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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”

За запослене у Енолошкој станици Вршац  
2019. година протекла је у складу је са 
очекивањима. Међу најважнијим циљевима 
били су повећање броја обрађених узорака 
намирница и занављање 
лабораторијске опреме. 
Директор Ненад Барош 
каже да је овогодишњи 
број узорковања дошао 
близу горње границе 
максималних капацитета, 
док је набавка једног од 
најсавременијих апарата 
за одређивање пестицида, 
тешких метала и осталих 
компоненти у узорцима Енолошку станицу 
Вршац учинила изузетно конкурентном на 
српском тржишту.

Шта је обележило годину у Енолошкој 
станици Вршац?

- Пред нама су на почетку 2019. године 
били реални циљеви, повећање број 
обрађених узорака у односу на претходну 
годину и обновљање опреме за рад. 
Имајући у виду да смо оба циља остварили 
могу да кажем да сам веома задовољан. 
Треба подсетити да је број обрађених 
узорака у Енолошкој станици Вршац 
пре две године био у просеку око 650 на 
месечном нивоу, а данас је достигао број од 
преко хиљаду. Максимални 
капацитет лабораторије је 
око 1.100 - 1.200, зависно 
од врсте узорка, што 
значи да смо близу идеалу 
којем тежимо. Тих 10 % до 
максималног капацитета 
наше лабораторије циљ 
је који ћемо покушати да 
остваримо у 2020. години.

У Ваши изјавама увек 
сте истицали високу 
обученост запослених. 
Колико је уз квалитетан кадар 
Енолошке станице набавка нове 
лабораторијске опреме допринела 
конкурентности на тржишту ?

- Велики искорак у односу на претходне 
године, у 2019. направљен је куповином 

апаратуре која одређује садржај тешких 
метала и пестицида у узоркованој 
намирници. Ту машину наши конкуренти на 
тржишту имају одавно и у неким ситуацијама 

остајали смо без посла са 
великим коминтентима 
управо из разлога јер наша 
стара машина није могла да 
прати њихове специфичне 
захтеве. Набавка те машине 
у 2018. године за нас је 
био крупан залогај јер 
смо тада тек ушли у сферу 
позитивног пословања, али 
смо у томе успели наредне 

године. Машина је увезена из Холандије, 
вредност јој је око 200.000 евра, међутим 
само она није довољна јер је неопходна и 
акредитација за сваку појединачну методу 
валидације или лабораторијско поређење. 
А све те ставке, такође, нису нимало јефтине. 
Прошле године успели смо и да комплетно 
уредимо одељење пријема, 
од грађевинских радова 
до набавке намештаја и 
куповине машине за прање 
лабораторијског посуђа 
која је коштала 10.000 евра. 
Купили смо три нова уређаја 
за одређивање количине 
масти, протеина и шећера у 
узоркованим намирницама 

чија је збирна вредност 
око 70.000 евра. Такође, 
зановили смо део возног 
парка набавком два возила. 

Енолошка станица 
Вршац је у 2019. години 
доспела у пробрано 
друштво, налази се међу 
5 лабораторија у Србији 
које раде по стандарду 
17025. Шта тај стандард 
пословања подразумева?

- То је потврда озбиљности нашег рада 
од стране Акредитационог тела Србије. 
Стандард 17025 подразумева праћење 
свих трендова који су присутни у Европи, 
односно прилагођавање рада новим 
трендовима у кратком временском року. 
Рецимо, ми смо као лабораторија добили 

рок од неколико година 
да се прилагодимо новом 
европском стандарду, али 
смо то урадили за неколико 
месеци. То је подразумевало 
бројне модификације у 
документацији, у обуци 
радника, али то је најбољи 

показатељ колико је лабораторија спремна 
да се усавршава и напредује. Да послујемо 
лоше, да немамо добар тим људи, да 
немамо квалитетне уређаје, врло тешко би 
могли да се прилагодимо новим захтевима.

Колико је испуњавање 
тог стандарда поправило 
позицију на тржишту 
Енолошкој станици?

- На тржишту смо 
постали конкурентни 
лабораторијама које су 
до сада биле недодирљиве у смислу 
преузимања посла. По квалитету 
опреме сада смо већ близу њих. Велике 
приватне лабораторије, каква је рецимо 
“Сојапротеин”, прво узоркују своје 
производе па онда на ред долазе остали 
корисници. Они мало дуже чекају на 

резултате и ту ми тражимо своју шансу. Са 
неким од великих коминтенанта успели смо 
да успоставимо сарадњу. 

Који су вам циљеви у 2020. години?

- Пре свега улагање у занављање 
опреме. Опрема, опрема и опрема док не 

достигнемо ниво који ће нас свртати у ред 
најбољих лабораторија, рецимо у прве три 
у Србији. Борили смо се и до сада за тај циљ, 
али више на квалитет и искуство запослених 
него на опрему. Нова машина нас је довела 

у позицију да можемо да 
тежимо ка перфекцији. Циљ 
нам је да урадимо нешто и на 
побољшавању финансијског 
положаја запослених. 
Нама су плате негде око 
републичког просека, 
55.000 - 56.000 динара. До 
2019. године имали смо 

обавезу да држави дајемо 10% зараде, сада 
се тај проценат смањио на 5%, а постоји 
могућност и да се та обавеза потпуно 
укине. Тиме би добили реалну могућност да 
повећамо зараде запослених.

Б.Ј.

НЕНАД БАРОШ, ДИРЕКТОР ЕНОЛОШКЕ СТАНИЦЕ ВРШАЦ

ГОДИНА ИНВЕСТИЦИЈА И ПРОБОЈА НА ТРЖИШТУ

Успешна година: Ненад Барош, директор Енолошке станице Вршац

Уз обучени кадар, врхунска опрема: Нови уређај за одређивање 
садржаја тешких метала и пестицида у намирници

Високи циљеви у наредној години реалност: Саша Попов упућује 
директора Бароша у могућности нове опреме

“Број узорака је 
у константном 

порасту из године 
у годину што је 
предуслов да 

успешно послујемо у 
бранши.”

“Велики искорак у 
односу на претходне 

године направљен 
је куповином нове 

лабораторијске 
опреме која одређује 

садржај тешких 
метала и пестицида 

у узоркованој 
намирници.”

“Стандард 17025 је 
потврда озбиљности 

рада Енолошке станице 
Вршац од стране 

Акредитационог тела 
Србије.”

“Циљ у 2020. години 
је да се сврстамо међу 

три најбоље српске 
лабораторије”
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Бранислав Недимовић, министар 
у Влади Србије задужен за ресор 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, обишао је 
пољопривредна газдинства у 
Гудурици, Јабланци и Влајковцу. 

Негујући праксу личног контакта и 
сарадње са произвођачима, министар 
Недимовић је посетио породицу 
Спасић у Гудурици, виноградаре и 
произвођаче вина који засаде имају 

на 13 хектара под виновом лозом 
и 2 хектара под воћем. Субвенције 
које даје Министарство су им је од 
изузетног значаја, с обзиром на то да 
шире производњу. 

У Србији у регистру има десет 
хиљада хектара, реално се рачуна 15 
хектара, од чега је 7 одсто аутохтоних 
сорти. Нова механизација значи 
смањење трошкова и савремен 
начин производње. Два основна задатка су пред Министарством 

пољопривреде у наредној години, а 
то су наводњавање и комасација, у 
чему Вршац предњачи. 

У селу Јабланка, министар је 
разговарао са ратарима и сточарима 
овог краја. Обишао је домаћинство 
Пантелије Казана који обрађује 300 
јутара земље под сунцокретом, 
уљаном репицом и пшеницом. Каже 
да је користио субвенције државе и 
раније, али да би конкретни потези 
више значили. Проблеме имају и са 
природом, посебно ове јесени. Своју 
посету Вршцу, министар је завршио 
обиласком пољопривредног 
газдинства Петра и Аурела Улмана у 
Влајковцу који се баве ратарством и 
сточарством. Ова вредна породица 
обрађује око 350 хектара земље и 
бави се узгојем младих бикова.

Међу окупљеним 
пољоприведницима из Влајковца 
највише интересовања исказано је за 
субвенције за набавку нових трактора 
и прикључних машина. 

Министар Недимовић је истакао 
да су субвенције за сточaрство, а 
посебно за систем крава-теле знатно 
повећане и осврнуо се на чињеницу да 
Влајковац има много неискоришћених 
пашњака. Разговарало се, такође, 
и о искоришћењу водног система 
канала Дунав - Тиса - Дунав, који 
пролази непосредно уз Влајковац и 
представља озбиљан потенцијал за 
развој рибарства. 

- Пракса рада на терену са 
пољопривредним произвођачима 
наставља се након празника и дала је 
најбоље ефекте у раду до сада, тврди 
министар Бранислав Недимовић.

МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ У ПОСЕТИ ВРШАЧКИМ СЕЛИМА

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ 
РАЗГОВАРАЛИ СА 
НЕДИМОВИЋЕМ 

Поводом почетка нове године, у кругу Опште болнице 
Вршац засађено је дрво калемљеног јавора, као симбол 
плодности. 

Дрво су симболично, у име колектива, посадили 
новименовани директор Опште болнице Вршац др Иван 
Ивановић и заменица главне сестре Опште болнице 
Јоланда Соколовац. У име Града Вршца, садњи су 
присуствовали  чланови Градског већа Татјана Николић, 
задужена за здравство и социјалну заштиту, Милош Васић, 
за заштиту животне средине, и Слободан Јованов, члан 
Већа за пољопривреду. Садњи дрвета је присуствовао и 
заменик покрајинског заштитника грађана – омбудсмана 
за права националних мањина господин Јанош Орос. 

Садња дрвећа у кругу Опште болнице Вршац биће 
настављена наредних дана у оквиру свеобухватне акције 
садње дрвећа која се спроводи на територији целе 
Србије.

И ове године Црвени крст Вршац наставио је 
са традиционалном претпразничном акцијом под 
називом „Један пакетић - много љубави“. Реч је о 
новогодишњим и божићним пакетићима који су 
намењени малишанима из социјално угрожених 
породица.

- У просторијама Црвеног крста Вршац подељени 
су пакетићи за малишане из породица корисника 
Народне кухиње, а за ту прилику приказана им је 
новогодишња представа Алегрето театра, каже 
Сузана Цветановић, секретар Црвеног крста 
Вршац. – Следећег дана Деда Мраз је посетио децу 
у дванаест насељених места на територији Града 
Вршца и поделио им је новогодишње пакетиће. 

И ове године захваљујући донатору обезбеђени 
су пакетићи по породици за кориснике Народне 
кухиње, а за вишечлане породице, уз подршку 
привредника који су се одазвали акцији „Један 
пакетић - много љубави“ обезбеђени су додатни 
пакетићи. Захваљујемо се свима који су се укључили 
у ову традиционалну активност Црвеног крста 
Вршац и обрадовали кориснике програма Народне 
кухиње.

Хуманост људи великог срца и вршачког Црвеног 
крста усрећили су малишане, измамили осмехе на 
лициа и улепшали празнике.

Ј.Е.

ТРАДИЦИОНАЛНА АКТИВНОСТ ЦРВЕНОГ  КРСТА ВРШАЦ

ЈЕДАН ПАКЕТИЋ - МНОГО ЉУБАВИ

Деда Мраз Црвеног крста поделио пакетиће деци

Непосредни контакт даје најбоље резултате: Министар Бранислав 
Недимовић у посети вршачким пољопривредницима

Влајковац има велики потенцијал: 
Министар Недимовић са руководством Града Вршца 

ДРВО ЈАВОРА - СИМБОЛ ПЛОДНОСТИ
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Локална власт на челу са 
градоначелницом Драганом 
Митровић одлучила је да уместо за 
новогодишњи концерт за најлуђу 
ноћ на градском тргу, средства 
преусмери за новогодишње 
пакетиће којима ће обрадовати 
све малишана који живе на 
територији Града Вршца, узраста 
до 7 година. 

- Ове године донели смо 
одлуку да новац из буџета, 
уместо за новогодишњи концерт, 
определимо за наше најмлађе 

суграђане, каже градоначелница 
Митровић. -  Обезбедили смо 3.500 
пакетића, како за децу из града, 
тако и за малишане из 22 насељена 
места на нашој територији. 
Пакетиће је деци поделио Деда 
Мразов Новогодишњи караван, 
који је обишао сва насељена 
места.

Овој одлуци градске власти 
највише су се обрадовали 
најмлађи суграђани. У пакетићима 
је била гомила слаткиша, али и 
едукативне играчке прилагођене 
узрасту детета. 

Уз новогодишњи пакетић, сва су 
деца ове године имала обезбеђено 
фотографисање са Деда Мразом 
и бесплатан календар за 2020. 
годину са својом фотографијом, 
као и обезбеђен бесплатан 
улаз на новогодишњи дечји 
спектакл „Чекајући Деда Мраза“ 
у конгресној дворани Центра 
Миленијум. Спектакл за најмлађе 
приказан је у два термина, а 
малишани су уживали у дружењу 
са јунацима са сцене.

Новогодишњи караван са 
Деда Мразом и пакетићима за 
најмлађе кренуо је у обилазак 
насељених места 26.децембра. 

Првог дана посетио је Војводинце, 
Куштиљ, Сочицу, Јабланку... а 
последња станица, 30.децембра, 
био је Павлиш. Деда Мраза су 
малишани дочекали у препуној 
сали павлишког Дома културе, 
дружили се са њим и добили 
новогодишње пакетиће које је 
обезбедио Град Вршац, одлуком 
локалне власти.

Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ ОДЛУЧИО ДА ОБРАДУЈЕ МАЛИШАНЕ

УМЕСТО КОНЦЕРТА - НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ
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Поводом 15 година од оснивања 
Удружења Македонаца Вардар Вршац 26. 
децембра прошле године организована 
је прослава у ресторану “Салаш” у Вршцу 
у присуству стотинак званица  углавном 
Македонаца и њихових пријатеља. 
Прослава је уприличена уз традиционалну 
народну македонску и српску музику уз 
песме и игре.

Прослави су присуствовали и 
званичници Општине Вршца као и из 
Националног савета Македонаца.

Поздравни говор одржала је Весна 
Мицевска Антал председник удружења. 

О раду у претходном периоду говорио је 
Стеван Србиновски, почасни председник 
Удружења, а у поетском делу читане су 
песме Бојане Стојановић Росић, Живка 
Стојановског, Милета Прошевског.  
На кавалама је свирао доскорашњи 
председник Дарко Ристески.

Годишња Скупштина Удружења 
планира се у јануару 2020. год па 
се позивају сви заинтересовани са 
територије Града Вршца да се укључе 
у рад и дају свој допринос у неговању 
културе, језика и традиције Македонаца, 
како би се сачували од заборава.

УДРУЖЕЊЕ МАКЕДОНАЦА “ВАРДАР” ИЗ ВРШЦА ОБЕЛЕЖИЛО ЈУБИЛЕЈ

ПРВИХ 15 ГОДИНА 
И ПОЗИВ НА ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ

На основу члана 34  Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 108/16, 113/17 и 95/18)
 ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“  - ВРШАЦ   

објављује

О Г Л А С
За прикупљање писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини АПВ, у Вршцу, на којима право 

коришћења има  Школски центар „Никола  Тесла“ у  Вршцу, Стеријина 40-44:

ПРЕДМЕТ ЗАКУПА

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КОЈИ СЕ САСТОЈИ ОД ПРЕДПРОСТОРА, 1 ГЛАВНЕ 
ПРОСТОРИЈЕ И 1 ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ СА САНИТАРНИМ ЧВОРОМ, 
КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ 35 М2, У ПРИЗЕМЉУ, СА УЛАЗОМ ИЗ ДВОРИШТА ШКОЛЕ

- намена ствари за време трајања закупа: искључиво продавница пецива 
и безалкохолних напитака,

- почетна висина закупнине: 480,00 динара/м2, односно 16.800,00 динара 
месечно, рачунајући  10 плативих месеци у календарској години  због паузе 
за време летњег распуста у јулу и августу, 

- рок трајања закупа: од 15.01.2020. а најдуже до 25.12.2021.  искључиво у 
времену од 07 – 14 часова,

- обезбеђење редовног плаћања: 2 регистроване бланко, соло менице са 
меничним овлашћењем.

Обавезе закупца:
- у пословном простору се не сме обављати производња пекарских 

производа (масовна израда пекарских производа, печење и слично),
- плаћање закупнине је унапред, преко рачуна и то: до 5.  у месецу за 

текући месец, све до истека закупа,
- закупнина је у нето износу и она не обухвата: 1) пореске обавезе које 

проистичу из уговора о закупу и исте падају на терет закупца; 2) потрошњу 
електричне енергије преко контролног сата, која  пада на терет закупца,

- закупац је дужан да прибави све прописане дозволе за рад у пословном 

простору и искључена је било каква одговорност или обавеза закуподавца 
везана за обављање делатности у просторијама које су предмет  закупа.

Право учешћа на огласу имају сва правна лица и предузетници који су 
регистровани за производњу и продају пекарских производа и продају 
безалкохолних напитака.

УСЛОВИ ОГЛАСА:
Пријава, односно понуда обавезно садржи: износ закупнине која се нуди, 

потписану и оверену изјаву о прихватању услова огласа, фотокопију решења 
о упису у АПР, за физичка лица: име презиме адресу, број личне карте, за 
предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, 
назив радње, матични број и ПИБ; за правна лица: назив и седиште, матични 
број, ПИБ, податке о заступнику и пуномоћје за заступање правног лица.

Понуде се достављају у писаној форми, на обрасцу, у запечаћеној коверти 
са назнаком „ЗАКУП – НЕ ОТВАРАЈ“ на адресу: Школски центар „Никола Тесла“, 
26000 Вршац, Стеријина 40-44, најкасније до 15.01.2020. до 11:00 часова. 
Понуде које се доставе после овог рока су неблаговремене и вратиће се 
неотворене понуђачу.

Образац понуде са упутством за сачињавање понуде преузима се у школи, 
сваког радног дана у времену од 8 до 12 часова. 

Отварање понуда обавиће се дана: 15.01.2020. у 11:05  часова. 
Избор  најповољније понуде извршиће се у року од три дана од отварања 

понуда по критеријуму највишег понуђеног износа закупнине.
 Додатне информације могу се добити на телефон: 013/830-668.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска управа 
Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине,  објављује:

 ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ РБС ‘’ВРШАЦ  3 LTE’’ – PAU71/PAL71, ВРШАЦ

‘’Телеком Србија’’ а.д. из Београда, Таковска бр. 2. поднело је Градској 
управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене послове и послове 
заштите животне средине, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја 
на животну средину Пројекта Реконструкција локације РБС ‘’Вршац Вршац 
3 LTE’’ PAU71/PAL71, Вршац, на к.п. 4561 К.О. Вршац, која се налази на крову 
зграде Поште,у улици Жарка Зрењанина 15 у Вршцу на територији града 
Вршца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се 
извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији бр. 213, у 
периоду од 13. јануара до 22. јануара 2020. године, сваког радног дана од 10 
до 14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована 
јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби 
процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог 
обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна 
процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити 
јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове
 и послове заштите животне средине

Градске управе Града Вршца
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Како се родила идеја за прву 
српску гитару мира? Која је 
прича прати?

- Почетак приче датира још 
из мојих млађих дана када сам 
имао 15 година. Родила ми се 
идеја да направим електричну 
гитару и копирао сам Фендера. 
Та се гитара могла наћи у Босни, 
свирали смо ми с њом у основним 
школама. Увек ме је прогонило 
да не треба никога копирати и 
терало ме је да направим нешто 
своје, сопствену гитару.

Шта је то српска гитара 
мира? Како сте је направили?

- Изашла је спонтано, да не 
копирам друге, да направим 
нашу. Подстакла су ме и ратна 
збивања код нас, голгота коју 
је наш народ пропатио. Дошао 
сам на идеју да баш из земаља 
где је почело то зло узмем 
материјал за гитару, и да им, 
кроз њену музику, вратим љубав, 
на неки начин. Пробудило ми 
се у срцу оно што слушамо на 
нашим светим литургијама. 
Користио сам дрво са подручја 
Америке, Калифорније, из 
Бразила, из Канаде сам добијао 
струне за гусле (то је већ друга 
прича)... Овде у Вршцу, у својој 
радионици, две године сам 
ручно израђивао прву српску 
гитару мира. Ја сам, уствари, био 
оруђе кроз које је Свевишњи 
правио тај инструмент. Јер, ја се 
не бавим израдом инструмената. 
Ја сам грађевинар. Цео град 
зна да сам овде урадио пар 
стотина објеката, затим у бившем 
Совјетском савезу, Ираку, 
Либији... 

Идеја је да од дрвета из земаља 
где се родило зло направим прву 
српску гитару мира, да је однесем 
код њих, да чују њен звук и да 
им на тај начин пружим љубав и 
позитивну енергију. Да то у њима 
пробудим, да размисле о томе 
шта се све издешавало, какво су 
зло покренули. Идеја је заживела. 

Правимо платформу у Паризу, 
кренуло је у Словенији, дочек 
српске гитара мира припрема 
се, уз подршку и помоћ Српске 
православне цркве, у  Чикагу, 
Лос Анђелесу... Жеља ми је да 
стигнемо до Америке, зато сам је 
и направио. 

Причу о српској гитари мира 
ширимо и по другим земљама. 
У фебруару идемо за Русију, 
а Влада Републике Српске 
је већ издвојила и уплатила 
средства српској гитари мира 
за промоцију у Бања Луци. 
Отац Недељко Васиљевић води 
рачуна о томе. Да би ова прича 
кренула из српских земаља, ми 
ћемо гитару да промовишемо у 
Бања Луци, пре Москве. Мада ја 
Србију и Русију доживљавам као 
прсте кад спетљате, не правим 
никакве разлике. Дуго сам радио 
у Русији, имам тамо рођаке, моја 
прва супруга била је Рускиња, 
изродила ми је две дивне ћерке. 

На Тргу Светог Теодора 
Вршачког отварамо 
представништво српске гитаре 
мира за промоцију, али и у 
Паризу и у Москви. Вршац је 

матица, дивно место, дивни 
људи, а ту је инструмент и 
настао. Део гитаре је бели јасен 
са Вршачких планина, остало 
је из Америке, електроника из 
Немачке... Париз је интересантан, 
јер све је, кроз историју, 

почињало тамо. У Паризу већ 
имам добру платформу где ми 
помаже један богаташ, власник 
супер маркета, у једном од њих 
ради и моја ћерка. Он је католик, 
помаже промоцију српске гитаре 
мира. Моја жеља и јесте да гитара 
повеже људе различитих вера и 
нација, да пробуди добро у њима. 
То ја из срца желим да постигнем. 
Да им покажем да српски народ 
није најгори, како неки мисле.

Где је била прва промоција 
српске гитаре мира?

-  Прва промоција била је 
у Вршцу, у Градској кући, 15. 
маја 2015. Била је пуна свечана 

сала, председник Општине, 
представници музичке уметности 
града, дошао је професор џез 
гитаре из Београда, пропратили 
су то и вршачки и државни 
медији. Све је то тако ескалирало 
да сам се ја мало погубио, али 
било ми је драго што, и поред 
идеје да инструментом покажемо 
лепоту кроз музику нашег 
народа, испоставило се и да је 
гитара јако добра.

Како оцењују српску гитару 
мира?

- Испоставило се да је 
инструмент добар и свирљив, 
јер реномирани уметници су 
свирали и то рекли. Свирао 
је Џинџер из „Рибље чорбе“, 
био је одушевљен, затим наш 
Вршчанин Аца Јерковић, који 
је осмислио химну гитари. У 
Банатском Соколцу свирали су 
бројни музичари, међу њима и 
син легендарног Боба Марлија. 
Били су пуни похвала. Тако је 

било и са гитаристом из Русије, 
са Академије Александар 
Невски. Рекао је да је инструмент 
фантастичан.

Гитара припада српском 
народу, тако сам је ја спонтано и 
поклонио Српској православној 
цркви. Данас се налази у Музеју 
Српске православне цркве, 
у Стеријиној кући, у Вршцу. 
Преосвећени владика Никанор 
је прихватио да прва српска 
гитара мира буде са светим 
иконама у музеју, заједно са 
троструним гуслама, које сам, 
такође, направио. 

Да ли је било и оних 
сумњичавих?

- За мене нема лоших људи, 
неки само понекад лоше 
размишљају. Било је оних који 
су сумњали да сам ја направио 
инструмент. Зато сам одлучио да 
направим другу гитару - српску 
гитару мира број 2. Готова је већ 
80 одсто, сад јој завршавам срце. 

РАДИВОЈЕ - РАДЕ СТАНКОВИЋ, ИДЕЈНИ ТВОРАЦ И КОНСТРУКТОР ПРВЕ СРПСКЕ ГИТАРЕ МИРА:

МУЗИКА ЋЕ ПРОБУДИТИ ЉУБАВ И 
ПЛЕМЕНИТОСТ У ЉУДСКИ СРЦИМА!

РАДИВОЈЕ СТАНКОВИЋ конструисао је и ручно направио 
прву српску гитару мира. Жеља му је била да кроз музику и 
звуке гитаре исприча причу о голготи српског народа. Прва 
српска гитара мира обићи ће свет. Њени ће звуци, каже Раде, 
пробудити љубав, племенитост, хуманост у људски срцима, 
спојити људе свих вера и исправити лошу слику о српском народу 
коју су неки народи покушавали да створе.
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У чему је тајна моје израде? Ја 
гитаре не лакирам резонантним 
лаком, већ је пенетрирам уљима 
на одређеној температури, као 
што је радио Амати виолине. У 
томе је тајна коју ћу покушати 
да одбраним. Електроника 
само уништава добијен звук, 
појача га, али га уништи. Ја сам 
успео да добијен звук из гитаре 
пренесем, преко електронике, 
аутентично, онако како музичар 
свира. Истурени део гитаре-рог 
дира музичару срце. Сарадња 
музичара и инструмента је 
фантастична, јер вибрације из 
дрвета, које шаље музичар сам, 
враћају се и ту долази божанска 
музика. 

-Гитара је овде регистрована, 
али ћу причу око патента 
наставити у Русији, једној 
моћној православној земљи, где 
су институције и испитивања 
озбиљнија. У коју год класу буде 
сврстана српска гитара мира, као 
инструмент, није важно. Много 
је важнија цела прича да гитара 
обиђе свет, да исприча голготу 
нашег народа, да пробуди љубав, 
племенитост, хуманост у срцима 
свих људи, да њена музика 
шири позитивну енергију и спаја 
људе. Идеја  је да гитару свирају 
музичари из земље у којој гостује, 

а док је тамо чуваће се у нашим 
православним храмовима. После 
концерта, гитара се враћа у своју 
матицу - Вршац. 

Родила се идеја да руски 
композитори напишу музику за 
звона Александра Невског и за 
прву српску гитару мира и да, са 
сертификатом који ћемо добити 
од Руса, наступамо по свету 
као једна велика православна 
заједница. Звона Александра 
Невског и српска гитара мира 
објединиће тонове и звуке и 

највероватније да ће први такав 
концерт бити организован 
у Москви. Помоћи ће Кирил 
Мирејски, директор Словенског 
фонда за културу целе Русије. 

Задовољан сам што  је 
инструмент добро испао, јер ја 
сам грађевинац, а могло је да се 
направи хиљаду грешака. Гитара 
је мој чисто ручни рад, данас 
може лако да се докаже да није 
рађена ЦНЦ машином.

Реците нам нешто о себи. Где 
почиње Ваша животна прича?

- Родио сам се у Зеници, 
16.11.1957. Отац ми се звао 
Млађан. Радио је у руднику као 
лагумач минер где је, нажалост, 

изгубио једну ногу, тако нас је 
и одгајио. Мајка се упокојила 
овде у Вршцу, звала се Ана. 
Било нас је петорица браће и 
једна сестра Зорица, која живи 
у Канади. Помагала ми је, слала 
дрво из Бразила за гитару. 
Брат Новица - Ноле Станковић 
погинуо је на Кошарама, био је 
1959. годиште. Ево му споменик у 
Вршцу. Велибор Станковић живи 
у Вршцу. Миливој Станковић, 
диван човек, нажалост умро је од 
срца. Најмлађи брат је Радован 
Станковић, живи у Бања Луци.

- Основну школу завршио 
сам у Зеници. Био сам запажен 
код наставника, правио сам 
неке рукотворине, бавио сам 
се електроником. Правили смо 
појачала, лампаше од 50 Вати, 
још као клинци, у 6. и 7. разреду. 
Летовали смо жице, отпорнике, 
мучили се... Све ми је то помогло 
кад сам радио електронику за 
прву српску гитару мира. 

По струци сам грађевинар. 
Студирао сам на Загребачком 
свеучилишту. Годинама сам се 
бавио грађевином, у Русији, 
Ираку, Либији и у Вршцу.

Када сте дошли у Вршац?
- Дошао сам 1984. Вршачко 

и Позориште из Зенице су уско 
сарађивали, збратимили су се. 

Још од средње школе био сам 
абонент, посећивао редовно 
зеничко позориште и тако сам 
упознао глумца Стеријиног 
позоришта Бранка Петковића, 

невероватан лик. Тако сам и 
дошао овде. Заволео сам Вршац, 
леп је град, добри су људи.

Из првог брака имам две 
ћерке, Ану и Гаљу. Мајка им 
је била Рускиња, упокојила 
се. Млађа ћерка Ана живи у 
Словенији, а Гаља у Паризу. Обе 
имају породице. Имам четворо 
унучади: Мају  и Јовану од Гаље, 
имају 18 и 15 година. А, од Ане 
имам Теодору (18) и Владу (15).

Од маја 2000. сам у законитом 
браку са Јадранком Станковић 
Јаков. Јаца ме подржава у 
свему. Пропратила је промоцију 
прве српске гитаре мира и 
њено настајање од самог 
почетка, направила је на 
стотине фотографија. Све је то 
мало захтевно. Ја одем доле у 
радионицу некад у сред ноћи, 
кад дође инспирација. Радим 
до ујутро, онда идем нормално 
на посао. Невероватно која се 
то енергија роди у мени. Знам 

да је то од Бога! Ноћу у 2-3 сата 
све је мирно, тишина, вијуге и 
мозак раде сасвим другачије, 
преусмери енегрију тачно тамо 
где треба. 

Уз српску гитару мира, 
започели сте још један 
пројекат. Који?

- Конструисао сам троструне 
гусле. Исто се налазе у Музеју 
Српске православне цркве 
Епархије банатске, поклонио сам 
их. Заједно су са првом српском 
гитаром мира. Радимо на томе 
да челисти и гуслари дођу да 
пробају гусле.  

По чему су специфичне 
Ваше гусле?

- Кад гуслар свира на 
традиционалним гуслама, стави 
их у крило, звук се ремети, упија 
у тело. Досетио сам се да додам 
шипку за чело, да гусле буду 
слободне кад гуслар свира, да 
не буду у контакту са музичаром. 
Хоћу да добијем бољи тон, 
да сврстам гусле у камерни 
оркестар на велика врата. То могу 
само лепотом свог звука, а има 
заинтересованих композитора. 
Међутим, гусле тренутно мирују 
у Музеју Српске православне 
цркве, приоритет је сада прва 
српска гитара мира.  

Ја сам се уплашио свог рада 
и вратио га тамо где припада - 
Господу! Захвалан сам Богу што 
ми је дао инспирацију, знање, 
енергију да направим српску 
гитару мира. Не желим никакав 
лични профит да извучем из 
свега тога! Оно што ми је Бог 
подарио, ја сам му вратио!
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Драма о Првом светском рату „1917” 
и „Било једном у Холивуду” освојили 
су Златни глобус у категорији драме, 
односно комедије, на свечаној додели 
награде на Беверли Хилсу, преноси 
Танјуг.

Филм редитеља Сeма Мендеса је 
у категорији најбоље драме победио 
фаворите „Ирца” и „Брачне приче”.

Носталгични „Било једном у 
Холливуду” освојио је награду као 
најбоља комедија, као и Златне 
глобусе за најбољи сценарио (Квентин 
Тарантино) и за најбољег споредног 
глумца (Бред Пит).

Најбоља глумица у драми је 
Рене Зелвегер као Џуди Гарланд у 
истоименом филму, док је Жоакин 
Феникс најбољи глумац у „Џокеру”.

Британац Сем Мендес освојио 
је Глобус у категорији за најбољег 
редитеља. Златни глобус је отишао 
и Би-Би-Сијевој серији о нуклеарној 
катастрофи „Чернобил”. Награда за 
животно дело припала је двоструком 
оскаровцу Тому Хенксу за филмска 
достигнућа.

„Ирац” Мартина Скорсезеа 
је највећи губитник, јер од пет 
номинација није освојио ни један 
Златни глобус.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Лампионом изазвале 
пожар у зоолошком врту

Драма о Првом светском рату „1917” 

ЗЛАТНИ ГЛОБУС ЗА ФИЛМ 
„1917”

Рене Зелвегер (Фото EPA-EFE/Christian Monterrosa)

Сем Мендес

Жоакин Феникс 
(Фото EPA-EFE/Christian Monterrosa)

Кинески лампион који су пустиле 60-годишња 
жена и њене две одрасле ћерке изазвао је пожар у 
немачком зоолошком врту у новогодишњој ноћи у 
којем је страдало 30 животиња, укључујући гориле, 
шимпанзе, слепе мишеве и птице.

Полиција у Крефелду, граду у близини границе са 
Холандијом, саопштила је да су се жене предале када 
су чуле за трагедију. Како је рекао главни истражитељ 
Герд Хопман, жене су преко интернета купиле пет 
лампиона, који су у већем делу Немачке деценијама 
забрањени, верујући да је њихово пуштање 
дозовољено у новогодишњој ноћи. „Видео сам много 
људских лешева и био сам изненађен колико лешеви 
горила личе на тела човека када их изобличи ватра”, 
рекао је Хопман, преноси Ројтерс.

Жене су исписале лампионе, папирне балоне 
које подиже топлота ватре у њиховој средини, лепим 
жељама за Нову годину. Оне могу да се суоче са 
оптужбом за немар, за коју могу да добију до пет 
година затвора или новчану казну. Хопман је рекао 
да је храбро од њих што су се пријавиле, али није 
желео да открије више детаља о њима, јер су примиле 
претње.

Зоолошки врт је данас прекривен свећама 
и фотографијама погинулих мајмуна, а локални 
становници на телевизијским станицама изражавају 
тугу због онога што се десило, посебно због смрти 
48-годишњег мужјака гориле, Масе.

Извор: Политика
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

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

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

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Фигуративни реализам није 
само плод раста искустава, 
вештине и технике већ, пре свега, 
цивилизацијска преломна тачка кад 
је слика човека као слободног бића, 
целовитог центра света постала 
прихватљива матрица модерног 
човека света, разума, слободе, правде 
и једнакости. Сви најразличитији 
стилови човека на парче нису само 
последица незнања већ и дозиране 
количине уметничке мудрости и 
светлости окрепљујуће слободе у 
њој. Предатори свих времена добро 
су знали моћ и опасност искуства 
уметности иако ни данас у потпуности 
не разумеју како то функционише. 
Неки од њих, међутим, добро су 
разумели како тиме манипулисати 

па нам се дешава нестајање слике и 
постмодерна испразност пребогатог 
новог света илузија.

Пајино сликарство као да се отргло 
некаквој контроли, појавило се мимо 
правила историје уметности и постало 
велики духовни подстицај малом 
народу у обнови. Ником не пада на 
памет да одговори или бар да тражи 
одговор на питање: Која структура, 
логика у уметности, активира 
креативну хемију? Како се дешава 
то чудо? Како пројектил уметничког 
искуства, из уметничког дела као 
акцелератора, избије електрон тамо 
где не треба и активира хемију која 
успева да повеже неутроне на нов, 
креативан начин и надраста генетску 
ускраћеност и макар на трен пружи 

нам искуство менталне слободе и 
једнакости.

Како изгледа естетска формула 
уметничког дела која се, као лековити 
фластер, залепи за ум и као трик 
пробије учмале стереотипе функција, 
дајући нам увид у просторе себе, 
које констатујемо кроз ехо осећања 
емоција и трансфер матрице коју 
као модел можемо користити за 
успешнији обрачун са животним 
недаћама. 

Данас је глатко из домета наше 
мрежњаче склоњено то искуство и ум 
нам је претворен у слепу мрљу која 
као да не може да прогледа, већ се 
стваралачки порив енергије истроши 
бескрајном тричаријском забавом.

Сами уметници заведени славом 

и новцем и некаквим правилима 
игре, учествују у производњи 
бласфемије анти уметности, а они 
остали, тврдоглави, који сликају са 
волунтаристичким етичким ставом 
понуду целовитом уму, остају 
полуаматери, невидљиви скрајнути 
губавци историје уметности.

Таленти су златна прашина која 
заискри међу људима, и та искра 
у сензибилном уму уметника 
окренутом себи изазива промене 
које овај осећа као откровење, 
месијанску поруку и обавезу. Уметник 
ствара форме и структуре у које 
утка каталитичку логику креативне 
хемије која ће светлост златног праха 
учинити видљивом и у умовима људи 
којима је рулет генетике то ускратио.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (59)

ПАЈИН ТРИПТИХОН, ИЛИ КО ЈЕ УБИО СЛИКУ?

Афоризам “Востани Сербине! И ради нешто“, 
вршачког афористичара Зорана Ђуровића изабран 
је међу 30 најбољих за претходну годину у избору 
Вечерњих новости.

-Заиста диван осећај и велико задовољство, 
поготово ако се зна да “Вечерње новости”  на 
годишњем нивоу објаве у својим рубрикама 

између 700 и 800 афоризама и ако се зна 
да у Србији има неколико стотина активних 
афористичара, а све је више  и нових колегиница 
и колега. Моји фаворити су били: “Ко се данас 
само у Бога узда - нека му је Бог у помоћи“ „Више 
ме брине тишина паметних него бука глупих” 
и „Мерима, Невена, Зорка“ - Не, није то списак 

мојих бивших девојака него пропалих српских 
фабрика“, али добро, уреднику се овај први 
највише свидео. Све у свему, веома сам срећан 
и драго ми је због овог новог успеха, лепо је 
кад најбољи афористичари Србије цене твоје 
писање, рекао је Зоран Ђуровић.

У ТРАДИЦИОНАЛНОМ ГОДИШЊЕМ ИЗБОРУ АФОРИЗАМА “ВЕЧЕРЊИХ НОВОСТИ” 

ЂУРОВИЋЕВ АФОРИЗАМ МЕЂУ 30 НАЈБОЉИХ У 2019. 

Уочи Нове године, у петак 27. децембра 
2019., мали глумачки дебитанти вршачког 
Еду театра извели су представу “Прича 
о играчкама, али не било која прича”, у 
амфитеатру Високе школе за образовање 
васпитача, и одушевили публику која 
их је наградила овацијама. Тајне из 
света лутака,плишаних зека,мишева и 
диносауруса, повеле су одушевљене 
гледаоце неочекиваним путевима дечије 
маште и помогле им да у Нову годину уђу, 
сасвим сигурно, са више племенитости и 
оптимизма.

У представи су наступила деца: Дуња 
Јаков, Лена Јосимов, Наталија Митровић, 
Маја Војћешек - Ракун, Мила Ивановић, 
Мина Миленковић, Матија Ђорђевић, Вања 
Ђорђевић, Софија Додош, Хана Ђорђевић, 
Сара Ђурђев, Кристина Кашлер, Ања 
Ђурђев и Иван Ђорђевић као Деда Мраз.  
Редитељка представе Бојана Иванов - 
Ђорђевић била је више него задовољна:

- Поносно стављамо тачку на 2019. и три 
тачке на планове за године која су пред нама. 
Хвала свима који су допринели да се деси 
“Прича о играчкама” и открије талентовану 
децу нашег Вршца  - града оца српске драме, 
града поезије,сликарства,театра. Једино 
са њима овај град то заиста може бити, 
нагласија је Бојана Иванов - Ђорђевић.

Представа је одржана у организацији 
вршачког СУБНОР-а и Еду тетара.

Б. Ј.

ЕДУ ТЕАТАР И СУБНОР ГРАДА ВРШЦА ДАРОВАЛИ НОВОГОДИШЊУ ПОЗОРИШНУ ПРЕДСТАВУ 

ОВАЦИЈЕ ЗА “ПРИЧУ О ИГРАЧКАМА”

Први бис малих глумаца Еду театра
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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



ПЕТАК • 10.  јануар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 1515

Шеста седница Групације за 
туризам и угоститељство Привредне 
коморе Војводине (ПКВ) одржана 
је у децембру 2019.године у Хотелу 
„Фрушке терме“ у Врднику, којом 
је председавао Борис Еремић, 
председник Групације.

На седници  је  разматран Извештај 
о раду Групације, као и предлози 
могућих активности Групације за 
туризам и угоститељство у наредном 
периоду са посебним акцентом на 
активностима у вези са доношењем 
подзаконских аката у складу са новим 
Законом о туризму и Законом о 
угоститељству.Чланови Групације су 
информисани о новим подзаконским 
актима о пословању организатора 
путовања, који ће се примењивати од 
1.јануара 2020.године (Правилнику о 
врсти, условима гаранције путовања, 
висини депозита у зависности 
од категорије лиценце, начину 
активирања, намени средстава, 
као и о другим условима које мора 
да испуни организатор путовања 
и Правилник о условима и начину 
рангирања лиценце организатора 
путовања у различите категорије, 
начину промене категорије лиценце, 
садржини захтева за издавање 
и обнављање лиценце, као и о 
условима и начину издавања свечане 
форме лиценце).

Јелена Радивојевић, генерални 

менаџер, представила је понуду 
највећег хотелског комплекса на 
Фрушкој гори „Фрушке терме“ у 
Врднику.Чланови Групације су 
имали прилику да се упознају са 
смештајним капацитетима, као и 
додатним садржајима укључујући  

центар са девет базена са 
термоминералном водом, масажама, 
третманима, медицинским блоком, 
конференцијским салама.

Поред чланова Групације, седници 
је присуствовала Драгица Самарџић, 
виши саветник за туризам ПКВ, 

Сенка Пријовић, директор продаје 
и маркетинга Хотела „Шератон“ 
Нови Сад и Ведрана Драгичевић, 
самостални саветник у Удружењу 
услуга Привредне коморе Србије.

Одржана седница 
Групације за туризам и угоститељство
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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

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.

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

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 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.

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 69 
м², 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.

Мењам два стана у Вршцу 
за један у Београду. Тел. 
065/8319255.

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

На продају једнособан 
стан комплетно реновиран, 
Трг Андрије Лукића 4/2. 
Тел.064/2098617

На продају двособан стан  у 
строгом центру Вршца. Тел. 
064/6610072

Продајме двособан стан 59 
м²2 спрат. Уз стан иду кухињски 
елементи, плакар и клима. 
Одмах усељив.Трг Андрије 
Лукића. Поглед на улицу. Тел. 
064/3962064

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина бр. 70, од 72 м²са 
гаражом. Тел. 064/2582696и 807-
585

Продајем трособан стан на 
Војничком тргу, 71 м², 44.500 
еура. Тел. 065/3293060.

Продајем кућу на углу Иве 
Милутиновића и Козарачке. Тел. 
064/8977766.

На продају једнособан стан 
комплетно реновиран, други 
спрат, Трг Андрије ЛУкића 4/2. 
Тел. 064/2098617.

Хитно продајем леп и 
комфоран стан у цетру града од 
66 м². Тел. 065/3379985

Продајем кућу у солидном 
стању, кућа је усељива, налази 
се у Вршцу, улица Далматинска 
бр.1. Тел. 063/320019

Продајем викендицу у 
Дубовцу 30м од Дунава, на плацу 
од 7 ари, кућа 50 ², струја, вода, 
ПВЦ прозори, сигурносна  врата. 
Тел. 065/2510357

Продаје се кућа у селу близу 
Вршца, плац 30 ари. Тел. 

062/1081097
Проидајем кућу ул. Војводе 

Книћанина 62 Вршац, спратна 
са лепим погледом на Хемоград. 
Тел.060/4911005

Продајем једнособан стан 20 
м² трг св.Теодора 3/4 Вршац. Тел. 
063/8100154.

Продајем кућу са двориштем 
и баштом у Вршцу, Панонска 62. 
Тел. 064/9030439

Продаје се кућа са плацем 
30 ари у селу близу Вршца. Тел. 
062/1081097.

Продајем кућу на Маргитском 
насељу. Цена 65.000 €. Тел. 
064/6357325.

Продајем кућу на спрат. Цена 
тел. 67.000 €. Тел. 064/9174777.

Продајем или мењам за 
једнособан стан 1. или 2. спрат, 
кућу приземну са малим плацем, 
потребно реновирање уз 
договор. Тел. 064/9174777.

Продајем гарсоњеру строгом 
центру Вршца, одмах усељива. 
Тел. 060/1671519 и 060/7401210

Продајем приземну кућу од 80 
м², угао Козарачке и Скадарске 
улице. Цена 18.000 €. Тел. 
064/1226129.

Продајем кућу у Влајковцу, ул. 
Железничка 34. Тел. 064/8263038

Поштена и вредна жена 
служила би старију женску 
особу, радила кућне послове. 
Тел. 064/2810216.

На продају кућа на спрат- 
легализована, са свом 
инфраструктуром, Трг А. Лукића. 
Тел. 064/2805881

Продајем гарсоњеру у 
центру Вршца, одмах усељива, 
плин, трофазна струја, бокс у 
подруму, застакљена тераса. Тел. 
060/1671519 и 060/7401210

На продају двособан стан 65 
м² на Војничком тргу и трособан 
стан 67 м² код Градске болнице, 
1. спрат. Тел. 064/2355436

Продајем плац на Гудуричком 
путу, десна страна, има градски 
водовод, шест километара 
од центра Вршца, испред 
раскрснице за Велико Средиште. 
Тел. 060/1671519

Продајем  повољно и под 
хитно локал у центру Беле 
Цркве, ул. 1. октобра бр.46, 
површине од 25 м². Тел 013/835-
144,  065/8531466и 064/0088237

Продајем једнособан стан 20 
м² Трг  св.Теодора  3/4 Вршац.Тел. 
063/ 81-00-154

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

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. 064/2657948 
и 013/835-354

Издаје се гаража на употребу 
у Војводе Книћанина бр 70.Тел. 
807-585 и 064/2582696

Издајем намештен трособан 
стан са плинским грејањем. Тел. 
064/2355436.

Издајем једнособан, намештен 
стан, у Вршцу. Звати после 17 
часова. Тел. 013 834 975.

Издајем намештен двособан 
стан у центру града. Тел. 
064/1771021.

Издајем једнособан намештен 
стан, дворишни, све је посебно. 
Тел.060/5805192 и 805-192

Издајем мањи локал у улици 
Гаврила Принципа 45. Тел. 
064/1443406

Издаје се стан једнособан, 
дворишни код факултета  
студентима или запосленима, 
Цена три месеца 130 €. 
Тел.060/4433753.

Издајем спрат куће са 

посебним улазом, купатило, 
интернет, кабловска и употреба 
кухиње, Станоја Главаша 37а на 
Војничком Тргу. Тел. 065/66-88-
383.

Издајем дворишни стан 
(двособни). Тел. 806235

Издајем магацин 300 м², 
Подвршанска 17, има воду и 
струју. Тел. 063/8100154

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 магацин 300 м², 
Подвршанска 17, Вршац, има 
воду и струју. Тел. 063/8100154

Издајем собу са купатилом, 
чајна кухиња, клима, веш 
машина, засебан улаз, до 
улице, плин. Тел. 060/1671519 и 
060/7401210

Издајем на дуже празан 
двособан стан у згради у 
Абрашевићевој улици, преко 
пута парка. Тел. 064/1458015

РАЗНО
Два половна, очувана лимена 

поклопца мотора (бубрези) и 
предњи лимени блатобран од 
Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена 100€. 
Тел064/1231756.

Нове бокс вреће за тренирање 
(вишебојне), са унутрашње 
стране велика појачања, 
дупло дно (33цмх120цм). Цена 
4.000,00 дин. Тел 064/1231756.

Полован исправан прозор 
(80х140цм) „Словенијалес“, 
очуван, дупло термо стакло 
са додатном кутијом и 
пласт ролом. Цена 40€. Тел 
064/1231756.

Скутер Piaggio Hexagon 
180 cm³, очуван, 2005. , 
гаражиран, црвене боје, 
ветробран, аутомацки мењач, 
мало прешао, тренутно 
нерегистрован, наслон за 
седиште, церада. Хитно! Цена 
650 €. Тел. 063/8141135.

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.

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 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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  

потребан кувар 
са искуством и 

помоћни кувари.
Контактирајте 
нас на  имејл: 

kuhinja@hotelsrbija.rs 
или  телефон: 
066 / 8076220, 

особа за контакт: 
Дејан.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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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 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 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: 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

Продајем две веш машине 
„Горење“ и „Самсунг“ потпуно 
исправне, новијег датума. 
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 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 дводелну судоперу, 
комбиновани креденац, 
трпезаријски креденац, мали 
прозор  сашалоном и стаклом, 
тв сточић, лустер са пет кугли, 
тепих 3х2м. 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.

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 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

Продајем креветац са 
душеком, дечија колица, дечjу 
столицу за храњење, украсне 
оградице за креветац, клуб 

сто, дечија колица. Хитно због 
селидбе. 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

Продаје се радијатор(ребра) 
чланова 13, димензија 98х98 
Повољно.Тел. 060/0833293

Продајем машину за шивење 
исправну Necchi, тепих велики 
очуван, фотељу на расклапање, 
велики трпезаријски сто, 6 
столица, велику каду. Тел. 
065/83192255 

Кварцна грејалица 2400w 
нова 1500, 3 кауча пресвучена 
по 2000, казан за маст с фуруном 
спорет Алфа план 70 на дрва 
10.000. Тел. 063/7722120

На продају тросед, три 
фотеље, табуре, клуб сточић, 
фрижидер. Цена по договору. 
Тел. 064/6610072.

На продају две трубе 
„Кинг“Чехословачке. Тел. 
064/3962064

На проадју један бакарни и 
два тучана казана, нова, фуруна 
и корито за клање свиња. Тел. 
064/3962064.

Правим (месим) ситне колаче 
и домаћу супу по наруџбини 
од домаћих јаја у Малом Жаму. 
Тел. 060/3050960, 013/838-351 и 
060/4441538.

Продајем бојлер од 10 литара. 
Тел. 064/2582696и 807-585

Продајем два стилска 
трпезаријска ормара. Повољно. 
Тел. 060/0839943

На продају је пианино- 
Украјина, цена 350€. Тел. 
065/3355343

Продајем повољно  2 пећи од 
5 kw и 7kw,фрижидер, шиваћи 
машину Багат, једнокрилни 
мањи дупли прозор и ракасто, 
котао-казан-карлица за 
свињокољ, старији женски 
бицикл. Тел. 834549 

Продајем регал, 
четвороделни, дужине 4 м, 
очуван, беле боје. Цена 100 
евра. Тел. 066/41- 59-59. 

Г р а ђ е в и н с к и 
пословиповољно и квалитетно 
(кровне конструкције, 
бетонажа, малтерисање, 
фасада, стиропор) Тел. 
061/2342612

Продајем повољно исправну 
веш машину Горење WT63090 
АА класа 6 кг, цена 100 еура. Тел. 
064/8956970.

Повољно продајем ПВЦ врата 
и ПВЦ преграде свеукупне 
ширине 3,70 м и висине 2,65 м 
цена 25.000. Тел. 064/3392633

Продајем судоперу, сто и 
столице. Тел. 064/2262883

Продајем пржионицу кафе са 
комплетном опремом, гвоздену 
ограду за терасу 3м. Тел. 
065/4523337.

На продају собна грејалица на 
точкиће, цена по договору. Тел. 
063/485418 и 013/861419

П р о д а ј е м 
малокалибарску пушку. Тел. 
064/3511952Продајем плински 
бојлер, 3 плинске пећи, 2 
кварцне грејалице, тики бојлер, 
пвц бурад за купус, дечји 
креветац. Тел. 060/8435003

Продајем стеге за цеви за 
скелу. Тел. 837-631Продајем 
дрвену столарију у одличном 
стању, собна врата, прозорре 
са ролетнама, храстову 
трокрилне капије 2 комада. Тел. 
060/0873863.

Продајем електрични бојлер 
80 литара, тики бојлер и 
плински бојлер, све исправно. 
Тел. 013/401-210,060/7401210 и 
060/1671519

Храстова врата 180х220, пећ 
на дрва новија краљица, бојлер 
Металац димензије 125х35 две 
године стар. Тел. 061/1112821.

Продајем пианино Чајковски, 
кухињу Марлес, храстову 
трпезарију(комода, витрина, 
сто, столице), храст гарнитур 
тросед, двосет, фотеља, СТО. 
Тел. 837-586.

Продајем већи кауч „Шипад“ 
3.000, дводелну витрину 
4.000, фотељу 1.000 динара и 
комбиновану машину м-8 МИО-
Осјек 250 еура. Тел. 063/1871673 
и 807-793

Продајем замрзивач, фотељу 
на расклапање, машину Сингер. 
Тел. 063/8768575.

Продајем нов тросед  крем 
боје некоришћен, 4 месеца стар. 
Имам рачун цена 15.000дин. 
Тел. 064/1319128.

Продајем зимске гуме са 
фелнама – Тигар 165-70 Р14. Тел. 
061/1132661

Продајем делове за веш 
машину Горење стари тип, 
делове од аута Опел Аскона 
и плински бојлер нов.. 
Тел.063/8100154 и 065/8806204.. 

Продајем петоделни регал, 
тросед, двосед, фотељу, кауч, 
два ормана. Тел. 064/1196670 
после 18 ч.

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

На продају „масажер за ноге“ 
под гаранцијом, Вршац. Тел. 
013/831560 и 061/6806244.

Продајем скутер марке“ 
Piagio“, гуске, плац у Жаму-Кента 
и стару амбалажу флаше од 
пива и вина. Тел. 061/2353023

Бицикл мушки, ауто 
приколицу, светларник 
2,50х1,40 м, улазна врата дим 
2,00х1,30м. Тел. 064/4256130

Продајем балконска врата 
210х140 цм са вакум стаклима. 
Тел. 063/8769824

ПОтребна жена за чување 
деце и помоћ у кући, са 
искуством. Тел. 064/1301949

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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 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

На продајем Рено 
Лагуна2003, 2,0 турбо бензин, 
урађен велики и мали сервис 
Регистрован до јула 2020. 
год, Тел. 064/5672185

Купујем Опел Корсу, 
регистровану, у добром 
стању, без улагања. Тел. 
063/482418

Продајем зимске гуме са 
фелнама 5 комада, 13х165х70 
повољно. Тел.063/482418 и 
064/3892738.

На продају Голф 2, дизел, 
1988. годиште, у одличном 
стању. Тел. 063/304163

Купујем „Заставу“ 10 или 
„Заставу“ 500Л, очувану. Тел. 
064/3892738

Купујем Фијат Пунто, 
очуван, у добром стању, без 
улагања. Тел. 063/482418

Купујем Опел Астру у 
добром стању, очувану. Тел. 
013/861-419 и 063/482418

Купујем мању исправну 
камп приколицу. Тел. 
060/1671519 и 060/7401210

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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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

Вршачка околина, а 
нарочито немачка места, без 
оклевања се придружише 
петицији Вршчана, управљеној 
земаљском сабору. Те тако 
је посланик на земаљском 
сабору, Едмунд Сеницај, већ 
9. маја поднео сабору прву 
петицију за придружење 
Кеверској жупанији са 
седиштем у Вршцу.

Петицију ту потписали 
су заступници: Дежана, 
Лацубаша, Бућина, Перкосова, 
Малог Џама и Ватина: А, 10. 
маја предадоше своје петиције 
и Мали Гај , Павлиш, Ферендија 
и Брешће 1).

15 маја Сеницај је поднео 
и молбенице торонталских 
општина Партоша, Ст. Јаноша, 
Велике Маргите, Ирмењхаза 
и Соке, а 19. маја молбенице 
граничарских општина 
Избишта, Николинаца и 
Селеуша 2).

28. маја у седници доње 
куће Едмунд Сеницај предао 
је и петицију Влајковца, 
Долова, Семијаја, Петровасела 
и Старе Молдаве 3). А 29. је 
предата петиција Делиблата, 
Мраморка, Нове Паланке, 
Радиме и Лесковца 4).

2. јуна исте године наш 
посланик предао је петицију 
Златице, Ребенберга, 
Белобрешке, Врачевгаја и 
Дивића. И њоме се молило за 
придруживање новооснованој 
кеверској жупанији са 
седиштем у Вршцу. Свега 
је поднело молбенице 59 
околних места са 97.629 
становника 5).

Ма да се ова ствар 
развијала посве повољно по 

Вршац, ипак се неповољно 
окончала . Конференција 
јужноугарских посланика, која 
је, у ствари територијалног 
заокружења муниципија,  под 
председништвом министра 
унутрашњих послова, месеца 
јуна одржана, предложила је, 
да се одустане од устројства 
кеверске жупаније, већ да се 
задржи дотадања подела, а 
Вршац и надаље да остане 
муниципија 6). Тиме је нестало 
изгледа, да ће се икада 
устројити нова жупанија са 
седиштем у Вршцу.

Вршац је већ више пута 
доживео унутарње партајне 
борбе. Одмах по проглашењу 
уставности, у половини 
шездесетих година, завладала 
је жестока борба између 
Србаља и Немаца, која беше 

тако заоштрила, да је под 
градоначелником Данијелом 
огорчена светина напала 
чак и на главну скупштину 
вршачког представништва. За 
овим  је дошла деоба излаза, 
а шњоме борба између 
“земљепоседника” и “оних који 
немају земље”.

Но борбе од год . 1873. па 
до 1878. надмашиле су све 
дотадашње у овој општини. 
Оне су много шкодиле добром 
гласу вароши Вршца у туђини. 
Које личности и какве прилике 
су све то проузроковале, не 
да се данас казати, јер млого 
што шта још је нерасветљено, 
и иначе је читава ствар посве 
нова, а да би се о њој могло 
засигурно судити. Но како 
повесница не све превидети 
никоје догађаје, ми ћемо и ту 
ствар овде изнети.

Већ 1872., кад је Фр. 
Јос. Херцог изабрат за 
градоначеоника, појавио се је 
у председничком телу расцеп, 
који се наскоро изметнуо у 
такву неслогу, какве Вршац 
није запамтио пре тога. Борила 
се је градоначеоникова са 
прот уградоначеониковом 
странком. Отуда је финансијско 
стање општине јако страдало, 
тако, да су чиновници и 
учитељи годинама чекали на 
своју плату. Г. 1874. подигнут 
је зајам од 240.000 фор. но 
док си дланом о длан, а њега 
већ беше нестало, а јадно 
материјално стање и надаље 
је остало. Велике суме од овог 
зајма прогутао је и велики 
рит, чије је канализовање тада 
изнова отпочето 7).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (205)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) “Werschetyer Gebirgsbote,” г. 1874., бр. 20.
2) исто, бр. 21.
3) исто, бр. 22.
4) исто, бр. 23.
5) исто, бр. 24.

6) исто, бр. 25.
7) По гласу седничног записника од 30. априла 1874. од ових 240.000 
ф. употребљено је 85.583 ф. 82 н. на одводњавање великог рита, а 
137.496 ф. 48н. авр. на отплату дугова.

XXIII  ОДЕЉАК 
1871-1886.

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Вршац постаје муниципалним градом и седиштем првостепеног судбеног стола. - Његово Величанство 

краљ Фрања Јосиф у Вршцу. - Вршац да  постане главним местом у жупанији. - Одводњавање рита. 
- Живот  црквених општина. - Школа. - Друштвени, умни и задругарски живот.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 

ВРШАЦ, ГОДИНА 5, БРОЈ 52, 19. АПРИЛ 1979.

ДВОРИШТЕ, ИГРАЛИШТЕ 
ИЛИ ПРОЛАЗ

У једном од прошлих бројева „Вршачке куле“ већ 
смо писали о данашњем изгледу и запуштености 
простора око вршачке саборне црке, за који је у 
суштини тешко рећи шта представља. То је, како 
Вршчани кажу, порта а истовремено и школско 
двориште ОШ “ВукКараџић“, ту је затим и рукометно 

игралиште, кроз порту пролази путања која 
повезује улицу Маршала Тита са Змај Јовином а 
на том незбринутом простору често се ствара 
и паркиралиште аутомобила. О протутњавању 
мотоциклиста да и не говоримо. Гвоздена капија са 
северне стране само што се није срушила. Ђубрета 
и шута има наравно у завидним количинама... На 
постојање описане слике подсетио нас је, иначе, 
читалац Андрија Добрић из Вршца, интресујући се 
да ли ће овај прилог успети да допринесе промени 
стања ствари.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 5, БРОЈ 52, 19. АПРИЛ 1979.

ЧЕКАЈУЋИ ДА „НИКНЕ“ ХОТЕЛ
Дугогодишња прича о вршачком велелепном 

хотелу високе Б категорије у центру града најзад 
је, пре отприлике 3 недеље, добила још једну 
потврду (већ неколико пута најављиваног) 
почетка градње. Инвеститор подухвата Удружено 
угоститељство „Србије“ из састава ПИК –а „Вршачки 
ритови“ у међувремену је раскинувши уговор 
са „Прогресинвестом“ из Новог Сада утаначило 

послове са вршачком грађевинском радном 
организацијом „Обнова“ која већ увелико ради 
на ископу и постављању темеља дуго очекиваног 
здања. Предрачунска вредност хотела са 156 
лежаја, кухињом, рестораном, салом за скупове, 
мењачницом износи 100 милиона динара а његова 
градња ће бити завршена другом половином идуће 
године.

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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I 
НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње 
медијских садржаја из области јавног информисања који 
доприносе истинитом, непристрасном, правовременом 
и потпуном информисању свих грађана Вршца; подизању 
квалитета  информисања особа са инвалидитетом и 
припадника других мањинских група; заштити и развоју 
људских права и демократије; унапређивању правне и 
социјалне државе; слободном развоју личности и заштити 
деце иразвоју културног и уметничког стваралаштва; 
развоју образовања, укључујући и медијску писменост као 
део образовног система; развоју науке, спорта и физичке 
културе;заштити животне средине и здравља људи; 
унапређивању медијског и новинарског професионализма 
и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању 
потреба грађана Вршца за информацијама и садржајима из 
свих области живота, без дискриминације. 

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса 
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја 
из области jавног информисања на територији града Вршцау 
2020.години, износе 21.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава  који се може одобрити по 
пројекту износи10.000,00 динара, а највећи износ средстава 
по пројекту је 10.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја за штампане медије, радио, 
интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев 
за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. 
Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на 
радију и интернет порталима, средства ће се додељивати 
у складу са чланом 95-97Уредбе о правилима за доделу 
државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 
91/12, 37/13,97/13 и 119/14), односно по правилима за 
државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја за телевизију, може поднети 
захтев за суфинансирање највише до 50% вредности 
пројекта. 

II  
ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати: 
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медијау 

Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај 
емитује/дистрибуира на територији града Вршца;

2. правно лице, односно предузетник који се бави 
производњом медијских садржаја и који приложи доказ 
да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован 
путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на 
територији града Вршца.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се 
финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у 
претходном периоду добила средстванамењена пројектном 
суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у 
прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај 
о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су 
средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним 
проjектом. 

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с 
једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ 
користио средства намењена пројектном суфинансирањуу 
области јавног информисања на републичком, покрајинском 
или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за 
суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и 
то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% 
вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет 
медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта 
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја 
за телевизију. 

III 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти 
пријављени на конкурс су:

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна 
да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.1.Значај пројекта са становишта:
- остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања;
- остваривање намене конкурса;
- усклађености пројекта са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група;
- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних 

група;
- заступљености иновативног елемента у пројекту и 

новинарско истраживачког приступа.
1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама  циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају прећење 

реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживости пројекта 

(позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча 
подршка).

1.3.  Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним циљевима и 
активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
- прецизности и разрађености буџета пројекта, који 

показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 
активностима;

- економске оправданости предлога буџета у односу на 
циљ и пројектне активности.

2. Мера пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране 
државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације 
у последњих годину дана, због кршења професионалних и 
етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од 
Регулаторног тела за електронске медије, за електронске 
медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера 
предузете активности које гарантују да се сличан случај неће 
поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. да је пројекат од посебног значаја за информисање 

становништва на територији града Вршца;
2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског 

националног и културног идентитета и jезика; 
3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности 

особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу 

положаjа и равноправности одређених друштвених група: 
малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених 
друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.; 

6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске 
писмености и родне равноправности.

IV  
РОКОВИ

Пријаве на конкурсподносе се у року од 20 дана од дана 
обjављивања Конкурса у дневном листу „Вршачка кула“: од 
10.01.2020.године, закључно са 30.01.2020.године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року 
од 90 дана од дана закључења конкурса.

V  
ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да достави:
1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на 

конкурсу, у четирипримерка. Образац се преузима са сајта 
Града Вршцаwww.vrsac.rs:

- Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
- Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
2. Копије следећих докумената у једном примерку:
- Потврда Народне банке Републике Србије да нема 

евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема 
блокиран рачун);

- Решење о регистрацији из Регистра медија који се води 
у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у 
складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир 
се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних 
гласила у Агенцији за привредне регистре);

- Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од 
Регулаторног тела за електронске медије; 

- Оверена изjава/сагласностмедија(или више њих)да ће 
програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију 
(обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве 
производњом медијских садржаја и који су регистровани за 
продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је 
учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале 
вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној 
години и у претходне две фискалне године, односно државна 
помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане 
медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је 
учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у 
текућој фискалној години и по ком основу, за производњу 
медијских садржаја за телевизију;

- Визуелни приказ предложеног медијског садржаја 
(трејлер, примерак новина, џингл и сл).

VI  
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована 
најмање три године пре датума расписивања конкурса да 
предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о 
регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за 
учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове 
комисије, Граду Вршцу, Градској управи Града Вршца, у 
канцеларију 110. Уз предлог за члана комисије потребно је 
доставити и кратке биографије. 

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 
дана од дана објављивања Конкурса у одабраном дневном 
листу.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити 
обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби 
против корупције.

VII
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту Града 
Вршца, www.vrsac.rs, где су видљиви и доступни све време 
трајања конкурса. 

Пријаве пројеката слати на адресу: Градска управа 
Града Вршца, ул. Трг победе 1, 26300 Вршац, канцеларија 
бр.110,  са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање 
проjеката производње медијских садржаја из области jавног 
информисања на територији града Вршца у 2020.години”.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном 
обрасцу,неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, 
биће обjављено на интернет страници Града Вршцаwww.vrsac.
rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској 
форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 11 
до 13 часова на телефон:  013/800-555.

На основу чл.19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентичнотумачење),Решења Комисије за контролу 
државне помоћиброј 401-00-00199/2019-01/02 26.12.2019. године, чланова 87 и95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 
13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник 
РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 2. Одлуке Градског већа Града Вршца о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања број Број: 011-01/2020-III-01 од 09.01.2020. годинеи Одлуке о буџету Града Вршцаза 2020. годину („Службени лист Града Вршца”, бр. 16/2019)

ГРАД ВРШАЦ
Градска управа Града Вршца – Кабинет Градоначелника

р а с п и с у ј е

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисањана територији Града Вршца у 2020.години
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Паста са козицама у 
љутом сосу 

КУЛИН КУВАР

Колач са шљивама
НАМИРНИЦЕ:

П Р И П Р Е М А : 
Одвојити жуманца 
од беланаца, а затим 
жуманца умутити са 
шећером. Постепено 
досипати млеко. 
Измешати брашно, 
прашак за пециво, мало 
соли и цимет у праху, 
па додати умућеним 
жуманцима. Беланца 
умутити у чврст снег и 
лагано их сјединити с 
припремљеном смесом. 
Плех подмазати и 
посути брашном. Шљиве 
преполовити, очистити 
и ређати у плеху у круг, 
кором према доле. У 
сваку шљиву ставити 
мало шећера ако нису 
довољно зреле и слатке. 
Одозго сипати тесто и 
пећи 45-50 минута на 
180°Ц. Кад је колач готов 
и прохлађен, посути га 
шећером у праху. 

Кромпируша са 
сиром

Колач с маком  

НАМИРНИЦЕ:

2 јаја 
2 чаше шећера 
2 чаше брашна 
2 чаше млека 
1½ чаша уља 
прашак за пециво 
200 г млевеног мака 
Глазура (по жељи): 
100 г чоколаде за 
кување 
3 кашике млека 
50 г путера

НАМИРНИЦЕ:

250 г пилетине
200 г козица
500 г тестенине
мало маслиновог уља
мало путера
љута паприка
200 г парадајз пелата
1 дл павлаке за кување
першун
со, бибер
1 кашичица зачина Ц

НАМИРНИЦЕ:
  

4 јаја
8 кашика 
брашна
3 кашике гриза
3 кромпира
150 г фета сира
50 г путера
½ кесице прашка 
за пециво
1 чаша киселе 
павлаке
1 везица 
першуна
со

ПРИПРЕМА: Кромпир средње величине 
опрати и скувати у љусци. Потом га оцедити, 
прохладити, ољуштити и нарендати. Додати 
ситно насецкан першунов лист и виљушком 
измрвљен фета сир. Затим одвојити жуманца од 
беланаца, па жуманца умутити с путером. Додати 
киселу павлаку, сир и мало промешати. После 
тога додати гриз, кромпир и снег од умућених 
беланца. Кашиком промешати и на крају 
додати исецкан першун и брашно помешано с 
прашком за пециво. Посолити мало, али водити 
рачуна јер је и сир слан. Ватросталну посуду 
добро науљити, па изручити смесу и поравнати 
кашиком. Пећи у претходно загрејаној рерни на 
200°Ц, да пита порумени.

ПРИПРЕМА: Све састојке измешати 
и масу сипати у подмазан и брашном посут 
плех (предлажемо модлу за куглоф). Пећи 
на 180-200°Ц. Колач извадити из плеха и 
оставити да се охлади. По жељи направити 
глазуру од чоколаде и док је врела прелити 
колач. Ставити у фрижидер да се стегне. 

ПРИПРЕМА: Тестенину скувати у сланој води и оцедити. 
Пилетину исећи на комадиће. У дубљи тигањ сипати мало 
маслиновог уља и путера и кратко пропржити козице. Затим 
их извадити и оцедити. У истој посуди пропржити и пилетину. 
Додати парадајз пелат и ситно исецкане љуте паприке. 
Промешати, зачинити и пустити да се кува пар минута. Затим, 
додати павлаку и кувати још мало. Додати козице, промешати 
и сјединити с тестенином. Додати ситно насецкан першун и 
служити. 

3 јаја
200 г шећера
100 мл млека
230 г брашна
1 кашика прашка за пециво
1 кашичица млевеног цимета
мало соли
мало путера
12 целих шљива
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