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ВИШЕ ОД ПЕДЕСЕТ ПОМАГАЛА КУПЉЕНО АКЦИЈОМ “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП” УДРУЖЕЊА “ПАРАКВАД ВШ“

ДОНИРАН АПАРАТ ЗА АСПИРАЦИЈУ ДИСАЈНИХ ОРГАНА
Акција “Сакупи хумани чеп”, коју Удружење
параплегичара и квадриплегичара “Параквад
ВШ” организује већ трећу годину, још једном
је оправдала своје постојање и хуману мисију.
Средствима од продаје сакупљених пластичних
чепова свих врста купљен је и апарат за
аспирацију дисајних органа који је дониран
Драгану Матићу, нашем младом суграђанину.
- Овога пута сакупљено је нешто више чепова
- 1 тона и 250 кг или у чеповима 562.000 чепова,
објашњава Драган Виторовић, председник
Удружења параплегичара и квадриплегичара
“Параквад ВШ”. Велика је то количина чепова
за Град Вршац и околна села и јако сам
поносан на све наше грађане што смо заједно
у овој акцији и што успевамо да купимо неко
помагало од нечега што је отпад и што је могло
да заврши негде у природи. Ово је 53. помагало
купљено средствима акције “Сакупи хумани
чеп”, уручено је нашем члану Драгану Матићу.
Побољшаће му рад респираторних канала, он
то већ користи. Родитељи су нам се обратили,
рекли да је Драгану апарат потребан, укључили
смо их у акцију и апарат је купљен. Кошта око
30.000 динара са одређеним сетом филтера
неопходних за функционисање.
Виторовић је нагласио да се акција “Сакупи
хумани чеп” наставља, а следеће помагало, које
ће бити купљено захваљујући пожртвовању и
хуманости свих наших грађана који ревносно
сакупљају чепове, јесу инвалидска колица за
потребе Онколошког одељења Опште болнице
Вршац.
- Мени је изузетно драго да је ова скромна
акција, која је кренула од нашег малог
Удружења, објединила тако велики број људи
око једне хумане идеје, невезано за то које

су националности, којој политичкој странци
припадају, из ког су села... сви су се ујединили
око заједничке идеје, сви скупљају чепове и
до сада смо помогли бројним грађанима и

овај апарат много значи за свакодневни живот
његовог сина, захвалио се на хуманости и додао:
- Апарат служи за аспирацију дисајних
органа, користи се сваких 15 до 20 минута,

Помоћ младом суграђанину: Драган Виторовић, Татјана Николић, Драган и Жељко Матић.
институцијама, задовољно каже Виторовић
захваливши се још једном свим учесницима
акције.
Драганов отац Жељко Матић нагласио је да

зависно од количине секрета и неопходан је
за Драганову свакодневицу. Са овим апаратом
Драган ће лакше функционисати и живети, ово
нам много значи.

И ову, као и бројне акције Удружења
„Параквад ВШ“ подржао је Град Вршац.
- Заједно са Удружењем „Параквад“
покренули смо ову активност , 2017, како
бисмо спојили добро и корисно, подсетила
је Татјана Николић, чланица Градског већа
задужена за здравство и социјалну заштиту.
Сакупљањем пластичних чепова не уништава
се животна средина, а њиховом рециклажом
добија се нешто корисно за друштво. Удружење
„Параквад“, заједно са својим члановима,
активно доприноси унапређењу положаја особа
са инвалидитетом у нашем граду, а градска
интерресорна комисија је ту да, као неки
филтер, каже шта је то мера локалне подршке
која је потребна нашим становницима. Драго
ми је да овај апарат иде у праве руке и први је
апарат таквог типа купљен средствима акције.
Николићева је подсетила да је Драган Матић
један од ретке деце са мером локалне подршке
кућне наставе, која се спроводи у његовом
дому због Драгановог здравственог стања. Он
је ученик шестог разреда ОШ „Јован Стерија
Поповић“.
- „Параквад“ је једно од ретких удружења
у нашем граду, а има их више од 40, које се
у потпуности отворило према друштвеној
заједници, истакла је већница Николић. Ово
треба да буде добар пример свима осталима,
желим да позовем сва друга удружења да
осмисле активности, не само за своје чланове,
него за све наше суграђане којима је потребан
одређен вид помоћи, а могу да искористе
своје идеје на овакав начин, користан за ширу
друштвену заједницу. Град Вршац је спреман да
сваку такву активност подржи.
Ј.Е.

АДВОКАТ МИЛЕНКО РАДОВАНОВ ОДГОВАРА НА ВАША ПИТАЊА:

ПОСТУПАК КУПОПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Куповина некретнине за већину грађана Србије
представља остварење сна, тада се често улаже све што смо
стекли својим радом или наследили од својих родитеља
или рођака. Ипак, због познате историје тај чин је праћен и
великом бригом и стрепњом.
Наиме, према званичним подацима, до 2010.године око
20.000 људи је било преварено или није могло да оствари
своје право из купопродајног уговора. Неке од парница
које су покретане због оваквих превара трају по 15-так
година. Додуше, ни правноснажно окончане парнице
вам не гарантују обештећење јер се тада намеће још тежи
проблем, а то је питање да ли инвеститор уопште има новца
да поступи по правноснажној и извршној пресуди. Као
и сваки поступак, тако и овај пролази кроз више корака
у који треба да укључите искусне људе. Захваљујући
вишегодишњем адвокатском искуству требало би да
обратите пажњу на следеће замке које се могу догодити.
Први корак је, наравно, одабир некретнине која одговара
жељама и уклапа се у ваше финансијске могућности.
Након тога, приступа се провери документације. Тешко
је замислити да купац без искуства сам може да уради
адекватне провере. Увек је боље издвојити новац за
ангажовање стучног лица, него се изложити ризицима који
вам неће дати да мирно спавате.
Увек преоручујем да се купују укњижени и изграђени
станови будући да се највећи број парница и кривичних
поступка воде због станова у изградњи. Стручном
лицу препустите да од РГЗ СКН прибави извод из листа
непокретности за жељену непокреност и да провери да ли
је продавац власник стана и да ли на стану који се продаје
постоје терет јер и поред поменутог јединственог регистра
непокретности било покушаја да се исти стан у уговору
означи другачије додавањем слова, мешањем бројева. У
сваком случају будите опрезни.
Посебно треба имати у виду да се често зграде зидају
пројкетним финансирањем, због чега су сви посебни
делови-станови под хипотеком. У том случају свакако би
требали захтевати да инвеститор пре продаје стана скине
терет. Нажалост, било је случајева да су се зграде зидале
неплански, због чега грађани нису могли да укњиже стан,
поред тога у зградама због тога није било лифта, струје и
грејања.
Од инвеститора обавезно затражите да извршите увид
у његову документацију (Решење о регистрацији правног
лица из АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, Решење о
добијању пореског идентификационог броја, такође у
зависности од сваког појединачног случаја, Употребну
дозволу, да ли је непокретност прошла технички пријем,
Локацијску дозволу итд). Предлог је да то за вас учини
стручно лице.
На сајту Агенције за привреден регистре можете
проверити финансијски извештај и податке о бонитету
привредног друштва инвеститора. На интернет страници

Народне банке Србије, у одељку Претраживање
јединственог регистра рачуна можете проверити да ли
је привредно друштво укуључено у платни промет, као и
информације о потенцијланој блокади рачуна. У сваком
слуачају, добро се распитајте о човеку са којим послујете.
Када су“папири чисти”приступа се изради купопродајног
уговора. Реч је о строго формалном уговору па стога водите
рачуна о томе коме ћете поверити састављање истог. Да би
уговор производио правно дејство потребно је да постоји
сагласност уговорних страна о битним елементима уговора.
Према Закону
облигационим односима битни елементи уговора су
ствар и цена. Поред навођења личних података уговорних
страна, у уговору се мора прецизирати непокретност која је
предмет купопродаје (да ли је у питању стан, гаража, кућа,
површина, структура, спрат, адреса, катастарска парцела,
број листа непокретности..), цена и динамика исплате.
Уколико у уговору о купопродаји није одређена цена, нити
уговор садржи довољно података помоћу којих би се могла
одредити, уговор нема правно дејство.
Потом, поступак преузима јавни бележник пред којим се
се закључују уговор о купопродаји као и предуговор. Наиме,
од 01.01.2014. поступак овере уговора (солемнизација)
преузели су јавни бележници на територији на којој се
налази некретнина. У случајевима предвиђеним законом
јавни бележник овером даје нејавној исправи снагу јавне
исправе. Приликом потписивања и овере уговора морају
бити присутни купац и продавац, а јавни бележник ће
их упозорити на све последице уговора. Овером јавни
бележник потврђује да садржина исправе одговара вољи
странака и да су је странке својеручно потписале.
Јавни бележник који сматра да странка нема право да
закључи правни посао из нејавне исправе која се односи на
оверу, дужан је на то упозори и да то упозорење назначи
поред овере исправе. О одбијању јавног бележника да овери
нејавну исправу, по жалби одлучује Комора. Солемнизација
уговора се наплаћује, а висина цене солемнизације зависи
од вредности некретнине.
Након солемнизације уговора, продавац има обавезу
да поднесе пореску пријаву ради плаћања пореза на
пренос апсолутних права пореској управи. Није ретко да се
стране уговорнице договоре да плаћање пореза падне на
терет купца. Уколико се купује нова некретнина директно
од инвеститора тада се плаћа порез на додату вредност
ПДВ, што наравно искључује обавезу плаћања пореза на
пренос апсолутних права. Затим, уколико купац купује
прву некретнину, продавац се може ослободити плаћања
пореза на пренос апсолутних права. Не би теребало
злоупотребљавати ову одредбу, јер се дешавало да се лице
које вам је “изашло у сусрет” касније предомиси и оспорава
ваше власништво. У том случају, поставља се питање да ли
ће вас држава заштити као оштећеног у превари с обзиром
да сте имали намеру да избегнете плаћање порез.

Пореска пријава се подноси у року од 30 дана од дана
овере уговора код јавног бележника. Основица за плаћање
пореза представља уговорена купопрдајна цена, пореска
стопа је 2,5 одсто, док пореска управа у року од 60 дана
доноси решење којим ће се утврдити висина пореза.
Самим закључењем уговора и исплатом купопрадајне
цене, купац практично постаје само ванкњижни власник
непокретности, а да би стекао апсолутно право својине,
потребно је да изврши упис права својине у јавне књиге (РГЗ
и/или Земљишне књге где исте још увек постоје). С обзиром
на наведено што пре, сами или преко опуномоћаног
адвоката, поднесите захтев за укњижбу преко надлежне
филијале Катастра непокрентости. Иначе, код укњижбе
права својине разликујемо две ситуације када је продавац
укњижен као власник непокрентости која је предмет
уговора тада се уз захтев неопхоно је приложити оригинал
купопродајног уговора, овлашчење продавца да се купац
може без његовог даљег учешћа и пристанка укњижити као
власник (цлаусула интабуланди), фотокопију личне карте и
доказ о плаћеним таксама (републичка административна
такса и такса за укњижбу- око 7.000 динара). Уколико
продавац није укњижен као власник непокретности која је
предмет уговора, у том случају купац уз захтев за упис права
својине треба да достави све уговоре о купопродаји, откупу,
поклону којим је продавац стекао непокретност од лица
које је укњижено као власник са цлаусула интабуланди,
све доказе о исплати купопродајне цене за правне
предхонике, као и доказ о уплати таксе. Јавни бележник
може да спроведе поступак солемнизације уговора када
је продавац ванкњижни власник, те је том случају дужан
да утврди правни континуитет и да упозори странке да је
реч о ванкњижном власништву. Одлука о укњижби права
својине доноси се у форми решења у року од 15 радних
дана рачунајући од момента подношења захтева, пред
надлежним органом управе у овом конкретном случају
пред РЕПУБЛИЧКИМ ГЕОДЕТСКИМ ЗАВОДОМ – СЛУЖБА
ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТОСТ, која је месно надлежна спрам
места где се налази непокретност која је била предмет
купопродаје.
У следећем броју ћемо дати одговоре на питања:
Да ли је дозвољена исплата купопродајне цене “на
руке” и до којег износа.
У којој валути је дозвољена исплата купопродајне
цене непокретности.
Поступак легализације непокретности.
Право
прече
куповине
код
купопродаје
пољопривредног земљишта.
Одговора адвокат Миленко Радованов, а питања
можете слати на e-mail adrese:
milenko.radovanov1@icloud.com
milenko.radovanov@serbialaw.rs

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”
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У ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ ОДРЖАН ЧЕТВОРОДНЕВНИ КИРВАЈ

АКЦИЈИ СЕ ОДАЗВАЛО 66 ДОБРОВОЉНИХ
ДАВАЛАЦА КРВИ

ОБЕЛЕЖЕНА СЕОСКА СЛАВА

Житељи
Великог
Средишта
обележили су сеоску славу летњи
Сабор Светог Архангела Гаврила.
Већ по традицији, након литургије
у сеоској цркви, резан је славски
колач, приређен свечани ручак, а
домаћини су угостили представнике
градске власти - Ненада Бароша,
председника Скупштине Града
Вршца и чланове Градског већа.
-Увек је велико здовољство
бити у Великом Средишту на
данашњи дан, на дан велике сеоске
славе Сабор Светог Архагела
Гаврила летњег, који мештани
традиционално обележавају, рекао
је Барош поздрављајући домаћине
и честитајући им славу. Ова година
била је веома значајна за Велико
Средиште по инвестицијама које
је Град спровео, а као најважнију
издвојићу
асфалтирање
1.300
метара пута чиме је коначно
стављена тачка на вишегодишњи
проблем мештана - једине две
неасфалтиране улице у селу. Сада
се можемо похвалити чињеницом
да су све сеоске улицеу Великом
Средишту асфалтиране, што се у 21.
веку и подразумева. Наишли смо
на велико одобравање од стране
мештана, а то је само почетак
улагања како у Велико Средиште,
тако и у остала насељена места на
територији Града Вршца, јер је циљ
ове власти да услове живљења
у насељеним местима приближи
условима живота у самом граду.
Барош се, у име градске власти,
захвалио на гостопримству и лепом
дочеку, пожелевши им да пријатно
проведу сеоску славу.
-Захваљујем се Граду Вршцу и

ТРАНСФУЗИОМОБИЛ
ПРВИ ПУТ У ВРШЦУ

Трансфузиомобил,
специјализовано возило за
добровољно давање крви, донација покрајинске Владе
Заводу за за трансфузију крви Војводине, први пут је посетио
Вршац у оквиру акције добровољног давалаштва крви,
29. јула. Првој акцији организованој у трансфузиомобилу,
који је био паркиран на градском тргу, одазвало се 66
добровољних давалаца. Вршчани су и овај пут били на
висини задатка.

Представници власти гости на слави у Средишту:
Славиша Максимовић, Дејан Милојевић и Ненад Барош
градској власти на подршци, све
је кренуло на боље, напредујемо
у сваком погледу, рекао је Дејан
Милојевић, члан Савета Месне
заједнице Велико Средиште. Кад
се нешто ради и гради, пуно нам је
срце. Велико је задовољство кад се
нешто ствара, учествовати у свему
томе. Мислим да су и мештани
Великог Средишта схватили свој
задатак и да су у великом делу и
они допринели побољшању услова
живота у селу.
Велико Средиште је, и ове године,
задржало традицију да сеоску славу
обележава вишедневним кирвајем.
Током четири дана славља у селу су
организована бројна дешавања.
-Трудили смо се да из годину у

годину садржај славља подигнемо
на нешто виши ниво, али да се при
том придржавамо и традиције, каже
Данијела Деђански, председница
Месне заједнице Велико Средиште.
Ове године увели смо неке нове
садржаје, као што су женски
фудбал, баскет... Имамо и културно
- уметнички програм, затим
Гулашијаду, шесту по реду, изложбу
украсне живине, птица и голубова...
Програм је садржао за сваког
по нешто, а за најмлађе су
организоване дечје игре. У центру
селу било је тезги са играчкама,
свакаквим ђаконијама, као и део за
малишане.
Ј.Е.

ОСВЕШТАНИ ОБНОВЉЕНИ ТЕМЕЉИ КЕВЕРИШКЕ ЦРКВЕ

Фото: Д. Пријић

НЕ ЗАБОРАВЉАМО, АЛИ ГРАЂЕЊЕМ ПРАШТАМО

Његово
преосвештенство
Епископ
банатски
господин
Никанор у саслужењу свештенства,
освештао је темеље Цркве Светог
Оца
Николаја
Архиепископа
Мириклијског
Чудотворца,
познатије као Кеверишка црква
надомак Павлиша.
Потпуна обнова овог храма
започета је на иницијативу мештана,
а објекат осим верског има и велики
историјски значај.
Петнаест
месеци
након
покретања Иницијативе, започета
је и обнова Кеверишке цркве.
Обновљене темеље, подигнуту
прву плочу, као и целокупне
радове, освештао је Владика
банатски Никанор, подсећајући и
на историјски значај овог храма.
Иако је некадашње насеље
Кевериш са свих 60 кућа, 1800.
године депешом градских власти
исељено у данашњи Павлиш, црква
је опстајала на овом месту до
мађарске буне 1848. године.
Тада су у сукобу са мађарском
војском
убијени
српски
добровољци који су се у храм
склонили, и он је срушен.
- Сада је овај храм, чији су темељи
данас освећени, поново у фази
подизања, да се у њему Бог слави, и
да се никад не заборави оно што се
овде догодило, јер не може се и не
сме заборавити, поручио је владика
Никанор.
Јереј
Владимир
Божовић

33

додао је: “Они су рушили, ми не
заборављамо, али зидањем и
грађењем праштамо.
Иницијативу
за
обнову
храма покренули су парохијски
свештеници
и
мештани,
а
прикључиле су им се комшије
и пријатељи из села и града,
дарујући финансијска средства или
материјал за радове.
И сви са великом радошћу
ишчекују обнову ове цркве,
посвећене Св. Оцу Николају
Архиепископу
Мириклијском
Чудотворцу.
Један од чланова Одбора за
обнову храма, Бојан Лауш, захвалио
је свима који у томе помажу:

- У Павлишу пстоји православна
црква, али нам је јако важно да се и
овај храм обнови”.
- Пре свега захваљујемо се Богу и
Св. Оцу Николају чију смо молитву
осећали сваки пут на овом месту,
и много нам значи што су људи
порепознали нашу иницијативу
и што смо стигли довде, рекао је
Срђан Никић, један од чланова
Одбора за обнову.
Очекује се да ће радови на
поновној изградњи овог храма
бити завршени до краја године,
а наредне и финални радови на
обнови, и да ће мештани моћи да се
како доликује окупе у овој светињи.

Трансфузиомобил је набављен како би се у летњим
периодима акције организовале на што виднијим местима
по градовима и местим Војводине и да се на најбољи
могући начин врши промоција добровољног давања крви.
-То је био одличан потез Владе Војводине и покрајинског
Завода за трансфузију крви, сматра Татјана Николић,
чланица Већа за здравство и социјалну заштиту. Наша
служба за трансфузију крви од недавно је само банка крви.
Одзив наших суграђана је увек на завидном нивоу од
педесет до сто Вршчана добровољниих давалаца. Имајући
у виду да су летњи месеци време када су смањене залихе
крви, ми апелујемо на наше суграђане да, ко год има
здравствене способности, помогне кроз једну овако хуману
активност.
Лекар у теренској екипи Завода за за трансфузију крви
Војводине Васо Кулиџан наглашава да ново возило може да
задовољи потребе ДДК и у летњим и у зимским условима.
-То ће свакако допринети бољим условима и одзиву
код извођења акција на терену и већој количини
сакупљених јединица крви, каже др Кулиџан. У Вршцу смо
се паркирали овде на тргу где пролази много људи и где
ће нам се придружити и неки случајни пролазник. Одзив
добровољних давалаца у Вршцу је увек одличан и ја се
захваљујем вршачком Црвеном крсту који мотивише људе
да долазе на акције, али и свим добровољним даваоцима из
вашег града на исказаној хуманости.
Сузана Цветановић, секретар Црвеног крста Вршац,
главног организатора акције добровољног давалаштва
крви, такође сматра да су услови у овом возилу беспрекорни
и додаје:
- Ово је један одличан начин промовисања овог
најхуманијег геста људи као што је дати крв за другога. Првој
акцији у трансфузиомобилу у Вршцу, 29. јула, одазвало се 73
потенцијалних давалаца док је крв могло да да 66 особа. Од
тога су први пут крв дале 22 особе што је леп податак. Свака
прикупљена јединица крви је значајна тако да смо и овом
акцијом врло задовољни.
Вршчанин Жељко Чикара крв је дао 26. пут и пријатно је
изненађен условима у трансфузиомобилу.
- Крв дајем првенствено јер је неком потребна и
може да помогне, и сам сам имао здравствени проблем
својевремено и људи су ми несебично давали крв, каже
Чикара. Сада желим то на неки начин да вратим некоме
коме треба, све док будем могао.
Марица Суботић и Далиборка Калнак запослене су у ЈКП
„Други октобар“, дошле су да дају крв јер желе да помогну
некоме, а то је добро и за организам даваоца. У предузећу
имају пуну подршку за овај хумани гест.
Акцији добровољног давалаштва придружили су се
и чланови НУРДОР-а који су промовисали давалаштво
костне сржи. Екипа Завода за трансфузију крви изашла им
је у сусрет и прихватила да однесе на анализу крв десетак
потенцијалних даваоца костне сржи.

М.Т.

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

Ј.Е.
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ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ИЗЛОГ
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МАТУРАНТИ ВРШАЧКИХ ШКОЛА

МАТУРСКА УСПОМЕНА ОСНОВАЦА

“ЂУРА ЈАКШИЋ” ИЗ ПАВЛИША

Овог лета “Вршачка кула” представља матуранте вршачких школа. У
овом броју објављујемо матурске фотографије ученика завршних разреда
ОШ “Ђура Јакшић” из Павлиша и наставног колектива .

Матуранти ОШ “Ђура Јакшић”

Наставни колектив

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 2. август 2019.
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СРЂАН НИКИЋ, ШЕФ СЛУЖБЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ЈКП “2. ОКТОБАР”:

ГРАДСКО ГРОБЉЕ, КОМУНАЛНИ ОБЈЕКАТ
И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИК
Вршачко гробље, према писаним
документима, датира из 1836.
године, а по неким гробовима види
се да је сахрањивање покојника на
данашњој локацији почело десетак
година раније. ЈКП “2. октобар”
градским гробљем управља од
1965. године када је ту надлежност,
као и комплетну документацију,
преузело од црквене општине. О
историјату вршачког гробља, као и
о процедури организације сахране
за “Вршачку кулу” говорио је Срђан
Никић, шеф Службе Погребне
услуге ЈКП “2. октобар”.
Почетком 60-их година, тадашње
градске власти донеле су одлуку да
католичко гробље (код данашње
Гимназије), јеврејско (код данашње
Пољопривредне школе) и војно
(код касарне) преместе на једну
локацију, на место садашњег
гробља. Према подацима из
докумената на вршачком гробљу
сахрањено је преко 100.000 наших
суграђана, наравно, и велики број
оних чије име и дело превазилази
локалне оквире.
- Идеја нам је да гробове

знаменитих Вршчана категоришемо
и
да
одређеним
одлукама
спречимо да се гробови који немају
наследнике даље ексхумирају
већ
да
постану
споменици
културе. На то нас је подстакла
чињеница да је при ексхумацији
покојника са католичког гробља и
премештања на садашњу локацију,
један од најпознатијих Вршчана
свих времена, Феликс Милекер,
сахрањен у заједничку гробницу и
да се не зна тачно место. Желимо да
све гробове знаменитих Вршчана
обележимо, да поставимо таблу
са биографијом, док ће на улазу
у гробље стајати табла са мапом
на којој ће бити обележени ти
споменици културе. На тај начин
градско гробље више неће бити

уметности и културе.
ЈКП “2. октобар” се на гробљу,
осим сахрањивањем покојника,
бави одржавањем јавних површина
на том месту, чишћењем стаза
и уређењем зелених површина,
изношењем
смећа,
и
врши
каменорезачке услуге.
- Повећали смо капацитет
централне градске капеле и
захваљујући донацији Милана
Поповића уредили капеле које нису
обнављане више од 30 година. Сада
су добиле другачији изглед, да би
чин сахране био достојанствен како
наши покојници то и заслужују.
Шеф Сектора Погребне услуге
описао је процудуру која се одвија
када дежурна служба добије позив
да треба обавити сахрану.
Табла са Стеријином биографијом
са пензионим фондом који сваком
пензионеру рефундира трошкове
сахране до износа од 39.500 динара.
Рачун за сахрану умањујемо за
тај износ и после га наплаћујемо
од фонда чиме смо скратили
процедуру. Уколико је покојник за

ХРАМ СВИХ СВЕТИХ
НА ГРАДСКОМ
ГРОБЉУ НЕКАД ЈЕ
БИО РУСКА ЦРКВА
Уређена градска капела

Културно - историјски споменик на
градском гробљу: Надгробни споменик
Јовану Стерији Поповићу

само комунални објекат, већ ће
имати и културно - историјски
садржај, рекао је Никић.
Срђан Никић истиче да у оквиру
гробља постоје два историјска
комплекса.
- Први комплекс је спомен
обележје ослободиоцима Вршца
у оквиру којег су споменик
ослободиоцима у Првом светском
рату и заједничка гробница 365
ослободилаца из Другог светског
рата. Други спомен комплекс је
гробница Белогардејаца, у којој
су углавном сахрањени руски
емигранти из 1917. године, међу
њима врло значајне личности
које су у нашој земљи оставиле
неизбрисив траг у области науке,

НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ НЕДОСТАТАК ПРОСТОРА ЗА
САХРАЊИВАЊЕ
Шеф Службе Погребне услуге Срђан Никић наглашава да је највећи
проблем недостатак простора за сахрањивање.
- Капацитети градског гробља су врло близу дефинитивног исцрпљивања.
Све теже је пронаћи простор за гробно место да би се, на цивилизован
начин, обавио чин сахране, наглашава Никић.

- То је специфична ситуација у којој
ретко ко може да поступа сасвим
рационално и због тога се често
дешава да се људи збуне. Потрудили
смо се да максимално олакшамо тај
тежак тренутак и да, колико год је то
могуће, поједноставимо процедуру.
Уколико се смртни случај деси код
куће, по доласку хитне помоћи и
лекара који је констатовао смрт,
треба да уследи позив породице
нашој дежурној служби. Ми
обављамо
превоз
покојника
до мртвачнице и по добијању
документа о констатовању смрти
од стране лекара приступамо
припреми за сахрану. Касније, са
тим документом, чланови породице
покојника одлазе у матични уред
и подносе захтев за издавање
извода из књиге умрлих. Потребно
је да чланови породице припреме
одело за покојника, фотографију и
чек од пензије, све остало одвија
се у нашој организацији, од позива
свештенику да врши опело па до
продаје погребне опреме, цветних
аранжмана, припреме смртовница
и заказивања ручка. Сарађујемо

Храм посвећен Свим Светима
на градском гробљу некад је
служио за богоцрквене потребе
Руса који су се доселили у Вршац.
У њој је старешина био игуман
Никон Архимандрит, познат по
томе што је за време владавине
Романових
био
губернатор
Тобољске области у којој је
погубљена царска породица.

живота уплаћивао и осигурање,
осигуравајуће куће рефундирају
трошкове сахране до износа од
45.000 динара и ми припремамо
сву неопходну документацију која
је породици покојника потребна
да би наплатила тај новац. Такође,
припремамо документацију и за
предузећа која породици својих
радника рефундирају трошкове
сахране. Када се смртни случај деси
у болници, процедура је нешто
једноставнија, јер лекар одмах
констатује смрт а затим курир
болнице односи матичном уреду
неопходни документ за издавање
извода из књиге умрлих. На крају
треба истаћи да смо у износ од
39.500 динара уклопили комплетне
трошкове сахране који укључују
комунално опремање гробног
места, превоз и погребну опрему.
Б.Ј.

6

ИНТЕРВЈУ

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 2. август 2019.

СВЕТЛАНА КАРАКАШ БОШКИЋ, ХРАНИТЕЉКА И СТАРАТЕЉКА ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА:

С

ДЕЦА СУ ЖЕЉНА ЉУБАВИ,
ПАЖЊЕ И НЕЖНОСТИ

ветлана Каракаш Бошкић бави се
хранитељством и старатељством већ
13 година. Ова жена великог срца, баш као
и чланови њене породице - ћерка Анастазија и
супруг Зоран, удомили су брата и сестру, децу без
родитељског старања који су живели одвојено у
два различита београдска дома. Данас Бошкићеви
имају седмочлану породицу, придружило су им се
још двоје малишана о којима брину. Сви су се лепо
уклопили у хармоничну и срећну породицу.
Од
када
се
бавите
хранитељством
и
старатељством деце без
родитељског старања?
-Хранитељством се бавим
од 2006. године. Да бих
била хранитељ, ишла сам
на едукацију која се тада
одржавала у Белој Цркви. Тамо
сам добила сертификат и 2006.
у седмом месецу, добила сам
прву децу из Београда - двоје
деце, брата и сестру, Лазара
и Теодору. Код мене су већ 13
година. Теодора је завршила
средњу фармацеутску, а Лазар
први разред средње школе,
смер аутомеханичар. Теодора
је уписала Педагошки факултет,
хоће да крене мојим стопама,
каже, пошто ја имам завршену
Педагошку академију.
Какво је било то прво
искуство са децом?
-Било је то незаборавно
искуство, сам тај први дан,
њихов долазак код мене.
Отишли смо у Београд по њих,
били су раздвојени. Теодора је
била у дому за мало старију децу
„Драгутин Филиповић Јуса“, а
Лазар је био у Звечанској. Имали
су Теодора 6, а Лазар непуне 3
године. Девојчица је одмах у
септембру те године кренула
у забавиште, а мали Лазар је
растао уз нас.

Како сте се уклопили, и
деца са вама, и ви са њима?
- Искрено, била сам уплашена
зато што су то туђа деца, не знам
њихове навике, нити они знају
нас. Али, имала сам осећај да
су они једва чекали да дођу код
нас, јако су нас брзо прихватили
поготово старија девојчица која
је хтела да побегне из те средине

где је била последњих годину
дана. Лазар је био мали, врло
брзо је почео да ме зове мама!
Теодора је морала да ме зове
тета на инсистирање Центра за
социјални рад Вождовац. Тако је

и данас - за Лазара сам мама, за
Теодору тета.
У почетку сам се плашила
да се нећу снаћи у тој улози,
међутим, све је прошло како
треба, лепо смо се уклопили.
Имали смо мало проблема са
Лазаром, кад је дошао, није
знао ни да прича, само пар
речи, требало је доста да се
ради са њим. Теодора је одмах
све прихватила, нарочито нашу
ћерку Анастазију, непуне две
године старију од ње.
Прва ноћ је за мене била
страшна. Сваких 10 минута
сам улазила код њих у собу,
гледала да ли спавају, да ли
дишу, да л` су покривени. Имала
сам неки страх да не назебу,
мада је било лето, да не падну
с кревета, да не плачу, да се не
плаше мрака, оставила сам им

светло... Међутим, деца су све
јако лепо прихватила и брзо
се адаптирала на нас, а и ми на
њих.
Како
данас
функционишете? Да ли сте
постали једна права сложна и
срећна породица?
- Данас смо и мало увећана
породица пошто смо добили
још двоје деце из наше средине
да бринемо о њима. Лепо
функционишемо, слушају и они
нас и ми њих. Теодора је већ
одрасла, јако ми је привржена,
са Лазаром имамо проблема, он
је дете у пубертету, а ово двоје
малених сналазе се како тако,
од Нове године смо заједно.
Одакле жеља, идеја да
се посветите овом хуманом
послу, лепом, али сигурно и
веома тешком?
- Идеја је потекла од моје
ћерке Анастазије која је тада
кренула у први разред и пошто
једино она у разреду није имала
ни брата ни сестру, тражила
је да јој их родим. Ја сам је
добила у 30. години, имала сам
37 када је та прича кренула
и сматрала сам да је за мене
већ касно. Игром случаја били

смо код неких пријатеља где је
Анастазија упознала девојчицу
своје годиште која је дошла код
њих из дома. Одмах је од мене
и супруга затражила да и њој
доведемо некога. Нисам тада ни
знала шта значи хранитељство,
нисам ни претпоставила да ћу
тиме да се бавим. Распитали смо
се, упутили су нас да морам да
идем на едукацију, преломили
смо, решили да Анастазији
испунимо жељу и тако је све

је реч о васпитању те деце
коју сте прихватили?
-Много је већа одговорност
кад су туђа деца у питању.
Осећам да треба све да им
пружим, да буде све како треба,
да пазим да им се ништа лоше
не деси. Теодора има 19 година,
ја још увек стрепим и пазим,
морам да знам где су, јако сам
везана за све њих. Одговорност
је велика. Неки пут помислим да
сам се можда мало више њима

кренуло. Мислим да је пресудна
била и моја велика љубав
према деци коју сам понела из
родитељске породице. Моји
родитељи, сестра и ја били смо
срећна породица, у кући су увек
владали љубав и хармонија.
Ја то покушавам да пренесем
на своју породицу и на ту децу
која су код мене, код нас, да се
што више смејемо, дружимо, да
живимо лепо и сложно, да та
деца забораве на живот у дому.
Колико је тешко пронаћи
начин, меру, заузети став кад

посветила, јер моја Анастазија,
моја Ана, је већ велика девојка.
Ради у Психијатријској болници
као
медицинска
сестра,
осамосталила се, некако се
одвојила од нас и сва моја
љубав и пажња усмерене су на
ову моју другу децу.
Шта је у овом послу
најважније?
-Увек сам гледала да им
пружим што више љубави.
Деца су жељна љубави, пажње,
нежности, топлине, загрљаја,
лепе речи. Потребно је и велико
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стрпљење, увек имати времена и
саслушати их до краја, усмерити
их колико је год могуће на
прави пут. Са Теодором сам то
успела, а са Лазаром се још увек
много борим, пуно трудим, 16
му је година и јако, јако тешко
излазимо на крај са њим. Али,
надам се да ћемо успети и њега
да изведемо на прави пут.
Ви сте и хранитељица
и старатељица. Шта то
подразумева?
- И старатељство носи велику
одговорност. Као старатељ,
доносим неке одлуке које је пре
доносио Центар за социјални
рад. Уз моју сагласност, деца
могу да иду на екскурзије,
посећују рођаке, за све
њихове поступке одговарам ја.
Старатељ сам Теодори, Лазару
и овим малишанима који су од
недавно код нас.
Последњих година то је
постало занимање. Добијате
ли неку новчану надокнаду за
бригу о деци?
-Ту надокнаду сам добијала
од првог дана, од 2006. када
сам кренула у ову причу. Не
бих о цифрама, али плата
хранитеља је испод минималца,
без обзира на све обавезе
и бригу о њима током 24
часа дневно. Деца добијају
надокнаду од Министарства за
њихове потребе - одећу, обућу,
књиге... Мој супруг ради у ЕПС-у,
солидна фирма, солидна плата
тако да можемо некако да се
„покријемо“. Нема ту никакве
зараде, моја највећа награда је
када видим да су деца срећна
и задовољна. То ме највише
испуњава. Посебно када се
сетим да, кад су дошли код
нас, нису знали ни за Божић,
Ускрс, Нову годину, ни за каква
славља. Сећали су се нешто
мало, као кроз маглу. Сада сви
заједно славимо све по реду,
сви смо на окупу, радујемо се, у
кући је права лудница, срећни
смо и уживамо. Тренутно имамо
седмочлану породицу: наша
ћерка, мој супруг, четворо деце
и ја.

Кажу да се љубав љубављу
враћа. Има ли истине у томе?
-Има момената када то
осетим, посебно од Теодоре и
Лазара, јако смо везани, тачно
знају кад нешто желим. Пишу
ми честитке, Теодора стихове.
У стању су за сваку ситницу да
дођу да их посаветујем, а и ови
малени везали су се за мене,
заједно смо 24 сата, траже сву
моју пуну пажњу. Срећна сам
кад осетим ону њихову дечју,
неискварену, искрену љубав.
Не очекују они „куле и градове“.
То су скромна деца. Али, воле
и загрљај, и пољубац... Кад их
видим срећне, то ме радује и
испуњава.
Како
памтите
своје
детињство?
-Рођена сам 1. 11.1 967, овде
у Вршцу. Отац ми је био Душан
Каракаш, нажалост више није
са нама, већ 13 година. Умро је
млад, са 60 година, изненада.
Мајка ми се зове Снежана,
једна романтична душа, пише
поезију, највише љубавну, и
дан данас не може да преболи
очеву смрт. Имам сестру, десет
година млађу, Мају, удату

Петрашиновић. Живи у Вршцу.
Муж јој тренутно ради на
Хиландару, као технолог за вино.
Имају сина Владана, завршио
је ОШ „Олга Петров Радишић“,
Вуковац, ђак генерације. Уписао
је средњу медицинску, као
моја Анастазија, и он је будући
хуманитарац.
Потичем
из
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скромне радничке породице.
Отац је читав живот посветио
Пивари „1.мај“. Мајка је та која
нас је држала на окупу. Моја
породица зна само за љубав,
слогу, радост, славља, није
било великих тензија, свађа.
Леп, миран и срећан живот.
Најлепши и најбезбрижнији
период мог живота.
-Завршила сам ОШ „Олга
Петров Радишић“, затим средњу
педагошку и онда Педагошку
академију, смер наставник
разредне наставе. Ту се и родила
та љубав према деци. Игром
случаја не радим у струци, али у
хранитељству и старатељству то
радим 24 сата дневно.
Кад
сте
основали
породицу?
-Свог садашњег супруга
Зорана Бошкића упознала сам

пре 25 - 26 година. Забављали
смо се 5 година и кад су се
стекли услови, венчали смо
се. Зоран више није желео да
чека. Онда је дошла наша ћерка
Анастазија. Рекла сам већ да је
наша Ана завршила медицинску

школу, да ради у Психијатријској
болници, осамосталила се са
20 година. Зоран је запослен у
ЕПС-у. Имам срећну породицу,
живимо хармоничним животом,
јако смо везани једни за друге.
Не знам да ли бих успела
у свему овоме да немам

огромну подршку мог супруга
Зорана, наравно и наше ћерке
Анастазије, која је и покренула
ову причу још као девојчица.
Велику помоћ пружају ми и
мајка Снежана и сестра Маја.
Дођу тренуци када човек не
зна како да се ухвати у коштац
са неким проблемима, њихов

савет увек добро дође. Велику
подршку имам и од Милутина
Маринковића,
супервизора
Центра за социјални рад Града
Вршца, као и од психолога
Татјане Даничић и директорке
Центра Мирјане Кнежевић.
Подршку у важним ттренуцима
пружа ми и Весна Вулетин
из вождовачког Центра за
социјални рад.
Да ли сте задовољни
својим животом?
-Ја сам задовољна и срећна
жена! Довољно је да видите
та насмејана дечја лица када
их ујутро зовете да дођу на
доручак, мени је срце пуно!
Апеловала бих на све људе
да, ако имају могућности,
љубави, стрпљења, да улепшају
живот некој од ове деце
без родитељског старања.
Довољно је да то буде и само
једно дете!
Шта је у животу важно?
-Ништа материјално не може
да замени ту љубав, невиност,
доброту те деце, кад видим
колико су срећна, како нас воле.
Колико год ја њима пружам,
мислм да од њих добијам много
више. Мени материјално ништа
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не представља. Пронашла
сам се у овом хуманитарном
раду и волела бих да могу да
усрећим, заједно са мојим
супругом и ћерком, још деце
без родитељског старања и да
им заједно улепшамо живот!
Јесу то и велике обавезе, не
памтим кад сам могла да одем
на одмор, да не размишљам о
кувању, прању, пеглању... Али,
хранитељство, старатељство,
пре свега та деца, све ми то
много више значе, испуњава
ме, чини ме срећном. Кад
помислим да имам мало
времена за себе, пред очима
ми се створи слика када смо
отишли у дом да преузмемо
Теодору и Лазара. Тај први
контакт са децом у дому, остаће
ми урезан заувек. Не може то
да се исприча, треба доживети.
Кад смо ушли у дом, деца од 4-5
година залетела су се на нас,
хватали су нас за ноге, за руке,
тако мала, и тражила да их

водимо кући. А, наша Теодора
кренула је ка нама рушећи
успут сву ту дечицу. „Они су
дошли по мене, склоните се,
склоните се!“- говорила им је.
Плакала сам, све ме је то јако
потресло! Да сам могла, све бих
их повела кући! Ко год може и
жели, нека усрећи бар једно од
те деце.
Јованка Ерски
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

НАША ПЛАНЕТА

У ЕКОЛОШКИ ДУГ УШЛА 29. ЈУЛА
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ЧИСТКА НА
„ИНСТАГРАМУ” –
ОБРИСАНИ НАЛОЗИ
СА МИЛИОНИМА
ПРАТИЛАЦА
ВАШИНГТОН - Више десетина
„мим” страница, које су имале милионе
пратилаца, обрисано је са платформе
„Инстаграм”.
Из компаније су саопштили да су
у четвртак и петак угасили налоге
који су кршили услове коришћења те
друштвене мреже, преноси амерички
технолошки портал „Инсајдер”.

О

ве године свет је у еколошки дуг
ушао 29. јула, што је најраније од
како се спроводе оваква мерења.
Наиме, до данас смо потрошили
више него што екосистеми планете
Земље могу у години дана да обнове. Дан
еколошког дуга ове године обележава
се најраније откако се спроводе мерења,
наводе еколози, и још једном упозоравају

на важност очувања природне средине.
Организација „Глобал Футпринт Нетворк”
сваке године израчунава дан прекорачења.
Прошле године смо у дуг ушли 1. августа.
Унутар „буџета” земљиних природних
ресурса смо били све до око 1970. године,
када је Дан еколошког дуга Земље био 23.
децембар, преноси РТС.
Након десет година, 1980, у дуг смо ушли

шест недеља раније, а наредне то је био 13.
октобар.
Године 2000. у дуг смо ушли 4. октобра, да
бисмо до 2010. године дошли до 28. августа.
Сада, девет година касније, опет је оборен
неславни рекорд, преноси Танјуг.
Извор: Политика

Један од саговорника и власника
налога изјавио је за „Инсајдер” да је
користио Инстаграм да заради новац, те
да је годишње приходовао око 200.000
долара.
На Твитеру се огласио један од
власника обрисаних, 18-годишњи Кејџ,
који се запитао због чега су обрисани
његови налози на којима је имао више
од 30 милиона пратилаца, преноси
Танјуг.
Извор: Политика

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

КАКО ЈЕ НАРОД НАЗИВАО
МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР
ПРЕМИНУЛА ГЛУМИЦА

КОЈА ЈЕ ДЕЦЕНИЈАМА

ПОЗАЈМЉИВАЛА ГЛАС МИНИ
Гроздобер - Народни назив за месец
септембар је гроздобер, јер је тада
почињала берба грожђа. Рујни наговештај
јесени одразио се такође и у народном
календару називом овог месеца – рујан, а

доласком у јужније пределе, у којима лето
дуже траје, крај овог месеца назива се
подјесен, што значи прелазно доба између
лета и јесени.
Извор: Политика

Раси Тејлор, глумица која је
деценијама
позајмљивала
глас
Мини Маус умрла је у 75. години у
Калифорнији, потврдила је компанија
Волт Дизни.
„Мини Маус је изгубила свој глас
због смрти Раси Тејлор. Више од 30
година, Мини и Раси су радиле заједно
како би забављале милионе људи
широм света. То је било партнерство
које је Мини учинило глобалном
иконом, а Раси вољеном”, рекао је
председник компаније Дизни Боб
Игер, преноси Танјуг.
Тејлор је најпознатија као службени

глас Мини Маус, улоге коју је први
пут добила на аудицији 1986. године.
Након што је преузела лик Мини,
појавила се у стотинама Дизнијевих
пројеката, укључујући телевизијске
емисије, анимиране кратке филмове
као и позоришне филмове.
Док је радила за Дизни, Тејлор је
упознала и свог супруга Вејна Алвина,
који је посуђивао глас Мики Маусу од
1977. Њих двоје су се венчали 1991.
и остали заједно до Алвинове смрти
2009. године.
Извор: Политика
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ВРШАЦ И КЛУЖ ОРГАНИЗАТОРИ КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

МОСТОВИ ИЗМЕЂУ БАНАТА И ТРАНСИЛВАНИЈЕ

“Мостови
традиције
између
Баната
и
Трансилваније” назив је манифестације културе
одржане у вршачком Народном позоришту
“Стерија”, прошлог четвртка. Организатори су били
Град Вршац и Регионални центар за очување и
промоцију традиционалне културе Клуж (Румунија).
Овај културни догађај започет је отварањем
изложбе под називом “Фотографија – Етнографски
документ”, у фоајеу вршачког театра. Поставка
садржи фото записе са традиционалном тематиком
из архива Регионалног центра за очување и
промоцију традиционалне културе Клуж, настале у
селима Трансилваније, према одабиру уметничких
сарадника поменутог Центра. Већина од тридесетак
изложених радова награђена је на различитим
такмичењима.
Након изложбе, приређен је културно уметнички програм на сцени НП „Стерија“ у коме
су учествовали чланови КУД „Михаи Еминеску“ из
Куштиља и гости из Румуније- вокални солисти
и оркестар Регионалног центра за очување и
промоцију традиционалне културе Клуж “Венац
Трансилваније”, под диригентском палицом проф.
др Овидиуа Бартеша. Учесници су представили
народну традицију поднебља у коме живе и
стварају- Баната и Трансилваније.
У име Града Вршца присутне је поздравио и
гостима пожелео добродошлицу Ненад Барош,
председник вршачке градске Скупштине, који је,
између осталог рекао:
- Искрено се надам да ће ово бити само зачетак
сарадње у различитим областима, посебно туризма
у коме је Трансилванија чувена и на далеко позната.
Драго ми је да је Град Вршац изабран као центар
или полазник ове манифестације и овог пројекта и

ми ћемо, као градска управа, увек давати подршку
оваквим и сличним дешавањима.
Према речима директорке Корнелие Стајку,
Регионални центар за очување и промоцију
традиционалне културе Клуж труди се да очува
традицију Румуна у руралном делу Трансилваније.
Она је подсетила на вековне споне и мостове
културе између Баната и ове румунске регије и
указала на њихов значај.
- Кроз овај пројекат, развили смо сарадњу са

суседним земљама и обишли Молдавију, Мађарску
и Бугарску и сада смо први пут у Србији, нагласила
је Стајку. Дошли смо отворена срца са жељом да се
ова сарадња настави, јер нас повезују традиција,
култура и фолклор два сродна народа.
Присутни су уживали у бисерима фолклорних
баштина, које су извели учесници, и песмом и
игром поставили темеље новог моста културе
између Баната и Ттрансилваније.
Ј.Е.

ОВОГ ВИКЕНДА МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ КУШТИЉА 2019“

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА КУШТИЉСКОГ ХОРА

Манифестација
под
називом
„Дани Куштиља 2019“ биће одржана
предстојећег викенда, од 2. до
4. августа. У оквиру поменуте
манифестације,
биће
обележе
значајан јубилеј - 150 година
постојања хора у Куштиљу.
Програм почиње у петак, 2.
августа, отварањем изложбе под
називом „Фотографија - етнографски
документ“, у 17 часова. Поставка
садржи фотографије традиционалне
тематике народних обичаја из архива

CJCPCT Kluž (Румунија). Исте вечери
биће приређен културно - уметнички
програм, са почетком у 20 сати.
Наступиће КУД „Михај Еминеску“, као
и гости Дана Груеску и оркестар Тител
Брестовићан из Лугожа (Румунија).
Другог дана манифестације, у
суботу, у 16 часова, планирано је
научно саветовање, а модератор ће
бити универзитетски професор др
Нице Фракиле. За 20 сати заказана је
прослава 150 година постојања хора
у Куштиљу. Уз домаћина - куштиљски

хор, наступиће и хор Националног
савета румунске националне мањине,
Градски хор „Ас“, затим „Маргана“
(Марга - Румунија), хорови из Уздина
и Карансебеша и ансамбл из Караш Северина.
У недељу, 4. августа, у 9 часова
почиње такмичење у кулинарству и
спортске игре. Организатори позивају
грађане да им се придруже и посете
ово село током манифестације „Дани
Куштиља 2019“.
Ј.Е.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (38)

ПАЈА ЈОВАНОВИЋ И ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Паја
Јовановић
има
апсолутни
национални значај као ни један ликовни
уметник код нас, али његово место у
надобудној историји модерне уметности
увек је дискутабилно и некако шкакљиво.
Све му се признаје и много тога замера.
Наша
историја
уметности
бележи
наше уметнике који су се временски и
стилски највише приближили обрасцима
доминантних светских трендова. При
томе копирање, имитација, обавештеност,
веома су пожељни, да се документује да не
заостајемо за светом, да смо модерни.
При
томе
функционалност
тих
уметничких позајмица и имитација у ткиву
и функционалност наше стварности нису
битни, важно је да смо ту.
Паја Јовановић је делао и размишљао
обрнуто. Одрекао се помодарства зарад

друштвене националне функционалности
на нивоу мисије.
Ако би се једном кристалисана некаква
Историја уметности о уметности и
националном утицају и животности Паја би
ту био највише могуће рангиран а највећи
део наших помодарских модерниста,
највише котираних, имало би негативну,
чак штетну, конатацију.
Мешање уметничких стилова, праваца,
који аутентично настају у једној средини
подсећа на трансфузију крви без без
свести о крвним групама или о неким
другим састојцима опасне загађености.
Историја уметности света, пише се на
Вол Стриту а не у музејима. Уметничка дела
постала су најуносније деонице, некакве
наддржавне обвезнице, за улагање
вишка пара а при том, мешетарење у

трансакцијама новац - уметничка дела
дискретнија су и издашнија као светско
прање новца.
Савремена уметничка етика код нас
била је шокирана кад је Пајино дело
достигло цену од пола милиона евра без
икакве помоћи домаће интелектуалне
стручне елите, онако како се то у свету
ради и производи.
Паји се напросто не може опростити
ванвременост и трајно стварање скелета
националне самосвести...
Пајино дело је последњих пола века
системски омаложавано постало је
невидљиво, али неком чудном магијом то
дело, баштине и они који његове слике
никад нису видели.

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

Т. Сухецки
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

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

•Пратеће компоненте у аутомобилској
индустрији
•Информационе технологије
•Туризам
Платформа за организацију „један на један“
састанака доступна је кликом на линк http://
rbf2019novisad.talkb2b.net/и пружа могућност
за промоцију пословне сарадње између регија,
укључујући споразуме о слободној трговини и

производњи, удружене пројекте тј. заједничка
улагања и заједнички приступ трећим
тржиштима, као и размену технологија и знања
и сарадњу у пројектима са високим степеном
конкуренције и иновација, финансираних од
стране ЕУ и других донатора.
За додатне информације молимо посетите:
rbf.vojvodina.gov.rs или контактирајте: rbf2019@
vojvodinа.gov.rs.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем двособан стан од 013/ 832-924 и .061/ 60-16-736.
65м² у Дворској 18 у Вршцу. Тел.
Продајем
трособан
стан,
013/834-058 и 064/494-33-94.
Стеријина 26/16, 4. спрат, потпуно
Викендица од 80 квадрата , 25 реновиран. Тел. 063/89-04-960.
Продаје се приземна кућа од 120
Продајем дворишну гарсоњеру
m², на плацу од 7 ари са улазом из ара плаца, вода, струја, укњижено,
две улице Копаоничке и Цетињске. Николино поље, Кајтасово. Тел. од 25 м², у ужем центру. Потребно
210-36-65 и 064/ 227-48-17.
реновирање. Тел. 061/321-54-51.
Тел. 060/843-51-37 и069/333-60-30
Продајем кућу спратну на Тргу
Изграђено
грађевинско
На продају кућа у центру града,
одмах усељива, 210 m² на 4,7 ари Андрије Лукића. Тел. 064/68-59-415 земљиште, Виноградарски пут 6,
15 ари 48 м² (3. зона). Тел. 063/89плаца. Повољно. Тел. 060/030-21- и 064/164-14-61.
Продајем кућу у ужем центру 09-960.
11
Изграђено
грађевинско
Продајем стан од 46 m² у центру Вршца у улици Гаврила Принципа.
земљиште Гаврила Принципа 121,
Вршца (С. Немање) и издајем Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у 8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног
гарсоњеру опремљену у центру
Панчеву 62 m², стан је у приземљу, стамбеног простора 400 м². Тел.
града. Тел. 061/249-11-61
063/89-09-960.
Продајем стан 43 m² у центру врло повољно Тел. 063/85-245-63
Продајем спратну кућу, гаража,
Купујем гарсоњеру или мањи
Вршца, реновиран, Тел. 833-478
Продајем једнособни стан у на плацу од 700 m 2 , може замена једнособан стан. Тел. 061/72-393центру површине 35 m² (соба, и за двособан или једнособан стан 52.
Продајем једнособни стан
кухиња, купатило, тераса) Хитно. са централним грејањем, први
или други спрат у близини центра 44м² код Катедрале, реновирано
Тел. 064/23-55-436.
У Јанову на продају две куће града. Тел. 064/280-58-62 и 837-631. купатило, застакљена тераса,
Мењам гарсоњеру на Војничком одмах усељив. Тел. 064/320-84-14
једна до друге са плацом.
На продају спратна кућа, ул.
Једна је кућа са струјом, водом, тргу за викендицу на брегу (ближе
Светозара Милетића, близу
подрумом 64 m², плац 44 ара (око граду). Тел. 061/294-11-61.
Продајем кућу на селу 30 км од центра. Тел. 060/72-18-959.
4.000m²),са воћњаком, лешником,
Продајем стан у ул. Војводе
виноградом. Друга је викендица са Вршца, са купатилом, у добром
Книћанина 70 од 72 м². Тел.
плацом око 3.000 m². Тел. 065/33- стању. Тел. 061/609-79-17.
Плацеви за продају од 600 m² 064/258-26-96.
55-343
Продајем пола куће, бојлер на
Купујем стан од 60 до 70 m², до 3000 m², на више локација. Тел.
струју нов 80 литара, идропак за
предност Војнички трг. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену воду исправан „Север“, апарат за
060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана, спратну кућу на Гудуричком путу варење „Кончар“, кућа или стан за
електрични шпорет, плински ( могућа замена за стан) Тел. 013/ одржавање и чување. Тел. 064/16858-94.
решо, кухињске елементе, шиваћу 806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез
Приземна кућа комплетно
машину, дечији креветац и дрвени
Јарак, поред пруге. Тел 064-124- намештена, велико двориште,
регал. Тел. 064/186-52-44
башта на плацу величине 6 ари,
Купујем кућу или једнособан 75-57.
Продајем плац на брегу, одмах усељива, Лазе Нанчића 54,
стан. Тел. 060/16-32-372
Продајем плац на мору Горанска улица 1000 m², комплет Вршац. Тел. 064/658-54-99.
Мењам двособан комфоран
Сушћепан код Игала. Тел. 063/257- инфраструктура са предивним
погледом на град, правилног стан у центру, Стеријина улица, са
823
централним грејањем, кабловска,
Продајем кућу 150 m² на плацу облика. Тел. 060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701
9 ари, ужи центар Вршца, близу
Тел. 060/655-23-01
и 064/18-30-312.
поште. Тел. 064/121-62-62
На продају двособан стан,
Продајем гарсоњеру у центру
На продају кућа са сутереном
ул. Првомајска 115/б (преко пута одлична локација, Светосавски Вршца. Тел. 060/167-15-19.
Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе
ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/869-60-13 трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом
На продају спратна кућа са на улаз у позориште. Тел. 063/74- Цвете бр. 5, кућа је двоспратна,
горњи спрат сређен, доњи
свом инфраструктуром шири део 04-088.
На продају приземна кућа на делимично, кућа је квадратуре по
центра. Може замена или договор.
брегу, Јанка Халабуре 33. Тел. етажи 80 м². Тел. 062/144-00-65 и
Тел. 064/280-58-81
065/836-02-55.
Продајем двособни ста 51,5 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 m²,
Мењам двособан стан 59 м² за
m² у Вршцу, приземни са нус
просторијама и гаражом, укњижен 2. спрат. Уз стан иду кухињски кућу, у ул. Стеријиној, централно
без дугова. Улица Првомајска 43/1 елементи, плакар и клима. Одмах грејање, лифт, подрум, две
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957- усељив. Трг Андрије Лукића, терасе(једна ограђена). Договор.
поглед на улицу. Тел. 064/396-20-64 Тел. 830-701 и 064/18-30-312.
70-76 и 066/570-40-00
На продају кућа улица Сремска
Продајем стан у ул. Војводе
Купујем
два
ланца
пољопривредног земљишта у КО бр 5, између „ДИС-а“ и Хемијске Книћанина, број 70 са гаражом,
стан је 72 м². Тел. 064/258-26-96.
Вршац. Понуду слати на телефоне школе. Тел. 063/88-60-704.
Продајем кућу или замена за
Продајем гарсоњерру или
013/28-39-237 и 064/451-24-75
мењам за једнособни стан. Тел.
Продајем кућу на лепом месту стан. Тел. 064/168-58-94.
Продајем гарсоњеру 35 m² у 833-478.
код „Виле брег“ и радијатор мало
Хемограду. Тел. 063/805-57-85.
Хитно продајем једнособан
коришћен. Тел. 064/375-94-59
Продајем стан 45 м² у Вршцу, стан (46) у центру, реновиран са
Плац иза планинарског дома
„Широко било“ погодан за узгој угао Стеријине и Анђе Ранковић, намештајем. Тел. 013/833-478.
На продају двособан стан у
пчела,
викендицу,
воћњак, може замена. Цена по договору.
ширина плаца 10 метара дужина Тел 063/85-48-048 после 17 часова. центру, први спрат, стара градња,
На продају два једнособна стана 57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел.
108 метара. На плацу су дрва (липа
и багрем), пролази струја и вода. у центру од 35 м² и 45 м². Хитно! 064/23-55-436.
Тел. 064/23-55-436.
Продајем викендицу у Месићу.
Тел. 062/873-11-35
Продајем кућу у Избишту, Површине 2000 м², идеална за
Продајем кућу, почетак Борачке
са
комплетном виноград, баштенска кућица,
улице, три нивоа, 200 m², плац 5 приземна
економско прилаз мост, артерска вода, на
ари, градска канализација, вода, инфраструктуром,
гас, 2 струјомера, или мењам за двориште и башта. Тел. 064/390- путу до Караша. Тел. 064/132/45-31.
Продајем кућу у Великом
некретнину у Београду или Новом 62-76.
Мењам стан 43 м², приземље, Средишту, Железничка 158, са
Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор Архитекте Брашована за стан исте окућницом и баштом. Тел. 062/80површине 5,5х7 м од чврстог површине на Светосавском тргу 41-649.
На продају плац (грађевинска
материјала, подигнута на пашњаку исте површине уз моју доплату.
зона) 12 ари, улаз у Павлиш. Тел.
6. класе у површини од 10 ари, Тел. 805-095 звати од 14 до 21 сата
На продају спратна кућа код 062/32-98-12.
уписана у КО Дупљаја у потезу
На продају кућа у Вардарској
„Песак“, шума испред насеља Градске болнице. Хитно. Тел.
улици бр 17 и кућа на Гудуричком
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 061/160-12-15.
На продају плац, грађевинска путу. Хитно са великим плацем.
064/149-94-20.
На продају викендица, потез зона, 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. Тел. 064/23-55-436.
За продају стан од 45 м² преко
Широко било, на плацу од 12 062/32-98-12.
Кућа на продају, у улици пута поште нова радња. Тел. 836ари под воћем, викендица има
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и Скадарска бр.6 у Вршцу. Укупне 096 и 060/385-65-94
површине
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
Број
м2 од
којих је 186
м2
стамбеног СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
простора.
Кућа “ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
поседује
два УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59
дворишта, башту и
могућност
засебна ОГЛАСЕ
стамбена
На продају двособан стан на
060/5000-854.
КУПОН
ЗАдваМАЛЕ
Продајем трособан стан 101 m² простора. Тел. 013/ 832-924 и .061/ Светосавском тргу 6/б, стан 12,
3. спрат, са погледом на улаз у
у центру Вршца, Светосавски трг 60-16-736.
Стан на продају у дворишној позориште. Тел. 064/385-29-47.
бр.5.
Тел. 013/2836-508.
ТЕКСТ
ОГЛАСА: _________________________________________________________
Продајем кућу на веома лепом
На продају кућа у улици Иве згради, која се налази у улици
_______________________________________________________________________
Милутиновића
160а. Повољно. Милоша Обилића бр.6 у Вршцу, месту код Виле брег, постоји
на 1. спрату. Површине 48м2 могућност да се мења за приземну
Тел:_______________________________________________________________________
064/598-3898
На продају двособан стан у са баштом у дворишту која је у кућу. Тел. 064/375-94-59.
На продају кућа (новија спратна
Иве
Милутиновића 80-86 м². Тел. друштвеној својини и могуће је
____________________________________________________________
коришћење. Тел.
и старија
062/511-751.
приземна)
име и презиме даваоца купона
потпис
централно
Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему н а

1232

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

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
Продајем гарсоњеру у Панчеву,
повољно, новија градња, први
спрат, тераса, погодно за студенте.
Тел. 063/822-16-96
Кућа на продају 90 м² са
поткровљем ул. Јанка Халабуре ,
код хале Миленијум, на парцели
680 м². Тел. 060/490-22-07
Продајем
трособан
стан
реновиран, Стеријина 26/6. Тел.
063/890-99-60
Продајем плац 15 ари и 48 м²
са стамбеном кућом од 48 м²,
Виноградарски пут 6. Тел. 063/89099-60
Продајем
грађевинско
земљиште са кућом од 400 м² на
плацу од 8 ари и 97 м². Тел. 063/89099-60
На продају стан од 54 м² центар,
стара зелена пијаца, може са
стварима. Тел. 063/890-9931 и
063/215-854
Продајем реновиран дворишни
стан од 32 м².Тел. 064/448-6655
На продају спратна кућа на
плацу од 700 м², посебно гаража.
Тел 064/280-5862 и 837-631
Продајем плац у потезу КозлукМајдан са виноградарском
кућицом, има градски водовод.
Тел. 060/740-12-10.
Продајем кућу од 53m² са
помоћним објектима 121m², плин,
струја, клима, вода, канализација.
Тел. 064/007-86-68
Продајем плац у потезу
Павлишко брдо погодно за
виноград и воћњак као и пчеларе.
Тел. 060/740-12-10
На продају стан двособан у
центру. Хитно. Тел. 061/160-1215.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Издајем приземну комплетно
сређену кућу (двособан стан) са
економским двориштем и баштом
у близини Хемограда. Тел.063/7263-877.
Издаје се дворишна гарсоњера,
комуналије одвојене, намештена,
интернет, кабловска, центар код
пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/1825-995.
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 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
Издајем намештен стан у
строгом центру града. Тел.
013/806-235.
Издајем собе за студенткињеученице у центру града, посебан
улаз, одвојене комуналије и
централно грејање. Тел. 063/78910-14
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
Издајем собу самици, посебан
улаз. Тел. 064/168-58-94
Студент тражи гарсоњеру у
Зрењанину, у близини техничког
факултета. Тел. 062/255-119
Издајем намештену гарсоњеру
на Војничком тргу. Слободна од 1.
септембра. Тел 013/837-199
Издајем кућу (доњи спрат) без
газде. Тел. 064/130-56-84
Издајем намештену гарсоњеру
у Новом Саду, ул. Лазе Телечког за
110€ месечно. Тел. 013/805-308.
Издајем дворишну намештену
гарсоњеру, одвојене комуналије,
интернет, кабловска, центар код
пиваре, слободна од 1. августа. Тел.
013/838-733 и 063/182-5995.
Студент тражи стан - гарсоњеру
у Зрењанину у близини Техничког
факултета. Тел: 063/257-647.
Издајем намештену гарсоњеру
у центру Вршца, Стеријина. Тел:
069/245-1370.

РАЗНО

Два половна, очувана лимена
поклопца мотора (бубрези) и
предњи лимени блатобран од
Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена 100€.
Тел064/123-17-56.
Нове бокс вреће за тренирање
(вишебојне), са унутрашње стране
велика појачања, дупло дно
(33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин.
Тел 064/123-17-56.
Полован исправан прозор
(80х140цм) „Словенијалес“, очуван,
дупло термо стакло са додатном
кутијом и пласт ролом. Цена 40€.
Тел 064/123-17-56.
Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³,
очуван, 2005. , гаражиран, црвене
боје, ветробран, аутомацки
мењач, мало прешао, тренутно
нерегистрован,
наслон
за
седиште, церада. Хитно! Цена 650
€. Тел. 063/814-11-35.
За продају три веш машине,
две „Горење“ и једна „Самсунг“
ужих димензијаисправне и у
одличном стању, као и машина за
прање судова за 12 особа „Беко“,
исправна, уградна. Тел. 061/30710-85.
На продају старински диванотоман, нову ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw,
стилски сто и столице, храстова
врата. Тел. 063/266-096.
Радила би кућне послове и
бринула о старијој особи. Тел.
064/2880-347 и 013/805-142.
Грађевински послови, врло
повољно и квалитетно. Тел.
062/853-96-51 и 064/479-70-86.
Продајем трпезаријски орман,
комбиновани орман, дводелну
судоперу, 3 тв сточића, мали
прозор 60х60 са сталком, лустер са
5 кугли, тепих. Тел. 061/18-44-316.
На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов
двосед, плински решо са три
рингле, ТВ Самсунг, усисивач
Смсунг, кварцна грејалица и
полица за ТВ.Тел. 065/88-37-420.
Продајем дрвени трокрилни
прозор са стаклима. Тел. 064/38927-38.
Продајем крзнену бунду ¾
дужине, тамно браон, 42 бр, 6000
дин, дугачку белу јакну 42 број,
нову 2500 дин и две беле краће
зимске јакне 42 и 38 број по 2000
динара. Тел. 064/131-91-28.
Продајем угаону гарнитуру
за седење, тамно љубичасту са
фотељом 8000, кревет за једну
особу са мадрацем 7000 дин,
бунду тамно браон 42 број 6000
дин, нову кожну јакну 42 број 6000
дин. Тел. 064/131-91-28.
За продају саднице лешника. Тел.
013/837-631 и 064/285-862.
На продају очуван кауч и
витрина трпезаријска. 013/837631 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. 064/8582495.
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 12ца, 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. 063/3200-19.
Вршим услужно одржавање
дворишта, травњака, сечем и
цепам дрва за ложење и риљам
баште. Тел. 013/861-419 и 063/1462-227.
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. 013/827367.

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.

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. 065/88-06652.
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. 065/65-52350.
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 061/18840-71.
Продајем котао на чврсто
гориво снаге 24 kw. Цена је 15.000
динара. Тел. 064/129-73-23.
Продајем два тучана казана,
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ
ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ
БЕСПЛАТНИ
ОГЛАС ЗА ПОСАО
КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР
За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у
Вршцу, компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао
за позицију конобар/конобарица, као и сомелијер.
Кандидати који испуне услове и буду изабрани, упућују се на обуку
и/или пробни рад у Требиње (Босна и Херцеговина) у Туристички
комплекс Град Сунца и хотеле СЛ Индустрy и СЛ Панорама. Пробни
рад у Требињу ће трајати 3-4 месеца. Кандидати који прођу обуку и
испуне очекивања на пробном раду, биће примани у радни однос у
Вршцу у објекту „Хелвеција“.
Потребни услови:
-ССС, искуство пожељно
-Знање енглеског и/или румунског језика
Пријава за посао треба да садржи ЦВ и пропратно и шаље се
електронски на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком:
Оглас за посао у „Хелвецији“ - конобар.
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. 013/861419 и 064/389-27-38.
Продајем
шпорет
струјаплин, 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.065/25-79100.
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. 013/832153.
На продају врата метална
двокрилна, застакљена 190х190
цм са прозорчићима изнад. Цена
6.000 дин. Соковник велики Бош
нов, цена 6.000 дин Тел. 063/10772-71.
Продајем две плинске пећи
нове, две тучане пећи нове, ТВ
55 цм полован, мини линију нову,
радио касетофон vox нов, мерач
притиска нов, сто и 6 столица.
Повољно. Тел. 064/390-62-76.
Продајем та пећ, скоро нова,
мало коришћена. Тел. 060/08-25724.
Продајем лежај. Тел. 063/311838.
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. 065/45233-37.
На продају Fоrd Siеrra, није
у возном стању погодан за
резервне делове. Тел. 063/73-42609 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 3333-441. 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 3х2,54•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/ 843-5097.
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. 064/19-55269.
Продајем камп приколицу
Адриа, исправну, комплетно
опремљену, регистровану до
новембра 2019. Тел. 064/ 010-8921.
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 013/837631.
Продаје се стега за металне цеви
за скеле, за грађевинаре, цена 250
дин. комад. Тел. 013/837-631 и 024280-58-62.
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. 060/84-35003.

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 061/68062-44.
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 063/89099-31.
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. 061/173-8628 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. 066/95207-27.
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. 062/8727-204
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
штаке,
зглобну
ходалицу, ново, старински дрвени
умиваоник. Тел. 060/740-12-10
Продајем тв „Vox“, „Vivax“ и
„Samsug“, стону лампу и сто за
тв.Тел.833-293 и 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 и кауч. Тел.
066/411-496
Продајем два женска бицикла,
краљицу пећ, роштиљ на струју.
Тел. 064/168-58-94
Продајем тегле од 1 кг, пећ на
нафту (погодна за викендице),
роштиљ на ћумур нов. Тел.
062/420-665
Повољно продајем угаону
гарнитуру на расклапање и једну
фотељу, веома очувано. Тел.
064/339-26-33
Продајем вунени тепих 2,50х1,50
м, тепих 2,00х1,50 м, стазу 250х80
цм, плинску пећ Алфа зидну
грејалицу, електрични радијатор,
Тики бојлер, бојлер 80л, писаћи
сто, шиваћу маину. Тел. 069/86963-71
Продајем дечју формулу, дечје
јакне величине 8,10 и 6, тексас
јакну величине Л. Тел. 069/869-6371
Продајем трпезаријску витрину,
брачни кревет и циркулар. Тел.
060/660-79-61
Повољно продајем ПВЦ врата и
ПВЦ преграде укупне ширине 3,70
м висине 2,65 м за 25.000 дин. Тел.
064/339-26-33
Продајем ловачке пушке ТОЗ-34
Е боксерице, 12 кал. Цеви тврдо
хромиране, карабин 30-06, 2
обарача, оптика 6х42 досач оптике
„Швенк“. Само уз дозволу. Тел.
064/271-7088
На продају инкубатор за
1.000 јаја, бетонски сталак за
сунцобран, алуминијумске цеви
за наводњавање, кавез за коке
носиље за 24 комада. Тел. 064/9912221
Продајем Симпо сет (сто са шест
столица). Повољно. Тел. 064/4486655
На продају електромотори,
вертикални замрзивач, кирби
усисивач, компјутер са монитором.
Тел. 064/235-5436.
На продају 5 ¾ ланца земље 200
метара од Влајковца и 200 метара
од канала ДТД цена по договору.
ТЕл. 063/719-9076
На продају ТВ Vivax - VOX, тв сто,
стона лампа. Тел: 061/295-7098.
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал) са пумпом и
експанзионом посудом, коришћен
2 године. Повољно. Тел: 063/257-647.
Продајем полован тример за
кошење траве (Vilager 1250 S),
купљен прошле године у мају
месецу, још увек у гаранцији. Цена
по договору. Тел: 063/832-1772.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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. 063/482418 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. 062/1175-955.
Продајем Dacia Sandero ambience
1,4, бензинац, 2009. год. 60.000 км,
први власник, гаражиран, 3.200 €.
Тел. 063/107-72-71
Продајем шкоду фабиу 1.2, 2007,
бензин-гас, регистрована до 04.
2020., атестирана до 04. 2021. прешла
137.000 км. Тел. 063/854-80-48 после
17 часова
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 438, 6. АВГУСТ 1999.

ПОСУДЕ ИЗ БРОНЗАНОГ ДОБА
НА ТРГУ
Још је Милекер констатовао у југоисточном делу трга гроб из 4.
века.
Од како су почели радови на уређењу пешачке зоне на Тргу Саве
Ковачевића, поред грађевинара, за њих су живо заинтресовани и
археолози. Не случајно јер су претходна археолошка испитивања
показала да се ради о локацији која може да буде врло значајна.
Пре почетка радова на Тргу Завод за заштиту споменика културе
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (183)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXI ОДЕЉАК
1849-1861.
(НАСТАВАК)

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
из Панчева дао је услове који треба да се испуне, бар када је у
питању археологија, сазнајемо од Марина Брмболића, археолога
из Завода. Наш услов је био да се прате земљани радови и до сада
смо утврдили да у свим отвореним рововима, а има их укупно пет,
има археолошких налаза и то на дубини од 60 сантиметара до
2,60 метра. Углавном се ради о керамичком посуђу, а пронађена је
и једна цела чинија за коју се зна да потиче из бронзаног доба. И
колега Барачки из вршачког Музеја налазио је својевремено на Тргу,
у делу иза парка доста праисторијских посуда из бронзаног доба.
Обиље налаза везано је и за турски период с краја 16. па и до 18.
века.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 438, 6. АВГУСТ 1999.

УСПЕШНА ТУРНЕЈА ВРШАЧКИХ
ФОЛКЛОРАЦА
Чланови Културно-уметничког друштва „Жарко Зрењанин“
вратили су се задовољни са седмодневног гостовања у Грчкој где
су били изузетно примљени од стране домаћина. Учествовали су на
два ревијална фестивала у местима Наоса и Ставродроми где су се
представили богатим културно-уметничким програмом, народним
играма и песмама из свих крајева Југославије. Након сваког наступа

били су награђени бурним аплаузом, а уручене су им и медаље
пријатељства и плакете за учешће на поменутим фестивалима.
Одржали су успешан и добро посећен концерт у Копаносу. На
турнеју је ишло 35 чланова КУД „Жарко Зрењанин“ (први ансамбл,
оркестар и група певача) и како нам рекоше, било је незаборавно и
ни једног тренутка нису се осећали као страни држављани. Вршачки
фолклорци су и овом приликом, по ко зна који пут, представили наш
град у најлепшем светлу.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Подижу се средства за саобраћај. - Граде се путеви.- Отвара се железничка и телеграфска станица. - Полет
трговине. - Виноделство и свиларство. - Прва изложба вина у месту. - Културне вести. - Хуманитарни и
здравствени заводи. - Војни гарнизон. - Несрећни случајеви.
3. и 4. фебруара 1854. г.
бригада ген. Мајора Кордона са
18. пеш. Региментом и батеријом
ракета отпутује преко Панчева у
Земун. На место ње дође овамо,
17. истог месеца, 3 батаљона
са штабом пешачке регименте
принца Варшавског бр.37., од
којих је један батаљон идућег
дана у околини уконакован.
Крајем марта месеца назидане
су, у дворишту празног звања,
2 провијантне пећи за пециво
хлеба војничког, а у кући М.
Бресла уређена је 1. марта
пољска војна болница за
500 болесника. Онда је овде
постојао као војни команданта
фмл. Волф 1).
Почетком маја 1854. год
био је у Вршцу по други пут
надвојвода Албрехт. Он је у
пратњи цивилног и војног
гувернера грофа Короринија,
фмл. Дегенфелда и Марциања
са 3 батаљона пешадије,
батаљоном
стрелаца
и
батаљоном Граничара из Б.
Цркве држао у Вршцу већи
маневар. Одавде после 10 дана
крене се у Оршаву 2).
Крајем маја оду све вршачке
трупе, услед „кримског рата“, у
Романију.
Год. 1860. дођу овамо улани, а
премештен је у Вршац почетком
месеца фебруара један батаљон
пешад.
Регименте
барона
Алемана, бр. 43., и команда
окружне врбонке заједно са
деповом исте регименте 3).
Несрећних случајева било је
ове периоде мање него иначе,
но они се догодише у доба
жалосне г. 1851., да јошт јаче
притисну и онако побуњено
народно
расположење.
У
пролеће 9. и 10. априла букне
ватра на српској страни.
Изишавши из куће „код две
турске главе“ пожар разори 40
кућа. Но вар. представништво,

да би од чести утолило
ову несрећу, одобри 33-ци
страдалника пупиларан зајам и
поклони им из варошке шуме
дрво за грађу 4).
У лето догоди се друга
несрећа, сада од воде. Већ
27. јулија пређе бура преко
наше вароши. Ужасна олуја с
кишом и градом беснила је три
четврт часа, што је починило
грдну штету како виноградима

тако и вароши. Услед тога
вода из јовановог шанца
(Johannesgraben) изађе из
свог корита и поплави не само
околне винограде у равници
лежеће већ се она, ушавши у
варош, разлије по улицама.
Колико висока беше вода види
се и по томе, што је она понела
урбаном улицом од рогља
господске улице до рогља
улице касарнске 30 балвана.
Онда падоше две куће, једна у
улици према урбаној лици 5).
5. августа иступи исти шанац
такође из свог корита и учини

1)Chr. Baumann´sche Aufzeichnungen, str. 91. и седнички записници
2)Chr. Baumann´sche Aufzeichnungen, str. 91. и седнички записници
3)Ibidem
4)Записници седнице од 15. априла 1851. и записници Баумана стр. 82.
5)Chr. Baumann´sche Aufzeichnungen, стр. 83.- Ц.к. министарство

поплаву. Вода узе исти пут као
и 27. априла, само што не беше
тако моћна као први пут. Но
зато се она покаже то јача ноћу
5. августа. Већ с вечери тога
дана била је у Месићу тако јака
киша, да је од ње попадало 12
кућа. Сва ова вода дође и нама
потоком Месић. Већ у зору 6.
августа осете становници поред
Месића на српској страни хуку
од воде. Она, нагло растећи,
продре за часак у станове оних
становника, који немајући
кад ни да се обуку, напусте
куће, да спасу голу душу своју.
Добошари војног гарнизона
и варошки ударе на ларму,
позивајући народ у помоћ. Вода
загуши мост код мале цркве и
стане прелазити преко њега две
стопе високо, а одавде ваљала
се је ширце до тамишградске
улице, да се после излије у
Ведрину. Она је порушила 61
кућу сасвим или у пола, а млоге
друге јако повреди. По несрећи
једно дете утопи се у води,
што није чудо, кад се узме да је
опасност изненада дошла 6).
Комисија, коју изабра вар.
представништво да изнађе
начин како би се сличне
опасности од вароши отклонти
могле, предложи, да се идућег
пролећа Месић од Мајерове
фабрике правце у терезијин
канал упути и да се јованов
поток од црвеног крста, дакле
преко од штаубовог подрума
преко пољане Месић пропусти.
Но пошто је за овај пројект
требало доста новца, одустане
се од њега 7).
С признањем морамо се
опоменути и рада ондашњег
градоначелника Ваца (1851
-1857). Он је по својим силама
вагда делао за напредак ове
вароши. Његов следбеник,
Александар Стојачковић (18571869), радио је у том истом духу.

финанција попусти Вршчанима што су им виногради од туче страдали
1204 ф.27 н К.-М. – Записник седнице од 8. јулија 1858.
6)Chr. Baumann´sche Aufzeichnungen, стр. 84.,85., и записник седнице
од 9. августа 185.
7)Записник седнице од 13. марта 1852.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

1 kg
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

2121

КУЛИН КУВАР
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Свињски рагу
са поврћем
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Пита са орасима и сувим
грожђем
НАМИРНИЦЕ:

500 г кора
200 г млевених ораха
70 г сувог грожђа
400 г шећера
кесица цимета
уље
1 лимун

НАМИРНИЦЕ:

800 г свињске плећке
3 чена белог лука
пола кашичице
мрвљеног кима
2 главице лука
150 г шаргарепе
150 г келерабе
500 мл пилеће супе
150 г грашка
150 мл киселе павлаке
1 кашика кукурузног
брашна
1 кашика концентрата
парадајза
½ кашичице мајчине
душице
1 кашичица сецканог
першуна
1 кашика сенфа
уље
со, бибер

ПРИПРЕМА: Свињску плећку очистити од кожице и жилица
те исећи на комаде. Зачинити га сољу, бибером, мрвљеним
кимом и пасираним белим луком, добро промешати, поклопити
и оставити да мало одстоји. У загрејано уље додати сецкани лук,
посолити га и пржити док мало не омекша. Затим додати месо и
све заједно пржити док не испари течност коју је месо испустило.
По месу просејати брашно и пржити док мало не потамни.
Додати концентрат парадајза, мајчину душицу, налити супу и
толико воде да покрије састојке те на лаганој ватри динстати
отприлике сат времена. У тигању, на две кашике загрејаног уља,
додати шаргарепу и келерабу исечене на коцкице и сецкани
першун. Посолити, измешати састојке и на лаганој ватри пржити
6-7 минута. У шерпу са месом додати омекшало поврће и грашак,
па кувати још петнаестак минута. Када је рагу готов, у посуду с
павлаком умешати сенф и добијену смесу умешати у састојке у
шерпи. Оставити да још једном проври и послужити.

Бела крем чорба
са 2 врсте меса

ПРИПРЕМА: Помешати орахе, суво грожђе и цимет
са 100 грама шећера. Слагати по 3 коре и сваку покапати
са мало уља. Посути филом од ораха и уролати. Поступак
поновити све док има кора (то су 4 јуфке). Подмазати плех
и поређати питу. Ставити јуфке да се пеку у претходно
загрејаној рерни на умереној температури. За то време,
остатак шећера скувати у ½ л воде с лимуном исеченим
на комаде. Добијеним сирупом, док је још врућ, прелити
прохлађене јуфке пите.

Мафини са орасима

НАМИРНИЦЕ:
1 главица црног
лука
уље
150 г јунећег
рибића
1 пилећи батак и
карабатак
100 г пилећох
прса
2 шаргарепе
1 корен першуна
1 корен
пашканата
1 кашика
брашна
2 кромпира
1 кафена
шољица
со
2 кашике
павлаке

ПРИПРЕМА: Исецкати главицу црног лука

и издинстати на уљу. Кад лук порумени, додати
ситно сецкан јунећи рибић, пилећа прса одвојен
батак и карабатак, на коцке исечене шаргарепе
и першун и пашканат. Долити пола литре воде и
кувати на умереној температури. Кад је кувано,
умешати кашику брашна, долити још 1,5-2 л
воде и наставити с кувањем. У проврелу чорбу
убацити ситно исецкан кромпир и пшеницу.
Када пшеница буде кувана а месо и поврће буду
мекани, чорбу посолити и зачинити умућеним с
павлаком.

НАМИРНИЦЕ:
2 јаја
120 г шећера
2 ванилин шећера
1 дл уља
½ дл млека
120 г брашна
25 г мака
1,5 кашичица прашка
за пециво
прстохват соли
екстракт ваниле
Фил:
2 жуманца
5 кашика шећера
300 г маскарпоне сира
1 дл слатке павлаке
2 беланца
1 кашика рума
шака крупно сецканих
ораха

ПРИПРЕМА: Јаја, шећер и ванилин
шећер добро умутити. Додати уље и
млеко па све лепо сјединити. Брашно, мак,
прашак за пециво и мало соли сјединити
у другој посуди, лагано додавати првој
смеси и додати неколико капи екстракта
ваниле. Масу сипати у калупе за мафине
(не више од 2/3 калупа) и пећи у претходно
загрејаној рерни 15-20 минута на 180°Ц.
Оставити да се охладе. Фил: Умутити шећер
са 2 жуманцима, додати маскарпоне сир,
умућену слатку павлаку, снег од беланаца
и рум. Филовати печене мафине и посути
их ситно сецканим орасима.
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СПОРТ

Ф О ТО Р Е П О Р ТА Ж А

СПОРТСКО ЛЕТО У ВРШЦУ 2019.
У организацији Спортског Савеза,
Уније студената, Удружења “Из
принципа” а под покровитељством
Града Вршца, на градском језеру су
се протеклих дана одвијале завршне
борбе за коначан пласман у малом
фудбалу, одбојци на песку и баскету
три на три у оквиру Спортског лета
2019.
Члан Градског већа задужен за
спорт, Бобан Богосављевић, захвалио
се на учешћу свим такмичарима ,
волонтерима и спонзорима и рекао
да ће Град наставити да ради на
изградњи спортске инфраструктуре
и организацији оваквих и сличних
манифестација.
РЕЗУЛТАТИ:
Мали фудбал: 1. место: Барса, 2.
место: Без имена, 3. место: Амигоси
Баскет 3 на 3: 1. место: Бакице, 2.
место: Кухиња, 3. место: Главице
Шут за три поена: 1. место: Коча
Јововић, 2. место: Милан Мунижаба,
3. место: Милош Болтић
Одбојка на песку: 1. место: Ескада
бар, 2. место: Против, 3. место: Салон
намештаја стил
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