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

Пољопривредна школа „Вршац“ добила је 
савремени пластеник, који представља последњу 
реч модерне технологије, где ће њени ђаци 
имати практичну наставу и увид у нови начин 
производње који се примењује у повртарству. 
Реч је о ИПА пројекту прекограничне сарадње 
Србија- Мађарска који 85 одсто финансира ЕУ, 
а остатак партнери у пројекту: Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство, као водећи партнер, Институт 
за ратарство Нови Сад и новосадски Фонд за 
европске послове. Прекогранични партнер 
у пројекту је је Влада Жупаније Чонград у 
Мађарској.

Пројекат је у завршној фази, савремени 
пластеник је инсталиран на економији 
Пољопривредне школе „Вршац“ и спреман 
за прве повртарске биљке. Пластеник је 
власништво Покрајине, а поменутој вршачкој 
школи уступљен је на пет година. Последњу 
проверу обавио је представник Покрајине који 
је пластеник обишао прошле суботе у пратњи 
домаћина.

- Потрудили смо се да, инсталирањем 
овог пластеника, омогућимо ученицима ове 
школе и свим пољопривредницима, окупљеним 
око Пољопривредног инкубатора „Банат 
Агрино“, да се упознају са тим на који начин се 
могу третирати пољопривредне културе на 
савремени начин, уз примену дигитализације, 
објашњава Предраг Рајић, пројектни менаџер. 
- Пластеник је осмишљен тако да се све путем 
апликације, преко мобилног телефона, буквално 
може радити. Да ви из своје куће можете да 
подесите температуру, затворите пластеник, 
мерите колика је влажност и ваздуха и 

земљишта, какви су метео услови и да, наспрам 
тога, управљате пластеником и да не морате да 
долазите до њега. На овај начин можете видети 
да се пољопривредне културе могу и овако, 
лакше и једноставније третирати и дати више 
приноса.

Јер, према речима Рајића, до сада 
пољопривредници нису успевали да створе 
такве услове да уложена енергија кореспондира 
са резултатом производње. Улагали су више 
енергије, а добијали мање резултате. 

- Применом савремене технологије, са 
мање енергије и мање времена може се постићи 
више, идемо у корак са развијеним светом, 
закључује представник Покрајине.- С друге 
стране, у овом пројекту и ми сами пласирамо 
своје знање, наши стручњаци су признати, 
Институт је врло цењен, имамо озбиљну сарадњу 
са најразвијенијим државама света. На овај начин 
желимо да покажено пољопривредницима да 
имамо стручњаке кадре да их науче, едукују, а 
на њима је само да раде, што и јесте најважнији 
део производног процеса. Ми желимо да им 
помогнем, јер пољопривреда је кључна за сваку 
државу.

Рајић је подсетио да је ово пилот пројекат 
и да је овакав савремен пластеник реткост и у 
развијеним европским земљама. Он је изразио 
задовољство што су Пољопривредна школа 
„Вршац“ и Пољопривредни инкубатор „Банат 
Агрино“, формиран у оквиру пројекта, пионири 
у једном оваквом подухвату.

Током трајања пројекта, организоване 
су бројне радионице за едукацију ученика 
овдашње Пољопривредне школе и свих 
заинтересованих пољопривредника окупљених 

око Пољопривредног инкубатора „Банат 
Агрино“. Последња радионица биће одржана у 
Мађарској наредне седмице.

Срђан Клиска, директор Пољопривредне 
школе „Вршац“ указао је на значај практичне 
наставе у образовном процесу ученика и додао:

- Јако је битно да настава не буде само 
школовање на папиру, са апстрактним стварима, 
већ морате ђацима практично да покажете 
нове технологије, сматра директор Клиска. – То 
раније није било омогућено школама. Сматрам 
да још увек нисмо потпуно успели у томе, али 
морамо свакодневно да се трудимо да у школу 

довлачимо нове технологије, да деца знају чему 
ће сутра тежити, како треба да изгледају њихова 
пољопривредна газдинства и шта је оно што их 
чека у пољопривредним предузећима где ће 
радити. Сматрам да је ово будућност школства 
и дуалног образовања где ћете ђацима морати 
да прикажете реалне услове са којима ће се 
суочити када напуне 18, 19 годиина и почну да 
раде.

Уз ову вршачку средњошколску установу, у 
пројекат су укључене и Пољопривредне школе 
из Футога и Руме.

Ј.Е.

ЗАВРШЕТАК ИПА ПРОЈЕКТА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА - МАЂАРСКА

САВРЕМЕНИ ПЛАСТЕНИК СПРЕМАН ЗА ПРОИЗВОДЊУ

Радови на инвестиционом 
одржавању велике сцене, односно 
комплетном уређењу велике сале 
Народног позоришта “Стерија”, 
увелико су у току. Скинути су стари 
етисон и тапете, уместо којих ће бити 
постављени нови, биће замењена 
и завеса и реновирана сцена, а 
предвиђена је и репарација свих 
седишта. У питању су обимни радови, 
финансирани кроз пројекат “Градови 
у фокусу”, за који је Министарство 
културе и информисања одобрило и 
доделило девет милиона динара.

- Наш је Вршац град који има врло 
дугу и богату културну историју, али 
има и изузетно осетљиву и неговану 
позоришну публику, и ми смо веома 
захвални, пре свега републичком 
Министарству културе и информисања 
што је то препознало, а препознало је и 
проблеме које , нажалост, имамо”, каже 
в.д. директора Народног позоришта 
“Стерија”, Ивана Ранимиров.

Већих улагања у реновирање и 
сређивање овог објекта, наводе у 
вршачком позоришту, није било више 
од 40 година.

- Последња рестаурација рађена 
је око 1970. године, тако да смо јако 
радосни што смо дочекали да сала 
заблиста, не само ми из куће него и 
грађани Вршца. Радови су почели 
почетком септембра, и очекујемо 
и надамо се да ће рокови бити 
испоштовани и да ће бити завршени 
до половине новембра, тачније до 15. 
када очекујемо и отварање “Вршачке 
позоришне јесени”, додаје Ранимиров.

Како је раније најављивано, 
ово ће бити само прва од бројних 
реконструкција објекта које ће 
уследити, и која ће велелепној сали 
дати сјај и изглед који заслужује. У 
новом руху, дочекаће Вршчане и госте 
на 27. фестивалу позоришне класике.

М.Т.
Фото: И.В.

ПОСЛЕ ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ ОБНАВЉА СЕ ПОЗОРИШНА САЛА У ВРШЦУ

ПОЗОРИШТЕ У НОВОМ РУХУ ЗА ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ

На основу члана 51б Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)  и члана 54 Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС“, бр. 64/2015) Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 
управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ИЗМЕНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРШЦА

 ЗА ПРОСТОР ТРГА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

Излагање нацрта плана у холу зграде Скупштине Града Вршца, Трг победе бр.1, траје 15 дана од дана објављивања овог огласа.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложени нацрт плана за време трајања јавног увида у писаном облику и предају их путем 

писарнице Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца.
Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца свим заинтересованим лицима пружиће потребне 

информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на нацрт плана. 
У току јавне седнице Комисије за планове Града Вршца, која ће бити одржана 21.10.2019. године у 12,00 сати у 3. сали зграде Скупштине Града Вршца, сва 

физичка и правна лица која су поднела примедбе на нацрт планског документа у писаном облику могу образложити достављене примедбе. 
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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Град Вршац и СУБНОР Града Вршца обележили 
су 75 година од ослобођења града од фашизма у 
Другом светском рату, 2. октобра. Централни део 
прославе била је свечана академија одржана у 
конгресној дворани Центра Миленијум на којој 
су уручена признања овогодишњим лауреатима. 

Октобарска награда, коју додељују Град 
Вршац и СУБНОР Града Вршца, припала је 
Ђорђу Крстову за врхунски допринос у области 
привреде и виноградарства, афирмацију града 
Вршца, очување традиције антифашизма, као 
прилог борбе за слободу и мир. 

Медаља борца, највише признање СУБНОР-а 
Србије, додељена је Чедомиру Ћурчићу, 
професору историје у пензији. Награда му је 
додељена у знак признања и захвалности за 
допринос заједничкој борби над фашизмом, 
за афирмацију трајних вредности НОР-а, 
слободарских и антифашистичких вредности, 
за зближавање и пријатељство међу људима, 
народима и државама.

Свечаној академији присуствовали су 
представници Амбасада Руске Федерације и 
Белорусије у Србији, а Њ.Е. амбасадор Украјине 
Александар Александрович послао је телеграм 
са образложењем да је спречен да дође на 
свечаност и упутио поруку да рата више не буде. 

Академији су присуствовали градоначелница 
Драгана Митровић са сарадницима, 
представници СУБНОР-а Србије, Војводине 
и Вршца, удружења ратних и мирнодопских 
инвалида. 

Пре свечане академије положени су венци на 
спомен костурницу палим борцима на Градском 
гробљу у Вршцу.

„Вршачка кула“ је ушла у штампу пре свечане 
академије тако да ћете  детаљнији извештај 
обележавања 75 година од ослобођења Вршца 
у Другом светском рату читати у наредном броју.

Ј.Е.

Вишедеценијски напори и жеља 
мештана Павлиша да се у селу изгради 
канализација, најзад су уродили плодом. 
Павлиш је прво село на територији Града 
Вршца које добија канализацију. Почетак 
радова обишла је градоначелница Вршца 
Драгана Митровић, у пратњи сарадника и 
представника извођача, а овом значајном 
тренутку присуствовали су бројни 

мештани Павлиша, задовољни што ће 
пројекат изградње сеоске канализације 
бити реализован.

- Пројекат је вредан 300 милиона 
динара и финансира се делом из буџета 
Града Вршца и делом из Покрајине - Управа 
за капитална улагања АП Војводине, 
наглашава градоначелница Митровић. 
- Потписали смо вишегодишњи уговор. 

Током ове године предвиђено је 45 
милиона из Покрајине и 35 милиона је 
издвојио Град Вршац. Пошто је уговор 
на неколико година, град има обавезу да 
обезбеди средства и за идућу годину како 
бисмо крајем 2020, можда и почетком 2021. 
године, завршили успешно овај пројекат. 
Улагањем у комуналну инфраструктуру, 
обезбеђују се не само квалитетнији услови 
живота за све људе који овде живе, већ је 
важно и због изворишта воде у Павлишу. 
Изградњом канализационе мреже на 
минимум ће се свести могућност загађења 
када је у питању извориште воде. Ово 
је само почетак када је реч о изградњи  
инфраструктуре. У плану су, пре свега, 
пројектовање канализације и пречистача 
за Уљму и Избиште, као и за Гудурицу и 
Велико Средиште. Оно што је јако важно 
јесте да људи, који живе на селу, имају 
једнаке услове живота као и грађани 
Вршца.

Градоначелница је нагласила да је 
један од приоритета и наредних корака 
ка квалитетнијој инфраструктури, замена 
старих азбестних цеви у водоводној мрежи. 
Она је  најавила да је већ урађен пројекат 
за град који ће бити остварен у сарадњи 

са Канцеларијом за капитална улагања. По 
комплетирању документације, очекује се и 
почетак радова.

- Ово је историјски тренутак за Павлиш 
који жељно чекамо добрих тридесетак 
година, рекао је Борислав Ивковић, 
секретар Месне заједнице Павлиш. - Знали 
смо да село то не може само да уради, дуго 
смо покушавали да добијемо нека средства 
од општине и шире друштвене заједнице 
и најзад је дошао тај тренутак да почне 
изградња канализације. 

Ивковић је подсетио да ће, изградњом 
канализације, Павлиш имати комплетну 
инфраструктуру. Водовод је изграђен 
1967. што је, према његовим речима, било 
реткост у екс Југославији да село има 
водоводну мрежу.  

- Канализација за мештане Павлиша 
много, много значи, рекла је житељка 
Босиљка Живић. Ми смо поносни на наше 
село, увек смо били удружени, помагали 
смо и за школу, и за терен, и за цркву. 
Срећни смо, пресрећни што ћемо добити 
канализацију и хвала свима који су учинили 
да се то уради. 

Ј. Ерски

ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК ЗА МЕШТАНЕ ПАВЛИША

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

На 39. седници Скупштине Града Вршца 
одборници су разматрали укупно 12 тачака 
дневног реда, а сви предлози, одлуке и решења  
усвојени су већином гласова. Заседање је 
трајало нешто мање од сат времена.

На почетку седнице одборници су 
разматрали и већином гасова усвојили 
Одлуке о давању сагласности и одобравању 
продаје непокретне и покретне имовине ДОО 
“Хелвеција” Вршац Данијелу Мохану из Барица 
и Мидала инвест груп ДОО Вршац. На седници 
је усвојена и одлука о матичним подручјима 
на територији града Вршца донета у складу са 
Законом о матичним књигама према којој је 
уместо досадашњих 23 предвиђено 6 матичних 
подручја на територији града. 

- Матично подручје Вршац чине насељена 
места: Вршац, Вршачки Ритови, Павлиш, 
Потпорањ, Ватин, Ритишево и Мали Жам. 
Матично подручје Гудурица чине насељена 
места Гудурица, Велико Средиште, Мало 
Средиште и Марковац. Матично подручје 
Куштиљ чине насељена места: Куштиљ и 
Војводинци. Матично подручје Јабланка чине 
насељена места Јабланка, Месић и Сочица. 
Матично подручје Стража чине насељена места 

Стража, Парта и Орашац. Матично подручје 
Уљма чине Уљма, Влајковац, Избиште, Загајица 
и Шушара, известио је одборнике Петар Павков, 
начелник Одељења за општу управу Града 
Вршца.  

Као одговорна локална самоуправа Град 
Вршац ушао је у поступак разматрања даљег 
ефикасног управљања трошковима уличне 
расвете и одборници су усвојили Одлуку 
о давању сагласности и усвајању предлога 
Пројекта јавног приватног партнерства на 
реконструкцији, рационализацији и одржавању 
система јавног осветљења применом мера 
уштеде енергије на територији  Града.

- Тренутно Град плаћа негде око 35 
милиона за трошкове електричне енергије и 
дистрибутивне трошкове испоруке електричне 
енергије и трошкови одржавања наше мреже 
су негде од 12 до 20 милиона у зависности 
од године и у зависности какве програме 
одржавања имамо. Јавно приватно партнерство 
подразумева да Град као јавна установа , као 
јавни субјекат са неким приватним субјектом 
направи такав однос да у кратком року обезбеди 
обнову целе електричне мреже, да успостави 
енергетски ефикасан систем који ће пружити 

и квалитетно осветљење. Ово нам је шанса да 
попунимо и сва она места која до сада нису била 
квалитетно осветљена и да на тај начин дођемо 
до квалитетне услуге за све наше становника, 
рекао је Мирослав Ступар, члан Градског већа за 
привреду. 

Одборници су донели и Одлуку о давању 
на коришћење непокретности у јавној својини 
Града Вршца Основној школи „Младост“ у Вршцу. 
Усвојили су више Решења о изменама решења 
о именовању чланова школских одбора као 
и Решење о давању сагласности на одлуку 
надзорног одбора ЈКП Други октобар о усвајању 

ценовника о преузимању споредних производа 
животињског порекла према којој се оно уместо 
21 сада наплаћује 27 динара по килограму а 
трошкове за физичка лица преузима Град.

Донете су и Одлука о измени израде плана 
детаљне регулације централне зоне Града 
Вршца за простор Трг Зелена пијаца  и Одлука о 
усвајању прве измене Локалног акционог плана 
запошљавања Града Вршца за 2019. годину како 
би се он ускладио са националним  акционим 
планом.

М.Т. 
Фото: А. Путник

ОДРЖАНА 39. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ОДОБРЕНА ПРОДАЈА ДОО “ХЕЛВЕЦИЈА”

ГРАД ВРШАЦ И СУНБОР ОБЕЛЕЖИЛИ 75 ГОДИНА ОСЛОБОЂЕЊА ОД ФАШИЗМА

УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА ЧУВАРИМА ТРАДИЦИЈЕ АНТИФАШИЗМА

Чедомир Ћурчић, добитник Медаље 
борца 

Ф
ото А. Путник

Октобарска награда припала је Ђорђу 
Крстову
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Пиринач на 
индијски начин 

КУЛИН КУВАР

Манго колач  
НАМИРНИЦЕ:

Кора:
250 г интегралног кекса
400 мл бистрог сока од поморанџе
мало путера за подмазивање плеха
Фил и воће:
250 г шлаг крема
150 г хладног млека
200 г шећера у праху
500 г киселе павлаке 
300 г зрелог манга
200 г поморанџе 
Глазура:
желатин
сок од поморанџе

ПРИПРЕМА: Кекс потопити у сок од поморанџе (водити 
рачуна да се не распадне). Плех подмазати путером и 
поређати натопљени кекс. Сваки кекс додатно залити 
кашиком сока. У посебној посуди умутити шећер у 
праху с киселом павлаком и додати шлаг крем. Манго и 
поморанџу ољуштити и исећи на коцкице и додати филу. 
Фил сипати преко коре. Желатин размутити у хладном 
соку од поморанџе и када је припремљен, глазирати 
колач. Ставити у фрижидер да се стегне и добро охлади

Гус та чорба са 
печуркама

Брзи воћни колач
 

НАМИРНИЦЕ:

3 јаја
5 кашика шећера
5 кашика брашна
1 кашичица прашка за 
пециво
Фил:
300 г воћа по избору
1 кесица пудинга од 
ваниле
½ л млека
4 кашике шећера

НАМИРНИЦЕ:

200 г пиринча дугог зрна
30 г сочива
100 г индијског ораха
100 г фета сира
лук
кари

НАМИРНИЦЕ:
  

300 г 
шампињона
2 главице црног 
лука
1 кашика 
брашна
1 дл павлаке
1 веза першуна
50 г уља
мало сока од 
лимуна
бибер, со

ПРИПРЕМА: На мало уља пропржити 
ситно сецкан црни лук. Додати опране и исецкане 
шампињоне. Прелити водом, зачинити и кувати 
на лаганој ватри. При крају кувања сипати 
размућено брашно (у малој количини чорбе). 
Прокувати још мало, па прохладити чорбу и 
умешати сок од лимуна и павлаку. Посути с доста 
сецканог першуновог лишћа.

ПРИПРЕМА:  Добро умутити беланца 
са шећером. Додати жуманца, брашно 
и прашак за пециво. Полако умутити и 
сипати у подмазан калуп. Кад је тесто 
печено, извадити га из калупа. Оставити 
да се охлади. Направити пудинг према 
упутству с кесице (прах размутити у мало 
хладног мелека, додати шећер и потом 
сипати у остатак кипућег млека). На тесто 
сипати пудинг, а затим поређати воће. 
Готови колач, по жељи, залити преливом 
за торте.

ПРИПРЕМА: Скувати пиринач. Исецкан индијски орах 
кратко пропржити, ставити на пиринач и поклопити. Скувати 
сочиво. Помешати сочиво, пиринач, фета сир и насецкани лук. 
Умешати прелив од маслиновог уља, сока од лимуна, мало 
карија, соли и бибера. Прелити пиринач и измешати.
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Како сте се определили за 
ветерину? Од када је та љубав 
према животињама? 

- Још као мали, већи део 
детињства провео сам код мог 
деда Живе на селу, у Великом 
Гају. Волео сам да будем са 
животињама, да их посматрам, 
радим са њима. Поготово сам 
заволео коње. 

Иначе, нисам ја одувек желео 
да будем само ветеринар. Хтео сам 
да будем и пилот, а већ дуго свирам 
гитару, мислио сам да ћу и тиме да 
се бавим, да будем музичар. А, онда 
сам уписао средњу ветеринарску 
школу у Вршцу, после две године 
заједничког образовања, ишао сам 
2 године у Пољопривредну школу 
за ветеринрског техничара. После 
сам уписао Факултет ветеринарске 
медицине у Београду и завршио 
у року, као један од најбољих 
студената. 

Наставили сте са едукацијом 
и по завршетку факултета?!

- Чим сам завршио факултет, 
запослио сам се, радио сам 
са великим животињама, 
говедима и коњима. Уписао 
сам постдипломске студије 
на ветеринарском факултету, 
докторирао сам на медицини 
коња, то највише волим да радим. 
Нема нешто много коња по Србији, 
али нема ни ветеринара који се 

њима баве. Неколико пута сам био 
у Италији на едукацији везано за 
асистирану репродукцију коња и 
један сам од ретких ветеринара у 
Србији који се тиме баве. То је оно 
што волим да радим и мислим да то 
чиним успешно. Власници доводе 
кобиле из целе Србије овде на 
вештачко осемењавање, резултати 
су исти као у Италији. Једино што 
су ветеринари у Италији много 
боље плаћени од нас овде и имају 
много боље услове. Али, резултати 
су нам готово исти. Бавим се и 
науком. Објављивао сам и радове 
у стручним научним часописима, 
држао сам предавања, радионице 
на домаћим и интернационалним 
семинарима. Имам звање научног 
сарадника Научног института за 
ветеринарство Србије.

Чиме се све бавите када је 
реч о струци?

- Поред медицине коња, у 
последње време бавим се највише 
лечењем кућних љубимаца. 
Кад сам 1994. почео да радим, 
пре свега сам радио са великим 
животињама, било их је много, 
и није било проблема да нађем 
посао у струци. Могао сам да 
стекнем завидно искуство, за 
разлику од младих ветеринара 
данас који немају где. Биле су 
огромне фарме, са 3.000 јуница, 50-
60 коња, 350 крмача... У последње 
време све је мање и мање стоке по 
терену. Ветеринари се све више 
баве углавном лечењем кућних 

љубимаца, то је у целом свету 
тренд. Мали број ветеринара бави 
се лечењем стоке. Морамо све 
више да се едукујемо, опремамо, 
пратимо нова достигнућа како 
бисмо одговорили захтевима и 
могли да пружимо квалитетну и 
адекватну услугу.

Ветеринари као и лекари, 
немају класично радно време. 
Имате ли неке необичне 
пацијенте?

- Да. Нема радног времена. 
Наши пацијенти не знају кад је 
викенд, празник. Немамо много 
времена за себе. Ако човек 
хоће да се озбиљно бави овим 
послом, онако како треба, мора 
да одговори на сваки позив и да 
жртвује неке друге ствари да би 
све то постигао. 

Има и занимљивих пацијената. 
Августа 2017. године донели су 

нам роду са поломљеним крилом. 
Био је то изазов за нас, јер такву 
животињу треба анестезирати, 
урадити операцију и после је 
пробудити. Задовољан сам јер смо 
успели све то да урадимо успешно. 
Убацили смо један лаки клин и 
нешто жице у њено крило, иако 

то нисмо учили ни у школи, ни на 
факултету. Операција је успела у 
потпуности, рода се опоравила. 
Није могла те године да отпутује, 
али остала је жива и крило је 
зацелило.

Доносили су нам и леминге. 
Нико други није хтео да их 

оперише. Донели су га из 
Петровца на Млави. Оперисали 
смо му тумор, лепо се опоравио. 
Држали су га као кућног љубимца. 

Да ли су Вам птице чести 
пацијенти?

- Има их, али не тако често. 
Мој први пацијент био је голуб. 
Човек је довео повређеног голуба. 
Био ми је прва птица коју сам 
уводио у анестезију. Мислио сам 
да нећу успети. Међутим, птица 
се опоравила и после 12 година 
поново је довео власник због неке 
повреде. Нисам ни знао да голуб 
може толико дуго да живи. 

Бринете о здрављу кућних 
љубимаца. Има ли их све више у 
Вршцу у последње време?

- Све више кућних љубимаца 
долази, лечи се, мислим да људи 
све више воде бригу о својим 
љубимцима. Било је ургентних 
ситуација које захтевају стварно 
завидно  медицинско знање и 
што се тиче анестезије, али и 
хирургије. Међутим, не можете 
увек све животиње да излечите, 
неке дођу са неизлечивим 
болестима, па је онда врло тешко 
саопштити власнику да његов пас, 
или маца, не могу да се излече. 
Лепо је кад се животиња излечи, 
кад се све добро заврши, кад смо 
сви задовољни. Али, има и тужних 
ситуација кад морате да успавате 
кућног љубимца, нажалост. Моје 
је мишљење да животиње колико 
год да су болесне, ако може да 
им се помогне - може, а ако  не, 
свакако их не треба оставити да 

трпе бол и патњу. Има људи који 
држе псе са огромним туморима, 
али мислим да су људи све више 
свесни тога. Ми не успављујемо 
животиње зато што власник то 
жели, већ само ако су болесне и 
ако се животиња пати. 

- Једини начин контроле 
популације паса и мачака је 
стерилизација. Ако не желите да 

се животиња репродукује, то је 
најбезбедније. Неки мисле да је то 
у реду, други да није. Траже људи 
и кастрације и стерилизације 
женских животиња, али нису нам 
то, у последње време, најчешће 
операције, као пре пар година. 
Сада често радимо и операције 
тумора, које не заостају за 

САША ЛАУШ ЧЕТВРТ ВЕКА БРИНЕ О ЗДРАВЉУ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА И ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА:

СВУ ЉУБАВ И ПАЖЊУ ЖИВОТИЊЕ 
ВИШЕСТРУКО ВРАЋАЈУ ВЛАСНИЦИМА!
Саша Лауш већ 25 година лечи домаће животиње 
и кућне љубимце у Вршцу и околини, а неретко му 
долазе власници из свих крајева Србије и доводе 
своје животиње, посебно коње. Они и јесу највећа 
опсесија ветеринара др Лауша, који је и докторирао 
на тему из медицине коња. Ишао је у Италију на 
бројне едукације везано за асистирану репродукцију 
коња и један је од ретких ветеринара у Србији који 
се тиме баве. Лаушеви пацијенти су не само коњи, 
већ све животиње. Оперисао је једну роду која је 
поломила крило, лечио леминга кога су власници 
довели из Петровца на Млави, једног голуба, као и 
много вршачких кућних љубимаца. Највећа награда 
је, каже, када се животиња опорави и када су срећни 
и власник и ветеринар који је успешно обавио 
интервенцију.
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стерилизацијом. Све више нам 
доводе псе да бринемо о њиховим 
зубима, најчешће скидамо 
каменац, а ако треба, вадимо зубе.

Животиње су чудни 
пацијенти, не могу да говоре 
о својим здравственим 
проблемима. Колико је тешко 
поставити дијагнозу код њих?

- Прилично је тешко. Наши 
пацијенти не умеју да говоре, 
власници често не кажу све што би 
нама би могло да помогне. Дешава 
се и да нам кажу нешто што нас 
скрене на сасвим други пут. Када 
би се упоредили са лекарима, 
онда би то било најсличније са 
педијатрима који раде са малом 
децом. И мала деца не знају да 
кажу шта им фали, лекар мора да 
открије сам. Међутим, сада има 
доста дијагностичких помагала, 
што тестова, што инструмената, 
тако да можемо лакше да 
сагледамо стање животиње. 

Колико је напредовала 
технологија за последњих 
25 година колико сте ви у 
ветерини?

- Кад сам завршио факултет, у 
употреби је био углавном само 
рендген. Није га било у свакој 
амбуланти, а сад је то постало 
стандардно: рендген, ултра звук, 
лабораторијска дијагностика... 
Све дијагностичке методе које 
се користе у хуманој медицини, 

сад се користе и у ветеринарској 
медицини. Наравно, наша земља 
не може баш све то да прати, али 
после извесног времена, сви ти 

апарати долазе и код нас. Што 
опет захтева константне едукације 
ветеринара, стално учење. 

- Лекова за велике животиње 
имамо, производе се, увозе се, 
углавном. Кад су у питању кућни 
љубимци, маса лекова које 
користимо или прописујемо на 
рецепт су из хумане медицине. 
Што се тиче лекова за коње, доносе 
се из иностранства, код нас их баш 
и нема, јер и коња има мало. 

- Имам добру сарадњу са 
Ветеринарским факултетом у 
Београду и повремено ми долазе 
студенти на праксу. Још од 2008. 
године дође по читав аутобус 
студената на вежбе.

Коњи су Ваша специјалност 
и велика љубав. Какве су то 
животиње?

- Ја волим коње. Многи људи 
их се боје. Али, коњи су предивне 
животиње, паметне, не треба их 
се плашити, треба их поштовати. 
Мали број ветеринара се уопште 
бави медицином коња како код нас, 
тако и у свету. И у раду са коњима 
користе се сви дијагностички 
апарати (ултразвучна, рендгенска 
дијагностика, ендоскопска) као и 
у другим гранама медицине, само 
што је та опрема мало скупља, 
јер коњи су велике животиње, не 
можете баш са сваким рендгеном 
да га снимите. 

Колико је тешко радити са 
коњима као пацијентима?

- Као и са свим животињама. 

Није лако ни краву лечити. На 
већини светских клиника за коње, 
бар 60 до 70 одсто особља су жене, 
значи да не захтева неку физичку 
снагу. 

Да ли сте имали неко 
негативно искуство у раду са 
животињама?

- Некад је проблем прегледати 
животињу, поготово коње, 
посебно кад власници нису вични 
да их придрже, или се и они плаше. 
Међутим, данас постоје средства 
којима се лако смири животиња 
да можемо да је прегледамо. 
А, обично животиње које су 
поприлично болесне, оне су и 
мирне. Никада ме није ни угризао 
ни ударио коњ, бар не до сада, али 
ме је ујео пас, и мачка, ударила ме 
је и крава много пута. Али, све је то 
саставни део посла.

Волите ли своју професију? 
Шта је то лепо у њој?

- Наравно да волим свој посао. 

Лепо је то моје занимање. Стално 
сте са животињама. Ја волим да 
радим са животињама, боље него 
са људима. То ми прија, опушта ме. 
Некад је то и заморно, кад вас неко 
позове у време које сте планирали 
да се посветите себи, породици, 
али шта ћете, нису животиње 
криве што се порађају  у поноћ. 

Најлепша награда је кад 
видите да сте неком помогли. 
Онда се животиње добро осећају, 
власници су срећни, а и ви као 
ветеринар. Неке животиње не 
показују ништа,  али имам осећај 
да неки пси исказују захвалност 
што им помажете. Неки чак и траже 
помоћ. Имали смо пса, пацијента 
са тешком инсуфицијенцијом срца, 

лечили смо га стално 8 месеци. 
Када је постало неиздрживо, пас је 
сам дошао у ординацију, стао код 
стола, и као да је тражио помоћ. 
Била је то женка. Неке животиње 
као да знају. 

Где сте провели детињство?
- Родио сам се 1968. Тада су моји 

родитељи живели у Дужинама. Не 
сећам се ја тога, ту сам се само 
родио, тако ми кажу. Моји су се тада 
селили, јер је мој отац Станко Лауш  
био инжењер пољопривреде. 
Живели смо у Дужинама, Парти, 
Избишту, Белој Цркви где сам 
пошао у први разред, а онда смо 
се преселили у Вршац. 

- Родитељи су сада пензионери. 
Мама Оливера радила је као 
економски техничар. Имам брата, 
млађег две године, Жива Лауш. 

Име је добио по деди. 
Када сте Ви формирали 

породицу?
- Оженио сам се својом 

супругом Слађаном Лауш, 1996. 
Вршчанка је, девојачко презиме 

је Пешут. Слађана је дипл. биолог 
специјалиста микробиологије. 
Имамо две ћерке: старију Катарину 
и млађу Теодору. Катарина студира 
Ветеринарски факултет, сад је 
друга година, добар је студент. 

Завршила је и гимназију и средњу 
музичку школу, одсек за клавир. 
Мислио сам да ће уписати Музичку 
академију, али она је одлучила да 
буде ветеринар. Млађа ћерка 
Теодора је 8. разред основне 
школе. Има дара за сликање, 
цртање, то воли. 

И Кристина и Теодора воле 
животиње. Теодори сам, за 6. 
рођендан, купио коња, понија, на 
поклон. И дан данас имају Мару, 
тако зову понија, воле га. 

Која је Ваша порука 
власницима животиња, кућних 
љубимаца?

- Неки власници воде рачуна 
о својим љубимцима, неки баш и 
не. Моја порука им је да воле своје 
љубимце, да брину о њима, јер они 
ће им то вишеструко вратити, на 
разне начине. Неће се покајати.
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КЕЈПТАУН – Британски принц Хари и 
његова супруга Меган плесали су данас током 
другог дана турнеје по Африци, са групом 
ментора који уче рањиве младе из градова 
да пливају и сурфују, а затим су посетили 
најстарију џамију у Јужној Африци у Кејптауну.

Краљевски пар посетио је пројекат 
Таласи за промену, који је израстао из малог 
сурферског клуба који је покренут у градићу 
Масифумелеле 2009. године и који помаже 
младима из сиромашних и насилних 
заједница да развијају поверење сурфовањем 
на плажи Монвабиси, пренео је АП.

Пар је плесао и певао са менторима, 
који су показали терапеутске активности 
које користе за подршку младима који су 
преживели трауматична искуства.

Војвода и војвоткиња од Сасекса се налазе 
на свом првом прекоокеанском путовању 

од рођења свог првог детета Арчија, кога су 
повели са собом.

У комплексу Монвабиси се, такође, налази 
Добротворни фонд Кутија за ручак, која је 
имала користи од јавних донација датих у 
име прославе рођења њиховог сина Арчија, 
пренео је Танјуг.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

БЕРЛИН - Кошаркаши клуб Алба из 
Берлина саопштио је да после 25 година 
чирлидерсице тог клуба више неће 
наступати у паузама на мечевима.

Директор берлинског евролигаша 
Марко Балди захвалио се 
чирлидерсицама на послу коју су радиле 
четврт века.

„Чирлидерсице су одлично радиле 
свој посао претходних 25 година. За то 
су биле награђиване неколико пута. 
Својим вештинама подржавале су нашу 
екипу и забављале навијаче. Закључили 
смо да је појава младих жена као вид 
атрактивног испуњавања времена на 
спортским догађајима није прикладно 
данашњем времену. Знамо да ће 
великом броју навијача недостајати 
Албине навијачице”, рекао је Балди за 

клупски сајт.
Истакао је да се тако стекао утисак да 

су у овом клубу мушкарци задужени за 
играње кошарке, а жене за забављање 
масе, што како каже, нису вредности 
берлинског клуба.

„Инспирисали смо многе дечаке и 
девојчице да се баве кошарком. Желимо 
да промовишемо жене у спорту као 
кошаркашице и да оне такође постану 
узори. Имамо највећи женски тим у 
Немачкој, који је пре годину дана успео 
да дође до друге немачке лиге”, закључио 
је директор немачког клуба.

Кошаркаши Албе следећег петка 
почињу наступ у Евролиги, када ће на 
свом паркету дочекати Зенит.

Извор: Политика 

БЕРЛИН - Кошаркаши клуб Алба из клупски сајт.

Неприкладне 
чирлидерсице

Најмлађи члан британског краљевског 
двора у првој посети Африци

Како да “извучете” најбоље 
из прве 
јутарње 
кафе

Испод ње је немогуће носити 
доњи веш, а изгледа као 
“поцепана кеса за смеће”.

Асос се нашао не мети критика многих због тога што продаје 
ПВЦ сукњу за коју људи тврде да изгледа као поцепана кеса 
за смеће. Реч је о сукњи која је потпуно отворена са стране и 
повезана пертлама, због чега је немогуће испод носити доњи 
веш.

Сукња је модел бренда Pretty Little Thing али се продаје на 
Асосу, а објављена је на Инстаграм страници asbos_sos, где 
се објављују најбизарнији модели које Асос продаје. Испод 
фотографије су написали: “Зар не мрзите кад вам се поцепа кеса 
за смеће?”.

 

Лекари се и дан-данас расправљају око тога да ли је 
кафа корисна за организам или штетна. Једни кажу да 
је добра, други, пак, кажу да наноси више штете него 
користи. Опат, то је индивидуална ствар и свако се 
понаша онако како му “тело тражи”. Само, наравно, увек 
и у свему треба бити умерен.

Оно што се сигурно зна јесте да код велике већине 
људи позитиван ефекат кафе знатно превазилази 
евентуалне штетне последице. Кофеин на човека 
делује као благ психостимуланс, у већим количинама 
има токсичан ефекат, али у мањим дозама делује 
стимулативно, па га због тога радо користимо као 
освежење у раним јутарњимсатима.

Утиче на расположење
Ризик од депресије је 20 одсто нижи код жена које 

пију четири шољице по два децилитра кафе! Разлог 
за то је, објаснили су стручњаци са Харварда, то што 
кофеин утиче на хормоне, допамин и серотонин.

Чува срце
Дневна доза кофеина између 200 и 300 милиграма 

чува срце тако што побољшава проток крви у периоду 
када сте у стању мировања.

Повећава енергију
Стручњаци саветују да попијете шољу кафе око сат 

времена пре тренинга јер ће вам то повећати енергију и 
имаћете више снаге и издржљивости за вежбање.

Штити од дијабетеса
Свакодневно конзумирање овог напитка повезано 

је са 33 одсто нижим ризиком до дијабетеса типа 2, 
судећи према анализи 28 различитих студија.

Побољшава памћење
Свакодневно конзумирање око 200 милиграма 

кофеина који се унесе испијањем две шоље кафе 
величине два децилитра, побољшава дугорочну 
меморију.

Штити кожу
Жене које су конзумирале три шоље кафе дневно 

имале су знатно мањи ризик оболевања од карцинома 
базалних ћелија, што је врста рака коже.

Чува јетру
Испијање две шоље кафе сваког дана штити јетру од 

разних болести, попут цирозе.
И стопала су здравија
Овај напитак чува и здравље стопала смањујући 

ризик од гихта, упале зглобова изазване одлагањем 

кристала мокраћне киселине у зглобовима. Кафа, кажу 
стручњаци, смањује ризик да дође до одлагања тих 
кристала у зглобовима.

 Кафа продужава живот
Студенти и ноћни радници често пију кафу и у 

вечерњим сатима с обзиром на то да кафа појачава 
будност, концентрацију и пажњу. И најважније, до 
данас ни теоријски ни емпиријски није утврђено да је 
могуће остварење једног од најчешћих родитељских 
апокалиптичних упозорења: “Немој да пијеш кафу, 
порашће ти реп”.

Кафа је откривена у Етиопији, и то, како тврди 
легенда, када је један пастир приметио необично 
понашање својих коза које су постале хиперактивне 
након што би обрстиле црвене бобице са грмља.

Турци и Холанђани су је донели у Европу, где је 
највише пију Финци. Американци су на светском нивоу 
највећи потрошачи кафе јер дневно попију око 450 
милиона шољица. Највећи извозници кафе су Бразил 
(31 одсто) и Вијетнам (25 одсто), а следе Колумбија, 
Хондурас, Индија, Индонезија... Кафа и фудбал су главни 
симболи Бразила, а ова спрега одлично је илустрована 
причом из 1932. године када та јужноамеричка држава 
није могла да плати одлазак својих спортиста на 
Олимпијске игре у Лос Анђелесу. Међутим, проблем 
је врло брзо решен - брод са спортистима је напуњен 
кафом која је успут продата.

Кафа расте у облику бобица на грму - што значи да је 
заправо воће. Постоји више од 50 врста кафе, а 70 одсто 
планете конзумира “Арабицу”. 

У својој историји кафа је имала важну улогу и у 
борби за равноправност полова. Наиме, 1674. године 
Британке су “Петицијом против кафе” тражиле забрану 
овог напитка свим мушкарцима млађим од 60 година, 
тврдећи да их кафа претвара у “бескорисне лешеве” јер 
су почели да “трачаре више од жена”.

У старој арапској култури постојао је само један 
начин да се жена легално разведе: ако њен супруг не 
обезбеђује довољно кафе.
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

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

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

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Човек је врхунска хемија која 
мисли а наша свест је попут Пајиног 
Триптихона, тродимензионална 
социјална мапа, докумената 
остварених потенцијала и потреба.

Човек данас исти је као онај на 
Пајиним сликама, али све више му је 
ускраћено право на рад, не као кулук 
већ као самостварање.

На прагу смо времена утопија о 
рају из библије. Наравно, овај рај који 
нам се нуди је информатички и у њему 
ће наша личност као бескрај података 
дигитализованих и вечних постојати 
као у каквој ноћној мори где се све 
остварује, а ништа не желимо јер 

човек жели оно што хемија захтева, 
тражи моли или подмеће као вољу.

Нудиће нам се, за пар деценија, 
бекство из опскурности, личне 
тривијалне неуспешности у 
материјалном свету из кога би 
побегли у успешност сајбер васионе, 
а пакао, поплочан власничким 
правима, остварили би тајкуни као 
таоци свог капитала.

Уметност и постоји као омашка, 
еволутивна грешка, непроцењив 
добитак спонтане, креативне емисије 
талента, као заповест свести да се 
посвети уметничком стварању.

Била је потребна вечност 

целокупног људског трајања да 
се досегне право на искуство 
реалистичке фигурације, право 
у ренесанси, и онда надмено у 
академском реализму, било је 
потребно само пар деценија да 
се презре то искуство и наметне 
фрагментарни човек.

Како се фрагментирала слика 
човека деформацијама кубизма, 
експресије и бласфемије постмодерне, 
тако је све лакше нестајао утопијски 
сан који је покретао страст људи ка 
једнакости, братству и слободи. Ти 
третмани нису данас ни флоскуле, 
нико не памти колико је патње 

поднето и нането да се у ум уклешу те 
речи које је либерарни правни систем 
попут најбољег белила за историјску 
амнезију исбрисало и из најдубљег 
сна или маште човека.

Живимо и остављамо своје 
постојање без заштите великих снова 
у једном свету где је право заменило 
окове. Посетимо музеј, погледајмо 
Пајин Триптихон и запитајмо се зашто 
смо равнодушни пред њим? Да ли је 
то неважна, превазиђена слика или је 
неко добро обавио посао у хаковању 
нашег ума. 

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (46)

ТРИПТИХОН НАШЕ ХЕМИЈЕ

Удружење Тачка сусретања представило 
је најновији роман “Пилот трамваја”, аутора 
корифеја савремене српске књижевности Јовице 
Аћина. Уз аутора, књижевној вечери 2.октобра, 
присуствовао је и књижевни критичар Милета 
Аћимовић Ивков, а уводничарка је била Јелена 
Пауновић.

Јовица Аћин је рођен 13. децембра 1946. 
године у Зрењанину, где је завршио основно 
и средње образовање. Доласком у Београд на 
студије, започиње и његова уредничка каријера, 
од билтена Технолошког факултета, преко 
листа београдских студената Студент, касније 
до часописа (Дело, Књижевна реч, Градац...) и 
издавачких кућа (Рад, Службени гласник...).

Својевремено је због текстова у Студенту 
привођен и осуђиван, а лист забрањиван или 

повлачен из продаје и спаљиван од стране 
тадашње власти. И као уредник часописа Дело, 
био је често под присмотром и саслушаван од 
стране ондашње политичке полиције. Упркос 
политичким претњама и забранама, уз остало, 
приредио је у Средњој и Источној Европи прво 
издање важног дела о логорском систему, 
Солжењицинов Архипелаг Гулаг, и то српско 
издање је, у шпанским новинама, проглашено 
једним од десет најважнијих догађаја те године у 
свету.

О његовом књижевном делу приређени 
су, између осталог, темати у часописима Реч 
(Београд), Поља (Нови Сад), Улазница (Зрењанин) 
и Браничево (Пожаревац).

Монографску студију о есејистичком делу 
Аћина написао је др Светислав Јованов, Јеретик у 
олтару, издање КОВ, Вршац, 1994.

ГОСТ УДРУЖЕЊА ТАЧКА СУСРЕТАЊА У САЛОНУ КОД ПОРТЕ

“ПИЛОТ ТРАМВАЈА” - РОМАН ЈОВИЦЕ АЋИНА

Четврта по реду књига под 
називом „Кључ“ Јасне Крсмановић 
представљена је у Градској 
библиотеци прошлог четвртка, 
у присуству бројних Вршчана, 
љубитеља поезије и књижевног 
стваралаштва ове младе вршачке 
песникиње.

- Осим поезије, овај пут књига 
садржи моје мисли и кратке приче, 
али и део где су други аутори писали 
о мени, мом стваралаштву, како су ме 
доживели, каже Јасна Крсмановић. 
То су, углавном, ученици ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ из Маргите, као и пар 
мојих другара који су у мени видели 
инспирацију. Прва песма у том 
циклусу „Другима као инспирација“ 
јесте песма моје сестричине Тијане 
Миљушевић (17) која је илустровала 
ову моју књигу „Кључ“.  Много је 
талентована, а ја желим да подржим 
младе уметнике који се боре и труде, 
као што сам и ја радила.

Модератор вечери био је  

Драгољуб Влаховић, будући учитељ, 
а у промоцији су учествовале 
професорке српског језика и 
књижевности Адријана Павков, у 
Маргити, и Јадранка Ћулум, у ОШ 
„Младост“, која је предавала Јасни 
и прати је од њене прве песме. 
Допринос пријатној атмосфери 
промоције дали су и Анђелија 
Стојановић, студент Музичке 
академије у Сарајеву, певачка група 
„Исток 10“ којом руководи Биљана 
Петрићевић, затим Марија Бисерчић 
и Тијана Миљушевић. 

- Драго ми је што имам такав круг 
дивних људи за пријатеље, који су 
млади, успешни, а пре свега добри 
људи, каже са задовољством Јасна. 

Прва књига песама Јасне 
Крсмановић зове се „Могу и хоћу“  
вишеструко је награђивана, победник 
је конкурса „Васко Попа“, 2006. Друга 
књига „На крилима јастука“ објављена 
је 2010, а трећа „Жена јача од челика“ 
из штампе је изашла 2013. године. 

- Све три књиге посвећене су 
мојој мајци Зорици Јовановић, а 
четврта „Кључ“ посвећена је кључу 
среће, мајци Зорици, сестри Соњи, 
сестричинама Тијани и Андреи, 
истиче млада песникиња. 

Јасна Крсмановић је мастер 
професор српског језика и 
књижевности. Запослена је у Градској 

библиотеци, ради у истуреном 
одељењу Библиотеке „Параквад“ 
за све особе са инвалидитетом на 
територији Града Вршца. Јасна се 
припрема да почетком наредне 
године полаже испит за библиотекара 
и тада ће добити звање дипломираног 
библиотекара.

Ј.Е.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

ПРЕДСТАВЉЕН „КЉУЧ“ ЈАСНЕ КРСМАНОВИЋ
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Конститутивна седница Савета 
за занатство, старе занате и 
предузетништво при Удружењу 
услуга Привредне коморе Војводине 
(ПКВ) одржана је у септембру у 
ПКВ, у циљу афирмације занатства 
кроз самозапошљавање, развој 
предузетничких идеја и заштиту 
културног наслеђа.

За председника Савета, изабран 
је Славко Новаковић, председник 
Удружења занатлија Новог Сада, а 
за заменика председника Ђорђе 
Радивојков, власник СЗР Мушки 
фризер „Сава“ из Новог Сада. Остали 
изабрани чланови Савета су: Вељко 
Анђелић, секретар Удружења занатлија 
Новог Сада, Драгољуб Репац, власник 
мењачнице „Соло“ из Кикинде и члан 
Савета Парламента предузетника 
Привредне коморе Србије, Јелена 
АрамбашићПарежанин, секретар 
Општег удружења предузетника из 
Суботице, Марија Радојчић, сувласник 
„Фришки јазачки сир“ из Новог Сада и 
организаторка Трга предузетништва 
и Новосадског ноћног базара, Зоран 
Дишић, председник Општег удружења 
предузетника Суботица, Мирослав 
Ђурић, председник Општег удружења 
предузетника Зрењанин,Лука Вујовић, 
председник Општег удружења 
занатлија и осталих предузетника 
Панчево и Стеван Зарин, председник 
секције старих заната из Удружења 
занатлија Новог Сада.

„Један од основних задатака 
овог Савета је и подизање свести 
о значају очувања и унапређења 

традиционалних вредности старих 
заната, нематеријалног културног 
наслеђа Војводине и развоја 
предузетништва које постаје све 
важнији фактор у укупној привредној 
активности наше земље. У том правцу, 
Савет ће своје активности усмерити 
ка стварању што повољнијег 
амбијента пословања и унапређења 
положаја занатлија и предузетника 
и промоцији њихових производа и 
услуга“, изјавио је Бранислав Мамић, 

секретар Удружења услуга ПКВ.
На седници је о значају оснивања 

Савета и његовој улози, говорио и 
изабрани председник Савета Славко 
Новаковић.

„Формирање Савета видим као 
прилику и место за заједничко 
деловање у правцу остваривања 
основне статусне улоге и позиције 
како предузетника и њихових 
удружења, тако и привредних комора 
у Војводини и Србији. Веома је важно 

да се у овом делу привреде чује 
наше виђење тренутне привредне 
ситуације, као и праваца потребног 
заједничког деловања“, изјавио је 
Новаковић. Додао је да од Савета 
очекује да буде, како је рекао, место 
усаглашавања заједничких интереса 
и предлагања мера за побољшање 
услова пословања, економског 
положаја и организационог деловања 
предузетника а пре свега занатлија.

Конституисан Савет за занатство, старе занате и 
предузетништво Привредне коморе Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем двособан стан у 
Панчеву 62 m², стан је у приземљу, 
врло повољно Тел. 063/8524563

Продајем спратну кућу, гаража, 
на плацу од 700 m 2 , може замена 
и за двособан или једнособан стан 
са централним грејањем, први 
или други спрат у близини центра 
града. Тел. 064/2805862 и 837-631.

Мењам гарсоњеру на Војничком 
тргу за викендицу на брегу (ближе 
граду). Тел. 061/2941161.

Продајем кућу на селу 30 км од 
Вршца, са купатилом, у добром 
стању. Тел. 061/6097917

Плацеви за продају од 600 m² 
до 3000 m², на више локација. Тел. 
064/1979069.

Продајем нову недовршену 
спратну кућу на Гудуричком путу 
( могућа замена за стан) Тел. 013/ 
806-815 и 065-6473655.

Продајем два ланца земље 
потез Јарак, поред пруге. Тел 064-
1247557.

Продајем плац на брегу, 
Горанска улица 1000 m², комплет 
инфраструктура са предивним 
погледом на град, правилног 
облика. Тел. 060/3256070.

На продају кућа у Николинцима. 
Тел. 060/6552301

На продају приземна кућа на 
брегу, Јанка Халабуре 33. Тел. 
063/379720.

Продајем двособан стан 59 m², 
2. спрат. Уз стан иду кухињски 
елементи, плакар и клима. Одмах 
усељив. Трг Андрије Лукића, поглед 
на улицу. Тел. 064/3962064

На продају кућа улица Сремска 
бр 5, између „ДИС-а“ и Хемијске 
школе. Тел. 063/8860704.

Продајем кућу или замена за 
стан. Тел. 064/1685894.

Продајем гарсоњеру 35 m² у 
Хемограду. Тел. 063/8055785.

Продајем стан 45 м² у Вршцу, 
угао Стеријине и Анђе Ранковић, 
може замена. Цена по договору. Тел 
063/8548048 после 17 часова.

На продају два једнособна стана у 
центру од 35 м² и 45 м². Хитно! Тел. 
064/2355436.

Продајем кућу у Избишту, са 
окућницом и баштом, на плацу од 
14,5 ари. Тел. 064/3906276 

Мењам стан 43 м², приземље, 
Архитекте Брашована за стан исте 
површине на Светосавском тргу 
исте површине уз моју доплату. Тел. 
805-095 звати од 14 до 21 сата

На продају спратна кућа код 
Градске болнице. Хитно. Тел. 
061/1601215.

На продају плац, грађевинска 
зона, 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

Кућа на продају, у улици 
Скадарска бр.6 у Вршцу. Укупне 
површине 520 м2 од којих је 186 м2 
стамбеног простора. Кућа поседује 
два дворишта, башту и могућност 
два засебна стамбена простора. 
Тел. 013/ 832-924 и .061/ 6016736.

Стан на продају у дворишној 
згради, која се налази у улици 
Милоша Обилића бр.6 у Вршцу, 
на 1. спрату. Површине 48м2 
са баштом у дворишту која је у 
друштвеној својини и могуће је 
коришћење. Тел. 013/ 832-924 и 
.061/ 6016736.

Продајем трособан стан, 
Стеријина 26/16, 4. спрат, потпуно 
реновиран. Тел. 063/8904960.

Продајем дворишну гарсоњеру 
од 25 м², у ужем центру. Потребно 
реновирање. Тел. 061/3215451.

Изграђено грађевинско 
земљиште, Виноградарски пут 6, 15 
ари 48 м² (3. зона). Тел. 063/8909960.

Изграђено грађевинско 
земљиште Гаврила Принципа 121, 
8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног 
стамбеног простора 400 м². Тел. 
063/8909960.

Купујем гарсоњеру или мањи 
једнособан стан. Тел. 061/7239352.

Продајем једнособни стан 
44м² код Катедрале, реновирано 
купатило, застакљена тераса, 
одмах усељив. Тел. 064/3208414

На продају спратна кућа, ул. 
Светозара Милетића, близу центра. 
Тел. 060/7218959.

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина 70 од 72 м². Тел. 
064/2582696.

Продајем пола куће, бојлер на 
струју нов 80 литара, идропак за 
воду исправан „Север“, апарат за 
варење „Кончар“, кућа или стан 
за одржавање и чување. Тел. 
064/1685894.

Приземна кућа комплетно 
намештена, велико двориште, 
башта на плацу величине 6 ари, 
одмах усељива, Лазе Нанчића 54, 
Вршац. Тел. 064/6585499.

Мењам двособан комфоран 
стан у центру, Стеријина улица, са 
централним грејањем, кабловска, 
лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701 
и 064/1830312.

Продајем гарсоњеру у центру 
Вршца. Тел. 060/1671519.

Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе 
Цвете бр. 5, кућа је двоспратна, 
горњи спрат сређен, доњи 
делимично, кућа је квадратуре 
по етажи 80 м². Тел. 062/1440065 и 
065/8360255.

Мењам двособан стан 59 м² за 
кућу, у ул. Стеријиној, централно 
грејање, лифт, подрум, две 
терасе(једна ограђена). Договор. 
Тел. 830-701 и 064/1830312.

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина, број 70 са гаражом, 
стан је 72 м². Тел. 064/2582696.

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

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

На продају двособан стан у 
центру, први спрат, стара градња, 
57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел. 
064/2355436.

Продајем викендицу у Месићу. 
Површине 2000 м², идеална за 
виноград, баштенска кућица, 
прилаз мост, артерска вода, на путу 
до Караша. Тел. 064/1324531.

Продајем кућу у Великом 
Средишту, Железничка 158, 
са окућницом и баштом. Тел. 
062/8041649.

На продају плац (грађевинска 
зона) 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

На продају кућа у Вардарској 
улици бр 17 и кућа на Гудуричком 
путу. Хитно са великим плацем. Тел. 
064/2355436.

За продају стан од 45 м² преко 
пута поште нова радња. Тел. 836-
096 и 060/3856594

Продајем кућу на веома лепом 
месту код Виле брег, постоји 
могућност да се мења за приземну 
кућу. Тел. 064/3759459.

На продају кућа (новија спратна 
и старија приземна) централно на 
плин, ПВЦ, канализација, косовска 
48, Вршац. Цена 70.000€ , или 
мењам спратну за  стан уз доплату.
Тел. 062/1106066

Хитно и повољно на продају кућа 

у Великом Средишту са великим 
плацем и баштом. Тел. 062/8041649

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

Двособан стан 84 м²,на продају 
близу центра, Иве Милутиновића 
80.Тел. 062/511751.

Продајем плац од 9,5 ари у Уљми. 
Тел. 062/8232883

Продајем гарсоњеру у Панчеву, 
повољно, новија градња, први 
спрат, тераса, погодно за студенте. 
Тел. 063/8221696

Кућа на продају 90 м² са 
поткровљем ул. Јанка Халабуре , 
код хале Миленијум, на парцели 
680 м². Тел. 060/4902207

Продајем трособан стан 
реновиран, Стеријина 26/6. Тел. 
063/8909960

Продајем плац 15 ари и 48 
м² са стамбеном кућом од 48 
м², Виноградарски пут 6. Тел. 
063/8909960

Продајем грађевинско земљиште 
са кућом од 400 м² на плацу од 8 
ари и 97 м². Тел. 063/8909960

На продају стан од 54 м² центар, 
стара зелена пијаца, може са 
стварима. Тел. 063/8909931 и 
063/215854

Продајем реновиран дворишни 
стан од 32 м².Тел. 064/4486655

На продају спратна кућа на плацу 
од 700 м², посебно гаража. Тел 
064/2805862 и 837-631

Продајем плац у потезу Козлук-
Мајдан са виноградарском 
кућицом, има градски водовод. Тел. 
060/7401210. 

Продајем кућу од 53m² са 
помоћним објектима 121m², плин, 
струја, клима, вода, канализација. 
Тел. 064/0078668

Продајем плац у потезу  
Павлишко брдо погодно за 
виноград и воћњак као и пчеларе. 
Тел. 060/7401210 

На продају стан двособан у 
центру. Хитно. Тел. 061/1601215.

Купујем већи стан са лифтом или 
кућу чврсте градње, може кућа за 
рушење, предност шири центар, 
брег. Тел: 064/8795697.

На продају трособан стан Тел. 
013/807-767

Купујем стан на Вождовцу, 
Београд, у новоградњи. Тел. 
064/1374669.

Продајем двособан дворишни 
стан од 47 м², у улуци Стеријина бр. 
80. Цена 16.000 €. Тел. 062/652413

Продајем кућу са ппоткровљем 
на плацу од 670 м² у ул. Јанка 
Халабуре, Вршац. Тел. 060/490-22-
07.

Продајем плац на вршачком 
брегу потез „Павлишко брдо“, 60 
ари, погодно за виноград, воћњак 
и пчеларе. Тел.060/1671519

Врло повољно кућа на продају у 
Војводе Книћанина 24. плац 8 ари 
са комплетном инфраструктуром. 
Тел. 064/8076858.

Хитно продајем дворишну 
гарсоњеру 36 м², струја, вода, плин, 
центар, прва зона одмах усељива. 
Тел. 060/1434422

Кућа на продају у центру Иланџе, 
у близини школе, амбуланте.Цена 
повољна. Тел. 063/7440598

На продају стан двособан, лифт, 
централно грејање, подрум, два 
балкона, трофазна струја, паркет 
и плочице на Војничком тргу у 
Вршцу. Повољно. Тел. 066/5398048

Плац Х.Пинкија 134, 984 
м², ширина до улице 17 м, 
очишћен, ограђен, комплетна 
инфраструктура, Може замена за 
стан у Вршцу. Тел.065/2640944.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем пословни простор у 
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно за 
магацин. Тел. 064/1255376

Издајем локал 35 m², Омладински 
трг, иза Педагошке академије, 
повољно, згодно за фризере и 
занатлије. Тел. 064/1704999.

Радионица за издавање, 
аутомеханичар – електричар итд. 
Добра локација са паркингом. Тел. 
064/1979069.

Новоизграђена кућа са баштом, 
може намештена и ненамештена 
на дужи временски период у 
Потпорњу. Тел. 063/8829782.

Млађем брачном пару 
потребна празна кућа на чување 
и одрзжавање или уз неку мању 
доплату на дужи временски 
период.062/1577261

Млађи брачни пар тражи старију 
особу на чување, негу доживотну 
бригу и помоћ за некретнину. 
062/1577261

Издајем полунамештен стан, 
дворишни, у Змај Јовиној бр 33. Тел. 
064/1572948.

Центар гарсоњера за једну, стан 
за две особе, намештено, одмах 
усељиво, комуналије одвојене, 
уговор и депозит обавезан, без 
газде. Тел. 060/0411195.

Издајем намештену дворишну 
гарсоњеру, посебан улаз, 
комуналије, за самице , ученице. 
Тел. 062/520955

Издајем собу самици, посебан 
улаз. Тел. 064/1685894

Издајем намештену гарсоњеру 
у Новом Саду, ул. Лазе Телечког за 
110€ месечно. Тел. 013/805-308.

Издаје се гарсоњера у центру 
Вршца, посебан улаз, засебна 
струја, плин, има кабловска. Тел: 
069/2701066.

Издајем две собе за две девојке, 
Иве Милутиновића 18б, клима, 
централно грејање, цена 80 евра 
без додатних трошкова. Тел: 
069/2701066, и 013/834-065.

Издајем гарсоњеру у центру 
Вршца, на тргу, поред Комерцијалне 
банке. Тел: 062/582616.

Продајем гарсоњеру у Панчеву, 
новија градња, први спрат, тераса. 
Повољно. Тел: 063/8221696.

Издајем двособан дворишни стан 
на Војничком тргу. Тел: 013/806-235.

Издајем магацин 400 м²у Вршцу 
ул. Подвршанска 17, има струју и 
воду. Тел. 063/8100154

Издајем намештен двособан  
стан за два студента у Београду, 
Устаничка улица, код хотела Србија. 
Тел. 065/8148571

Издајем дворишну конфорну 
гарсоњеру. Тел. 060/1671519

Издајеm двособан дворишни 
стан. Тел. 013/831-538

Издајем комплетно сређену 
гарсоњеру на Омладинском тргу, 
преко од „Миленијума“ , на дужи 
период. Тел. 064/3049145 и 832-867.

Издајем двособан стан у центру, 
може и као једнособан, 4 спрат, 
грејање на плин, погодан за 
студенте, ученице и запослене 
женске особе. Тел. 063/8909931

Издајем намештену гарсоњеру у 
центру Вршца. Тел. 064/3372368

Издајем намештену гарсоњеру у 
центру Вршца. Тел. 064/2657948 и 
013/835-354

Поклањам кућу испред Виле 
Брег на плацу од 6,5 ари, вода, 
струја, канализација, асфалт улица 
Борачка 4/3. Тел. 063/575980.

Стан за издавање једнособан, 
комплет опремљен, Иве 
Милутиновића 94. Тел. 062/8257786

Издајем собу са купатилом 
за самицу, засебан улаз. Тел. 
013/401210 и 060/7401210

РАЗНО
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. 065/8806652.

Продајем санке изузетан 
квалитет, велика носивост, 
демонтажни наслон за најмлађе, 
црвене, плаве, зелене. Тел. 
065/5293602.

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. 
063/8789067 и 832-826.

Средњовачном мушкарцу 
потребна женска помоћ у 
кући. Плата по договору. Тел. 
065/6552350.

На продају две трубе КИНГ 
(Чехословачке) Тел. 062/8010585.

На продају ловачка пушка 
боксерица кал. 12, тоз-34 као нова. 
Цена 100 €, могућ договор. Тел. 
064/3057553.

Продајем ТА пећ 3,5 
kw“Магнохром“ , комбиновани 
шпорет „Кончар“ и фрижидер 
Горење мањи. Тел. 063/8347047.

Продајем бенџамине висине 
2,5 метра. Тел. 013/806-460 и 
061/1884071.

Продајем котао на чврсто гориво 
снаге 24 kw. Цена је 15.000 динара. 
Тел. 064/1297323.

Продајем два тучана казана, 
један бакарни, фуруну и корито за 
клање свиња. Тел. 062/8010585.

Продајем њиву на 
белоцркванском путу од 79 
ари поред ЗЗ Думбрава и 
мотокултиватор ИМТ 506 са 
прикључцима. Тел. 060/8060105.

Нов, некоришћен акумулатор 
45 kw, пећ на плин коришћена 1 
сезону, 3м³ храстовог дрва исечен , 
исцепан од 2017. г. наслаган у шупи. 
Тел. 061/2188086.

Продајем кућице за псе, мачке 
и птице, штендери за цвеће раних 
врста, жардињере, полице за 
цвеће, метална мрежица за кош. 
Тел. 064/2805720.

Поштена и вредна жена помагала 
би и бринула о старијој женској 
особи у кући или стану. Тел. 
064/2810216.

На продају плинске пећи и 
бојлери исправни. Тел. 013/861-419 
и 064/3892738.

Продајем шпорет струја-
плин, вертикални замрзивач, 
хаварисана З-128, кирби усисивач, 
храстове греде нове 14х16х400 цм. 
Тел.064/2355426.

Продајем одличну ракију од 
кајсије и крушке.Тел.065/2579100.

Продају се трактори „Фиат“ 120 
кс , ИМТ558, Рус 52 .Исправни.Тел. 
060/0877131.

Чувала бих старије особе у замену 
за некретнину. Тел. 063/8448091.

На продају класичан ТВ 
„Панасоник“ 80цм, очуван у 
функцији. Повољно. Тел. 013/832-
153.

Продајем та пећ, скоро нова, 
мало коришћена. Тел. 060/0825724.

На продају кран-дизалица од 
виљушкара, погодна за монтажу на 
трактор. Тел. 064/1297323.

На продају шпорет (струја/ плин) 
вертикални замрзивач, хаварисана 
З-128, трофазни електромотори, 
кирби усисивач, дрвене греде 
14х16х4000. Тел. 061/1601215.

Осб плоче за подашчавање 
кровова, цена 296 дин м2.Превоз 
на адресу купца.Тел.062/37236

Продајем пола гробнице са 
плочом. Тел. 061/6097917

Продајем гвоздену ограду за 
терасу 3 м дугачку. Тел. 065/4523337.

На продају тепих (3х2м) 3500 
дин, трокрилни орман 9500 дин, 
плинска пећ 3000дин, виолина 
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел. 
062/329812.

На продају комбиновани 
фрижидер са замрзивачем 
у исправном стању. Цена по 
договору. Тел. 060/0831901 и 
013/831-901

На продају француски лежај са 
душеком Форма Идеале ( 2x1,60). 
Купљен пре пар година, у добром 
стању, одржаван редовно, без 
непријатних мириса, урађено 
дубинско чишћење душека. Душек 
у добром стању. Лежај поседује и 
део (испод) за постељуну. Лежај се 
налази у Вршцу и лако је доступан. 
Тел 060 3333441. Цена по договору.

Продајем кућу, приколицу од 
три тоне, машину за прање веша, 
фрижидер, замрзивач, тегле од 1 
кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел. 
013/283-2536.

Продајем 250 комада 
петроваранске црвене фасадне 
цигле, каблова за струју 3х2,5-
4•2,5-5•2,5, двофазне утичнице, 
трофазне утичнице и прекидачи. 

Тел. 064/4695175 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. 
013/2839461.

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- 1510340.

Култиватор ИМТ 507, мало 
коришћен, пумпу за воду вуче са 
15 м дубине, круњач за кукуруз са 
два улаза и додатком за силажу. Тел. 
065/8806652

Продајем комерцијални 
пчелињак од 50 дб кошница са 
свом опремом. Тел. 061/3175360.

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. 
069/8696371.

Котао за централно грејање 
на гас 24 kw. Продајем повољно, 
исправне. Тел. 063/482418 и 
013/861-419.

На продају буишилица „Томос“ за 
бушење рупа у воћњаку и за лозу. 
Тел. 064/3208414.

Продајем чаробну пећ на дрва 
и електричну пећ од 3,5 kw. Тел. 
060/3805110

Продајем два фикуса, две 
шефлере и два Адама. Тел. 
068/5221329.

Продајем „Тонет“ столица 6 ком. 
у добром стању. Тел. 060/ 8435097.

На продају та пећ 6 kw, електрично 
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“ 
(кабинет), компјутерски сто, 
кожну компјутерску фотељу и 
микроталасна. Тел. 060/4250200.

Продајем књиге разних издавча 
100 комада цена 100 динара комад. 
Тел. 061/1338946.

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. 060/3333470.

Кошење и одржавање 
травнатих површина тримером, 
као и крчење терена и плацева 
обраслих дрвенастим растињем 
и високом травом са тримером 
или мотокултиватором. Тел. 
064/1955269.

Продајем камп приколицу Адриа, 
исправну, комплетно опремљену, 
регистровану до новембра 2019. 
Тел. 064/ 0108921.

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. 064/1297323.

Продајем дугу крзнену бунду, 
мало ношена, очувана са великом 
крагном, браон боја бр. 44, цена 
8.000. Тел. 064/2805862 и 013/837-
631.

Продаје се стега за металне цеви 
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за скеле, за грађевинаре, цена 250 
дин. комад. Тел. 013/837-631 и 024-
2805862.

На продају ел. бојлер, тв 
полица, тв пријемник, тросед, 
двосед, фотеља, плинска пећ 
„Алфа“, плинска зидна грејалица, 
електрични радијатор, „Тики“ 
бојлер. Тел. 069/8696371.

Продајем сингер машину, 2 
очувана кауча. Тел. 063/8768575.

родајем тепих вунени 2,5х1,5 
тепих 2х1,5, тепих стазту 2,5х0,8, 
тегле, пећ на дрва, телефон фиксни. 
Тел. 069/8696371.

Продајем плаву колпасан 
гарнитуру за купатило, када, 
лавабо, огледало, ормарићи 
висећи. Повољно. Тел. 060/8435003.

Продајем кавез за коке носиље 
10 ком. Тел. 065/2579100.

Продајем пушку ИЖ МП 155 нову 
(400 €), само уз дозволу, кожну 
угаону гарнитуру, микроталасна 
супер стање. Тел. 064/3858314.

Купујем старе часописе „Булевар“ 
од 1990 до 2002. године. Тел. 
065/8838634.

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 
061/6806244.

Продајем виноград и култиватор 
56 Тел. 063/7306041.

На продају кауч класичан, добро 
очуван и витрина из два дела по 
дужини, очувана. Тел. 837-631 и 
064/2805862.

Продајем мотокултиватор Хонда 
6,5 кс, са точковима и новом 
фрезом. Генерално сређен. Тел. 
060/0330746.

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

На продају каљава пећ на 
струју, 50 €. Тел. 013/832-438 и 
063/8909931.

Продајем тример Villager BC 750 
CS, бицикл Capriolo Metropolis, 
телевизор Sony 70 цм. Тел. 
064/5264980.

На продају  земља, (4 ланца) два 
хектара, у комаду. Преко од белог 
моста, код крста. Тел. 061/1738628 
и 2830-795.

На продају мешаона за сточну 
храну, черупаљка, бојлер за 
шурење пилића. Тел. 2830-795 и 
061/6975441.

Продајем цртеже за дечију собу 
(без рама), димензије 22,9х30,5 . 
Тел.064/2286449.

Кошење дворишта, воћњака 
тримером и крчење тешко 
зараслих плацева са дрвенастим 
растињем и високом травом 
тримером и моторном тестером. 
Тел. 064/1955269.

Бринула би о старијој особи. Тел. 
064/2880347.

На продају ловачка пушка ЦЗ 
Застава 12-ка у одличном стању, 
није пуно коришћена. Могућа 
замена за мобилни телефон нов, 
таблет, ваздушну пушку... Тел. 
064/1955269.

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. 061/2941161.
Продајем укоричен комплет 

часописа „Сам мајстор“ годиште од 
76,шиваће машине  Багат и Сингер. 
Тел. 061/1112821.

Продајем: кауч, витрину, плакар, 
сто, столице, Тики бојлер. Тел. 
063/287949

На продају угаона гарнитура 
врло повољно, Бојлер на струју, 
шиваћа машина Сингер, левица. 
Тел. 064/2805881.

На продају пиштољ  ТТ  7,62 и 
ЦЗ 99, нов, само уз дозволу. Тел. 
066/9520727.

На продају цистерна за осоку 
цистерна са пумпом и круњач 
и прекрушач Оџаци. Тел. 
066/9520727.

На продају дизел мотор ЛДА 
450-12 кц, нов , мотокултиватор 
МИО стандард, комбинирка 
Миостандард. Тел. 066/9520727

На продају ауто приколица од 
поцинкованг лима, моторна леђна 
прскалица. Тел. 062/8804049.

На продају мотокултиватор ИМТ 
506 SXи сетвоспремач 2,9м., ауто 
гаража лимена. Тел. 066/9520727

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. 066/9520727

На продају тучани казан и корито 
за клање свиња , траклене тегле 1 
кг. Тел. 066/9520727

На продају ловачки карабин 
3006- nox и 223 – rem ново, само уз 
дозволу.Тел. 066/9520727.

Продајем велика собна врата 
(старинска) са стаклом димензија 
250х150 (2х75) и 240х140 (70х2). Тел. 
061/1125698.

Продајем етажни котао на 
дрва (Центрометал), са пумпом и 
експанзионом посудом, коришћен 
2 године. Повољно. Тел. 063/257647

Плински бојлер, пећи, решое, 
плинске шпорете сервисирам и 
поправљам повољно и квалитетно. 
Тел. 063/482418 и 013/861-419

Купујем Олтову сејалицу за 
кукуруз механичку и прскалицу за 
ратарство. Тел. 063/1820521

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. 
062/8727204

Повољно продајем етажни котао 
на дрва са пумпом и експанзионом 
посудом кориштен само две грејне 
сезоне. Тел. 062/255119

Ел. бојлер 80 л, плинска пећ Алфа, 
плинска пећ Иком. Тел. 065/8454503

Продајем монитор за компјутер, 
тв vivax,  твvox, сто за телевизор, 
стону лампу. Тел. 060/0833293

На продају замрзивач Горење 
400л., замрзивач Ободин 310 л. Тел. 
066/9520727.

Немачки језик, часови у Београду. 
Ради се по уџбенику Делфин 
(Хубер) или по другом уџбенику. 
Цена двочаса (2х45 мин) је 1200 
динара. Тел. 062/1760629

Продајем камен темељац, ручну 
справу за садњу купуса, пластично 
буре од 200 л. мушки бицикл, два 
плуга (једнобразни и двобразни) 

Тел. 064/1830018
Продајем мајице памучне у 

разним бојама,женске и дечје 
као и дечје и мушке пиџаме. Тел. 
064/1830018

Поклањам женку мешанца 
немачког птичара стару 3 године, 
стерилисану, вакцинисану, 
чиповану. Тел. 060/7342609

Купујем ратарску прскалицу.Тел. 
063/1820521

Продајем кућице за псе, мачке, 
птице, разне жардињере за цвеће, 
тендере, металну мрежицу за кош. 
Тел. 064/9912221

Продајем чаробну пећ, регале, 
плинске пећи, прекрупар, 
замрзивач, фрижидер, бутан боцу 
са решоом, плинско електрични 
шпорет, корито и казан за топљење 
масти. Тел 064/6585499.

Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw и 
два колор телевизора екран 55. Тел. 
064/1284698.

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. 066/8204221

За продају машина за прање 
судова Беко (12 особа) исправна, 
повољно и две машине за прање 
веша у одличном стању, исправне 
Тел. 061/3071085.

Продајем комбиновани 
фрижидер- замрзивач 50л/160л, 
фрижидер вертикалан. Исправно. 
Цена 4.000 дин. Тел. 061/3071085.

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

плин).Тел. 606/701622
Продајем орахове талпе 

природно суве. Тел. 063/7569429
На продају агрегат 1,5 kw, нов 

неодпакован, пумпа за воду. Цена 
по договору. Тел. 066/411496

На продају регал и кауч. Тел. 
066/411496

Продајем два женска бицикла, 
краљицу пећ, роштиљ на струју. 
Тел. 064/1685894

Продајем тегле од 1 кг, пећ на 
нафту (погодна за викендице),  
роштиљ на ћумур нов. Тел. 
062/420665 

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. 069/8696371

Продајем дечју формулу, дечје 
јакне величине 8,10 и 6, тексас јакну 
величине Л. Тел. 069/8696371

Продајем трпезаријску витрину, 
брачни кревет и циркулар. Тел. 
060/6607961

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. 
064/2717088

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. 064/2355436.

На продају 5 ¾ ланца земље 200 
метара од Влајковца и 200 метара 
од канала ДТД цена по договору. 
Тел. 063/7199076

Продајем етажни котао на 
дрва (Центрометал) са пумпом и 
експанзионом посудом, коришћен 
2 године. Повољно. Тел: 063/257647.

Продајем полован тример за 
кошење траве (Vilager 1250 S), 
купљен прошле године у мају 
месецу, још увек у гаранцији. Цена 
по договору. Тел: 063/8321772.

Продајем бојлер 80л, електрични, 
100% исправан. Тел: 063/482418 и 
013/861-419.

На продају Тики бојлер 10л, нов. 
Тел: 063/482418 и 013/861-419.

Продајем лимунове, више 
комада, цена повољна. Тел. 
064/1335378.

Продајем мотор ВМ Горење. 
064/1335378.

Продајем земљу на 
белоцркванском путу. 1/3 ланца. 
Тел: 013/833478.

Продајем плински бојлер - 
неисправан, дрвени прозор 
140х140 дупло стакло, дрвена врата 
двокрилна већа за претсобље 
са стаклима. Тел: 060/1671519 и 
013/401-210.

На продају њива на београдском 
путу у правцу Кевериша, површина 
90 ари и 15 м2. Тел: 065/6919699 и 
068/4063899.

Продајем 60 ари плаца на 
вршачком брегу потез павлишко 
брдо, погодно за виноград, воћњак 
или пчелињак. Тел: 013/401-210 и 
060/1671519.

Продајем старински дрвени 
умиваоник, полукауч, витрину и 
две фотеље, два сегмента дрвеног 
регала. Тел: 060/1671519 и 013/401-
210.

Повољно продајем сачувану 
угаону гарнитуру и једну фотељу за 
10.000 дин. Тел. 064/3392633.

Продајем мало коришћену 
гарнитуру тросед, двосет и фотељу, 
чаробну пећ, плинску боцу са 
решовом, корито, бренер за свиње, 
два казана за топљење масти. Тел. 
065/6287260.

Повољно продајем ПВЦ врата 
и ПВЦ преграде, делимично 
застакљено, укупне ширине 3,70 
м висине 2,65 м за 25.000 дин. Тел. 
064/3392633

Продајем женски бицикл, уљани 
радијатор за грејање, шиваће 
машине, писаћу машину. Повољно. 
Тел.064/1685244

Врло повољно нудим комплетан 
материјал од две каљаве пећи. Тел. 
064/5152245.

Жена 57 год. упознала би самца 
човека, домаћина, ситуираног, 
доброг, који хоће живот у двоје. 
Нека ми се јаве особе од 60 до 70 
година. Тел. 061/1347676.

Продајем две та  пећи у солидном 
стању. Купујем старе ручне и џепне 
сатове. Тел. 063/1687471

Продајем сејалицу за жито, 
запрежна преправљена за трактор 

18 реди. Тел 065/2579100
Продајем кауч, дводелну 

судоперу, витрину, креденац, 
орман, мали прозор 60х60 са 
стаклом. Тел. 061/1844316

Продајем кожну канцеларијску 
фотељу, 2 писаћа стола, тапацирану 
клупу и дечји креветац. Тел. 
064/3049145 и 832-867.

Продајем замрзивач, фрижидер, 
електричну шиваћу машину. Тел. 
827-367.

Продајем половну каду за 
купатило стакло –пластика, крем 
боје. Тел. 060/1671519 и 013/401-
201.

Улазна врата од јасена, 
застакљена „Словенијалес“ кровни 
прозор немачки са рамом Velukx 
прозор вакумирано стакло1х 120. 
Tel. 061/2188086

Аутомат за развијање 
интраоралних рентгенских 
снимака раз.стоматолошки 
материјал. Тел. 061/2188086

Издајем казан за печење ракије, 
довозим га на вашу адресу. Тел 
062/502437

Продајем мотокултиватор ИМТ 
506 у одличном стању, приколица, 
фреза, шпартач, велики и мали 
точкови. Тел. 061/2342612

Продајем соковник Бош нов, 
велики, цена 6.000, ел. бојлер Тики 
5 и 8 л,  високомонтажни по цени 
20 €, судопера дводелна ростфрај 
само корито, цена 2.000 дин. Тел. 
063/1077271.

Купујем дечји креветац. Тел 
064/3892738

Купујем аутоседиште за дете до 
5 година и подметач за дете до 12 
година. Тел. 064/3892738

Продајем апарат за варење, 
професионални. Тел. 069/797606

Продајем две 
термоакумулиационе пећи од 
седам и пет киловата, фрижидер, 
женски бицикл, казан за котао,  
котао и карлицу за свињокољ, 
шиваћу машину кабинет Багат Ана, 
дрвена собна једнокрилна врата 
са ракастолом и дрвени дупли 
прозор са ракастолом. Тел 834-549.

Купујем аутоседиште до пет 
година. Тел. 063/482418

Купујем дечји креветац без 
душека, аутоседиште од 5-12 
година. Тел. 063/482418.

Продајем собну витрину, кауч, 
тепих, двосед, 2 фотеље, леђну 
бакарну прскалицу, отоман, вунене 
јоргане, кухињску витрину. Тел. 
064/3906276

Пружан услуге пеглања на сат. 
Тел. 061/2059900.

Продајем кајле идеалне за 
монтажу АЛУ и ПВЦ столарије. Тел. 
063/8420246

Хитно продајем креветац са 
душеком, дечија колица, дечjу 
столицу за храњење, украсне 
оградице за креветац. Teл. 
060/6262984.i 064/9158835

Продајем двосед браон боје, 
плиш, цена 4.000 дин и каду за 
купатило стакло-пластика цена 
4.000дин.Тел. 060/7401210

Продајем ручни фрижидер 
28 л, стаклени балони за ракију, 
машину за млевење меса, машину 
за млевење ораха, малу машину 
за млевење парадајза, пластичну 

бурад за ракију. Тел. 064/3906276.
На продају тостер, миксер, 

грил, ел.роштиљ равна плпча, 
електрична месорезница, све 
је ново, фирма Горење. Тел. 
0643906276.

Продајем собна врата 2 ком.Тел. 
064/2906053

Поклањам два мачета. 
Тел.064/9174777

Кућа Игманска 36, шпорет Алфа 
плам-70 цена 10.000, фрижидер 
3.000, плинске пећи по 2.000, 
казан за маст фуруна 1.000. Тел. 
063/7722120

Продаје се радијатор(ребра) 
чланова 13, димензија 98х98 
Повољно.Тел. 060/08332936

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају Голф 2  1988. год. 
регистрован до 22.11.2019.Тел. 
069/8723809.

На продају трактор ИМТ 560, 
врцаљка за мед од три рама, Голф 
2, 1989. бензин. 064/1441222 и 013/ 
807-439.

На продају нисан примера 2.0 д. 
год.2000. исправан, нерегистрован. 
Тел. 064/1297323.

Југо 55, 93 годиште у возном 
стању, мотор и мењач добри, 
лимарија солидна, акумулатор 
исправан, 4 М+С гуме у добром 
стању, ентеријер добар, све браве 
раде. Цена 299 €, може договор. 
Регистрација истекла у марту. 
Може замена за Томос аутоматик 
или АПН-6.

Тел. 064/1630118
Продајем Југо 45, 1989. годиште, 

у одличном стању, први власник, 
регистрован до априла. Цена по 
договору. Тел. 064/1286044.

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 064/5125724.

Продаје се Цитроен Ц4, 2006. 
годиште, цена са попустом до 13.09. 
фиксна 1999,00 € Тел. 062/1175955.

Продајем шкоду фабиу 1.2, 
2007, бензин-гас, регистрована 
до 04. 2020., атестирана до 04. 
2021. прешла 137.000 км. Тел. 
063/8548048 после 17 часова.

Продајем Заставу кец, очуван, 
нерегистрован, 1989. год, у 
возном стању. Тел: 060/3060960 и 
060/4002263.

Продајем тјоту Јарис 2003. 
годиште. Цена по договору. Тел. 
064/2438950.

Т-12 мотор на продају, исправан 
у возном стању. Тел. 063/482418 и 
013/861-419

Продајем гранд сеник 1,9 дизел, 
2005. годиште, еуро4, странац, у 
одличном стању. Хитно и повољно. 
Тел. 069/797606

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
ОГЛАС ЗА ПОСАО

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

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

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

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

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

Прошло је много година од вашег одласка, али туга се не мери временом ни речима.
Понос и сећање на Вас је увек присутно,  а љубав вечна.

Снежана и Златко са породицама

ПЕТРА
1999 - 2019 

СТОЈАН
2004 - 2019

СЕЋАЊЕ НА ДРАГЕ РОДИТЕЉЕ

ПЕЦИКОЗА
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Друга је новина, што 
је на немачким женским 
школама настава прешла у 
руке милосрдних сестара, 
калуђерица. То је учињено 
на заузимање чанадског 
владике Бонаца, предлогом 
градоначелника Станчића 
и закључком општинског 
представништва од 27. јануара 
1864. г. 1. новембра исте године 
уведе прве две милосрдне 
сестре у школу сам владика 
најсвечанијим начином. 1).

 Од тога доба скочио је број 
калуђерица на 13. У њиховим је 
рукама искључиво васпитање 
немачких девојчица.

За ширење свирке, заведена 
је закључком представништва 
г. 1861. особена музичка 
школа, која је 1. јануара 1862. 
отворена. У њој је сваки 
ђак основне школе примао 
бесплатну наставу на виолини 
или флаути. Први учитељ 
музике у овој школи бејаше 
Венћислав Ј.Хајек уједно и 
капелник варошке музике 
2). Ова школа, од чести 
преустројена, јошт и данас 
постоји.

Г. 1863. поклонила је овд. 
Српска православна црквена 
општина народном фонду 
10.000 форинaта на просветне 
цељи 3).

Учитељска мала плата, 
неодговарајући савременим 
приликама, повишена је г. 
1864., уз остали депутат, на 400 
форината 4).

30. јануара 1865. смештене 
су школе у здање где је била 
црква за нужду, које је прошле 
јесени за школу оправљено 5).

На основу наредбе кр.уг. 

Штатхалтерије православним 
конзисторијама, заведене су 
г. 1866. по протопопијатима 
званичне учитељске 
конференције. Прва оваква 
конференција, на којој је 
било учитеља, катихета, 
месних управитеља и 
иншпектора вршачког 
протопоријата, држала се овде 
29. октобра 1886. год., под 
председништвом протојереја 

Филипа Трандафиловића, 
окружног надзорника 7).

Г. 1868. конституисао се 
овде вршачки срески збор 
учитеља задруге у Банату (сада 
јужне Угарске), у који ступе 
поглавито учитељи немачких, 
католичких школа вршачког 
среза 8). 

Исте године укинута 
је у Вршцу православна 
богословија, разлогом што 
је карловачка богословија у 

стању сама да подмирује број 
свештеника, који је нуждан 
свима спахијама.

 Велики преврат на пољу 
школе овдашње, особито 
немачке, учинио је закон о 
народној школи из год. 1868. 
Год 1869. заведен је тамишки 
школски иншпекторат и 
надзорски школски, Антоније 
Маркс, држао је 15. јулија 1869. 
г. прву званичну визитацију 
школа. Г. 1870. претворена 
је овдашња немачка 
вероисповедна школа у 
комуналну. Школски одбор за 
ову школу, конституисао се 18. 
јулија и. г. под председништвом 
Фрање Ј. Херцога 9).

Српска народна школа 
остане и даље верозаконска. 
Па и еванђелици заузеше 
се да им школа остане  
вероисповедна , мада јој 
варош због малог броја ђака 
(39) год. 1869. хтеде одузети 
припомоћ од 200 фор.и 7 ½ 
дрва. На основу ресурса од 
стране еванђеличке црквене 
општине, морала је варош у ову 
школу издржавати 10), пошто 
она и остале вероисповедне 
школе помаже, односно 
издржава. Јевреји пак укидоше 
своју основну школу г. 1871.

Кад је почео да ради 
школски одбор основне 
комуналне школе и кад је 
немачка школа примила на се 
неконфесионалан карактер, 
престао је постојати тадашњи 
месни школски директорат 
немачке католичке нар. Школе. 
Др. Фрања Ајсингер напусти 
Вршац већ у почетку г. 1871 
примивши место пароха и 
вицедекана у Белој Цркви.  

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (192)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Исто, г. 1864., бр 45
2) Записник генералне седнице од 30. октобра 1861.
3) „Werschetyer Gebirgsbote“г. 1863., бр 26
4) Српско народном позоришту (примедба преводиоца)
5) Записник вар.представништва од 28. августа 1864.
6) „Werschetyer Gebirgsbote“г.1865. број 7.

7) „Werschetyer Gebirgsbote“г.1866. бр 44
8) Исто, број 29.
9) Исто г. 1870., бр 31.
10) Записници у вар. архиви и белешке еванђеличког пароха 
г. Николе Абафија

XXII ОДЕЉАК
           1861-1871.

ВРШАЦ СЛОБОДНА КРАЉЕВСКА ВАРОШ
Политичке промене. - Банат се  утелује Угарској. - Први избор зем. посланика. Варошко представништво 
организује се на основама једне слободне вароши. Нов политички обрт, услед чега нар. представништво 

резигнира. - „Други провизоријум“. Ново представништво наименовано. - Г. 1865. поново се буди 
уставан живот. - Из живота месних црквених општина. - Школске вести: подреалка претворена у реалну 

гимназију а затим у грађанску школу. Православна богословија укида се . - Гладна година 1863. - 
Човекољубље Вршчана. - Живот у друштвима. - Асоцијација и трговина развијају се. - У вароши се подиже 

јошт једно јавно место. - Подела ивлава. - Разне вести. - Резултат народног пописа г. 1870.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 33, БРОЈ 680, 31. ОКТОБАР 2006.

ВЕТРЕЊАЧА ИЗ ДРЕЗДЕНА
У историји села Шушара забележено је да је први бунар ископао 

Немац Локенбауер, у периоду од 1870. до 1875. Вода је пронађена 
на дубини од 40 метара, а да се песак не би сливао, постављени су 
гвоздени прстенови. Овај, такозвани “гвоздени бунар”, везује се и 
за почетак насељавања обода Делиблатске пешчаре, где је село и 
настало, јер људи су долазили тамо где има воде. Нажалост, бунар 
је зарастао, а на том месту биће постављена плоча као подсетник.

Потоњи бунар бушен је 1903. године на дубини од 203 метара. 
Касније, 1925. године, постављен је и главни вод у улицама 
Шушаре. За извлачење воде , из Дрездена је стигла ветрењача чије 
је постављање трајало две године, од 1924. до 1926. г. Обртаји и 
кругови у времену и капи воде црпљене, уз помоћ ветра, сведоче 
о досељавању и насељавању овог места. Ветрењачу је, потом, 
заменила дизел машина доспела из Магдебурга, а од 1963. апарати 
на струју. Читав процес кроз време, носи довољну снагу, да буде 
уткана у технолошки музеј, као саставни део Пројекта”Шушара, 
етно-село”.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 33, БРОЈ 679, 24. ОКТОБАР 
2006.

УДАХНУО ЖИВОТ ОРГУЉАМА
Концертом духовне музике, одржаном недавно у Римокатоличкој 

цркви Светог Герхарда, кантор Јанош Ловас обележио је 45 година 
рада у вршачкој богомољи. Звуци оргуља, чије дирке оживе под 
вештим прстима виртуоза Ловаса, надахнујући вернике током 
миса, свадби и крштења. Римокатолички храм радо посећују 
бројни поштоваоци духовне музике задивљени канониковим 
музицирањем и специфичним гласом. Већ дуго година туристи 
редовно обилазе овај сакрални и културно-историјски објекат а 
добродошлицу им пожеле баршунасти тонови оргуља са галерије.

- Љубав према музици и оргуљама открио сам као дечак, каже 
кантор Ловас Зато сам се определио да школовање наставим 

у Средњој музичкој школи у Новом Саду а специјализацију за 
оргуље завршио сам у Зрењанину, код познатог професора Имре 
Ланга. Одмах након школовања почео сам да радим у вршачкој 
Римокатоличкој  цркви и верујем да ћу овде свирати док ме здравље 
служи, уз Божју помоћ.

Сваког сана кантор превали пут од 56 степеника како би дошао 
да свог радног места, до оргуља о којима марљиво брине како би 
свака од многобројних музичких цеви и компресора била спремна 
за сваку прилику.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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Кошаркаши Вршца су утакмицом 
затвореног типа против зрењанинског 
Пролетера комплетирали циклус 
припремних мечева и са нестрпљењем 
очекују старт сезоне и утакмицу са 
лазаревачком Колубаром, у суботу са 
почетком у 18 часова.

Подсећамо, овог лета успостављена 
је сарадња Вршца и Партизана, а 
директор клуба Владан Мајсторовић 
истиче да ће она умногоме утицати на 
такмичарске амбиције.

- Имамо перспективан тим и 
жеља нам је да се сарадња са црно-
белима развија у правцу стварања и 
афирмације младих играча. Партизан 
је препознао врхунске услове које 
Вршац има, очекујемо да ће ова 

сарадња донети добробит не само 
Партизану и нама већ и читавој српској 
кошарци.

Шеф стручног штаба Дарко 
Костић нагласио је да екипа још увек 
ствара хемију, али да је задовољан 
урађеним послом у прелазном року и 
припремном периоду.

- Задовољан сам како су играчи 
радили током припрема, мислим 
да смо направили одличан посао у 
прелазном року и због тога желимо 
резултатски искорак ове сезоне, циљ 
нам је Суперлига, јасан је стратег 
Вршца.

Пословни директор КК Вршац Аца 
Грујин истакао је велику захвалност 
клуба на помоћи од стране Града Вршца 
и градоначелнице Драгане Митровић 
и додао да вршачке љубитеље 
кошарке ове сезоне у Миленијуму 
очекују бројна изненађења, за почетак 
сви који дођу на отварање сезоне могу 
да очекују пропуснице за све мечеве 
КК Вршац, укључујући и оне који ће 
бити играни у Суперлиги.

РУКОМЕТ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 2. КОЛО

ПОРАЗ ВРШЧАНА 
У НОВОМ САДУ

СЛАВИЈА - МЛАДОСТ 33:22 (15:14)

Рукометаши вршачке Младости нису успели да направе 
изненађење у Новом Саду и савладају домаћу Славију, али су 
одиграли одлично прво полувреме и имали активан резултат 
све до 42. минута. У првом делу меча Вршчани су у два наврата 
имали по два гола предности, у наставку су се одлично држали 
све до тренутка када је домаћи тим серијом 4:0 код резултата 
19:19, преломио меч. У наредном колу Младост у Миленијуму 
дочекује лидера друголигашког севера, Пригревицу. Меч се 
игра у недељу са почетком у 16 часова.

Резултати табела
Славија  - Младост   33 : 22
Будућност - Металац   35 : 35
Војвода Степа – Сомбор   34 : 24
ПИК Пригревица - ОРК Панчево  40 : 20
Раднички - Далматинац    40 : 33
Херцеговац – Нафтагас  није одиграно

 
1.ПИК Пригревица  2     2  0  0  4
2.Славија  2     2  0  0  4
3.Војвода Степа 2     2  0  0  4
4.Херцеговац  1     1  0  0  2
5.Раднички  2     1  0  1  2
6.Металац  2     0  2  0  2
7.Младост  2     1  0  1  2
8.Будућност  2     0  1  1  1
9.Далматинац  2     0  1  1  1
10.Нафтагас  1     0  0  1  0
11.Сомбор  2     0  0  2  0
12.ОРК Панчево  2     0  0  2  0

КО Ш А Р К А
ВРШАЦ УСПЕШНО ОКОНЧАО ПРИПРЕМЕ  И НЕ КРИЈЕ АМБИЦИЈЕ У НОВОЈ СЕЗОНИ

ЦИЉ ЈЕ СУПЕРЛИГА

РУ КО М Е Т

Атлетски клуб Атина из Вршца, је успешно организовао своју 
традиционалну спортску манифестацију под називом 7. Атинске 
игре у атлетици.

Такмичење је одржано 29. септембра 2019, на градском 
стадиону, а учешће су узели 11 клубова из земље и иностранства.

Од домаћих клубова , осим организатора АК Атине, учествовали 
су још и Тамиш-Панчево, Панонија Панчево, Динамо Панчево, 
Спартак Опово, Краљево, ВАК 1926. Од гостију из иностранства 
учествовали су атлетичари из Темишвара, Лугожа и Дете.

Овај атлетски митинг био је прилика за наставак сарадње 
која је успостављена у мају ове године, када је делегација 
српских клубова предвођена делегацијом АК Атине, посетила 
међународно такмичење у Темишвару на њихов позив. Тада је 
договорена међународна и регионална сарадња између клубова 
Банатске регије, са обе стране државне границе.

- Овом приликом бих искористио да изразим захвалност 
председнику АСС Веселину Јевросимовићу и Генералном 
секретару  Слободану Бранковићу за логистичку и моралну 
подршку у организацију овог такмичења, као и Спортском Савезу 
Србије на челу са Давором Штефанеком и и Гораном Маринковића 
који су препознали значај Атинских игара. Захвалност дугујемо и 
предузећу Свислајон, као и Граду Вршцу. Иако резултати нису 
били у првом плану, заблистало је неколико такмичара, углавном 
освајача медаља са државног првенства и то Марко Младеновски 
из АК Атина, Марић Сања из АК Тамиш из Панчева, од којих се 
очекују да у наредном периоду буду будућност српске атлетике, 
рекао је Срђан Јовановић, предсеник АК Атина.

Наставак сарадње је гостовање у Лугожу на такмичењу у крос 
кантрију у новембру месецу. 

АТЛ Е Т И К А
АТИНСКЕ ИГРЕ У АТЛЕТИЦИ ВЕОМА УСПЕШНЕ У ВРШЦУ

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА КЛУБОВА 
ИЗ БАНАТСКЕ РЕГИЈЕ

МИЛОШ ДИМИЋ ПОНОВО У ВРШЦУ

ИСКУСНИ БЕК 
ПОМОЋИ ЋЕ 

ВРШЧАНИМА У 
НОВОЈ СЕЗОНИ

Кошаркаши Вршца су уочи почетка 
нове сезоне у Кошаркашкој лиги Србије 
добили изузетно појачање. Милош 
Димић започео је свој други мандат у 
Миленијуму, ставио се на располагање 
тренеру Дарку Костићу и одрадио 
први тренинг. Искусни бек, који ће 
ускоро напунити 30 година, у прошлој 
сезони носио је дрес чачанског Борца 
и мађарског Кечкемета а за Вршац ће 
против Колубаре из Лазаревца.

- Радује ме што сам поново у Вршцу 
и што клуб има високе амбиције у КЛС. 
Надам се да ћу брзо успети да се уклопим 
у тим и да ћу дати допринос добрим 
резултатима., рекао је искусни Димић.

1000 ПРОПУСНИЦА 
ЗА СИМПАТИЗЕРЕ КК 

ВРШАЦ
Кошаркашки клуб Вршца је 

за своје најверније симпатизере 
припремио пропуснице за све 
мечеве који се буду играли у Центру 
Миленијум. Директор клуба Владан 
Мајсторовић позива све љубитеље 
спорта да дођу на отварање 
кошаркашке сезоне, у суботу, када 
Вршац од 18 часова игра меч првог 
кола КЛС против Колубаре из 
Лазаревца.

- Улаз за све утакмице мушке 
екипе у КЛС и женске екипе у Другој 
лиги Србије биће бесплатан, али ће 
се у финишу сезоне улаз за мечеве 
мушке Суперлиге наплаћивати. 
Због тога је важно да сви љубитељи 
кошарке, који то желе, дођу на 
меч првог кола против Колубаре 
када ће бити у прилици да дођу до 
пропуснице за читаву сезону, рекао 
је Мајсторовић.
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 7. КОЛО

Братство 1946 - ОФК Вршац  1 : 2
Раднички 1912 - Омладинац  0 : 0
Борац - Раднички (СМ)  1 : 1
Раднички (Зр) - Бачка 1901  0 : 1
1. Мај Рума - Хајдук 1912  1 : 0
Железничар - Дунав  3 : 0
Козара - Војводина 1928  2 : 2
Динамо 1945 - Бечеј 1918  3 : 2
 

1.Железничар  7         7  0  0  21
2.Бачка 1901  7        5  1  1  16
3.ОФК Вршац  7       4  1  2  13
4.Раднички 1912  7       3  3  1  12
5.1. Мај Рума  7       4  0  3  12
6.Раднички (Зр)  7       3  2  2  11
7.Братство 1946  7       3  1  3  10
8.Борац   7       3  1  3  10
9.Бечеј 1918  7       3  0  4   9
10.Раднички (СМ)  7       2  3  2   9
11.Омладинац  7       1  4  2   7
12.Динамо 1945  7       2  1  4   7
13.Козара  7       1  3  3   6
14.Хајдук 1912  7       2  0  5   6
15.Војводина 1928  7       1  2  4   5
16.Дунав   7       1  0  6   3

ПФЛ ПАНЧЕВО 7. КОЛО

Будућност (А) - Потпорањ  2 : 4
Раднички (Б) - Јединство (В)  3 : 2
БАК - Долина   2 : 2
Црвена звезда - Југославија  3 : 0
Партизан (Г) - Партизан (У)   1 : 1
Хајдучица - Полет (Ид)   2 : 2
Раднички (К) - Спартак 1911  5 : 4
Слога (БНС) - Стрела  1 : 0
 

1.Јединство (В)  7       6  0  1  18
2.Потпорањ  7       6  0  1  18
3.Раднички (К)  7       5  1  1  16
4.Стрела   7       5  1  1  16
5.Долина   7      4  1  2  13
6.Слога (БНС)  7      4  0  3  12
7.Полет (Ид)  7      3  2  2  11
8.Партизан (Г)  7      3  1  3  10
9.Раднички (Б)  7      2  3  2   9
10.Спартак 1911  7      2  2  3   8
11.Партизан (У)  7      1  3  3   6
12.Будућност (А)  7      2  0  5   6
13.Црвена звезда  7      1  2  4   5
14.БАК   7      1  2  4   5
15.Југославија  7      0  3  4   3
16.Хајдучица 7      0  1  6   1

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 6. КОЛО

Борац (ВС) – Вултурул  1 : 3
Караш (К) -  Банат (Д)  2 : 2
Полет - Ратар   1 : 3
Партизан (К) - Караш (Ј)  2 : 1
Војводина (ЦЦ) - Банат (И)  0 : 4
Шевац - Дунав    0 : 2

1.Дунав   5       5  0  0  15
2.Банат (И)  5       5  0  0  15
3.Вултурул  6      4  1  1  13
4.Шевац   6      4  1  1  13
5.Ратар   5      3  1  1  10
6.Војводина (ЦЦ)  6      2  2  2   8
7.Банат (Д)  5      2  1  2   7
8.Партизан (К)  6      2  1  3   7
9.Караш (Ј)  5      1  2  2   5
10.Борац (ВГ)  5      1  1  3   4
11.Борац (ВС)  6      1  0  5   3
12.Караш (К) 6      0  2  4   2
13.Полет  6     0  0  6   0

СПОРТ

ФУД БА Л

Фудбалери Вршца најпријатније су 
изненађење уводног дела сезоне у Српској 
лиги Војводина. Са четири гостовања донели су 
чак девет бодова, што је умногоме допринело 
да се нађу на трећем месту на табели, што је 
мало ко очекивао. У седмом колу изабраници 
тренера Ненада Мијаловића донели су кући 
цео плен из Пригревице, где су после одличне 
игре савладали Братство головима Видакова и 
Илића.

- Сјајна утакмица на веома тешком гостовању, 
морам да истакнем да су ме играчи учнили веома 
поносним. Боримо се и реално пружамо партије 
изнад очекивања српсколигашке јавности. 
Покушаћемо да наставимо континуитет, ова 
екипа је показала да има велике могућности, 
рекао јетренер ОФК Вршца Ненад  Мијаиловић.

У наредном колу ОФК Вршац на Градском 
стадиону дочекује тим који је прошле сезоне 
из Војвођанске лиге изборио пласман међу 
српсколигаше, Козару из Банатског Великог 
Села.

- У госте нам долази врло добро вођена екипа 

Козаре, стари смо ривали из Војвођанске лиге, 
очекујем тежак и занимљив меч. Пред нашом 
публиком увек идемо на победу, надам се да 
ће се навијачи окупити у што већем броју, 
много значе овом младом тиму, нагласио је 
Мијаиловић.

Меч ОФК Вршац - Козара игра се у суботу са 
почетком у 15:30 часова.

ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО ТРЕЋУ ПОБЕДУ НА ГОСТОВАЊИМА У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ВИДАКОВ И ИЛИЋ СРУШИЛИ БРАТСТВО
БРАТСТВО - ОФК ВРШАЦ 1:2 (0:1)

ПОРАЗ КАДЕТА, ПОБЕДА ПИОНИРА

Кадетска екипа у оквиру елитне лиге Србије 
поражена је од екипе Земуна резултатом 3:0. 
Утакмица је одиграна на терену Бежаније, где 
су кадети ОФК Вршац лоше ушли у утакмицу и 
примили гол већ у првом минуту. Коначан исход 
одредило је искључење Владана Нецина крајем 
првог полувремена. Бројчано надмоћнији Земунци 
провели су утакмицу успешно крају.

Пионири су наставили са победама. На терену 
у Влајковцу гостовала је Кикинда 1909, која је лако 
савладана резултатом 7:0. У стрелце су се уписали 
Огњен Милићевић  4 пута, Алексић Вук 2 и Илија 
Царан.

Ново коло у Подручној лиги Панчево донело је 
узбудљиве мечеве у Баранди и Алибунару после 
којих су на врху табеле потпуно изједначени 
јединство и Потпорањ. Влајковчани су у трилер 
мечу поражени у гостима  од Радничког са 3:2, док 
је Потпорањ славио у ефикасној утакмици против 
Будућности. Тренер Потпорња Влада Попов био је 
задовољан игром свог тима:

- Прво полувреме протекло је у нашој доминацији, 
а сјајан гол постигао је Страхиња Јовановић 
из полуволеја након одличног паса Миљана 
Јовановића. На почетку другог дела меча домаћин 
долази до иницијативе и реализује две добре акције, 
преко Обрадовића и Миока. Међутим, успели смо 
да се вратимо, чиме су играчи показали да имају 
победнички карактер. Надам се да ће наставити у 
истом ритму, нагласио је Попов.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ВЛАЈКОВЧАНИ И ПОТПОРАЊЦИ ВОДЕ ТРКУ
БУДУЋНОСТ (А) - ПОТПОРАЊ 2:4 (0:1)

ИН МЕМОРИАМ ВАСИЛИЈЕ ВАСА БЕЉИН
У родном Избишту у 72. 

години живота престало је 
да куца срце Васи Бељину, 
легендарном вршачком беку 
из шездесетих и седамдесетих 
година прошлог века. Након 
играчке каријере оставио је 
неизбрисив траг у Партизану 
из Уљме где је био алфа и омега 
клуба из најславнијих дана. На 

крају је своје богато фудбалско 
искуство преносио на млад 
фудбалски колектив какав је 
био ОФК Вршац јунајтед. До 
последњих дана живота није 
пропуштао утакмице у Вршцу 
и околини, јер једноставно 
фудбал му је био у крви.

Нека му је вечна слава.

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ-БЕЛА ЦРКВА 2. КОЛО

Виторул – Омладинац  1 : 3
Хајдук – Виноградар   2 : 2
Вршац – Победа   3 : 0
 

1.Омладинац 2  2  0  0  6
2.Вршац  1  1  0  0  3
3.Победа  2  1  0  1  3
4.Виторул  2  1  0  1  3
5.Виноградар  2  0  1  1  1
6.Хајдук  2  0  1  1  1
7.Банат  1  0  0  1  0
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