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Национална служба за запошљавање 
Филијала Вршац организовала је доделу 
уговора за субвенције за самозапошљавање 
у својим просторијама, 5. јула. Одобрене су 
44 субвенције, у три категорије незапослених 
лица. У категорији особа са инвалидитетом 
одобрене су 3 субвенције, једна за 
незапослена лица ромске националности и 
40 субвенција за остала незапослена лица. 

-Будући предузетници ће започети своје 
пословање у различитим делатностима 
као што су: фризери, козметичари, 
производња, књиговодствене услуге, 

стоматолошке ординације и друго, 
објашњава Сања Рабијац, организатор 
програма запошљавања Националне 
службе за запошљавње Филијале Вршац. 
Добитници субвенција своје делетности су 
регистровали на територији Града Вршца и 
Општина Пландиште и Бела Црква.

Рабијац наглашава да су ово, за сада, први 
уговори који су потписани са незапосленим 
лицима и додаје:

-У наредном периоду очекујемо 
потписивање и осталих, за које је касније 
донета одлука, а исто тако и доношење 

још одлука по Јавном позиву Аутономне 
Покрајине Војводине и локалне самоуправе 
Града Вршца.

Из вршачке Филијале Националне службе 
за запошљавање поручују да је Јавни позив, 
који је расписала НСЗ у сарадњи са локалном 

самоуправом Града Вршца, још увек отворен. 
Из овдашње Филијале НСЗ позивају сва 
заинтерсована незапослена лица, која имају 
разрађену идеју за сопствени бизнис, да се 
пријаве.

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”

РОЛЕРИЈАДА 
НА ГРАДСКОМ 

ЈЕЗЕРУ 
У организацији Туристичке 

организације Града Вршца, и овога лета 
одржаће се Ролеријада на Градском 
језеру, а термин је субота, 6.јул.

Из Туристичке организације подсећају 
да се у близини Градског језера налази 
Стоп Шоп где је веома погодан терен, 
овогодишњу Ролеријаду проширили су и 
на паркинг простор овог тржног центра. 

-Стоп Шоп, као спонзор манифестације, 
оградиће простор у делу где ће се одвијати 
трка, као и полигон за промотивни час на 
ролерима. Позивамо све који воле да возе 
ролере да дођу на Ролеријаду, добро се 
забаве и освоје неке од награда, поручују 
организатори.

Ј.Е.

Уз пригодну свечаност и Округли сто, у  
Гудурици су  обележена два јубилеја: 25 година 
рада службе геронто-домаћица и 15 година од 
отварања првог Клуба за старе при Центру за 
социјални рад Града Вршца. Градоначелница 
Вршца Драгана Митровић обишла је гудурички 
Клуб за старе и у разговору са његовим 
члановима, али и представницима осталих 
клубова из вршачких села, сазнала колико је 
ова активност важна за најстарије мештане. 
Свечаности, промоцији књиге „Улепшана 
старост“ аутора Петра Локаса и Округлом столу 
присуствовали су представници локалне власти, 
социјалних установа и свих Клубова за старе на 
територији Града Вршца из Гудурице, Марковца, 
Избишта и Шушаре.

-Клубови за старе су значајан сегмент у 
нашој локалној заједници када је у питању 
рад са старијим суграђанима, нагласила је 
градоначелница Митровић. Служба Центра 
за социјални рад, која координира њиховим 
радом, окупила је око 300 наших најстаријих 
суграђана. Ово је била прилика да разговарамо 
са представницима Клубова за старе како бисмо 
њихова искуства применили при формирању 
сличних клубова у осталим насељеним местима. 
То нам је значајно и због њиховог останка на 
селу. Клуб у Гудурици један је од најстаријих и 
чињеница да он и даље траје и има нове чланове, 
што показује дс наше сеоске средине живе на 
овај начин. Ми ћемо као локална самоуправа, 
у сарадњи са Центром за социјални рад, 
унапредити рад ове службе, али и планирати 
нове услуге за наше најстарије суграђане. 

Градоначелница је, у разговору са члановима 
гудуричког клуба, сазнала да је живот најстаријих 
Гудуричана богатији захваљујући постојању и 
активностима Клуба, а као потребу навели су 
већи број геронто домаћица.

-То је, такђе, једна од веома важних услуга које 
пружа Центар за социјални рад, у сарадњи са 
локалном самоуправом, истиче градоначелница 

и додаје да је раније број геронто домаћица био 
већи. Поготову када су у питању села, исказана 
је велика потреба за геронто домаћицама и 
договорићемо се да се нађе простора у буџету 
Града Вршца како би до краја године, у сарадњи 
са Националном службом за запошљавање, 
нашли начин за запошљавање нових геронто 
домаћица, што је тренутно најнеопходније, а 
посебно када дође зима.

Патар Локас, руководилац Службе помоћи 
у кући и бриге о старима Центра за социјални 
рад Града Вршца и аутор књиге „Улепшана 
старост“, нагласио је да је повод за објављивање 
књиге двоструки јубилеј: 25 година од почетка 
рада службе геронто домаћица и 15 година од 
формирања првог клуба за старе. 

-Књига је само одраз онога што се радило 
пре 25, 30 и 15 година, каже Локас. Она говори 
о струци, методологији рада, значајним за оне 
људе који ће наставити рад, али ту су и сви 
наши корисници Клубова за старе и свих наших 
услуга, као и наше неговатељице, каже Локас. 
Ја сам само пренео оно што сам доживљавао 

током рада.
Локас је истакао да у овим активностима 

нема уступака, радног времена, викенда, 
да је потребна стручност, али и емпатија и 
поштовање корисника услуга. Јер, како је рекла 
једна корисница:“Када дође моја неговатељица, 
као да ми сунце улази у кућу!“. Задовољни и пуни 
похвала су и чланови Клуба за старе у Шушари 
који наглашавају да је са Клубом дошао живот у 
ово мало банатско село.

Мирјана Кнежевић, директорка Центра 
за социјални рад Града Вршца, уручила је 
признања најзаслужнијима који су допринели 
да се остваре поменуте активности и обележе 
јубилеји.

Свечаност су улепшали наступом чланови 
КУД “Виногради” и ОШ “Моша Пијаде” из 
Гудурице, а градоначелница је обишла и 
изложбу уприличену овим поводом. Поставка 
садржи фотографије из активности и историје 
клуба, као и радове из домаће радиности.

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ОБЕЛЕЖЕНА ДВА ЈУБИЛЕЈА У ГУДУРИЦИ

Након завршетка припремних радова, почело је 
постављање тартан подлоге на спортско игралиште 
у Потпорњу.

-Током прошле године Град Вршац је завршио 
изградњу спортског игралишта у насељеном месту 
Потпорањ, а сада је у току постављање тартана, 
објашњава Славиша Максимовић, члан Градског већа 
задужен за рурални развој. Вредност је око 40.000 
евра, а радови би требало да буду готови до краја 
месеца и почетком наредног отворићемо спортско 
игралиште и предати га мештанима Потпорња. 

Према речима Максимовића, Град Вршац је у 2018. 
години урадио два спортска игралишта у Ритишеву и 
Потпорњу.

-У Ритишеву смо поставили и тартан подлогу, 

мештани су се сами организовали и поставили 
трибине, а у току је постављање ограде око игралишта, 
истиче члан Већа за рурални развој. Иначе, у току 
је израда пројектно - техничке документације за 
изградњу спортског игралишта у насељеном месту 
Парта. Пошто Град није имао адекватну парцелу, 
направили смо договор са Српском православном 
црквом да нам поклони део своје парцеле која се 
налази поред оне која је у власништву града Вршца. 
Поступак је спроведен до краја, парцела је преписана 
на град, ради се потребна документација како бисмо 
буџетирали средства крајем ове године и почели 
изградњу спортског игралишта у Парти наредне 
године.

Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДНО НАСЕЉЕНО МЕСТО ДОБИЈА СПОРТСКИ ТЕРЕН

ПОСТАВЉАЊЕ ТАРТАНА НА ИГРАЛИШТУ У ПОТПОРЊУ 

У НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛИ ВРШАЦ 

УРУЧЕНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
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Вршац је, 22. пут, угостио чуваре 
традиције и културе земаља са свих 
меридијана, учеснике Међународног 
фестивала фолклора „Вршачки венац“ 
који је свечано отворен у понедељак, 
8. јула. Фестивалска завеса спустила 
се након три концертне вечери 
на отвореној позорници у центру 
града на којој су богатство, лепоту 
и шароликост својих фолклора и 
традиције приказали ансамбли 
земаља учесница, а већ по традицији, 
учесници су заплели српско коло за 
растанак. Покровитељ Фестивала 
био је Град Вршац, а организатор 
Културни центар Вршац.

-Култура је најбољи амбасадор 
сваке земље, а културна сарадња је 
иницијатива и почетак сарадње на 
свим другим нивоима и сегментима, 
рекла је градоначелница Драгана 
Митровић поздрављајући госте и 
отварајући овогодишњи „Вршачки 
венац“. Сви ови фестивалски дани 
треба да нас подсете да треба да 
уважавамо различитост, уважавамо 
једни друге, да негујемо културу и 
традицију. „Вршачки венац“ нашим 
суграђанима пружа то задовољство 
да виде какве су друге културе 

земаља учесница, почев од народних 
ношљи, музичких инструмената, 
музике и свега карактеристичног за 
сваку земљу понаособ. Вршац ће се, 
као град домаћин, трудити да следеће 
године привуче још учесника и да 
овај, већ традиционалан фестивал, 
подигнемо на још виши ниво. 

Градоначелница Митровић указала 
је на то да „Вршачки венац“, већ 
годинама у назад, окупља ансамбле 
и велики број људи из читавог света, 
значајна је по много чему, као и по 
пријатељствима која се овде граде 
током фестивалских дана.

Присутне је поздравила и Олга 
Петров, директорка и један од 
утемељивача Фестивала „Вршачки 
венац“, захвалила се на подршци Граду 
Вршцу, градоначелници, члановима 
Већа и свима који су омогућили да 
се ова смотра фолклора одржи 22. 
пут. Она је пожелела успешан наступ 
и пријатан боравак свим учесницима 

Међународног фестивала „Вршачки 
венац“.

Учесници Фестивала дошли су из 
седам земаља, са четири континента. 

Вршачкој публици представили су се 
ансамбли из Колумбије, Индонезије, 
Бугарске, Грчке и Румуније, српски 
ансамбл „Стеван Синђелић“ из Канаде, 
затим КУД „Бранко Радичевић“ из 

Сремске Митровице и представник 
Града Вршца, ГКУД „Лаза Нанчић“, 
који обележава сто година постојања 
и носилац је златног одличја са 

републичке смотре у Чачку ове 
године. 

Пре свечаног отварања, 
традиционална карневалска поворка 
учесника Фестивала продефиловала 
је центром града, а након тога 
граоначелница Вршца Драгана 
Митровић организовала је свечани 
пријем за представнике ансамбала 
учесника. Градоначелница им је 
пожелела добродошлицу, пријатан 
боравак у нашем граду и уручила 
пригодне дарове за успомену на 
фестивалске дане у Вршцу.

Током фестивала, организована 
је радионица учења српских игара 
где су чланови ансамбала били у 
прилици да се упознају са српском 
фолклорном традицијом, али и да 
погледају све знаменитости Вршца 
кроз туристичке обиласке који су им 
организовани.

Након завршетка „Вршачког 
венца“, ансамбли су напустили 
Вршац у четвртак у преподневним 
сатима, једино је индонежански 
ансамбл остао неки дан дуже. Разлог 
је манифестација  „Дани Индонезије“ 
коју је реализовао  Културни центар 
Вршац, у сарадњи са Амбасадом 
Индонезије у Србији.

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”

ОДРЖАН 22. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА

ИСПЛЕТЕН НОВИ „ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“

СУБНОР Града Вршца организовао 
је обележавање Дана борца, 4. јули, 
полагањем венаца на споменик 
Жарку Зрењанину у Руском парку, 
испред Градске библиотеке. Борцима 
су се придружили представници 
СУБНОР Војводине, вршачке 
градске власти, ратних војних и 
мирнодопских инвалида, грађани и 
најмлађи Вршчани са пионирским 
марамама и капама.

Присутнима се, испред споменика 
Зрењанину, обратио Драгољуб 
Ђорђевић, председник СУБНОР 
Вршац, и подсетио на хероје Другог 
светског рата који су положили 
животе за слободу и пали у борби 
против фашизма.

-У Европи на почетку Другог 
светског рата, поробљеној од 
нацистичке чизме, малени народ у 
Србији, у слободарском Београду, 
кренуо је у, наизглед, неизвесну 
борбу када се веровало да је немачка 
нацистичка солдатеска непобедива 
и да је узалуд сваки отпор, рекао је 
Ђорђевић. Показало се да су тада ти 
храбри људи покренули нешто што је 
трајало 4 године и донело слободу уз, 

нажалост, неизбежне велике жртве. 
Данас смо се окупили овде у спомен 
свим тим храбрим људима који су 
положили своје животе.

Члан Градског већа за образовање 
Вељко Стојановић поздравио је 
присутне у име градоначелнице 
Драгане Митровић, чланова Већа 
и локалне самоуправе и пожелео 
да се и даље сви окупљају када се 

обележава неки патриотски догађај.
-Јер, то је нешто што велича нашу 

слободу, наш живот, нашу историју, 
додао је Стојановић. Да ће се такви 
догађаји још дуго обележавати 
на свечан и достојанствен начин 
сведоче ова деца, која су присутна, 
наши најмлађи суграђани који ће 
наставити овим путем.

Председник СУБНОР-а Војводине 

Светомир Атанацковић нагласио 
је да су се окупили да обележе 78. 
годишњицу од како је Комунистичка 
партија донела одлуку да не прихвата 
пораз, окупацију наше земље.

-Четири године фашистичког 
пожара поднели су наши људи, 
наши борци, хероји партизанских  
јединица, рекао је Атанацковић. 
Банат је изнедрио прве партизанске 
н а р о д н о о с л о б о д и л а ч к е 
антифашистичке одреде. Било их је 
девет. Равничарски простор био је 
тежак за вођење борбе, међутим, 
устанак и борба су се ширили.

Предраг Петровић, секретар 
Организације резервних војних 
старешина Јужног Баната, нагласио 
је да иако је Дан борца укинут 2001. 
важно је што се људи окупљају и даље 
на тај дан и додао:

-Важно је да се подсетимо наше 
историје, да не заборавимо све наше 
хероје и борце, јер да није њих, ми 
данас не бисмо живели у слободној 
Србији. Важно је да их никада не 
заборавимо. Нека је вечна слава свим 
борцима за ослобођење Србије!

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СУБНОР ВРШАЦ ОБЕЛЕЖЕН ДАН БОРЦА

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВE ХЕРОЈИ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Чланови ГКУД „Лаза Нанчић“ на пријему код градоначелнице Драгане Митровић
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Поводом доношења Декларације о заштити 
животне средине, коју је усвојила Скупштина АП 
Војводине 28. маја, Покрајински секретаријат за 
урбанизам и заштиту животне средине спровео је 
акцију „Недеља за чистију Војводину“. У акцију се 
укључило више од 20 општина и градова широм 
Покрајине, међу којима је и Град Вршац, и тренутно 
се спроводе многе активности на унапређењу 
стања животне средине.

-Град Вршац здушно је подржао акцију „Недеља 
за чистију Војводину“, коју је покренуо Покрајински 
секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине, каже Милош Васић, члан Градског већа 
задужен за заштиту животне средине. Овим поводом 
Град је организовао акцију сакупљања отпада 
који се налази дуж саобраћајница у заштићеном 
подручју „Вршачке планине“.  Ову активност Град 
Вршац је спровео у сарадњи са Удружењем за 
побољшање положаја младих „Из принципа“ чија 
је једна од делатности заштита животне средине, 
као и са Јавним комуналним предузећем „Други 
октобар“. Желимо овом акцијом да спречимо 
загађење природе и дамо допринос очувању 

природних вредности заштићеног подручја 
Вршачке планине. Нажалост, иако редовно сваке 
године спроводимо акцију сакупљања отпада на 
целом подручју  које обухвата заштићено подручје 
Вршачке планине, отпада у природи и даље има. 
Апелујем на све грађане да строго воде рачуна 
посебно кад је реч о одлагању пластике и да је не 
бацају у природу, јер је познато да се пластика у 
природи тешко разграђује и да је потребно преко 
100 година да би се разградила.

Декларацијом о заштити животне средине у АП 
Војводини предвиђено је, између осталог, да се до 
краја следеће године уведе забрана коришћења 
пластичних кеса и пластичних производа за 
једнократну употребу, како би се заштитила 
природа и обезбедио здравији и лепши живот 
грађана. Трајно је опредељење АП Војводине  да се 
елиминишу озбиљне штете које на екосистемима 
настају бацањем производа од пластике.

Према речима Васића, уређење Брега 
организовано је 26. и 27. јуна, а спроведена је и 
акција санације и уређења дивље депоније у селу 
Стража. 

-Декларација о заштити животне средине, коју 
је усвојила покрајинска Скупштина,  је важан 
документ који обавезује све локалне самоуправе 
на територији Војводине да се суоче са кључним 
изазовима нашег времена у области животне 
средине, предузму мере за спречавање и 
отклањање штетних последица које угрожавају 
животну средину и доводе у опасност живот и 
здравље људи, наглашава Васић.

Циљ Декларације је заштита животне средине 
како би се очувале природне вредности у 
Војводини.

Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКЦИЈИ „НЕДЕЉА ЗА ЧИСТИЈУ ВОЈВОДИНУ“

УРЕЂЕЊЕ БРЕГА И САНАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ У СТРАЖИ

Град Вршац, у сарадњи са ЈКП „Други октобар“, 
санира дивљу депонију у Стражи, једну од 
највећих на територији града. Радове су обишли 
представници градске власти - чланови Већа Милош 
Васић, задужен за заштиту животне средине, и 
Славиша Максимовић, за рурални развој, а њима 
су се придружили Драган Нинковић, извршни 
директор за комуналне послове ЈКП „Други октобар“, 
и домаћин Драган Мартиновић, председник Месне 
заједнице Стража.

Васић је подсетио да су дивље депоније један од 
највећих загађивача животне средине, те је из тог 
разлога Град Вршац, прошле године, спровео акцију 
уклањања дивљих депонија у насељеним местима 
када је санирано 13 оваквих дивљих депонија. 

-Ова депонија у Стражи била је уклоњења 2014. 
и прошле године је донекле санирана, а радови 
се изводе и ове године, истакао је Васић. Велика 
средства Град Вршац издваја за уклањање дивљих 
депонија, у последњих 5 година издвојено је 9,4 
милиона динара. То су значајна средства која би 
могла да се искористе за друге важне намене и зато 
није у реду од стране несавесних грађана што и даље 
стварају дивље депоније. Апелујем на грађане да 
свој комунални отпад одлажу у канте које се одвозе 
на градску депонију, а дужни су да свој кабасти отпад 

одвезу на градску депонију. Забрањено је бацање 
отпада у природу, као што је то овде случај.

Максимовић се придружио апелу за правилно 
одлагање отпада и додао:

-Ако желимо да имамо чиста и уређена села, 
морамо заједнички да се потрудимо. Ми, као 
одговорна локална самоуправа, у сарадњи са 
„Другим октобром“ улажемо огромне напоре и, у 
наредном периоду очистићемо све дивље депоније 
у насељеним местима, али и грађани морају да се 
потруде да правилно одлажу отпад.

Максимовић је најавио одржавање разних  

радионица, како би се грађани едуковали, а ако 
буду приморани, мораће и да кажњавају несавесне 
мештане.

-Са ове мешовите депоније, на којој се може 
наћи различити отпад, како бисмо одвезли смеће, 
ангажовали смо 20 камиона, одвезли смо 20 тура 
на градску депонију, нагласио је Нинковић. Прошле 
године одавде смо одвезли 15 камиона, што указује 
да морамо да радимо на едукацији грађана. Овде 
може да се одлаже грађевински отпад, али свакако 
не и комунални кућни отпад, који комунално 
предузеће редовно односи. 

Председник Месне заједнице Мартиновић 
захвалио се Граду и „Другом октобру“ што су се 
потрудили да и ове године очисте дивљу депонију 
у Стражи.

-Ово је деценијски проблем који су направили 
несавесни грађани, каже Мартиновић. Штампали 
смо флајере, које ћемо свима поделити, да знају да 
не одлажу овде отпад, а кренуће и пријаве за оне 
који не поштују ред.

Локација која је претворена у дивљу депонију 
својевремено је била сеоски пашњак, а небригом 
мештана постала је ругло, извор заразе. Очигледно 
да континуирана брига Града није довољна све 
док се Стражани несавесно понашају, не поштујући 
велика средства која локална самоуправа издваја 
како би им улепшала и сачувала животну средину.

Ј.Е.

У ТОКУ РАШЧИШЋАВАЊЕ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ У СТРАЖИ

АПЕЛ МЕШТАНИМА ДА БРИНУ О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

У ЈКП Други октобар , у оквиру Дирекције 
Комунална инфраструктура послује сектор 
Енергетика коју чине служба Гасовод и служба 
Топлана. 

У току грејне сезоне вршили смо непрекидно 
испоруку природног гаса на 12.500 места испоруке 
од којих су 11.800 домаћинства и топлотне 
енергије код 1520 корисника на топланама. 
По завршетку грејне сезоне наши радници су 
заменили дистрибутивну гасну мрежу и кућне 
гасне прикључке у Улици Иве Андрића, док је у 
Загорској улици реконструкција у току. За ову 
годину у плану је још и реконструкција преосталог 
челичног гасовода у Улицама Светозара Милетића 
(од Дворске до Змај Јовине), Никите Толстоја (од 
Вука Караџића до Димитрија Туцовића) и Јанка 
Халабуре (од Борачке до краја).  

Врши се редовна замена гасних мерила код 
домаћинстава и правних лица, с тим да се мерила 
за домаћинства  и малу привреду контролишу 
и оверавају у Контролном телу у саставу нашег 
предузећа, док контролу и оверу већих мерила 
обавља ЈП Србијагас - Мерење и регулација.  У току 
грађевинске сезоне реконструишу се и измештају 
постојећи кућни гасни прикључци, на захтев 
потрошача, пре свега због постављања изолације 
на стамбене објекте, или доградње дела објекта.  

Редовно се контролишу унутрашње гасне 
инсталације, као и дистрибутивна мрежа укупне 
дужине 198 км ради детекције евентуалног 

истицања гаса на мрежи. Све откривене кварове 
санирају одмах по пријави дежурни радници. 
Такође се редовно врши одоризација природног 
гаса (додавање мириса) ради откривања присуства 
гаса, а на свака два месеца контрола нивоа 
одоризација на седам контролних места. 

У главној мернорегулационој станици, у којој се 
врши примопредаја гаса између ЈКП Други октобар, 

као оператора дистрибутивног система, и ЈП 
Србијагаса, као оператора транспортног система, 
сервисиране су све четири редукционе линије 
средњег притиска и обе линије високог притиска, 
због стабилног и сигурног снабдевања града.

У току је ремонт котловског постројења у насељу 
Хемоград, преглед и сервисирање подстаница 
на све три топлане, као и замена дотрајалог 

топловода на Војничком тргу за зграде 25, 12а, 
13а, 29 и 30. За топлане Центар и Војнички трг су, 
крајем прошле године, набављена и уграђена два 
нискотемпературна котла са гасним горионицима 
који имају фреквентне регулаторе у циљу смањења 
потрошње. Такође су уграђене три модерне 
топлотне подстанице, а ове године предстоји 
модернизација још шест топлотних подстаница на 
систему даљинског грејања. 

Како смо непосредно већ обавестили наше 
купце природног гаса, Скупштина Републике Србије 
усвојила је Закон о накнадама за коришћење јавних 
добара којим се уводи обавеза плаћања накнаде за 
унапређење енергетске ефикасности. Доношењем 
Правилника о обрасцу пријаве евиденције 
обвезника накнаде за унапређење енергетске 
ефикасности, са применом од 1. јула 2019. године, 
створили су се услови за увођење обавеза плаћања 
накнаде која се примењује на сваки стандардни 
кубни метар гаса који је испоручен крајњем купцу.

 Висину накнаде одређује Министарство 
рударства и енергетике и она износи 0,15 дин/
м3. Поменута накнада биће исказана као посебна 
ставка у испостављеној фактури за сваки 
обрачунски период.

У обавези смо да све приходе које остваримо по 
основу накнаде уплатимо у корист буџета Републике 
Србије. Са увођењем накнаде отпочињемо 1. јула 
2019. године за правна лица, а 1. августа ове године 
за домаћинства.

ИЗ РАДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“

АКТИВНОСТИ СЛУЖБИ ГАСОВОДА И ТОПЛАНА
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Предмет отуђења су основна 
средства и ситан инвентар, прецизирана 
у Табелaма 1. и 2. (у даљем тексту: 
Табеле).

Табеле садрже ближу идентификацију 
основних средстава и ситног инвентара, 
као и почетну цену истих и исте су 
саставни део овог огласа. 

Основна средства и ситан инвентар 
се не продају појединачно, већ се понуда 
подноси за све предмете из Табела.

У почетну цену основних средстава и 
ситног инвентар није урачунат ПДВ.

Продају ће спровести Комисија 
за спровођење поступка отуђења 
основних средстава и ситног инвентара, 
прикупљањем писмених затворених 
понуда. 

Право учешћа на јавном надметању 
имају домаћа и страна правна,физичка 
лица и предузетници.

Физичка лица су у обавези да доставе 
копију важеће личне карте, а правна 
лица и предузетници, одговарајућу 
документацију о регистрацији правног 
лица, односно предузетника: извод о 
упису у регистар привредних субјеката, 
односно у други одговарајући регистар, 
нестарији од 6 (шест) месеци од дана 
објављивања огласа, 

На јавном надметању као понуђачи 
могу да учествују само лица која су 
положила депозит у висини 30% 
утврђене почетне вредности предмета 
надметања, и то уплатом на рачун бр. 
205-0000000001593-62, који се води код 
Комерцијалне банке, са позивом на број 
01-6-16/2019-5 и сврхом уплате: „Учешће 
на јавном надметању“.

Понуда, доказ о уплати депозита, 
као и тражена документација за домаћа 
и страна,правна физичка лица и 
предузетнике, достављају се непосредно 
на писарници у седишту предузећа или 

препорученом поштом, у затвореној 
коверти, на адресу ул. Стевана Немање 
бр. 26, Вршац, канцеларија бр. 18, са 
назнаком: „Учешће на јавном надметању 
за купопродају основних средстава и 
ситног инвентара - не отварати“.

На полеђини коверте, заинтересовано 
лице наводи своје име и презиме/назив, 
пребивалиште/седиште, а за правно 
лице и име законског заступника.

Благовременом се сматра 
само понуда, која са пратећом 
документацијом, Предузећу стигне 
најкасније до 24.07.2019.године до 14:00 
часова, без обзира на начин како је 
послата.

Понуде које стигну након рока 
означеног у претходном ставу, неће се 
узети у обзир, а подносиоци истих неће 
имати право да учествују у поступку.

Подносиоцима чија је Понуда 
неблаговремена или чија понуда није 
прихваћена, депозит се враћа у року од 
3 (три) дана од дана закључења поступка 
надметања.

Отварање понуда обавиће се јавно, 
дана 26.07.2019.године у 12:00 часова, 
у просторијама Предузећа у Вршцу, ул. 
СтеванаНемање бр. 26, у Свечаној сали.

Овлашћени представник понуђача 
има право да, приликом отварања 
понуда, изврши увид у податке из понуде 
који се уносе у записник о отварању 
понуда, као и да изнесе све евентуалне 
примедбе на поступак отварања понуда.

Предмети продаје на јавном 
надметању купују се у виђеном стању и 
понуђачи не могу да истичу да им нису 
познати евентуални недостаци. 

Уговор о купопродаји, биће закључен 
са понуђачем који понуди највишу цену, 
у року од 10 (десет) дана од дана избора 
истога, а која мора бити већа од почетне 
цене. У случају да, изабрани понуђач, 

не уплати цену у наведеном року, губи 
право на повраћај уплаћеног депозита.

Трошкови који настану у вези са 
закључењем и реализацијом Уговора 
о купопродаји основних средстава и 
ситног инвентара, припадајући порези, 
као и други трошкови који се односе 
на пренос власништва, падају на терет 
купца.

Заинтересована лица могу разгледати 
предмет продаје сваког радног дана, у 
времену од  08:00до12:00 часова, почев 

од наредног дана од дана објављивања 
огласа, уз претходну најаву.    

Контакт особа: Синиша Станић, тел: 
060/8435263.

Оглас објавити у недељним 
листовима „Вршачка кула“ и „Вршачке 
вести“,  као и на званичном сајту 
Предузећа http://www.oktobar.co.rs/.

У Вршцу,10.07.2019.године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 Синиша Станић

Комисија за спровођење поступка отуђења основних средстава и ситног инвентара, именована Одлуком директора ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, 
бр. 01-85/2019-5 од 09.07.2019. године, на основу ст. 1. наведене одлуке, чланова 26. и 33. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС”, бр.72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), као и члана 49. ст. 1. тачка 12. Статута ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, објављује 

О Г Л А С
О ОТУЂЕЊУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА

TABELE OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA
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Кад је основано Друштво за 
борбу против шећерне болести?

-Друштво је основано 1984. 
и ове године обележавамо 35 
година постојања и рада. Верујем 
да ћемо успети достојанствено 
да прославимо тај леп јубилеј. 
Друштво за борбу против шећерне 
болести Вршац је невладина, 
хуманитарна, аполитична 
организација. Циљеви и активности 
Друштва су превенција шећерне 
болести, едукација како оболелих, 
тако и свих других грађана, размена 
искустава кроз дружење, пружање 
помоћи оболелима и њиховим 
породицама, затим при набавци 
материјала потребног за правилно 
лечење (апарата, тракица). 
Друштво ради са оболелима свих 
генерација, али посебну пажњу 
посвећујемо деци и младима. Поред 
фондовских едукација (слање деце 
у бање, кампове), које финансира 
републички Фонд за здравство, 

Друштво покушава да се на све 
то надовеже. Деци је потребна 
едукација за осамостаљивање, 
да се друже са вршњацима који 
имају исте проблеме, да размене 

искуства, уче да сами брину о себи. У 
тим камповима говори се и о начину 
исхране, понашању у пубертету, 
чак и одабиру занимања што је 
врло важна ставка. Вршачка деца 

укључена су у тај програм од првог 
дана, једино прошле године нисмо 
учествовали и то први пут после 20 

година. Касно је све организовано 
па нисмо успели да спремимо децу.

Колико има дијабетичара у 
Вршцу? 

-Има око 5.000 регистрованих 
дијабетичара који редовно 
узимају терапију од таблета, 
дијететског режима, до инсулина. 
На инсулинској терапији је око 1.200 
дијабетичара што је доста велики 
број за Вршац. Зато је потребно 
Друштво за борбу против шећерне 
болести како би били адекватно 
информисани, јер регистрација ове 
болести је велика промена за људе, 
посебно старије генерације које 
већ имају устаљене навике и теже 
прихватају неопходне промене 
начина живота. Уз сву подршку и 
помоћ Друштва, обавештавамо их 
о савременим начинима лечења 
који врло брзо напредују, има нових 

лекова, инсулина, пречишћених, 
лакших за коришћење, нових 
начина давања инсулина... тако да 
оболели имају квалитетније лечење 
у кућним условима.

Које су још активности 
Друштва?

-Друштво је укључено у све 
програме које организује Дом 
здравља Вршац. Друштво не ради 
медицинске програме и технике, 
не мешамо се у терапију, начин 
лечења,  али радимо едукацију, 
упознајемо људе са свим важним 
информацијама како да се 
организују, хране, узимају терапију 
коју им је лекар преписао. Све 
акције контроле здравља, базари 
здравља, су веома важни, јер се 
на тај начин открије да људи имају 
проблем са нивоом шећера у крви 
што је повод да се одмах упуте на 
додатну дијагностику, јер време је 

врло важан фактор у лечењу свих 
па и шећерне болести. Што пре 
почети са правилним режимом 
лечења и адекватном терапијом. 
Друштво организује превентивна 
мерења шећера у крви и у бројним 
удружењима, код пензионера, по 
месним заједницама, насељеним 
местима, клубовима за старе, у 
сарадњи са Центром за социјални 
рад. Једном месечно одржавамо 
предавање у Геронтолошком 
центру на различите теме везане за 
шећерну болест, за кориснике дома, 
али и све заинтересоване грађане. 
Радионице су интерактивног типа, 
размењују се искуства, животне 
приче дијабетичара које имају 
велики ефекат на присутне. Обично 
делимо и нешто од едукативног 
материјала. 

Шта  је то шећерна болест?
-То је, пре свега, болест 

метаболизма организма. Настаје 
из разноразних фактора, под 
одређеним условима, а манифестује 
се, најпре, повишеним нивоом 
шећера у крви због недовољног 
или потпуног престанка рада 
панкреаса. Мерење шећера у 
крви је прва дијагностичка метода 
која то покаже. Људи долазе са 
одређеним симптомима које не 
повезују са шећерном болешћу - 
сувоћа уста, поспаност, обилније 
и ноћно мокрење, нервоза, разне 
промене на кожи, свраб, ране 
које дуго не зарастају... Све то 
може да буде упозорење да се 
јаве лекару. Шећерна болест се 
назива тихи убица, јер не боли 
и вероватно се људи зато касно 
јаве лекару већ са одређеним 
здравственим проблемима. Бројне 
су компликације шећерне болести: 

оштећује све органе почев од крвних 
судова, срца, бубрега, промена 
на очном дну - поремећај вида, 
промене на нервним завршецима 
поготову доњих екстремитета... 
Све те компликациија могу да 
доведу до тешких стања - инфаркта, 
промене на бубрезима воде ка 
дијализи, на ногама до гангрене или 
дијабетесног стопала где је врло 
велики проценат ампутација... Када 
кажемо да је важно шећер држати 

под контролом то значи променити 
комплетан начин живљења, 
правилна, редовна исхрана, 
неоптерећена угљеним хидратима, 
слаткишима, затим физичка 
активност као врло важна ставка, 
прилагођена особи. Препорука 
је шетња средње брзим ходом, 
свакодневно по 1,5 до 2 км. Важно 
је рећи да се активност унутар куће 
не сматра физичком активношћу - 
спремање, кување...

Кад се планира обележавање 
35 година Друштва за борбу 
против шећерне болести Вршац?

-Планирамо за крај октобра, 
почетак новембра како бисмо 
ускладили са 14. новембром - 
Светским даном борбе против 
шећерне болести. Биће низ 

активности током тог периода, а 
централна свечаност планира се за 
14. новембар. Ако нам то финансије 
буду дозволиле, штампали бисмо 
књижицу о Друштву, о активностима 
и раду од оснивања до данашњих 
дана, све што је везано за 35 година 
Друштва. Верујем да ћемо успети.

Како се Друштво финансира?
-Друштво се финансира из два 

извора. Једно је путем пројеката 
упућених Министарству за рад и 
социјална питања Републике Србије 
као део Савеза друштава Војводине 
за борбу против шећерне болести 
- наше кровне организације. 
Општинска и градска друштва дају 
своје пројекте који се обједињени 
пласирају Министарству. 
Такав програм подржан је од 
Министарства двадесетак година 
у назад. Други начин су учешћа на 
конкурсима локалне самоуправе 
аплицирањем путем пројеката. 
И ти програми су лепо подржани 
солидним износима. Последње 
2-3 године имамо велику подршку 
и изузетну сарадњу са локалном 
самоуправом захваљујући 
разумевању и доброј сарадњи 
са градоначелницом Драганом 
Митровић, члановима Градског 
већа, а нарочито Татјаном Николић 
која има посебно разумевање за ову 
категорију људи.

ЉИЉАНА ОБРАДОВИЋ, ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДОМА ЗДРАВЉА, ПРЕДСЕДНИЦА ДРУШТВА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА:

УЗ ПРОФЕСИОНАЛАН, 
ВАЖАН ЈЕ ЉУДСКИ ПРИСТУП 
Љиљана Обрадовић је виша медицинска 

сестра Дома здравља Вршац, а љубав 
према медицини, емпатија и хуманост 

одвели су је у Друштво за борбу против шећерне 
болести Вршац где је председник од 2004. године. 
Друштво обележава 35 година постојања и рада 
ове године, а циљ свих активности је помоћ 
оболелима од дијабетеса кроз различите видове 
подршке. Потврда успешног рада Друштва је 450 
регистрованих чланова, али и много више грађана 
који присуствују бројним предавањима на теме 
везане за дијабетес.
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Једини проблем у раду Друштва 
је недостатак просторија. За 
посебне програме помоћ око 
простора имамо од градске 
власти, користимо услужно 
простор Геронтолошког центра 
уз разумевање директорке, затим 
месних заједница, клубова за старе, 
домове пензионера. Успевамо и 
тако добро да функционишемо, али 
било би много боље да имамо своје 
просторије где би наши чланови 
могли да дођу да се информишу, 
затраже помоћ, одговоре за све 
проблеме који их муче... Друштво 
тренутно има око 450 чланова, 
али наша врата су отворена за све 
заинтерсоване који желе да се 
учлане. 

Каква сећања носите из 
детињства?

-Рођена сам 1960, у селу Севце, 
општина Штрпце, на Косову. Отац 
је нашао посао у Војводини па смо 
се сви доселили: моји родитељи 
са троје деце и четвртим на путу. 
Дошли смо у Вршачке Ритове 1966, 
становали смо у насељу Врело. Ја 
сам ритско дете, а у Ритовима је било 
људи из свих крајева Југославије. 
Из тог насеља је, у време када сам 
била основац, у школу ишло 27 
деце од 12 породица које су ту 
живеле. Отац ми се звао Драгутин 
Урошевић, нажалост погинуо је 
две године после нашег доласка 

овде. Остали смо са мајком двојица 
браће, сестра и ја. Мајка ми се зове 
Олга, хвала Богу жива је и здрава. 
Сећам се како сам ишла у ОШ „Паја 
Јовановић“, пешице из Ритова, по 
6 км у једном правцу. Никад нисам 
закаснила, била сам одличан ђак и 
тим се поносим.

-Старији брат се зове Станко, 
млађи Горан, а сестра Гордана. 
Сви смо рођени у 6 година, једно 

другом до увета. Имала сам тешко 
детињство, мајка и нас 4 деце. Било 
је и немаштине, и свега, али били 
смо срећни! Никад није недостајало 
љубави, топлине, пажње, а то је 
најважније да родитељи пруже 
својој деци. Мајка је много радила, 

по две смене у Вршачким Ритовима 
у сушари, на џаковима, крвав 
посао. Само да би нам што више 
обезбедила. На срећу, 1973, уз 
помоћ стрица Божидара, успели 
смо да купимо плац у Вршцу. 
Мајка је успела и кућу да сазида, 
и да нас све ишколује. Кренула је 
и она у вечерњу школу и после је 
добила посао у чувеном вршачком 
стакленику одакле је и отишла у 
пензију.

-Данас моја браћа и сестра, сви 
имамо своје породице, живимо у 
Вршцу, сви су добри, вредни, радни, 
велики људи. То ми је посебно 

драго због мајке која се јако, јако 
мучила да нас изведе на прави пут, 
да постанемо добри људи. Мајка 

је била и остала велики борац, 
васпитала нас је тако да и данас 
будемо заједно, да се волимо, 
поштујемо. Поред наше деце, сви 
имамо и унучиће тако да нас данас 
има укупно 27. 

Где сте стицали образовање?
-После основне школе, била 

сам прва генерација која је ишла 
у усмерено образовање, 9. и 10. 
разред завршила сам при тадашњем 
ЗИШ-у. Онда сам завршила 
медицинску школу у Вршцу, 1979, 
била сам одличан ђак уписала 
сам Вишу медициинску школу у 
Београду као редован студент. Била 
сам стипендиста Титовог фонда. 
Бавила сам се и спортом. Играла сам 
одбојку за вршачку „Младост“.

Да ли сте се брзо запослили по 
завршетку студија?

-Посао сам добила други дан по 
повратку у Вршац што ми је много 
значила, јер сам најстарије дете 

и на тај начин сам могла мало да 
помогнем својој породици. Прво 
радно место било ми је у Хитној 
помоћи, после сам била на бројним 
одељењима почев од педијатрије, 
гинекологије, дечјег одељења, дуго 
сам била у патронажи, 7 година. 
Онда сам добила место главне 
сестре у Хитној помоћи, радила сам 
тај посао око 2,5 године, премештена 
сам после у Службу онкологије и 
дијабетологије где и почиње моје 
професионално интересовање за 
шећерну болест. Тамо сам била 
главна сестра 18 година. После сам 
један мандат (4 године) била главна 

сестра Здравственог центра Вршац, 
док су још били заједно садашња 
Општа болница и Дом здравља. 
Вратила сам се затим на онкологију 
и раздвајањем Дома здравља 
и Болнице, припала сам Дому 
здравља и сада радим као главна 
сестра Службе опште медицине. 
Надам се до пензије. 

-Из времена када сам била 
на дијабетологији и онкологији, 
кренуло је моје интересовање за рад 
у Друштву за борбу против шећерне 

болести. Прво сам била само члан, 
затим део стручног тима за камп за 
децу оболелу од дијабетеса и десет 
година сам водила децу у летњи 
камп. Председник Друштва сам од 
2004.

Када сте основали породицу?
-Удала сам се 30.12.1981. за 

Милана Обрадовића. Били смо 
заједно на радничким спортским 
играма у Сомбору. Тамо смо 
се упознали, Милан је био у 
стрељачком, а ја у одбојкашком 

тиму вршачке болнице. Милан је 
у то време радио при техничкој 
служби у болници, касније  је 
прешао у хитну. Баш смо се јако 
заљубили, схватили да смо једно за 
друго и после 6 месеци се венчали. 
Из те наше велике љубави, која и 
данас траје, имамо сина Милорада 
и ћерку Драгану. Они имају своје 
породице, а ми смо срећни јер 
имамо 4 унучади. Од Милорада и 
снаје Николине имамо унуке Горана 
(12) и Марка (10 година). Добри су 
спортисти, тренирају теквондо, 
успешни су, имају пуно медаља. 
Горан је био првак Србије у својој 
категорији прошле године. Од ћерке 
Драгане и зета Сретена имамо Јану 
и Милицу. Јана има 5, а Милица ће 
ускоро 2 године. Чекамо принову од 
Драгане и Сретена, добићемо још 
једну бебицу за 2 месеца.

Шта је у животу важно?
-У животу су важни љубав, 

слога, мир, здравље, разумевање, 
толеранција, подршка, али мислим 
да су слога и љубав пресудни. 
Срећна сам јер сам све то имала, 
имам и дан данас. Заиста велику, 
велику подршку свог супруга 
имам. Милан је увек подржавао све 
моје обавезе, послове, едукације, 
хуманитарни рад у удружењу и 
мислим да без те његове подршке 
не бих била ово што сам данас. 
Милан и ја имамо леп и сложан 
брак, срећна сам што имамо велику 
породицу, сви се лепо слажемо. Уз 
наше професије, увек смо имали 
и неки додатни посао. Милан је 
имао превозничку фирму, радимо и 
пољопривреду. Једни смо од првих 
младих пољопривредника који су 
се бавили производњом дувана 
у Банату. Радили смо то десетак 
година врло успешно, све док се то 
није угасило.

Волите ли свој посао?
-Волим медицину, мислим да 

сам се цео век трудила да будем 
добро едукована, да испратим 
све иновације у лечењу и 
терапији, да свој посао обављам 
професионално. Можда ми у свему 
томе помаже и та моја емотивна 
црта, увек сам била спремна да 
помогнем, будем хуманитарац. 
Трудила сам се да, уз професионални 
приступ, пацијентима приђем  и 
људски, да имам увек времена да 
пронађемо проблем и решење. 
Уз професионални, важан је и тај 
људски приступ пацијенту!
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БЕЗ ХЛАДОВИНЕ 
НЕЋЕ БИТИ ЧОКОЛАДЕ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

БАКА ЛОПАТОМ УБИЛА 
КОБРУ ОД МЕТАР И ПО 
ФЕРЛЕС ХИЛС - Кејти Кјоу, 73-годишња 

становница Ферлес Хилса близу 
Филаделфије, у америчкој савезној држави 
Пенсилванија, лопатом је убила кобру коју 
је затекла у башти стамбеног комплекса у 
којем живи.

АП преноси да се ради о истом 
стамбеном комплексу у којем је полиција 
из једног од станова у марту ове године 
извукла 20 отровних змија, али званичници 
нису сигурни да ли је убијена кобра дошла 
из тог стана.

Старици је јуче пажњу привукло гласно 
дозивање узнемирених птица испред њеног 
стана, а када је погледала напоље, угледала 
је змију која је била дуга око 1,5 метара.

Она је казала да је приметила тачку на 
телу змије карактеристичну за кобре, након 
чега је зграбила лопату и притисла њом 

змијин реп. Змија се потом извила на горе и 
раширила што је дефинитивно био знак да 
се ради о кобри.

Кјоуова је тада схватила да мора да је 
убије.

„Знала сам да је то што радим опасно, 
нисам будала. Једноставно сам тако 
реаговала. Помислила сам на децу и друге 
људе у овој заједници и рекла себи ‘Не смем 
да дозволим да ово побегне’“, казала је она у 
изјави медијима, преноси Тањуг.

Извор: Политика 

Х УАВЕЈУ ЕВРОПСКА 
НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ 
СМАРТФОН У 2019.

KЕЈП КАНАВЕРАЛ - Америчка 
компанија „Спејс Екс” је лансирала 
своју највећу ракету „Фалкон Хеви”, 
опремљену свемирским атомским 
сатом и соларним једром која је у 
свемир понела 24 истраживачка 
сателита, али и капсулу са пепелом 
150 преминулих људи.

АП преноси да је у питању трећи 
лет најјаче ракете данашњице, али 
први у оквиру мисије америчког 
Министарства одбране.

Наводи се да један од сателита који 
„Фалкон хеви” носи у орбиту Земље 
на себи има Насин атомски сат „Дип 
спејс” који би требало да промени 
начин навигације кроз свемир.

Америчка агенција преноси да 
се на летелици налази и метална 
капсула са пепелом 150 преминулих 
особа, чије су породице желеле да 
њихови посмртни остаци почивају у 
свемиру, преноси Тањуг.

Извор: Политика 

РАКЕТА
„ФАЛКОН ХЕВИ” 
СА 24 САТЕЛИТА 
ЛАНСИРАНА У СВЕМИР
 

Обала Слоноваче и Гана су највећи 
узгајивачи какаоа на свету, али тамошње 
плантаже ће нестати у наредне три 
деценије, ако се не зауставе погубни ефекти 
климатских промена и крчења шума.

Према холивудским сценаријима, свет 
је нестајао пред најездом ванземаљаца, 
терориста, природних катастрофа. Нико се 
није досетио да апокалипса може да почне, 
на пример, нестанком чоколаде. Оваква 
измишљена ситуација не би имала жртве, 
али какав је живот без слатких коцкица?

Да би се произвео један килограм 
чоколаде, потребно је од око 300 до 600 
зрна какаоа, у зависности од жељеног 
процента у слатком залогају. Тамна, црна 
чоколада садржи више од 50 процената 
какаоа, док је у млечној испод 30.

Суочени са климатским променама 
и проблемом крчења шума, највећи 
произвођачи ове биљке на свету, 
Обала Слоноваче и Гана, у државне 
приоритете постављају заштиту плантажа 
и пољопривредника који живе од бербе 
плода тропског дрвета.

Да би какао могао да рађа, неопходна 
му је хладовина. Суочени са потребом 
обезбеђења земљишта за сетву других 
култура крче се висока стабла, чиме се 
директно угрожавају плантаже нижег 
какаоа. Пољопривредници ових држава 
приморани су да селе засаде на веће 
надморске висине или одустану. Све више 
узгајају кукуруз и врсте палме од којих се 
прави уље. Последњих година јављају се 
чешће и болести које нападају какао. Тако 

је, на пример, 2018. само на ове две светске 
адресе уништено више стотина хиљада 
хектара заражених плантажа.

Према подацима ФАО (Светске 
организације за храну) у 2017. укупна 
производња какаових зрна износила је 5,2 
милиона тона. Пре само тридесетак година, 
била је тек нешто изнад милион тона.

Разлог је једноставан – све је већа 
потражња. Највећи прерађивачи какаоа су 
у Европи: Холандија и Русија, потом следе 
САД.

Највеће количине какаоа стижу из Обале 
Слоноваче, која испоручи више од два 
милиона тона, што је 40 процената светске 
производње, следи Гана са 17 процената, 
потом Индонезија (13 процената).

 Извор: Политика 

Eвропска асоцијација за хардвер 
прогласила је Хуавеи П30 Про 
најбољим паметним телефоном 2019. 
године.

Овај уређај освојио је прво место 
у категорији „Најбољи паметни 
телефон” на додели Европске награде 
за хардвер 2019, саопштено је данас 
из Хуавеја.

Више од 100 искусних уредника 

из водећих европских технолошких 
публикација испитало је, номиновало, 
а затим и гласало за најбољи хардвер 
на тржишту.

Ово је друга узастопна година да 
Хуавеј осваја ову престижну награду, 
будући да је прошле године за 
најбољи паметни телефон проглашен 
његов модел Хуавеј П20 Про.

Извор: Политика 
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Књижевна општина Вршац 
прославила је 47 година трајања, 
троструком промоцијом 27. јуна 
2019. године у великој сали Градске 
библиотеке.

Гостима нашег града и КОВ-а, 
др Бошку Сувајџићу, професору на 
Филолошком факултету у Београду, 
председнику УО Вукове задужбине 
и аутору књиге есеја „Како упокојити 
игру“, у издању наше реномиране 
издавачке куће и рецензенту др Мини 
Ђурић, професору на Филолошком 
факултету у Београду, домаћини 
испред КОВ-а били су Ана Крду, Сања 
Вукелић, Александар Јовановић и 
Габријел Бабуц.

Ана Крду, председник КОВ-а, 
отворила је вече текстом о 47 година 
„достојанства и борбе за књигу“ 
направивши увод за промоцију 
књиге Бошка Сувајџића, последњег 
дела које је било под уређивачком 
палицом др Драшка Ређепа, бившег 
главног и одговорног уредника 
КОВ-а, који је преминуо јануара ове 
године. Сања Вукелић, модератор 
програма, упознавала је присутне 
са биографијама аутора и уједно 
дугогодишњим пријатељима КОВ-а. 
Сувајџић је, међу својим есејима о 
култним фигурама нашег поетског 
израза, истакао имена од Добрице 

Ћосића, преко Стевана Раичковића, 
па до Џонија Штулића, представника 
модерне и рок поетске сцене код нас. 
Мина Ђурић је надахнуто говорила 
о књизи, његовом изразу, о есејима 
као књижевној форми, али и шта је 
то модерна српска поезија и модерна 
књижевност уопште.

Промоција књиге есеја Марте 
Фрајнд „У трагању за Лазом Костићем“ 
почела је анализом Габријела Бабуца, 

уредника едиције „Атлас ветрова“ у 
КОВ-у, а настављена одломком који је 
за ту прилику припремио Александар 
Јовановић, потом Бабуцовим освртом 
о прекретничкој представци Лазе 
Костића у нашој књижевности - као 
барокног песника, како је волео да 
истиче Драшко Ређеп.

Недавно преминулом главном 
уреднику КОВ-а, др Драшку Ређепу, 
посвећен је нови број „Ковина“. 

Садржај популарних књижевних 
новина изложио је Габријел Бабуц, 
док је своју песму „Мој светионик“ 
говорио Александар Јовановић и 
заједно са Сањом Вукелић читао 
одабране текстове заступљених 
аутора. „Ковинама“ је пуних осам 
година посебно био посвећен 
Драшко Ређеп и оне и након 31. броја 
остају да трају и представљају „личну 
карту КОВ-а“.

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

Иако се за писца Милоша Николина већ 
деценијама не може рећи да је Вршчанин, 
живот у граду за који га везују успомене на 
детињство и младост, књижевни почеци (роман 
„Praeclarus hortus“ и збирка прича „Десерт“) као 
и бројна пријатељства, замениле су промоције 
интригантних наслова његових књига. Дестинација 
за промоцију његовог шестог романа и овога пута 
био је Салон код Порте у коме су вршачкој публици 
представљена и претходна остварења „Фризер“ и 
„Прашки бегунац“. 

О роману „Легенда о Паблу“ (Албатрос плус, 
Београд, 2018), необичне, контроверзне тематике 

и радњом смештеном у Барселони, говорили су  
поред аутора један од топ теоретичара савремене 
српске књижевности, проф. др Александар 
Јерков, уредник књиге, писац и критичар Петар 
В. Арбутина и књижевница Јелена Маринков, док 
је вече модерирала новинарка из Новог Сада Ана 
Бугариновић. Апострофирана књижевна смелост, 
стилска аутентичност и цинични рафинман 
Милоша Николина вршачкој публици донели 
су талас интелектуално надахнутих излагања 
гостију и покренули низ питања о савременом 
друштву и месту појединца у њему, као и о улози 
експерименталног, некомерцијалног књижевног 

приступа у промовисању оваквих питања и 
померању граница које нам тренутни културни 
оквири постављају. Овом приликом су најваљене 
још две књиге овог аутора које су у завршној фази.

Ј. М.

ПРОМОЦИЈА РОМАНА У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“

КОНТРOВЕРЗНА „ЛЕГЕНДА О ПАБЛУ“ 

Триптихон је класификован у ликовни правац 
академски реализам, иако у њему има делова 
сликаних у сасвим модернистичким трендовима 
оног времена.

Академски реализам је нешто као школовано 
дефинисани реализам као дело остварене 
обуке, вештине.

Ипак реалистичка опредељења нису само 
ствар вештине већ највећим делом избора. 
Нереалистичка дела, модерна и она  ранија, 
више су слика стања људског духа и  слободе 
избора, насиља, страхова, егзистенцијалних 
стрепњи и незнања него недостатак вештине 
и ликовног дара. Реализам се десио онда кад 
је могао и требао да се деси, а лукаво је укинут 
јер је било потребно моделовати нову менталну 
матрицу неспокојног и послушног човека. 

Времена појаве реализма, су она ретка 
времена у историји  или времена наде, остварене 
сигурности и шансе појединца. Све остало 
малтене је клиничка слика цивилизацијских 
неуроза и страдања.

Ипак Пајин Триптихон много је више 
од реалистичке слике и докумената једног 
времена. Она је универзална матрица и рецепт 

преживљавања. Локална срећа зависи од 
глобалних успона и падова, али Триптихон је 
документ једне остварене сретне заједнице у 

свету који је тада био све само не претерано 
срећан.

Триптихон је документ јединствених 
Вршачких врлина, када географија моделује 
људе онда људи припитоме ту географију 
поднебља и живе од тога више него добро. 

Ако пажљиво посматрамо Триптихон и 
постављамо питања која је разлика у раду и 
радном опредељењу онда и сада дозволимо 
себи понижавајуће искуство непријатности 
од сазнања да смо се примили и заиграли на 
велику либерарно потрошачку причу,  попут 
размаженог деришта које има једну сврху, 
да удовољава себи не знајући да му се све то 
дозира и пушта.

 Махали смо својим великим правима на рад, 
на политичка уверења, демократске слободе, 
право на различитост а изгубили осећај обавезе 
одговорности и борбености без стреса као 
страсти и услишене молитве.

Триптихон дође као чудесна апотека за 
коју не треба рецепт да би добио лек за своје 
животбне бољке. Некада је било довољно отићи 
у апотеку, код спаситеља, а данас у Конкордију 
која није гробарско предузеће већ Музеј.

Т. Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (35)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ВИШЕ ОД СЛИКЕ

У САЛИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ ПРОСЛАВИЛА РОЂЕНДАН
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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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О активностима Привредне 
коморе Војводине (ПКВ) од почетка 
године, али и акционом плану за 
наредни период, разговарали смо 
са председником ПКВ Бошком 
Вучуревићем, који је, на почетку 
интервјуа, подсетио даПКВ ове године 
обележава 100 година постојања и 
рада и да је, како је рекао, увећан број 
реализованих активности у првој 
половини године у односу на исти 
период прошле године.

„Од почетка године, у ПКВ 
одржано је 80 догађаја, на 
којимајеприсуствовало укупно око 
3000 привредника. Организовали 
смо велики број међународних 
пословних форума, у оквиру којих су 
наши привредници имали прилику 
да се сусретну са инопривредницима 
из око 10 земаља света. Велику 
пажњу посвећујемо управо 
међурегионалној сарадњи, јер у 
томе видимо нарочити потенцијал. 
Пословне сусрете привредника 
организовали смо и у Ријеци, Бечу, 
Будимпешти, Цељу, Истанбулу.Током 
Међународног пољопривредног 
сајма у Новом Саду, организовали смо 
пословне сусрете са привредницима 
из Туниса, Египта, БиХ. Угостили смо 
привредне и дипломатске делегације 
из Египта, Индије, Русије, Марока, 
Туниса, Словеније, БиХ, Палестине, 
Уједињених Арапских Емирата, 
Конга“, рекао је Вучуревић.

ПКВ је организовала и посете 
стручним сајмовима у иностранству, 
али и студијске посете у оквиру којих 
су наши привредници имали прилику 
да  се упознају са примерима добре 
праксе.

„Делегацију од 30 винара, 
виноградара и професора са 
Универзитета у Новом Саду, 
предводили смо у дводневној 
стручној посети винској регији Егер 
у Мађарској, где смо се упознали 
са развојем виноградарства и 
винарства у регији Еге. Затим смо, у 
сарадњи са РФВ, у јуну организовали 
студијско путовање о путевима сира 
кроз Мађарску, где супроизвођачи 
сира из Војводине били у прилици 
да виде  технологију прављења сира 
у више мађарских места“, казао је 
Вучуревић и додао да су студијска 
путовања организована у складу 
са потребама привредника, која су 
исказана на седницама Групација у 
оквиру Удружења ПКВ.

У периоду који следи, према речима 
Вучуревића, ПКВ ће угостити велики 
број страних делегација, учествоваће 
на стручним сајмовима у земљи и 
иностранству, у плану је и проширење 
међурегионалне сарадње, као и 
реализација активности из већ 
дефинисаних акционих планова са 
неколико регионалних привредних 
комора у региону. „Предстоји нам 
јесен богата активностима, чије су 
припреме увелико у току. Циљ нам је 
да наставимо да проширујемо мрежу 
контаката, увезујемо привреднике, 
отварамо путеве за пословну сарадњу 
у окружењу, а и шире, јер развијен 
регион, чини државу јаком“, рекао је 
Вучуревић за наш недељник.

Развијен регион, јака држава
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем спратну кућу, гаража, на плацу од 700 
m 2 , може замена и за двособан или једнособан 
стан са централним грејањем, први или други 
спрат у близини центра града. Тел. 064/280-58-62 
и 837-631.

Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за 
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/294-
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.

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.

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.

Продајем плац од 9,5 ари у Уљми. Тел. 062/82-
32-883

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.

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.

Центар гарсоњера за једну, стан за две особе, 
намештено, одмах усељиво, комуналије одвојене, 
депозит обавезан, без газде. Тел. 060/04-111-95.

Издајем намештену дворишну гарсоњеру, 
посебан улаз, комуналије, за самице , ученице. 
Тел. 062/520-955

РАЗНО
Продајем крзнену бунду ¾ дужине, тамно 

браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу јакну 42 број, 
нову 2500 дин и две беле краће зимске јакне 42 и 
38 број по 2000 динара. Тел. 064/131-91-28.

Продајем угаону гарнитуру за седење, тамно 
љубичасту са фотељом 8000, кревет за једну 
особу са мадрацем 7000 дин, бунду тамно браон 
42 број 6000 дин, нову кожну јакну 42 број 6000 
дин. Тел. 064/131-91-28.

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.

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 
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, 
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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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малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.
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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  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.

Купујем очувану кухињу (горње и доње 
делове), плакар за предсобље, шпорет (струје, 

плин).Тел. 606-701-622
Продајем орахове талпе природно суве. Тел. 

063/75-69-429
Продајем тв vox и vivax, стону лампу  и тв сто.

Тел. 061/295-70-98
На продају агрегат 1,5 kw, нов неодпакован, 

пумпа за воду. Цена по договору. Тел. 066/411-496
На продају регал трокрилан и кауч. Тел. 

066/411-496
Поклањам коштице од кајсија и мању матурску 

хаљину.Тел 064/130-56-84.

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

Од интереса је да се знаде, 
како се разрешила  немачка 
грундкаса. За време опсадног 
стања, покрај новог закона 
о друштвима, у њу нико није 
дирнуо све до год. 1853. Тада 
градоначелник Вац изда налог 
мађистратском саветнику 
Јовану Габову, да од немачких 
поседника заведе одбор под 
именом “грундкомисије”. 
Овај одбор имао се у 
присуству магистрата састати, 
о пољском газдинству 
већати и  своје предлоге 
магистрату подносити. Али 
нова грундкомисија хтеде 
да ради делокругом строга 
друштва, и новац грунд-касе 
из варошке камералне касе 
извадити и у приватну кућу 
депоновати. Овоме се наравно 
опирао како магистрат, тако 
и репрезентанција. Ова тела 
забране јошт комисији скупове 
по приватним кућама, као и 
свако расположење новцем 
грундкасе, пре него што би 
о томе сазнало и одобрио 
магистрат. На то “грундкаса”, 
свршетком год. 1854. обустави 
свој рад. Напослетку год.1856. 
окружна власт разреши 
званично и “грундкомисију” 
1). Тако сада, на половини ове 
периоде, није било ни једног 
друштва у Вршцу.

Али се жеља за удружењем 
није могла у народу угушити. 
Први нови трагови, као 
тежња за асоцијацију, виђају 
се већ г. 1857. у аранжовању 
прве вршачке изложбе 
вина. И већ идуће године 
постало је једно правилима 
организовано друштво, а то је 
и данас постојеће и цветајуће 
“стрељачко друштво”, које 
се на основу потврђених 
правила, срб. банатском 
Штатхалтеријом г. 1858. 
конституисало 2).

Поводом почетка овог 
друштва, даде варош бивше 
стрелиште у варошкој башти 
за 300 форината основно 
реновирати 3), па га онда 
преда друштву на употребу, 
где се је оно, све док се ово 
стрелиште није порушило, 
веџбало у пуцању. - Јошт нека 
је овде примећено, да је први 
краљ пуцања био гвожђар 
Данило Милошевић.

Односно друштвеног 
живота ове периоде може 
се констатовати очигледна 
финоћа. Социјални тон био 
је благ, чему ће бити на сву 
прилику узрок жива трговина 
и саобраћај. Новаца је било 
изобиља, а не као данас што је.

Најпосећенија гостионице 
биле су “Конкордија” (у горњем 
спрату све до год. 1854.), 
гостионица код “Угарске 
круне” и “Енглеска краљица” у 
господској улици, код “Тигра”и 
“Два пиштоља” на пијаци, 
код “Златног буренцета” на 
малој пијаци “Два кључа” 
у белоцркванској улици. 

Кафански живот оног времена 
био јако у обичај, мада га је 
жандармерија украћивала. И 
за позориште било је згодно 
време, у Вршцу је било како 
зими тако и лети кроз већину 
година позоришних дружина, 
које су давале представе, лети 
у вар. арени а зими у дворани 
“Краљице енглеске”. Овде  
су концерте приређивали 
страни вештаци, који су, 
како је железница отворена, 
чешће Вршац походили. С 
малим изузетком у Вршцу је 
давало представе немачко 
позоришно друштво Јулијуса 
Сенцела и Алоиса Рауша. 
Међутим оног времена Срби 
нису имали позоришне 
дружине. Зато смо опет имали 
прилике да видимо овде год. 
1857. прву мађарску театралну 
представу. Оперетско и 
позоришно друштву некога 
Сабова из Тамишграда давала 
је онда у дворани “Енглеске 
краљице” 6 представа.

Варошкој башти, 
као једином месту за 
увесељавање, поклањата 
је општа пажња. Варошко 
представништво особито 
се је за њу старало. Г. 1851. 
порушене су у њој бикарница 
и магазин за сено и ограђена 
је с јужне стране зидом, шта 
више 1851. и 1852. мислило се 
украсити је од стране вароши 
летвама, али се је од тога 
што није било новаца, 3500 
форината, одустало 4). Г. 1855. 
хтео је Тима Војновић у њој да 
подигне купку и рестаурацију, 
али се није могао с вароши 
нагодити 5). Напротив г. 1857. 
назидала је нека конзорција 
нову арену, на место опале 
Ритингерове. Од 1859. г. 
стадоше и посластичари 
подизати у њој павиљоне, као 
продавнице.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (180)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Седнични записник од 12. јануара  1856. и следећи    
2) Потврда правила отписом споменуте власти од 18. јулија 1858. бр. 
8001. - “Werschetzer Gebirgsbote”, год. 1884., бр.26
3) Записник седнице од 20. марта 1859.г

4) МАгистратска и економска седница од 22. јулија 1851. до 2. и 19 
марта 1852.
5) Седнички записник од 4. јулија 1854.

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 21,  БРОЈ 337, 24. МАЈ 1996.

АС ВАЗДУХОПЛОВСТВА
Божидар Комац (70), познати једриличар и педагог, 

12 година се активно бавио једриличарством и обуком 
младих заљубљеника плавог неба. За све време своје богате  
активности на једрилицама и моторним летелицама имао је 
око 3.000 летења и обучио је око 300 пилота.

У Енциклопедији Лексикографског завода 1957. године, 
на страни 535. стоји „Божидар Комац и Звонимир Рајин 
на Светском првенству у спортском једриличарству на 
једрилици „Кошава“ у класи двосед, одржаном у Камфилу 
(Енглеска) 1954. године освојили су прво место“.

Господин Божидар Комац је у разговору који смо водили 
за „Вршачку кулу“ желео да нас упозна са својим почецима 
бављења једриличарством.

-Загребачку Гимназију уписао сам 1937. године и по 
завршетку школовања 1942. наставио сам у Занатској школи 
- струка металостругар и стекао звање ВКВ. Године 1945. 
постао сам члан Аеро клуба у Загребу и у 19. години стасао 
сам за једрење. Следеће године сам се запослио и преко 
недеље сам у слободно време редовно одлазио на аеродром 
и похађао једриличарски курс. Први лет на почетничкој 
једрилици „Врабац“ у једноседу имао сам крајем 1946.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21,  БРОЈ 337, 24. МАЈ 1996.

ПУЦАЛО СЕ КАО У РАТУ
Пољопривредни инжењер Михајло Миловац, сада пензионер, 

доскора директор уљманског „Едисана“, по свему судећи је 
једини Вршчанин који је радио на Газдинству „Карађорђево“ и 
осетио је атмосферу припрема, дочека и боравка главног станара 
најпознатије виле у овом мини насељу, иначе, познатом ловишту.

Миловац нам је омогућио увид у низ занимљивих детаља 
из периода 1965. до 1970. године, док је руководио једном 
тамошњом радном јединицом, који осветљавају и одсликавају 

понашање и најпознатијег госта, његове свите и сталних становника 
„Карађорђева“ чији су се животи и професија сводили на бригу о 
производњи разних ратарских култура, узгој стоке и чувању дивљих 
животиња, затим, припреми и до најмањих ситница за долазак 
Јосипа Броза Тита. Од чувара до генерала били су сви ангажовани 
на разним пословима између два доласка државника, а падало се с 
ногу када је посета била најављена. Све је морало да „цакли“ а у шали 
се годинама након тих догађаја говорило да су се на „Карађорђеву“ 
и животиње понашале другачије од оних у другим ловиштима. 
Стрепело се не само од Титовог доласка, него и од честих посета 
осталих „познатих ловаца“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК • 12.  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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Посан ролат 
са печуркама   

КУЛИН КУВАР

Сахер торта без шећера
НАМИРНИЦЕ:

Кора:
6 јаја 
100 г брашна
140 г маргарина
15 мл течног вештачког заслађивача
160 г чоколаде за дијабетичаре
½ прашка за пециво
Премаз:
200 г мармеладе за 
дијабетичаре (од 
кајсија, вишања...)
Глазура:
50 мл маломасног 
млека
100 г чоколаде за 
дијабетичаре

ПРИПРЕМА: Кора: Жуманца размутити са вештачким 
заслађивачем. Пенасто умутити маргарин, па га 
умутити са жуманцима. Додати растопљену чоколаду 
и добро умутити. Беланца улупати у чврст снег, па их 
лагано сјединити са смесом од жуманаца. Постепено 
додавати брашно, просејано са прашком за пециво и 
добро умутити. У науљен и побрашњен округли калуп 
пречника 26 цм излити смесу и поравнати. Пећи у 
претходно загрејаној рерни на 180ºЦ, отприлке 35 
минута (проверити чачкалицом). пажљиво извадити 
кору и, док је још врућа, попречно је пресећи на два 
једнака дела. Премаз: Мармеладу загрејати на тихој 
ватри да се мало „прореди“. Обилно премазати једну 
кору, па је поклопити другом и премазати целу торту 
мармеладом. Торту ставити у фрижидер на неколико 
сати. Глазура: На тихој ватри загрејати млеко и додати 
чоколаду изломљену на коцкице. Непрестано мешати 
док се чоколада не растопи и смеса почне да се 
згушњава. Прелити преко торте, поравнати и вратити 
у фрижидер до служења. 

Посне куглице 
од туњевине  
   

Палета торта      

НАМИРНИЦЕ:
Коре:
15 јаја
15 кашика глатког 
брашна
15 кашика шећера
1ванилин шећер
љубичаста, плава, 
зелена, наранџаста и 
црвена јестива боја
Фил:
5 дл млека
5 кашика глатког 
брашна
250 г маргарина
250 г шећера у праху
3 ванилин шећера
Остало:
2 кесице шлага
шарене мрвице

НАМИРНИЦЕ:
500 г посних кора за питу
700 г шампињона
3 мање главице црног 
лука
1 дл уља
500 г биљног качкаваља 
(тофу)
исецкан першун
со, бибер

НАМИРНИЦЕ:
  

300 г пиринча
1 главица црног 
лука
80 г биљног 
качкаваља 
отприлике 1 л 
повртног бујона
250 г оцеђене 
туњевине из 
конзерве
1 кашичица 
млевене љуте 
паприке
уље
25 г маргарина
со, презле

ПРИПРЕМА:  Лук ситно исецкати, туњевину 
оцедити и уститнити, а биљни качкаваљ нарендати. 
Исецкан лук пропржити  на уљу (отприлике 25 мл). 
Додати очишћен, опран и оцеђен пиринач и пржити 
док мало не пожути у пиринач упије масноћу. У то 
постепено додавати прокључали повртни бујон, 
непрестено мешајући, тако да пиринач упије сву 
количину додате течности. Када је пиринач куван, 
додати маргарнин, па све добро промешати 
и оставити да се охлади. Уситњену туњевину 
помешати са млевеном паприком, па сјединити са 
пиринчем. Додати и нарендан качкаваљ. Влажним 
рукама обликовати куглице, сваку уваљати у презле 
и пржити у дубоком уљу док лепо не порумене. 
Вадити на папир да се упије вишак масноће и 
служити топло. 

ПРИПРЕМА:  Коре: Беланца улупати 
у чврст снег. Жуманца пенасто умутити са 
шећером, па постепено додавати брашно, 
непрестано мутећи миксером. На крају 
лагано умешати снег од беланаца и све нежно 
промешати варјачом. Смесу поделити на 
шест једнаких делова (у шест посуда) и у пет 
ставити по пола кашичице различитих течних 
јестивих боја, а један оставити без додатака (то 
ће бити жута кора). Једну смесу излити у калуп 
пречника 26 цм, обложен папиром за печење 
и пећи на 180ºЦ, отприлике 15-20 минута. 
Извадити кору и оставити је да се хлади, па 
у истом калупу испећи преосталих пет кора. 
Фил: Брашно размутити у мало млека. Остатак 
млека скувати, па лагано додавати размућено 
брашно. Кувати на тихој ватри, уз непрестано 
мешање, док се не згусне. Охладити. Пенасто 
умутити маргарин, са шећером и ванилин 
шећером, па сјединти са охлађеним филом. 
Филовати коре следећим редоследом: 
љубичаста, плава, зелена, жута, наранџаста и 
црвена. Умутити шлаг и премазати целу торту. 
Декорисати шареним мрвицама. 

ПРИПРЕМА:  Шампињоне и лук исецкати, па кратко 
пропржити на уљу. Зачинити сољу и бибером по укусу. Спојити 
две коре (узмеђу их мало попрскати уљем), па преко ставити 
фил од печурака. Преко ставити једну кору, па нарендан биљни 
качкаваљ посут першуном, па кора, шампињони, кора, качкаваљ 
с першуном и тако док се не утроши сав материјал. Све то уролати 
и преко премазати кашичицом уља. Ставити да се пече у рерни, 
претходно загрејаној на 220ºЦ степени, отприлике 15-20 минута.
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Игралиште у Порти је већ 14 година летњи храм малог фудбала у коме се окупљају најмлађи 
поклоници најважније споредне ствари на свету. Градимир Рајин Граја, родоначелник идеје 
оснивања турнира за најмлађе, успео је да на једном месту окупи највеће вршачке фудбалске 
таленте који су се надметали за титулу најбоље екипе у четири узрасне категорије. 

На 14 турниру “Граја и дечија раја” остварен је следећи пласман по категоријама:
2001/02: 1. Пландиште, 2. Урал, 3. Ничим изазван
2003/04: 1. Месари, 2. 8 мудраца, 3. Шмекери
2005/06: 1. Шмекери, 2. Кидсленд, 3. Спартанци
2007/08: 1. Шабани, 2. Бомбардери, 3. Мини Спартанци

Најбољи стрелац: 07/08 Владимир Загај, 05/06 Огњен Миличевић, 03/04 Марко Радак, 02/01 Јован 
Јанковић, Матија Боројевић, Невен Цимеша.
Најбољи голмани: 07/08 Лука Лазин,05/06 Огњен Узелац, 03/04 Давид Берки,02/01 Александар 
Јока.
Најбољи играчи: 07/08 Вук Алексић, 05/06 Никола Питик, 03/04 Никола Грбић, 02/01 Матија 
Боројевић
Најмлађи играч: Иван Думитру 2010.
Ферплeј играчи: 07/08 Звездан Младеновић,05/06 Андрија Јуришић, 03/04 Михај Стојков,02/01 
Давид Божин.

СПОРТ

ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР “ГРАЈА И ДЕЧИЈА РАЈА” ОДРЖАН ПО 14. ПУТ

НОВО 
ФУДБАЛСКО 
ДРУЖЕЊЕ 
У  ПОРТИ

ФУД БА Л
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