом 
приступу, како би особе са инвалидитетом 
могле несметано да уђу и изађу из возила. У 
већини градова, исто тако и у Вршцу, возачи 
често не поштују та означена паркинг места. 
Мало смо пооштрили контролу, наше „паук“ 
возило, између осталог, има обавезу да 
уклања возила која су паркирана на местима 
намењеним особама са инвалидитетом а не 
припадају тој категорији. Овом приликом 
апелујем на возаче да поштују комуналну 
и саобраћајну културу и да своја возила не 
паркирају на местима означеним за особе са 
инвалидитетом, већ на онима која су означена 
за њих.

Од маја ниже цене

Скупштина Града Вршца је маја ове године 
изгласала нови ценовник услуга за паркирање 
возила. Цене паркинг услуга су снижене.

-Грађани Вршца сат времена паркирања 
плаћају најјефтиније у Србији, наглашава 
Рашић. Сат времена паркирања у првој зони, 
уместо досадашњих 35, сад се наплаћује 
30 динара. У другој зони, до сада је било 30 
динара за сат времена, а по новом ценовнику 

је 25. Овакве цене нас сврставају међу 
најјефтиније паркинг сервисе у Србији. Прва 
зона уплаћује се преко СМС на број 8131, 
друга на број  8132, а имамо могућност 
плаћања дневне паркинг карте која је 200 
динара и уплаћује се преко броја 8133, и 
може се купити на нашим продајним местима. 
Трудимо се да нашим суграђанима смањимо 
свакако већ оптерећен кућни буџет, и мислим 
да је ово пример добре праксе.

Паркинг карте деле се на повлашћене 
и претплатне. Повлашћене имају две 
категорије: за запослене и за станаре. Услов 
за станарску повлашћену паркинг карту јесте 
да лице има стално пребивалиште на адреси у 
том делу града, да је возило регистровано на 
његово име, а цена такве месечне карте је 300 
динара, или 3.000 годишње. Та паркинг карта 
важи само за одређени сектор испред места 
становања.

-Људи који раде у зони наплате плаћају 
1.800 динара месечно, али то обухвата не 
само паркинг испред зграде или куће, већ 
су ту обухваћена сва паркиралишта у граду, 
сем хотелског паркинга, објашњава Рашић. 
Овај савремени паркинг у центру града је 
капацитет до 72 возила, наглашава шеф 

Паркинг сервиса. Плаћање се врши преко 
паркомата, а сат времена је 40 динара. Апарат 
за наплату је доста једноставан за коришћење, 
мада су, у почетку, људи имали неки отпор.  

Стара зелена пијаца - нови 
паркинг

-Од скоро смо отворили нову локацију за 
паркирање на месту старе зелене пијаце и на 
тај начин смо решили проблем запослених у 
ужем центру, као и станара у том делу града, 
закључује Рашић. Капацитет је од 150 до 200 
паркинг места, а плаћање је у виду дневне 
паркинг карте која кошта 70 динара, уплаћује 
се преко броја 8134.

 Паркирање се овде може платити и 
месечном картом која кошта 500 динара и 
може се купити у ЈКП „Други октобар“. Ускоро 
ћемо уредити овај простор по пројекту и 
имаће све што треба и мора да има.

Паук возило за несавесне возаче

Паркинг сервис има једно паук возило које 
уклања неправилно паркирана возила. 

-Свакодневно долази до великих 
злоупотреба од стране несавесних возача 
који паркирају на местима означеним за 
особе са инвалидитетом, на тротоарима, 
колским улазима, бициклистичким стазама... 
каже Рашић. Неправилно паркирана возила 
паук одвози на наш депо који је у Улици Ђуре 
Цвејића 28. Ту ће возаче сачекати радник 
који наплаћује услугу ношења возила, као и 
полицајац који издаје казну за саобраћајни 
прекршај. Цена се одређује кроз масу возила, 
и ту смо снизили цену. Власници возила масе 
до 800 кг плаћају 4.000 динара, од 800 до 1.330 
кг – 6.000 динара, а од 1.331 до 1.900 кг 8.000 
динара и од 1.901 кг до 4 тоне плаћаће 15.000 
динара. 

Возачи су постали пажљивији, али нису 
ретки ни они који и даље покушавају да 
се на разне начине извуку тражећи бројне 
разлоге због којих су, на тренутак, оставили 
неправилно паркирано возило. Посао људи 
који раде са паук возилом није ни мало 
једноставан, чак шта више један је од најтежих 
послова у нашој јединици. 

Зоне које су искључене 
из наплате

-Из наплате је искључена Брегалничка 
улица, део Змај Јовине, други део Стеријине 
улице, комплетна улица Иве Милутиновића, 
паркинг испод Миленијума, тиме смо угасили 
нека паркинг места која нису превише 
оптерећена и не захтевају наплату, каже 
Рашић и подсећа на акцију Беби паркинг 
карте. Мајкама са децом поклонили смо 
50 сати бесплатног паркинга. Са отпусном 
листом из породилишта, мајке долазе у ЈКП 
„Други октобар“ где добију беби паркинг 
карте, које важе на свим паркиралиштима 
у граду, тачније у обе зоне. Имамо и нову 
акцију где смо мајкама са децом до 2 године 
и трудницама у трећем тромесечју омогућили 
да бесплатно паркирају испред Дома здравља 
и Опште болнице. 

Ј.Е.

МАРКО РАШИЋ, ШЕФ ПАРКИНГ СЕРВИСА ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ У ВРШЦУ:

ЦЕНЕ ПАРКИНГА 
НАЈЈЕФТИНИЈЕ У СРБИЈИ

Одговорност суграђана највећа помоћ: Марко Рашић, 
шеф Паркинг сервиса ЈКП „Други октобар“

Паркинг места по највишим европским стандардима међу најјефтинијима у Србији
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Одакле идеја за хор 
„Распевани професори“? Ко 
су чланови хора?Да ли су 
заиста сви професори?

-Тренутно нису баш сви 
чланови професори, али у 
почетку јесу били. Идеја се 
родила случајно, симпатична је 
и људска. Колегиница Лиа Гајта 
ушла је у зборницу Хемијско 
- медицинске школе и каже: 
“Марина, ти тако лепо радиш 
са децом, хајде да нешто 
направимо са овим људима?!“ 
Мислила је на колеге професоре. 
Прво сам се двоумила, али 
Лиа је била упорна. После 
сам и ја прихватила. Почела 
је, са секретарицом, да зове 
редом професоре, неке сам 
и ја питала и ми смо јануара 
2012. одржали прву пробу. Све 
је то, у почетку, деловало врло  
неозбиљно, нисам ни сама била 
свесна шта ће од тога испасти. 
Од септембра смо кренули са 
две пробе недељно, окупљали 
смо се и певали у школи, у 
једној учионици понедељком 
и четвртком. Пошто сам тада 
радила у Хемијској школи, 

Гимназији и у Гудурици, пре 
тога и у „Тесли“, људи су чули 
за хор, долазили су нам нови 
чланови. И даље то ништа није 
обећавало. Били су то људи који 
или никада нису певали у хору, 
или је то било давно. А, сада су 
људи средњих година.

Када је све постало мало 
озбиљније?

-Први наступ нам је 
био већ октобра те 2012, 
добротворни концерт Журка 
за Марка, у фоајеу Миленијума. 
Регистровали смо се 2016. 
године, можда је од тада кренуло 
мало другачије, озбиљније. До 

тада смо имали доста наступа. 
У почетку су нам наступи били 
само на школским приредбама. 
Било је атрактивно, симпатично 
свима како се колеге окупљају, 
па могли бисмо да певамо на 
свечаној додели диплома, па за 
Дан школе, за школску славу... 

Тако се прочуло и почели смо 
да певамо од школе до школе. 
Онда се то некако уозбиљило, 
и програм је постао озбиљнији, 
певачи су јако добро 
напредовали, али не брзо, 
требало је најмање 3 године 
упевати их. То је било, за мене 

лично, најтеже, али и највећи 
изазов. Нисам имала никакве 
посебне планове са овим хором, 
осим да се забављам и да имам 
неки свој хоби. Све је и кренуло 
од идеје да се људи баве 
нечим позитивним, а музика 
је нешто што спаја људе и што 
је исконски у свима нама. Сви 
смо тако осетили, почели да се 
састајемо, вежбамо, дружимо, 
уживамо. Број чланова је почео 
да расте, сада нас има од 25 до 
30. Посебно ми је драго што они 
чланови, који долазе на пробе, 
редовно и наступају, певају и 
зато је та нека посебна сомотска 
боја нашег хора, коју смо 
достигли, пријатна за уво, кад 
хор звучи хомогено. Задовољна 
сам јер смо задржали идеју 
са почетка да смо ту због 
дружења, поштовања и љубави 

једних према другима, према 
човеку, животу, а после и према 
музици и песми. Кад дођемо на 
пробу, прво се сви изгрлимо, 
изљубимо, и онда почнемо да 
се упевавамо и да радимо на 
композицијама. Често после 
пробе идемо на пиће, дружимо 
се, преко лета се редовно 
састајемо једном недељно, ко 
је ту, ко није отишао на одмор. 
Љубав према људима је на 
првом месту, не само према 
музици. 

Какав вам је репертоар? 
Да ли Вам још  неко помаже у 
раду са хором?

-Чланови нашег хора 
су професори различитих 
профила, од српског до других 
страних језика, хемије, електро 
групе предмета... У почетку 
сам једино ја била музички 
образована, али убрзо су ми 
се придружили брачни пар 
Роксана и Еуђен Чинч. Роксана 
је професор музике и даје ми 
велику подршку већ годинама. 
Еуђен је доктор музике, ради 
на Високој школи струковних 
студија за васпитаче „Михаило 

Палов“. То ми доста значи, јер 
ми је дало подршку да ово што 
радим има музичку тежину. Била 
ми је потребна стручна процена, 
а не да само ја процењујем. У 
рад хора укључила се и Аница 
Арсић, професорка музике, 
која и наступа са хором, 
али и припрема поједине 
композиције.

Репертоар хора био је 
првобитно доста лаган, 
двогласан, али сада су то 
углавном четворогласне, па 
и вишегласне композиције. 
Певачи се  не здовољавају 
једноставним композицијама, 
воле захтевне, то им је 
изазов и ту видим како је хор 
напредовао. Од жанрова, 
певамо све, од духовних, преко 
разних обрада забавне, поп, рок 

музике, по неке староградске, 
мада више волимо  неку 
класику. Одушевљавају се 
Мокрањчевим Руковетима, 
нашом духовном музиком, 
па и страном, изводили смо 
руске ауторе, певали смо и на 
чешком, латинском, румунском, 
на 5-6 језика. Шта год да се ради, 
професори врло студиозно 
приступају, хоће да знају 
превод ако је текст на неком 
страном језику, јако су добри 
ђаци! Некад се баш понашају 
као ђаци, онда ја морам мало 
да будем учитељица, али све то 
буде врло симпатично. 

Издвојила бих можда 
чланове са најдужим стажом, 
певаче који су ту од прве пробе, 
од 2012. када нисмо имали 
неке претеране амбиције. То 

МАРИНА КЛИСКА, ПРОФЕСОРКА МУЗИКЕ, ОСНИВАЧ ХОРА „РАСПЕВАНИ ПРОФЕСОРИ“:

ПОРОДИЦА И МУЗИКА МОЈА 
ЖИВОТНА СИМБИОЗА

Професорка музике Марина Клиска оснивач 
је и руководилац једног занимљивог хора 
који се зове „Распевани професори“. Баш као 

што и само име каже, чланови хора су професори 
различитих предмета који су се окупили, певају, 
вежбају и наступају чак и по тридесетак пута 
годишње. Окупили су их, каже Клиска, љубав према 
људима, музици, животу, дружењу... Вредно раде, 
уживају, а као резултат стигле су две медаље – обе 
златне!
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су: Горан Павловски (проф. 
хемије), Невенка Богић 
(енглески), Зоран Милојковић 
(електро група предмета), Игор 
Лазарој (информатика), Бојана 
Француски (француски), њен 
отац Славољуб Француски 
(математика), они и данас 
наступају.

На које сте наступе 
„Распеваних професора“ 
посебно поносни?

-Пошто патим  од позитивне 
амнезије, то сам вам сигурно 
већ рекла, по томе како сам 
се осећала, најпосебнији је 
наш први наступ у катедрали 
у Темишвару, пре 5 година, 6. 
децембра, на њиховог Светог 
Николу. Био је то фестивал 
божићних песама, духовне 
музике, у катедрали је било 
око 2.000 људи. Био је то 
диван осећај, певати пред 
толико публике, наш мали 
хор из Вршца?! Изводили смо 
на старословенском наше 
композиције, биле су то такве 
овације, амбијент, све ми се 
дубоко урезало у сећање. 
Наступали смо ми сваке 
наредне године, било је увек 
посебно, али тај први наступ за 
мене је био заиста незабораван. 

Наступали смо и у Амбасади 
Републике Чешке у Србији, први 
пут децембра 2017, а други у 
исто време наредне године. 
Позвани смо да одржимо 
божићни концерт. Обрадује 
ме, просто не могу да верујем 
какве све позиве имамо. 
Прво се запитам да ли ми то 
заслужујемо, онда схватим да 
треба да будемо поносни на 
то. Ја и у приватном животу, 
волим од свега да направим 
малу свечаност. Поменула сам 
та два наступа, која јесу мало 
помпезнија, али ми се тако 
лепо забављамо и уживамо 
припремајући се и за било који 
други наступ. Лепо ми је кад, 
на наступу, пред собом видим 
сва та насмејана лица, осетим 
размену позитивне енергије 

између хора и мене. 
Имали смо заиста много 

наступа, годишње од 30 до 35, 
у просеку један на 2 недеље. 
Нисмо одбијали ни један 
позив да певамо. „Распевани 
професори“ освојили су и прве 
медаље: прва места на Мајским 
музичким свечаностима у 
Бијељини, маја 2019, и у Ваљеву 
прошле године.

Од када та љубав према 
музици? Од кога сте 
наследили таленат?

-Мислим да сам се тако 
родила, са том љубављу према 
музици и игри. Кажу ми да 
сам, као мала, допузала сам до 
телевизора, попела се на њега 
и почела да играм. Одувек сам 
волела да певам и да играм. 
Музика - то сам ја!

Морам да признам да сам 
први образовани музичар у 
широј фамилији, али сви воле 
да певају поготово са мамине 
стране. Моји ујаци сви су 
свирали по нешто, али били су 
самоуки. Пошто су са татине 
стране Мађари, деда ми је 
свирао цимбало, прабаба цитру, 
тетка ми је певала у црквеном 
хору, мама је у пензионерском 
хору. 

Каква сећања носите из 
детињства?

-Најлепши период ми је од 

рођења (12.9.1979.) до поласка 
у школу. Волела сам да слушам 
музику, да играм, да певам, 
ништа ме друго није занимало. 
Нисам имала стрпљења ни 
један цртаћ да погледам. 
Сећам се да ми је отац правио 
микрофон од усисивача са све 
вијачом, стално сам држала 
неки импровизовани микрофон 
и певала. 

Рођена сам у Вршцу. Мама ми 
је Љиљана, радила је у вртићу, 
а отац Јожи Ченгери радио је 
у “Путнику“. Сада су у пензији. 
Имам и старијег брата Јожија. 

Тренутно ради у „Вршачким 
виноградима“. Не бави се 
музиком, али ми је одувек 
изузетна подршка. Често ме 
је финансирао кад је почео да 
ради, а ја сам била прво средња 

школа, после на факултету. 
Та његова подршка за мене 
је нешто непроцењиво, то 
никада нећу моћи да му вратим. 
Обожавам свог брата, имамо 
један диван и изузетан однос. 

Како сте и где стицали 
образовање?

-Када  сам била дете, у 
Вршцу, нажалост, није постојала 
музичка школа. Моји почеци 
везују се за наставницу Антонију 
Пешић, код ње сам ишла 
приватно на часове солфеђа 
и хармонике. Ванредно сам 
завршила основну музичку 
школу у Панчеву. Кад сам 
завршила регуларну основну 
школу, друго ме ништа није 
занимало сем музике. Посебну 
подршку сам добила од мајке, да 
се одважим и одем у Зрењанин 
где сам уписала средњу музичку 
школу. Живела сам у интернату. 
Био је то тежак период за мене, 
то одвајање од породице, али 
и за родитеље - финансијски. 
После средње школе, било је 
логично да упишем Факултет 
музичких уметности, што се 
и догодило. Студирала сам 
у Београду. Била сам добар 

студент, то ми је некако најлакши 
део школовања. Било је тешко 
уписати се, али студирање је 
било дивно. То је потпуно један 
други свет професионалних 
музичара! Можда само за тим 
жалим што нисам потпуно у 
том професионалном свету, 
што нисам остала на Академији 
као асистент. Живот је хтео 
другачије. Мој супруг Срђан, са 
којим сам тада већ била заједно, 
рекао ми је:“Ако мислиш да 
садим воћке на Теразијама, 
онда ћемо остати у Београду“. 
Он је завршио Пољопривредни 

факултет. 
До сада сам, када је реч о 

мом запослењу, променила 7-8 
школа. Радила сам у Музичкој 
школи у Панчеву, мало у 
ОШ „Младост“ уместо моје 
дивне наставнице Маријане, 
затим у Хајдучици у неколико 
наврата, у Великој Греди, у 
Пољопривредној школи, у 
„Тесли“. Тренутно радим, са 
највећим бројем часова, у 
Гимназији и допуњавам норму у 
Хемијској и у Гудурици. 

Када сте основали 
породицу?

-Мој дивни супруг Срђан, 
мој најбољи друг, и ја венчали 

смо се августа 2006. Знамо се 
од малена, били смо добри 
другари још у вртићу, затим 
у истом разреду у основној 
школи. У средњој школи смо 
се мало раздвојили пошто сам 
ја била у Зрењанину и онда 

смо се поново лепо спојили 
на 3. години факултета. Срђан 
је студирао Пољопривредни 
факултет у Земуну, а ја 
Факултет музичких уметности 
у Београду. Срђан је директор 
Пољопривредне школе „Вршац“.

Три године после венчања, 
добили смо најлепши плод наше 
љубави - нашег дивног сина 
Вука. 

Срећна сам јер имам велику 
подршку не само Срђана, већ 
читаве породице, и његове 
мајке и мојих родитеља, мог 
брата. Јако сам поносна на то 
што имамо сви диван однос.

Моја велика подршка и 
прави пријатељ је моја кума 
Драгана Николић. Знамо се из 
детињства. Срђан, Драгана и ја 
смо били у истом разреду. 

Која је Ваша животна 
филозофија?

-Моја филозофија је да 
уживам у сваком тренутку и 
да живим овај тренутак сада. 
Важно је да човек размишља 
позитивно, воли људе, живот, да 
не гледа негативно у људима, да 
пружа добро, јер ће му се тако и 
вратити. Негативних ситуација 
треба се клонити, трудим се 
да их селектујем. Раније сам се 
стално преиспитивала, сада ако 
ми неко не прија, трудим се да 
ти људи не буду у мојој близини. 

Могу да се похвалим да сам 
окружења изузетним људима, 
данас је то реткост.

И музика је моја филозофија 
без које једноставно не могу. 
Код нас је у кући стално нешто 
укључено, нешто свира, свуда 
се чује музика. Да се нисам 
определила за музику, заиста 
не бих знала чиме бих се бавила 
у животу. Породица и музика 
су моје највеће љубави- моја 
животна симбиоза!

Јованка Ерски
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ПРОНАЛАЗАК ИЗ ГВАТЕМАЛЕ ОТКРИВА:  

ДРЕВНЕ МАЈЕ КОРИСТИЛЕ 
КЕРАМИЧКЕ КОШНИЦЕ  

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ЈОШ ЈЕДНА ВРСТА КОЈА ИЗУМИРЕ 

УГИНУО ПОСЛЕДЊИ 
МУЖЈАК СУМАТРАНСКОГ 
НОСОРОГА У МАЛЕЗИЈИ 

Последњи малежански мужјак 
суматранског носорога је угинуо, саопштили 
су званичници, што је ударац за напоре да 
се сачува критично угрожена врста у тој 
земљи. Носорог, назван Там, имао је око 
30 година и живео је у резервату за дивље 
животиње у држави Сабах на острву Борнео, 
од када је ухваћен 2008. године, изјавила 
је Кристина Лиев, државна министарка 
за туризам, културу и животну средину, 
преноси британски Телеграф. 

Суматрански носорог, најмања врста 
носорога, проглашен је изумрлим у 
дивљини у Малезији 2015. године, преноси 
Танјуг. Још једна женка носорога, Пунтунг, 
угинула је у заточеништву 2017. године. 

Стручњаци за дивље животиње 
процењују да је у свету остало само између 
30 до 80 суматранских носорога, углавном 
на индонежанском острву Суматра и на 
индонежанској страни Борнеа. Њихова 
изолација, проузрокована губитком 
станишта и криволовом, значи да се ретко 
размножавају и могу изумрети за неколико 
деценија, тврди конзерваторска група 
Интернатионал Рхино Фоундатион. 

Од 2011. године, Малезија је покушала 
да узгаја врсте у заробљеништву кроз 
„ин витро” оплодњу, али без успеха. Лиев 
је рекла да је Тамов генетски материјал 
сачуван за будуће покушаје размножавања 
суматранских носорога. 

Извор: Политика 

НЕОБИЧНИ ХОТЕЛИ 

ДОРУЧАК СА ЖИРАФАМА    

У новој студији ЦНРС Центра за 
молекуларну биофизику у Француској, 
научници су открили ванземаљску 
органску материју „заробљену” у 
вулканским стенама дуж планине 
Маконџва у Јужној Африци, старим више 
од три милијарде година. 

Од ране историје Сунчевог система, 
метеорити и друге свемирске стене 
бомбардовале су Земљу, а према неким 
теоријама, донеле су и градивне блокове 
живота који су омогућили настанак 
живота на Земљи. Налаз ванземаљске 
органске материје у планинама Јужне 
Африке изгледа да потврђује те теорије, 
преноси сајт „advocator.ca”. 

„Ово је први пут да смо пронашли 
стварне доказе за ванземаљски угљеник 
у земаљским стенама”, каже Францес 
Вестал, астробиолог из ЦНРС Центра за 
молекуларну биофизику у Француској. 

У Џозефсдал Черт, вулканском 
лежишту у региону планине Маконжва, 
истраживачи су открили плитки 
слој стена који је показивао неке 

абнормалне карактеристике. Међу њима, 
постојале су две врсте нерастворне 
ванземаљске органске материје, што 
би била и најстарија органска материја 
ванземаљског порекла која је пронађена 
на Земљи, преноси канадски сајт, преноси 
Танјуг. Осим тога, на неким стенама су 
пронађене наночестице никла, хрома 
и гвожђа, нешто што није уобичајено 
међу стенама које су настале на Земљи. 
Ова чињеница такође сугерише да 
се поменути слој камења појавио 
захваљујући сударима са свемирским 
стенама које долазе из дубоког свемира, 
објаснио је Дидиер Гурије, водећи аутор 
студије, истраживач из ПСЛ Рисерч 
Јуниверсити. 

У закључку, научници су изнели 
теорију да је ванземаљска органска 
материја падала на земљу са 
микрометеоритима који су се мешали у 
атмосфери с вулканским пепелом, а затим 
су заробљени у вулканским стенама 
планине Маконџва у Јужној Африци. 

Извор: Политика 

НЕОБИЧНО ОТКРИЋЕ У ЈУЖНОЈ АФРИЦИ 

У ПЛАНИНАМА 
ВАНЗЕМАЉСКА 
МАТЕРИЈА У СТЕНАМА 

Међу најновијим открићима, која 
доноси мајски број еснафског 
двомесечника „Археолоџи”, налази 

се прва кошница израђена од керамике, 
пронађена у Гватемали, а која има све 
одлике кошнице какве се и данас користе 
у том региону. 

Пчелари народа Маја су у древном 
граду Накуму на североистоку Гватемале 

нашли кошницу израђену између првог 
века пре наше ере до 300. године наше ере, 
у време док је тај град био настањен. 

Пољска археолошка екипа је на 
истом локалитету нашла и главу пчелара 
израђену од керамике, а на којој су се 
могли видети уједи пчела. 

Кошница има облик широке цеви која 
има поклопце на оба отвора, а на самим 

странама те кошнице су округли отвори за 
пчеле тако да оне могу да улећу и излећу, 
преноси Танјуг. 

Идентичан облик имају савремене 
кошнице у том региону, али их сада 
израђују од дрвета. 

 Извор: Политика 

Једино место на свету где можете да 
доручкујете док жирафа гура главу кроз прозор 
да вам пожели добро јутро сигурно је „Жираф 
менор” (Gira� e Manor), хотел у Најробију у Кенији, 
на јужном ободу града, на почетку Националног 
парка Најроби. 

„Жираф менор” је део хотелске групе 
„The Safari Collection” која поседује неколико 
луксузних одмаралишта око Кеније. Иако 
је ексклузивни бутик хотел са 12 луксузно 
опремљених соба, „Менор” није уобичајено 
одмаралиште са фитнес центром или базеном. 
То је обновљена вила из тридесетих година 
прошлог века која је још увек у породичном 
власништву, упркос томе што је део хотелске 
групе. 

Вила је саграђена у стилу шкотске ловачке 
куће која је својевремено за тамошње племиће 
била базни камп за лов и сафари. Седамдесетих 
година прошлог века, у то време нови власници 
хотела Џок и Бети Лесли-Мелвил узели су под 
своје окриље једну младу жирафу и назвали је 
Дејзи, којој се ускоро придружила друга беба-
жирафа која је добила име Марлон (по Марлону 
Бранду). Њихова имена носе две собе у хотелу 
који је постао дом многим младим животињама. 

Нови власници Мајки и Тања Кар-Хартли 
од марта 2009. наставили су стопама својих 
претходника, тако да се данас десетине жирафа 
слободно шета по имању величине готово пет 
хектара. 

Два пута у току дана гости овог малог хотела 
могу да се друже са жирафама, које уживају да 
их забављају. Ујутро, током доручка и за време 

поподневног чаја жирафе слободно шетају по 
тераси хотела између столова за којим гости 
обедују, а неретко воле да завире и унутра, 
протурајући главу кроз отворене прозоре или 
врата желећи да од одушевљених гостију добију 
посластицу. 

У близини се налази Центар жирафа, који 
је уточиште за десет ових животиња. Све у 
овом хотелу – од пешкира до шаховског сета, 
прстенова за салвете и најситнијих детаља – 
пажљиво је изабрано да представља Кенију и 
Ротшилдову жирафу, једну од девет подврста 
жирафе. Кенија и Уганда данас су једине државе 
у којима живи ова жирафа и то у заштићеним 
областима. Може достићи висину од шест метара 
и једина је која има пет рогова. Јединствена је и 
по томе што јој је доњи део ноге (потколеница) 
беле боје, без мрља. Београдски зоолошки врт 
има жирафе ове подврсте. 

Овај несвакидашњи хотел угостио је многе 
познате личности – Елен Деџенерис, Пору 
де Роси, Ели Гоулдинг, Наоми Вотс, Волтера 
Кронкајта, Брук Шилдс, Ричарда Чемберлена, као 
и Јуана Макгрегора и Ричарда Брансона. Иако је 
„Жираф менор” један од најскупљих хотела у 
свету (620 долара дневно), у њему тешко може 
да се нађе слободна соба – месецима унапред 
све је резервисано. А ако имате мало среће (и 
пара) и успете да обезбедите смештај, водите 
рачуна да из „Жираф менора” не одете пре него 
што вам нека од жирафа не подари пољубац, 
и то за срећу, тврде заљубљеници у највише 
животиње на свету. 

Извор: Политика 
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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

Ове године, десети пут за редом, у Ивањици ће се 
одржати манифестација под називом „Нушићијада“, од 
23. до 25. августа. Реч је о фестивалу комедије, културе 
и забаве који обједињује позориште, музику, филм и 
улична дешавања. Фестивал окупља више од 50.000 
посетилаца и један је од значајнијих фестивала у Србији.  
У сарадњи Туристичких организација Ивањице и Вршца 
на вршачком градском тргу одржана је промоција 
ивањичке „Нушићијаде“. Ивањица током фестивалских 
дана облачи рухо старе вароши с краја 19. и почетка 
прошлог столећа што даје посебну драж фестивалу и 
ствара несвакидашњи амбијент.

-Вршац је један од војвођанских градова који смо 
изабрали за нашу промоцију, рекао је Милоје Остојић, 
ТО Ивањица, и подсетио да је овогодишња „Нушићијада“ 
јубиларна када се обележава деценија овог ивањичког 
фестивала. Тим поводом појачали смо маркетиншку 
кампању, а Војводина је наше циљно тржиште. 
Промоција ће трајати до почетка Фестивала који је спој 
туризма, културе, хумора, смеха, позоришних представа, 

кабареа... свега што ће привући посетиоце да дођу на 
„Нушићијаду“. 

Према речима Јасне Живковић, ПР менаџера 
Туристичке организације Града Вршца, добра сарадња 
туристичких радника ова два града резултирала је првом 
промоцијом „Нушићијаде“, на вршачком градском тргу.

-Колеге из Ивањице дошле су да позову Вршчане на 

своју значајну манифестацију, коју, током августа, посети 
више од 50.000 људи, нагласила је Живковићева. 

Организатори кажу да Ивањица у пуном смислу 
речи живи са Фестивалом. „Нушићијада“ није неки 
изолован догађај у кругу организатора и званица. Све 
градске кафане и кафићи окићени су заставицама са 
ликом Бранислава Нушића и сви до једног пуштају 
староградску и пробрану народну музику. Музика је 
само један од састојака штимунга који ваја атмосферу 
старе српске вароши. Улицама Ивањице шетају девојке, 
жене, младићи, средовечни људи, девојчице и дечаци 
одевени у костим старе грађанске Србије. Корзоом 
промичу чипкани и сламени шешири, цилиндри и 
полуцилиндри, дечкић с качкетом и пумпарицама, 
девојчице са жипонима, карнерима и свиленим 
машнама... У вечерњим сатима, када почиње програм на 
тргу на којем је постављена позорница названа „Округло 
па на ћоше“, улицом више не може да се пролази. Људи се 
пробијају, дотичу и мимоилазе у живописној мешавини 
времена садашњег и оживљеног старог варошког века. 

Програм на позорници води глумац у улози 
Бранислава Нушића, има бркове, одевен је у  фрак, носи 
цилиндер и штап, и ликом веома подсећа на славног 
српског комедиографа.

Ј.Е.

НА ГРАДСКОМ ТРГУ У ВРШЦУ

ПРОМОЦИЈА ИВАЊИЧКЕ „НУШИЋИЈАДЕ“

Главни проблем уметника, сликара, није 
вештина, знање, већ савладавање страха од 
наступа потпуне самоће када ликовна средства, 
линије, боје, облици почну да оживљавају 
тражећи своју аутономију, право на простор, 
неку логичку естетику, дистанцу од свих других 
ликовних елемената. И све то шапуће, танани 
осећај крхке логике као вредност сазнања које 
припада неком другом свету а не удобности, 
рутини свести, где се све именује, премерава, 
броји.

Паја је ретко ишао преко ивице мада 
је поседовао апсолутну ликовну моћ што 
документује његова мајушна скица где се 
препустио логици саме слике.

Паја гради слику као мост. Ако мост нема 
ограду, онај ко прелази реку прозаичности може 
да одустане. И то је компромис. 

Волимо да верујемо да је Ван Гог ишао до 
крајњих граница истине слике, сагоревајући 

у предавању ликовној институцији. Истина 
би могла бити прозаичнија; био је усамљени 
самоук.У сликању није могао да се ослања на 

рутину, већ на енормни напор, да надгради 
неукост и да загребе само ткиво слике. 
Његови потези четком на платну су страсни 

потези очајника који тиме кида сопствени ум 
захтевајући од њега немогуће. Насиље над 
собом увек се плаћа.

Такозвана чиста ликовност може да плаши 
или одбија. Паја је ликовност социјализовао; то 
је као горки лек у слаткој капсули.

Замислимо напор песника да користи речи 
којима би разградио ткиво песме и увео нас у 
свет логике речи без речи.

То је авантура духовне левитације, кратак лет 
колико та ментална хемија дозвољава, пре  него 
што се хемијски стражари саберу и затворе ране 
уметничког хаковања. Тада уметничко искуство 
мине, нестане, да би се шокантно појавило 
при дугом гледању, читању, слушању, таман да 
докучимо обрисе друге обале нашег ума.

Уметничко искуство је парадокс као сигнал 
епилептичког напада. То искуство је уљез, 
али зато и постоје сликари попут Паје који га 
припитомљавају.  Ако посматрајући Пајину 
слику видимо садржај, технику, причу успут ће се 
у нас увући и ликовна метрика. Као Свети Никола 
кад дарује а не жели да се тиме хвали.

Т. Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (34)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ХОД ПО ИВИЦИ

Удружење Тачка сусретања, Унија 
средњошколаца „Локални тим Вршац“ и Црвени 
крст Вршац организовали су  петак, 14.јуна,  на 
Летњој сцени Салона код Порте, пред великим 
бројем посетилаца, хуманитарно-хумористичко 
вече „Смех као лек“ за Јовану Јовановић, хероину 
нашег доба. Вече су приредили и даровали ученици 
и њихови ментори из Студија савремене игре Оља, 
Музичке школе „Јосиф Маринковић“, Гимназије 
„Борисав Петров Браца“, Пољопривредне 
школе Вршац, ШЦ „Никола Тесла“ и Хемијско-
медицинске школе. Оживљавајући фрагменте 
комедиографских и хумористичких текстова како 
класичних, тако и савремених аутора, ученици 
средњих школа желели су да нагласе важност 
смеха, ведрине, позитивног животног става у 
најделикатнијим животним ситуацијама кроз које 
пролази ученица Хемијско-медицинске школе. 
Удруживањем у оваквом племенитом циљу млади 
људи буде емпатију која кроз заједништво може 
донети не само душевну благодат, већ и конкретну 
помоћ. Један од најумнијих Срба владика Николај 
Велимировић рекао је: „Давање је израз онога што 
смо“, реченица која потврђује наше постојање и 
води ка срећи и благостању.

М.В. Каначки

ХУМАНИТАРНО - ХУМОРИСТИЧКО ВЕЧЕ НА ЛЕТЊОЈ СЦЕНИ САЛОНА КОД ПОРТЕ

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

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Удружење пољопривреде Привредне коморе 
Војводине(ПКВ) и Развојни фонд Војводине 
организовали су студијско путовање „Путевима 
сира кроз Мађарску“ у јуну 2019.године, где су 
произвођачи сира из Војводине имали прилику 
да се, на позив мађарског Удружења произвођача 
сира, упознају са технологијом прављења сира у 
више мађарских места.

Делегацију су, поред организаторачинили 
и млекара „Carpediem“, Нови Сад, млекара  
„Раичковић“, Руско село, „Домаћа млекара“ Маглић, 
млекара „Радишић“, Чуруг, пољопривредно 
газдинство „Милан Ћук“, Банатско Карађорђево, 
произвођач сира „БаталоБалажМелинда“, Чонопља, 
фарма „Мужлаи“, Бачко Градиште„ Специјални 
резерват природе „Засавица“, Снежана Гламочић 
из Пољопривредне школеса домом ученика Футог, 
ветеринар Игор Рендић.

Првог дана, делегација је посетила породично 
газдинство „Маслик“ у месту Сенте где су их 
дочекали представници Удружења произвођача 
сира Мађарске и Национална пољопривредна 
комора. Том приликом, произвођачи сира из 
Војводине, заједно са својим колегама из Мађарске, 
направили су српско-мађарски сир пријатељства, 
а имали су прилику да обиђу погон  у коме се 
израђује сир и дегустирају производе.

Током стручне посете, војвођанска делегација 
обишла је и произвођаче сира у Шимепрагу, 
Немешвамосу, а у месту Капталантотии  пијацу 
„Лилиомкерти“, на којој искључиво произвођачи 
продају своје производе, а у Хеђмагашу винарију 
„Њари“ и место Тихањ, након чега је делегација 
посетила фарму и погон за производњу сира уз 
дегустацију у месту Дунахарасти.

 „Оно што оставља утисак је изузетна љубазност 
произвођача сира из Мађарске и спремност 
да несебично открију све кораке у процесу 
производње, као и да стрпљиво одговарају на 
питања наших произвођача сира од процеса 
производње до финансирања од стране Мађарске 
државе. Сматрам да је ово путовање било корисно 

и да су наши произвођачи пуно тога научили и 
да су спремни за примену новостеченог знања“, 
истакла је Јелена Дробњак, секретар Удружења 
пољопривреде ПКВ. „Оно што бих посебно истакла 
је да наши произвођачи сира не заостају у опреми 
за производњу сира у односу на мађарске колеге 

који су користили европске фондове“, додала је 
Дробњак.

Путеве сира делегација је завршила у месту 
Дунасентбенедек, где су обишли фарму крава и 
пробалитамошње сиреве.

Путевима сира кроз Мађарску
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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.

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.

Двособан стан 84 м²,на продају близу центра, 
Иве Милутиновића 80.Тел. 062/511-751.

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. 060/5805-
192 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. 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.

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

Издајем намештен стан у строгом центру 
града. Тел. 013/806-235.

Издајем собе за студенткиње- ученице у 
центру града, посебан улаз, одвојене комуналије 
и централно грејање. Тел. 063/789-10-14

Издајем полунамештен стан, дворишни, у Змај 
Јовиној бр 33. Тел. 064/157-29-48.

РАЗНО
За продају саднице лешника. Тел. 013/837-631 

и 064/285-862.
На продају очуван кауч и витрина 

трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.
Продајем спиралне степенице изузетно 

квалитетне са храстовим газиштем. Тел. 065/34-
54-538.

Продајем та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за стони 
тенис. Тел. 064/858-2495.

На продају пржионица кафе са комплетном 
опремом, Продајем металну ограду за терасу 3м.. 
Тел. 065/452-33-37.

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

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

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

Кавез за коке носиље 40 ком. са аутоматским 
надајањем, разна врата и светларник (метални). 

Тел. 064/425-61-30.
Продајем плинску пећ турске производње са 

вентилатором, тучана. Цена повољна. Тел. 063/32-
00-19.

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

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

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

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

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

Продајем казан за топљење масти и чаробну 
пећ.Очувано. Тел. 013/827-367.

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

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

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

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

На продају две трубе КИНГ (Чехословачке) Тел. 

062/80-10-585.
На продају ловачка пушка боксерица кал. 12, 

тоз-34 као нова. Цена 100 €, могућ договор. Тел. 
064/305-75-53.

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

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

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

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

Продајем њиву на белоцркванском путу од 79 
ари поред ЗЗ Думбрава и мотокултиватор ИМТ 
506 са прикључцима. Тел. 060/80- 60-105.

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

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

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

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

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

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

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

Чувала бих старије особе у замену за 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

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.
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________
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некретнину. Тел. 063/844-80-91.
На продају класичан ТВ „Панасоник“ 80цм, 

очуван у функцији. Повољно. Тел. 013/832-153.
На продају врата метална двокрилна, 

застакљена 190х190 цм са прозорчићима изнад. 
Цена 6.000 дин. Соковник велики Бош нов, цена 
6.000 дин Тел. 063/107-72-71.

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

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

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

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

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

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 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 

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 
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 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) 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. 063/182-05-
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.

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 

Купујем тример за кошење траве. Тел. 066/820-
42-21

За продају машина за прање судова Беко 
(12 особа) исправна, повољно и две машине за 
прање веша у одличном стању, исправне Тел. 
061/307-10-85.

Продајем комбиновани фрижидер- замрзивач 
50л/160л, фрижидер вертикалан. Исправно. Цена 
4.000 дин. Тел. 061/307-10-85.

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.
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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

Зато и није био лак посо 
од Вршца направити варош, 
која би се могла упоредити 
са једном вароши на Западу. 
До душе  све није пошло за 
руком, али је много урађено. 
Већ спочетка  1850. године 
закључено је да се у вароши 
калдрмише белоцркванска 
улица  и један део велике 
пијаце 1).  У лето 1851. сврши се 
ова радња, а репрезентација, 
за поправљање калдрме, 
заведе калдрмину 2). Уједно 
наложено је сваком газди, 
да пред својом кућом уреди 
тротоар и да га у добром стању 
одржава 3). На против они 
који су пред својим кућама 
опет дрва засадили, морали 
су их повадити 4). На жељу 
месног команданта, пуковника 
Марцана, понамештане су јошт 
у зиму 1850. на 1851. годину 
на најживљим крајевима 
вароши 88 лампи с уљем, 
ради осветљења, но касније 
прекинуто је  осветљење, што 
није било средстава  за то 5). 
Али већ у лето 1853. општина 
је нашла за нужно, поново 
завести осветљење. 6)

Мада је, јошт онда млого 
што-шта  урађено, да би варош 
пријатнији изглед добила, и 
да би нестале прљаве улице, 
ипак су, односно овога, већи 
радови извршени неколико 
година касније. Но већ год. 
1852. свршило се понешто од 
значаја. Онда је тамишградска 
и панчевачка улица  у вароши 
од чести калдрмисана и 
подигнуто је преко Месића 7 
мостова, а основно оправљени 
су на вар. земљишту и сви 
путови и друмови, особито они 

што воде к Месићу, Кутрици и 
Куштиљу 7).

Када  су на половини ове 
периоде оправљени државни 
друмови за Вршац, свеже се, 
по заповести више власти, 
варошка калдрма са овим 
друмовима, пошто је 1855. 
у вароши панчевачка, 1856. 
тамишградска онда називана 
пиварска улица калдрмисане 

8). На калдрму трошено је неке 
године 10.000 ф. К.-М., оног 
времена доиста велики новац.

Год. 1854. заведе се 
дефинитивно осветљење 
улица, пошто је поред оних 
лампи што су постојале 
наручено у Бечу јошт 61 комад 
9).

Год. 1854. зидање по плану 
било је од пресудног уплива 
на образоване  иозгледа ове 
вароши. Од сад не само што 
су куће, да се  сачувају ватре, 
грађене од бољег материјала, 
него су оне подизане у 

укуснијем стилу. Оправљајући 
фронтове са улице, пазило се 
је и на естетички укус. Већ год 
1859. у Вршцу је било 59 кућа 
на спрат. 10).

У лето год. 1857. закључи се 
да се улице именују, и овај се 
посо повери једној комисији. 
У пролеће 1858. ударене су 
немачко-српске  таблице на 
рогљевима сваке улице која 
је носила  оно име, што је на 
таблици истављано било 11). 
Штета само што онда нису 
добиле име све улице, и оне у  
страни налазеће се, па се  не 
би данас налазиле у вароши 
улице без имена.

Ова десетина,  особито 
прве године  по 1849. није 
била поспешена за развој 
друштвеног живота, који 
се јошт прошле периоде 
показао. Услед тога или 
престадоше само од себе оне 
корпорације и друштва која 
су већ постојала била или 
им је власт рад ограничила. 
Тако н.пр. престаде постојати 
“занатлијска задруга” 
која је створила немачку 
занатлијску болницу, која је 
почетком педесетих година, 
свотом од 2000 форинта, 
президана. Старање за имање 
и управу овом болницом 
узму у руке старешине 
појединих немачких еснафа, 
а сам завод назове се 
немачка еснафска  болница 
(Deutsches Zunftspital). И 
друго друштво, “Читаоница”, 
престаде својевољно. Оно се 
разрешило, као и акционарско 
друштво , како је варош купила 
Конкордију.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (179)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Седнични записник од 3. априла 1850.
2) Исто од 22. јулија 1851.
3) Седнички записник од 19. новембра 1851.
4) Исто од 31. јануара 1852.
5) Записник седнице од 17. децембра 1850. и 12. марта 1851.г
6) Исто од 16. јулија 1852.

7) Исто од 17. декембра 1852.
8) Исто од 5. кјулија 1856.
9) Исто од 30. јануара 1854.
10) А.Васзута, Денксцхрифт етц. стр.35
11) Записник седнице од 5. августа 1857. и 1. априла 1858.

XXI ОДЕЉАК
           1849-1861. 
           (НАСТАВАК)

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 20, БРОЈ 327, 28. ЈУЛ 1995.

„ВЕНАЦ“ ПРИПАО 
„ТРАНСИЛВАНИЈИ“

Трећи међународни фестивал фолклора „Вршачки венац 
95.“ Који је у нашем граду одржан 7,8. и 9. јула окупио је 
око 700 учесника, гостију и новинара. Добра организација 
и квалитетни ансамбли, по оцени стручњака, показали 
да је овај, сада већ традиционални Фестивал и највећа 
међународна смотра фолклорног стваралаштва код нас, 
надмашио два претходна.Током три дана Фестивала Вршац 

је био права Мека за љубитеље и познаваоце фолклора. 
Јер, ретко се на некој домаћој сцени могу одједном гледати 
страни ансамбли из шест земаља и још толико домаћих. 
Учесници су били ансамбли „Трансилванија“ и „Сомешана“ 
из Румуније, „Хем“ и „Весело шопче“ из Бугарске, пољски 
„Зиеми“, словачки “Вагонар“, чешки „Олшина“, ансамбл 
„Стеси Политисмон“ из Грчке и мађарски „Марош“. Од 
домаћих културно - уметничких друштава вршачкој, али 
и југословенској публици путем директног ТВ преноса 
ревијалног дела Фестивала, представили су се КУД“Љубо 
Божановић“ - Пипери из Црне Горе, „Ђока Павловић“ и КУД 
„Абрашевић“ из Београда, „Ђидо“ из Бечеја, „Севојно“ из 
Ужица и КУД „Вук Караџић“ из Лознице.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 20, БРОЈ 327, 28. ЈУЛ 1995.

РАДЕ СА ДОТРАЈАЛОМ 
ОПРЕМОМ

Када се пре осам година кренуло са изградњом нове зграде 
Интерног одељења у кругу Здравственог центра „Вршац“, било је 
извесно да ће радови финансирани из самодоприноса потрајати. 
Међутим, мало ко је претпоставио да ће бити доведени у питање 

тим пре што се ради о здравственој установи димензионираној 
за потребе четири општине: Вршац, Бела Црква, Алибунар и 
Пландиште. Управо то се догодило када  су се грађани вршачке 
општине у децембру прошле године изјаснили против продужетка 
самодоприноса . У међувремену завршени су раније уплаћени 
радови и ту се стало.  Вероватно да би данас ствари другачије 
изгледале да се у старту размишљало о заједничком финансирању 
нове зграде при чему би друге општине учествовале својим 
средствима процентуално коришћењу капацитета Здравственог 
центра што данас изгледа овако: општина Вршац 44 одсто, 
Пландиште 11, Алибунар 14 и Бела Црква 28 посто.  

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК • 5.  јул 2019. ВРШАЧКА КУЛА 2121

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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Пита са сиром 
и поврћем  

КУЛИН КУВАР

Торта са бадемима
НАМИРНИЦЕ:

Кора:
5 јаја
100 г шећера
6 кашика млевених бадема
1 кашика брашна

Фил 1: 
1 шоља млека
200 г млевених ораха
4 жуманцета 
4 кашике шећера 
1 поморанџа 
3 штангле чоколаде 
150 г путера

Фил 2:
250 г шећера
1 чаша воде
4 беланцета

Остало:
200 г беле чоколаде
мало уља
рендана бела и црна чоколада

ПРИПРЕМА: Кора: Улупати снег од беланаца, 
додати жуманца умућена са шећером, млевене 
бадеме и брашно и пећи на 180ºЦ (15-20 минута) 
у припремљеном калупу за торте пречника 26 
цм. Печену кору охладити. Фил 1: Млевене орахе 
прелити шољом врелог млека, а затим додати 
жуманца умућена са шећером, рендану кору и сок од 
поморанџе и растопљену чоколаду. Посебно умутити 
путер, па и њега умешати у фил и премазати кору. Фил 
2: Шећер са чашом воде скувати у сируп, гушћи него 
за слатко. Улупати чврст снег од беланаца и полако 
у снег додавати врућ сируп, непрестано мешајући. 
Кратко га кувати на пари (уз непрестано мешање), а 
кад се згусне, скинути са ватре, још мало мешати да 
се прохлади и премазати преко првог фила. Оставити 
торту да се охлади и стегне. Растопити белу чоколаду 
са мало уља и премазати целу торту. Декорисати 
наренданом белом и црном чоколадом.  

Гус та парадајз чорба    Бакине кремпите      

НАМИРНИЦЕ:
250 г лиснатог теста
Фил:
2 л млека
340 г шећера
2 ванилин шећер
2 кашике брашна
200 г густина
7 јаја

НАМИРНИЦЕ:
150 г црног лука
2 чена белог лука
250 г тиквица 
50 г гауде 
60 г брашна
½ кашичице прашка за 
пециво
50 мл уља
3 јајета
со, бибер

НАМИРНИЦЕ:
  
30 мл уља
1 кашика брашна
5 дл парадајз сока
5 дл воде 
1 лист ловора
со, бибер
суви зачин по укусу
сецкани першун
босиљак
лист целера по укусу
крутони

ПРИПРЕМА:  Сипати уље у шерпу 
и загрејати на јачој температури. Додати 
брашно и мало га пропржити. Сипати 
парадајз сок и мешати док не почне да 
кључа. Сипати воду, ставити ловоров 
лист, зачинити по укусу. Крутоне сипати 
непосредно пред служење.

ПРИПРЕМА:  Кору од лиснатог теста 
преполовити, оба дела разваљати и избоцкати 
виљушком. Један део положити на полеђину 
плеха (20×35 цм) и пећи у рерни загрејаној 
на 175ºЦ, отприлике 5 минута. На исти начин 
испећи другу кору. Фил: Беланаца улупати у 
чврст снег, додати 170 г шећера и још мало 
умутити. Жуманца, 170 г шећера и ванилин 
шећер добро умутити. Додати 3 дл млека, 
умутити, па додати брашно и густин. У већем 
лонцу закувати остатак млека. Кад проври, 
лагано сипати смесу од жуманаца, непрестано 
мешајући и кувати отприлике минут. Склонити 
с ватре, па у врућу смесу варјачом умешати снег 
од беланаца и вратити на шпорет још минут. 
Једну кору ставити на дно плеха, прелити 
врућим филом и преклопити другом кором. 
Посути шећером у праху и оставити да се хлади 
преко ноћи. 

ПРИПРЕМА: У посуду ставити исецкан црни и бели 
лук и нарендане тиквице (заједно са кором). Додати брашно 
помешано са прашком за пециво, јаја, нарендану гауду, уље, со 
и бибер. Све добро измешати. Калуп пречника 22 цм премазати 
путером и посути брасном. Изручити смесу, поравнати и пећи у 
претходно загрејаној рерни на 180ºЦ, 30-35 минута, док одозго 
лепо не порумени. 
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Фудбалери ОФК Вршац су на заслуженом одмору 
после врло добре сезоне у којој су не само остварили 
циљ и изборили опстанак у Српској лиги Војводина, 
већ су у дебитантнској сезони освојили седмо место, 
што је, за сада, најбољи резултат у клупској историји. 
Сем тога, кадетска екипа је у Квалитетној војвођанској 
лиги освојила шампионску титулу, изборила 
учешће у Суперлиги Србије и, у правом смислу те 
речи, засладила клупску сезону. Међутим, нема 
пуно времена за уживање у оствареном резултату 
јер  ускоро почињу припреме за нову сезону. За 
руководство клуба практично и није било времена 
за предах, извршене су одређене персоналне 
промене и при томе се максимално водило рачуна 
о рационалном располагању са тренерским и 
играчким кадром и наравно, финансијама. О свему 
томе говорио је Ненад Мијаиловић, који је функцији 
директора клуба придодао дужност шефа стручног 
штаба и првог тренера сениорског тима.

- Наш досадашњи тренер Радован Радаковић је 
својим четворомесечним радом оставио дубок траг 
у клубу. Захваљујемо му се на свему што је урадио у 
протеклој сезони и желимо му да са успесима настави 
у сваком клубу у коме буде радио у будућности. 
Улога првог тренера за мене није страна, већ сам 

је обављао у сезони када смо освојили Војвођанску 
лигу и пласирали се у Српску. Имамо нове планове и 
нове циљеве, пре свега када су у питању играчи из 
наше омладинске школе и домаћи чланови стручног 
штаба. Идеја је да имамо што више Вршчана у клубу, 
са одређеним појачањима са стране који би донели 
квалитет који нам недостаје. Мојим именовањем 
на место првог тренера дошло је до одређених 
промена у стручном штабу, поред Перице Ранкова 
који је већ обављао функцију помоћног тренера 
придружиће му се Марин Миок, тренер наше 
шампионске генерације кадета.

Шеф стручног штаба ОФК Вршац Ненад 
Мијаиловић рекао је да Миок остаје тренер 
кадетског тима који ће у наредној сезони играти 
Суперлигу Србије и Квалитетну лигу Војводине. 
Перица Ранков остаје тренер омладинаца који 
ће се такмичити у Квалитетној лиги Војводине, а 
тренер пионира остаје Горан Милићевић. Пионири 
ће такође играти Квалитетну лигу Војводине. 
Омладинској школи која сада броји преко 200 дечака 
прикључени су и тренери Мирослав Калин, власник 
Б тренерскелиценце а Небојша Станков, који ће уз 
играчке обавезе преузети улогу асистента. Улога 
секретара клуба поверена је Синиши Сантрачу. 

- Што се тиче првог тима, припреме почињу 
12. јула. Сениорском погону прикључени су 
играчи који су изнели терет пласмана у кадетску 
Суперлигу: Матеја Ћирка, Миливој Јанков, Дарко 
Дестани, Кристијан Миошко, Марко Шкерлак, Јован 
Јанковић, Невен Цимеша и Милан Мрдаљ. Доста 
њих је већ дебитовало прошле сезоне, очекујем да 
се у припремном периоду наметну и да неко од њих 
избори место стандардног првотимца. Нови играчи 
у тиму су повратник из панчевачког Железничара 
Војкан Сарајлин и доскорашњи првотимац 
Омладинца из Нових Бановаца Коста Спасић.  
Чланови ОФК Вршац више нису: Ђулчић, Марковић, 
Стојановић, Маричић, Станковић, Глувачевић, 
Тошић, Божић и Велемиров. 

Очекујемо долазак још двојице квалитетних 
играча и једног голмана, закључио је Мијаиловић

Б.Ј.

КАДЕТСКОЈ ЕКИПИ У СУПЕРЛИГИ 
НЕОПХОДНА ДОПУНСКА СЕЛЕКЦИЈА

Кадетска екипа ОФК Вршац која је освајањем титуле шампиона Војвођанске лиге остварила 
највећи успех у историји вршачког омладинског фудбала неће у истом саставу наступати у 
Суперлиги Србије. Носиоци игре прекомандовани су у сениорски тим, а да би се надокнадио 
квалитетан играчки кадар неопходно је извршити допунску селекцију која подразумева и 
играче ван клупског погона.

- Мислим да и даље многи у граду не желе да признају, пре свега себи, да су ти момци 
остварили највећи успех у стогодишњој историји играња фудбала на овом простору. Да би 
се боље схватило колико је Суперлига озбиљно такмичење и колико добробити може да 
донесе нашој деци рећи ћу само ово, колико год трајала играчка каријера једног фудбалера 
он само две године може да наступа у Квалитетној лиги Србије. Наша је жеља да у том 
такмичењу наступају најквалитетнија деца из Вршца, не само из нашег већ и из свих осталих 
клубова у граду. Нажалост, има и оних који мисле да су од Суперлиге Србије боље трећа и 
четврта Војвоћанска лига. Уколико не будемо успели да окупимо најквалитетнију вршачку 
децу бићемо принуђени да допунску селекцију вршимо међу амбициозном децом из других 
клубова и других градова, објаснио је Мијаиловић.

СПОРТ

НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА МЕДИЈЕ ОФК ВРШАЦ ПРЕДСТАВИО НОВОГ ШЕФА СТРУЧНОГ ШТАБА И ПЛАН ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД

МИЈАИЛОВИЋ 
ПРЕУЗЕО КОРМИЛО

ФУД БА Л

Пред новим изазовом: Управа и тренерски кадар ОФК Вршац

Суперлига велика шанса за младе вршачке фудбалере: Ненад Мијаиловић (лево) на 
конференцији за медије са Владимиром Вашалићем, клупским представником за медије
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