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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”

Актуелна тема у протеклом периоду било је 
интензивније загађење ваздуха у појединим градовима у 
Србији. Томе је, кажу стручњаци, допринела и густа магла 
која се дуго задржала изнад наше земље. Вршац је био 
неко време под маглом, али је квалитет ваздуха остао на 
завидном нивоу, без претње по здравље грађана.

- На основу доспелих дневних извештаја од стране 
Завода за јавно здравље из Панчева, у 2020. години 
концентрације сумпордиоксида и азотдиоксида ниже су 
од дозвољених граничних вредности за те параметре, 
а многоструко ниже од концентрација опасних по 
здравље људи које су прописане Уредбом о условима 
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, каже 
Милош Васић, члан Градског већа задужен за заштиту 
животне средине. - Само је 10. јануара 2020. забележено 
благо прекорачење чађи изнад  прописаних граничних 
вредности.

Према речима Васића, квалитет ваздуха на територији 
Града Вршца константно је под надзором и контролом.

- Програмом контроле квалитета ваздуха на 
територији Града Вршца  спроводи се фиксним мерењем 
загађујућих материја сумпор-диоксида (SO2), азот-
диоксида (NO2), чађи и суспендованих честица PM10, 

тешких и токсичних метала олова-Pb, кадмијума-Cd, 
никла-Ni, арсена-As  и концентрација бензо(а)пирена, 
истиче Васић. - Контрола квалитета ваздуха је поверена 
Заводу за јавно здравље из Панчева, који врше контролу   
кунтинуирано на две локације у току 24-часовно, 365 
дана у години. Једно место је Царински терминал (nv 95m, 
N 450 06’ 48,9’’ E 210 17’ 01,3’’) које се налази на граници  
зоне предграђа, релативно слабе густине насељености 
и радне-индуструјске зоне у којој је концентрисан део 
извора загађивања, и у чијој близини се налази  градска 
обилазница. Друго мерно место је Општина (nv 94m, N 
450 07’ 15,6’’ E 210 17’ 54,6’’) која репрезентује средишњу 
градску зону, пословну и резиденцијалну, веће густине 
насељености и са интензивним саобраћајем, тако да 
спада у тип “tra�  c”станица.

Квалитетном ваздуху у  нашем граду свакако 
доприноси и вршачка кошава због које Вршчани често 
негодују, посебно када је олујне јачине. Али, њена добра 
страна је што чисти ваздух и чува његов добар квалитет. 
Велики је допринос и богатог биљног света Вршачких 
планина.

Ј.Е.

ПАНЧЕВАЧКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КОНТИНУИРАНО КОНТРОЛИШЕ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

ВРШАЧКИ ВАЗДУХ НА ЗАВИДНОМ НИВОУ

Удружење параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад ВШ“ наставља са донацијама кроз 
акцију “Сакупи хумани чеп”, које је Удружење 
покренуло. Прошле недеље уручено је прво 
помагало које је отишло у Избиште.

- Акција “Сакупи хумани чеп” донирала је 
ново 56. помагало, купљена су нова инвалидска 
колица, каже Драган Виторовић, председник 
Удружења параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад ВШ“.  - Колица су уручена Удружењу 
пензионера инвалида рада из Избишта.  За ово 
помагало прикупљено је 880 кг или у чеповима 
396.000 чепова. Драго нам је да је помагало 
дошло у Избиште, јер нам одавде стиже велика 
колилина чепова. Сва удружења у Избишту 
укључена су у нашу акцију “Сакупи хумани чеп”. 

Према речима Виторовића, помагало је 
намењено избиштанском Удружењу пензионера 
инвалида рада, а они ће сами одлучити да ли 

ће га дати неком свом члану, или га позајмити 
сеоској амбуланти по потреби.

- Ово је прва донација акције “Сакупи хумани 
чеп” у 2020. години, подсетио је Виторовић 
и додао да се мало окаснило због празника. 
- Акција се наставља и ја позивам све наше 
суграђане да нам се придруже, ако то до 
сада нису учинили. Удружење „Параквад ВШ“ 
захваљује се свима који су својим учешћем дали 
допринос и помогли да заједно обезбедимо ова 
инвалидска колица.

Из „Параквада“ поручују суграђанима да 
чепове могу да остааве где год по граду виде 
комби возило овог удружења, код пријатеља 
акције, у сакупљачким кућицама у центру града, 
на игралишту код Хотела, као и у просторијама 
удружења, Булевар Милоша Обилића 10, од 
понедељка до петка, од 8 до 13 часова.

Ј.Е.

ПРВА ДОНАЦИЈА АКЦИЈЕ “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП” У 2020. ГОДИНИ

ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА УДРУЖЕЊУ ИНВАЛИДА РАДА ИЗ ИЗБИШТА

Уручена инвалидска колица- донација акције „Параквада ВШ“

Градско веће усвојило је Програм коришћења средстава 
од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима у 2020. години. Део средстава 
од наплаћених казни остаје Граду Вршцу и биће искоришћен за 
унапређење и повећање безбедности саобраћаја у нашем граду, 
према усвојеном програму.

- Ниво средстава, који је предвиђен овим програмом, износи 
12 милиона динара, каже Милош Васић, председник Савета за 
безбедност саобраћаја Града Вршца. – И ове године желели смо да 
унапредимо рад Саобраћајне полиције, тако да смо определили 
2 милиона динара за куповину саобраћајне опреме. У плану је 
набавка савремених уређаја - радара за контролу брзине кретања 
возила у ноћним условима и условима смањене видљивости, као 
и за контролу возача који возе под утицајем дроге. Опрема ће се 
користити приликом полицијске контроле саобраћаја и увиђаја 
лица места саобраћајне незгоде. Наставићемо са куповином 
дечјих ауто седишта за свако новорођено дете у 2020. Контролом 
је утврђено да многи родитељи не користе дечја ауто седишта, 
немају их у аутомобилу. Да бисмо подигли њихову свест, повећали 
безбедност деце, определили смо 1,8 милиона динара за куповину 
ових седишта која већ пету годину додељује родитељима. Сваке 
године уручено је од 450 до 500 дечјих ауто седишта. У оквиру 
поделе, вршимо и обуку родитеља о правилном коришћењу 
дечјих седишта, јер неки родитељи их не користе како треба. 

За постављање система за аутоматско откривање саобраћајних 
прекршаја на основу  урађених пројеката опредељено је 5,75 
милиона динара.

- Као одговорна локална самоуправа донели смо одлуку да на 
фреквентним раскрсницама, саобраћајницама, у зонама школа, 
инсталирамо видео надзор како бисмо превентивно деловали и 
смањили број саобраћајних прекршаја и незгода, истиче Васић. 
– Саобраћајном контролом је утврђено да возачи врло често 
праве прекорачења брзине и дешавају се незгоде, повређивање 
пешака, као што су зоне школа „Јован Стерија Поповић“, „Вук 
Караџић“, затим код Педагошке академије. Град Вршац је, од 
усвајања Стратегије о безбедности саобраћаја, значајно смањио 
број саобраћајних незгода, преполовили их, а такође смо и број 
погинулих, који је ранијих година био између 8 и 12, свели на 1, 2 
и 3, што је значајно смањење.  Међутим, нисмо задовољни, знамо 

да можемо више, да будемо локална самоуправа без погинулих. 
У циљу унапређења тока саобраћаја и како би се олакшало 

возачима, постављени су кружни токови на раскрсници 
Ђуре Даничића и Николе Нешковића, а са овом добром 
праксом наставиће се и у 2020. За израду пројектно - техничке 
документације за кружне раскрснице улица: Жива Јовановић, 
Боре Костић, Дејана Бранкова, Филипа Вишњића, Хајдук Вељкове 
и Војводе Путника опредељено је 700.000 динара. Након тога, уз 
сагласност Путева Србије, следи фаза реализације за коју није 
потребна велика инвестиција. 

- Да бисмо повећали безбедност најмлађих, конкретно ученика 
ОШ „Бранко Радичевић“ у Уљми, урадићемо пројектно - техничку 
документацију за постављање пешачког семафора у зони школе, 
јер је пракса показала да овде возачи врло често врше прекршаје 
и онемогућавају нормалан прелазак деце преко улице, наглашава 
Васић. – За то смо определили 130.000 динара. И ове године 
вршимо промоцију безбедности тракториста у саобраћају. За ову 
активност Савета за безбедност саобраћаја, која је дала добре 
резултате, опредељено је 50.000 динара. Обишли смо насељена 
места на територији Града Вршца, а промоције су биле и у граду. 
Због великог интересовања тракториста одлучили смо да, ове 
године, трибине одржимо у великој сали Градске куће, у сарадњи 
са Агенцијом за безбедност саобраћаја, Ауто- мото савезом. 
Позваћемо и пољопривреднике из села. 

За набавку успоривача саобраћаја - лежећих полицајаца, ради  
замене дотрајалих и постављања  нових на новим локацијама, 
опредељено је 600.000 динара. У плану је и финансијска 
подршка позоришне представе „Пажљивкова правила у 
саобраћају“ намењене свим ђацима првацима Града Вршца, као 
и израда промотивног материјала за потребе Савета безбедност 
саобраћаја-мајце и флуоресцентни прслуци са штампом. 

Према речима Васића, наставиће се реализација пројекта 
„Безбедност младих у саобраћају“, намењеног средњим школама. 
Носилац акције је ШЦ „Никола Тесла“ Вршац, а пројекат обухвата 
промоцију безбедности у саобраћају ученика III и IV разреда у 
свим средњим школама у Вршцу, организовање завршне трибине 
у Центру „Миленијум“ под називом „На матуру без аутомобила“ 
и квиза знања из области саобраћаја. Опредељено је 280.000 
динара.

- Биће настављен и пројекат „Ученици-безбедни учесници у 
саобраћају“, додаје Васић. - Носилац акције је ОШ „Јован Стерија 
Поповић“. Реч је о едукацији деце од првог до петог разреда свих 
основних школа у Граду Вршцу. За поделу штампаног материјала, 
куповину  кацига за бициклисте опредељено је 200.000 динара.

Подршку ће добити и носилац акције „Шта знаш о саобраћају“ 
- ОШ „Вук Караџић“ за куповину саобраћајног комплета за прваке 
свих основних школа на територији Града Вршца.

Ј.Е.

УСВОЈЕН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ У 2020. ГОДИНИ

ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ СВИХ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

Милош Васић, председник Савета за 
безбедност саобраћаја Града Вршца
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Дечје одељење Опште болнице Вршац 
добило је  нови савремен инкубатор, у оквиру 
акције за опремање болница и породилишта у 
Србији „Заједно за бебе“. Инкубатор су донирали 
Комерцијална банка и Фонд Б92. Вредност 
донације, 18. по реду од почетка поменуте акције,  
је око 835.000 динара. Уручењу инкубатора 
присуствовали су  Зоран Ђорђевић, министар 
за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања у Влади Србије, градоначелница Драгана 
Митровић, представници донатора и домаћини 
др Иван Ивановић, директор Опште болнице 
Вршац, и др Драган Нацков, начелник Службе 
педијатрије са неонатологијом, са сарадницима.

- У врло важној борби коју, као држава, 
водимо за већи наталитет и побољшање 
демографске слике, овакве донације су врло 
битне, рекао је министар Ђорђевић. – Потребно 
је да се сви укључимо и схватимо колико је 
важно  да се изборимо против „беле куге“, 
за нашу земљу битна је борба за свако дете. 
Наставићемо и даље да улажемо у пораст 
наталитета, као држава, и желим да поменем да 
је Србија једина земља у региону која је имала 
614 деце више у 2019. у односу на 2018. годину. 
Једина смо земља која је, својим мерама, успела 
да овај точак покрене у своју корист и дубоко 
сам уверен да ће резултати бити све бољи.

Министар Ђорђевић се захвалио донаторима 
Комерцијалној банци и Фонду Б92 који показују 
своју друштвену одговорност и позвао и друге 
компаније да се придруже овој акцији.

- Свесни смо да је улагање у пројекте 
друштвене одговорности, као што је ово Општој 
болници у Вршцу,  за менаџмент и запослене 
у Комерцијалној банци подједнако важно, 

као и одлични резултати у делу пружања 
финансијских услуга, каже др Владимир Медан, 
председник Извршног одбора Комерцијалне 
банке. - Кроз социјално одговорне пројекте, 

Комерцијална банка на најбољи начин исказује 
свој став и схватање да само удружени у 
заједничком деловању можемо да обликујемо 
боље окружење за све. 

Акција „Заједно за бебе“ покренута је у 
јуну 2014. године, као посебна акција у оквиру 
кампање „Битка за породилишта“ Фонда Б92.

- Овде, у породилишту у Вршцу,  2012. 
године успешно смо отпочели нашу акцију 
„Битка за породилишта“ и у рекордном року 
успели да прикупимо средства за набавку чак 
3 инкубатора и друге неопходне медицинске 
опреме, подсетила је Јована Страњанчевић, 
представница Фонда Б92. -  Неизмерно нам је 
драго што смо данас поново овде и што смо 
захваљујући Комерцијалној банци успели да 
набавимо још један инкубатор. 

Страњанчевићева је позвала друге донаторе 
да следе пример Комерцијалне банке и да, 
у складу са својим могућностима, помогну у 
борби за унапређење услова и опремање наших 
болница широм Србије.

Донацију је примио директор Опште болнице 
др Иван Ивановић, који је нагласио значај ове 
донације за болницу, Град Вршац и околне 
општине чији грађани гравитирају вршачкој 
Болници. 

- Наш најзначајнији задатак у 21. веку биће 
борба против „беле куге“, нагласио је др Ивановић 
и додао да су предузете мере дале резултате. – 
Наш задатак је да овој најосетљивијој категорији 
пружимо најбољу могућу здравствену негу и 
заштиту, а то не бисмо могли да урадимо без 
овако савремене медицинске опреме. Зато 
желим да се захвалим донаторима на овој 
вредној опреми - инкубаторима где ће наши 
мали хероји, којима је то потребно, провести 
своје прве дане.

Речима захвалности упућеним донаторима 
придружио се и начелник др Нацков, који је, 
између осталог, рекао:

- На Одељењу педијатрије до сада смо имали 
укупно 3 инкубатора - изолета, два су стара преко 
40 година и један више од 10 година. Донацијом 
најмодерније изолете добијамо могућност да на 
најквалитетнији и најефикаснији начин лечимо 
најмлађе пацијенте, посебно новорођенчад са 
жутицом и да пратимо њихов раст и развој. 

У име Града Вршца, донаторима се захвалила 
градоначелница Драгана Митровић.

- Шта може бити од већег значаја за један 
град од првих дана живота наших беба, рекла 
је градоначелница Митровић. – Ова донације 
је од великог значаја за Град Вршац, јер осим 
Вршчана, Општа болница збрињава и пацијенте - 
породиље са територија суседних општина Беле 
Цркве, Пландишта и Алибунара. Верујем да ћемо 
наставити да унапређујемо положај пацијената у 
Општој болници Вршац.

Акција „Заједно за бебе“ се наставља и у 
наредном периоду Комерцијална банка ће 
донирати још један инкубатор, Општој болници 
Здравственог центра Врање. 

Ј.Е.

ДОНАЦИЈА ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ И ФОНДА Б92 ВРШАЧКОЈ БОЛНИЦИ

САВРЕМЕНИ ИНКУБАТОР ЗА ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 

Под благословом његовог правосвештенства 
епископа Банатског Никанора на вршачком 
језеру, по осми пут, одржана је традиционална 
верско - спортска манифестација Пливање за 
крст часни. После свете архијерејске литургије 
верници и свештенство формирали су литију 
испред Саборног храма Светог оца Николаја 
и уз пратњу суграђана, са транспарентом „Не 
дамо светиње„ прошли Дворском улицом, и 
преко трга Светог Теодора Вршачког и Булевара 
Милоша Обилића, око поднева, стигли до 
Градског језера. Учесницима и многобројним 
суграђанима обратила се градоначелница 
Вршца Драгана Митровић.

- Ова манифестација сваке године окупља 
све већи број наших суграђана и то је прави 
подстрек за нашу локалну самоуправу да их 
подржимо, како до сада тако и у будућности, 
и да заједничким снагама сачувамо српски 
народ, српски идентитет и традицију. Свима 
желим срећу у пливању за Крст часни, данас 
ће сви одавде отићи као победници зато што 
ће у својим домовима пре свега понети Божји 
благослов, рекла је градоначелница Вршца.

У ледену воду вршачког језера скочило је 

43 пливача а пут од 33 метра до Крста Часног 
први је препливао Немања Петровић, коме су 
по други пут узастопно припале Богојављенске 
почасти.

- Феноменалан је осећај, бољи него прошле 
године, само се мало мање тресем. Добра је 
екипа, добра је организација, свака част свима 
који су нас подржавали и публици, рекао је 
Богојављенски победник Немања Петровић.

У име Епархије Банатске протонамесник 
Владимир Симеуновић, члан Организационог 
одбора Богојављенског пливања, захвалио се 
пливачима, публици на присуству и донаторима 
на помоћи.

- Желимо вам пуно здравља, среће, љубави 
и свакога добра и да се у здрављу и весељу 
сабирамо око Бога нашег тројединог, нагласио је 
Симеуновић.

БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ ОДРЖАНО ПО ОСМИ ПУТ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

КРСТ ЧАСНИ ПО ДРУГИ ПУТ У РУКАМА НЕМАЊЕ ПЕТРОВИЋА

Настављамо унапређење положаја пацијената у вршачкој болници: 
Градоначелница Драгана Митровић

За нашу земљу битна је борба за свако дете: Министар Зоран Ђорђевић

МИНИСТАР ПОТВРДИО - НОВА ЗГРАДА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВРШЦУ

Министар за рад,запошљавање,борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 
обишао је данас Центар за социјални рад и Геронтолошки центар у Вршцу. 
Најављен је почетак пилот пројекта-изградње нове зграде Центра за Социјални 
рад по ком моделу ће бити изграђени сви остали објекти Центара у читавој 
Србији.

Зграда Центра за социјални рад у Вршцу,коју је у оквиру своје посете обишао 
министар Ђорђевић,и поред свег труда запослених одавно незадовољава 
потребе 1 500 корисника.Нова зграда биће подигнута на потезу измедју 
Геронтолошког центра и Градске болнице а потпис уговора за почетак изградње 

очекује се крајем месеца.
За медицинске раднике у овим 

установама, по основу платних 
разреда,повећане су плате у складу 
са степеном образовања и посла који 
обављају. Разговори о унапређењу рада 
вођени су на челу са градоначелницом 
Драганом Митровић. Министар је 
потврдио да ће се највећи број стручних 
радника запошљавати управо у 
Центрима за социјални рад.

За Геронтолошки центар у Вршцу 
биће обезбеђена средства за куповину 
нових уређаја за потребе вешернице 
и кухиње. Обиласком читавог објекта 
и у разговору са запосленима, али и 
корисницима Геронтолошког дома 
министар је нагласио да је то један од 
домова у земљи који могу послужити 
као пример за све остале.
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Током грејне сезоне Служба 
Топлане успева својим постојећим 
капацитетом да загреје око 90.000m2 
грејне површине, тј. обезбеђује 
адекватну температуру у становима 
својих потрошача, док Служба 
Гасовод врши редовну замену гасних 
мерила, контролу унутрашњих гасних 
инсталација и контролу уличног 
цевовода. Све наведено има за циљ 
безбедно и поуздано снабдевање 
природним гасом, као и смањење 
губитка мрежи  који тренутно на 
годишњем нивоу износи око 2% што 
је одличан резултат с обзиром да ЈКП 
Други Октобар врши дистрибуцију 
природног гаса од 1954. године, рекао 
је Раде Ђукић, шеф Службе Топлана 
ЈКП “Други октобар” на почетку 
разговора за читаоце “Вршачке куле”.

- Као што смо раније 
навели,извршена је набавка и 
уградња нових котлова са гасним 
гориницима, снаге 3МW који спадају 
у најмодернија постројења за гас 
са високим степеном корисности 
што обезбеђује бољу производњу, 
дистрибуцију и снабдевање топлотне 
енергије. Та три извора испуњавају 
све норме заштите животне 
средине, наглашава Ђукић и додаје 
да је окончан и значајан пројекат 
енергетске ефикасности.

- Поред котлова, урадили 
смо реконструкцију топлотних 
подстаница и пустили у рад три 
подстанице. Циљ пилот пројекта 
био је модернизација, енергетска 

ефиксаност и даљинско управљање 
топлотним подстаницама. Ове године 
планирамо модернизацију још 
неколико топлотних подстаница.

Шеф Топлане истиче и једну 
новину.

- Уграђени су мерачи топлотне 
енергије на свим топланама-
изворима топлоте. Ове године по 
први пут мерићемо и очитавати 
производњу топлотне енергије у кWh 

и припремати систем за обрачун по 
КWh када за то дође време.

Прошле године су радници Службе 
Топлане контролисали и оверили око 
2000 гасних мерила што је омогућило 
квалитетније снабдевање и већу 
сигурност у дистрибуцији природног 
гаса.

- Подизање цене топлотне енергије 
по Топланама био је неминовно, 
јер набавна цена енергента већ 
три године расте, а цена топлотне 
енергије је остала непромењена, каже 
Ђукић, - Последица свега тога био је 
губитак у пословању Службе Топлана. 
Како би ова Служба могла нормално 
да врши производњу, дистрибуцију 
и снабдевање топлотном енергијом 
морали смо да коригујемо цену.

Такође, апелујемо на наше 
кориснике да уредно измирују своје 

обавезе. Ми смо јавни сервис у 
служби грађана, тако да позивамо 
суграђане да дођу у просторије нашег 
предузећа  где ћемо им понудити 
најбоље решење за измиривање 
обавеза, закључио је Ђукић.

РАДЕ ЂУКИЋ, ШЕФ СЛУЖБЕ ТОПЛАНА ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР”:

НОВИ КОТЛОВИ ОБЕЗБЕЂУЈУ БОЉУ 
ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

“Грејна сезона у сектору енергетике протиче 
веома добро. поред редовних активности, имали 
смо кварове и интервенције на систему грејања и 
дистрибуције гаса које смо брзо и експедитивно 

решевали како би наши корисници били 
задовољни.”

Очитавање потрошње 
природног гаса за физичка 

лица за јануар месец, 
вршиће се од 27. до  29. 

јануара.
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Тешко је рећи ко је први 
зидао објекте на брегу, али се 
претпоставља да прве виле 
подижу вршачки Немци, на 
јужној страни брда Миса. Често 
су мењале своје називе, будући 
да су често мењале и власнике 
(нпр. вила „Роса“, касније вила 
„Старк“ на Гудуричком путу). 
Вршачки Срби нешто касније 
прихватају овај тренд, заправо 
углавном тек у данима после 
Првог светског рата када утицај 
аустроугарске монархије и тиме 
немачког и мађарског живља на 
овим просторима слаби. Поуздано 
се зна следеће: Адвокат др Карл 
Семајер 1885. године зида вилу 
коју је назвао „Paulinehöhe“, потом 
1889. године Рудолф Мажари зида 
такође на брду Миса своју вилу, а 

исте године свештеник Николаус 
Абафи зида свој летњиковац 
испод Куле. Антон Хофман и Ета 
Михајловић зидају 1890. године 
своје виле на падинама Ђавоље 
јазбине, а лета исте године 
Карл Хаузер зида своју вилу на 
јужној страни брда Миса; Јохан 
Цофман зида своју вилу 1891. 
године (вила „Quisisana“), потом 
Карл Нојком, некада чувени 
вршачки индустријалац, зида 
вилу „Rikliheil“, потом Франц Шмит, 
Франц Цветлер и Карл Керер 
зидају своје виле, 1896. вилу зида 
др А. Кениг, исте године своју зида 
Фридрих Браун. Почетком 1897. 
године виле и летњиковце зидају 
Леонард Шулц, Карл Цофман и 
Герхард Гринвалд вилу „Роса“, која 
се налазила на месту данашње 
виле „Брег“. Касније су зидане и 
Керпелова вила „Тине“, Краусов и 
Шенов летњиковац и Бојгерова 

виноградарска кућица код 
Мајдана.

Са друге стране, према 
Широком билу, чувена је била вила 
са чак четири спаваће собе Ђоке 
Петровића („Ђоке Маора“), кога су 
посећивали и гости из удаљених 
крајева. Ту се налазила и кућа 
познатог трговца Мише Јорговића, 
потом трокрилна кућа породице 
Нике Гердеца, затим куће Грко-

Срба Дурсе, Лере, Стерије, као и 
трговца Кнежевића и још многих 
других. Не треба посебно истицати 
да је свака вила, летњиковац, али 
и обична виноградарска кућица, 
располагала винским подрумом 
пуним разних вина.

Разуме се да је и у Широком 
билу било немачких вила, нпр. 

вила „Адлер“ (данас Планинарски 
дом), као што је и на брду Миса 
било вила које су зидали Срби 
(нпр. вила „Каначки“). 

На старим фотографијама се 
може видети највећи број ових 
вила, међутим, данас је ситуација 
потпуно другачија; старији 
Вршчани би рекли да се на брду 
Миса и у Широком билу више не 
чује песма и нема оне живости, да 
су стазе пусте а виле и летњиковци 
нестали... Већина мањих и већих 
објеката је срушена непосредно 
после Другог светског рата, када су 
виногради прешли у власништво 

Вршачких винограда и када је 
процењено да „нема ту ко шта 
више да живи“. Тада је срушена 
и капела Светог Урбана код тзв. 
„Три кестена“ на потезу „Физеш“, 
јер је „више нико не посећује“. 
Познат је и случај једне старе 
вршачке породице којој је одузета 
виноградарска кућица, односно 
појавио се купопродајни уговор 
који је потписао један од власника, 
иначе старија неписмена госпођа 
која се никада није потписивала. 
Случај је завршио на суду, а епилог 
је био очекиван. Неко би рекао – 
појео вук магарца...

Није тешко замислити у којем је 
правцу могао да потече туризам 
у Вршцу да су ове виле остале 
сачуване, уз све лепоте Вршачких 
планина, шуме које их окружују и 
покривају, уз простране винограде 
са својим слатким плодовима и 
све остале предности предела на 
којем живимо. Можда још увек 
није касно...

(крај)
Тамаш Фодор

ВРШАЧКЕ  ВИЛЕ,  ЛЕТЊИКОВЦИ  
И ВИНОГРАДАРСКЕ  КУЋИЦЕ (2)

Вила Роза

Вила Штарк

Вила Журавица

Вила Вајферт

Вила Хембергер
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Какво је то Удружење „Добро 
дело“? Када сте га основали?

- Званично је основано 2014, тада 
смо се регистровали у АПР, а ми смо 
почели да се бавимо хуманитарним 
радом 2012. Мој пријатељ, комшија 
Даниел Николић, заједно смо 
одрасли, и ја дошли смо на идеју да 
правимо неке механизме који би 
утицали на то да се подиже свест и 
да се чине добра дела. Направили 
смо педесетак привезака на којима 
је писало:“Изазивам те да учиниш 
добро дело“, као и наш сајт www.
dobrodelo.rs како би људи могли 
детаљније да се информишу. 
Поделили смо их другарима и 
људи су јако лепо одреаговали. 
Сећам се, привезак је коштао око 
100 динара, кад смо сакупили неки 
динар, направили смо још који 
комад и поделили. Другар нам је 
дао идеју да направимо силиконске 
наруквице уместо привеска. Једина 
лоша страна привезака била је што 
маса није хтела да их даје, учинили 
су добро дело, али нису хтели да 
привезак дају онима којима су 
помогли, јер су им се допадали. Неки 
су ми рекли да не би ни видели да 
могу да учине нека добра дела, али 
кад имају тај предмет, сете се и схвате 
да могу да помогну. Показало се као 
ефикасан механизам, поделили смо 
1.200 наруквица после.

Да ли је било још каквих 
акција?

- Договорили смо се да, поред 
привезака и наруквица, урадимо 
неку акцију прикупљања средстава. У 
то време изгорео је Клуб екстремних 
спортова „Изазов“. Скупили смо се 
са неким другим организацијама, 
ми смо још били клинци у свему 
овоме, нисмо ни били регистровани. 
Био је то месец солидарности, цео 
децембар те године (2012. или 2013.). 
Мислим да се скупило око 60.000 

динара, јесте да је то симболично, 
али верујем да је бар мало помогло 
да се Клуб реновира. Била је то 
прва акција, онда смо симултано 
делили привеске, после наруквице, 
а у међувремену сам урадио прво 
скупљање средстава за индивидуу. 
Ја генерално не радим појединачне 
случајеве. Тада смо скупљали 
средства за Јелену Стојановић, 
нажалост сада покојну, која је 
била непокретна, настрадала је у 
саобраћајној незгоди. Била је журка, 
скупило се за једно вече 30.000 
динара, што је скроз било ок у том 
тренутку. Били смо клинци. Имао сам 
23 - 24 године. 

Све је то тако једно друго вукло. 
После тога смо радили журке за 
Дом за незбринуту децу „Вера 
Радивојевић“ у Белој Цркви. Журка 
је била у Лондон пабу, а улазница је 
била „Ваш омиљени слаткиш“. Свако 
је донео оно што највише воли, и то 
смо проследили деци.

Гледао сам где год и колико год 
сам могао да помогнем. Пицерија 
„Контраст“ је, за Светски дан 
борбе против глади, у договору са 
Црвеним крстом, доставила пице за 
децу кориснике Народне кухиње. 
Касније смо спорадично скупљали 
средства, сакупимо 10.000 и више 

и купимо слаткише, пице и носимо 
корисницима белоцркванског Дома 
за незбринуту децу.

Шта је, по Вашем мишљењу, 
била нека организованија акција?

- Први озбиљан корак десио се у 
разговору са Ненадом Хабибовићем, 
власником кафића „Вело“, који ми је 
предложио да се одрекне прихода 
од кафа попијених током једног 
дана. Тако је кренула „хуманитарна 
кафа“. Прва акција била је на Светог 
Саву, 27. јануара 2016. После тога 
организовали смо код Ненада још три 
„хуманитарне кафе“. Четврта је била 
за НУРДОР - Национално удружење 
родитеља деце оболеле од рака, за 
које тада нисам ни знао да постоји. Та 
је кафа била нека прекретница у мом 
животу. Скупило се много више него 
у претходним акцијама. Пошто се 
све добро показало, имао сам жељу 
да урадимо мрежу локала, јер 10 
локала урадиће више. Идеја је да се 
укључи цела Србија у „хуманитарну 
кафу“, искрено се надам да ће се 
то и остварити. Није то тешко да се 
изведе, само треба мало добре воље, 
да се укључе институције. Кад смо 
акцију урадили више пута на нивоу 
Вршца, желео сам да је проширим на 
друге градове, јер показало се супер, 
скупило се по акцији око 200.000. 

Кроз инкубаторе за социјално 
предузетништво, њихове добре 
програме, добио сам менторску 
подршку, експертску подршку 
где сам могао да питам људе из 
књиговодства, како да решим 
уговоре, економисте о томе како 
да тај модел боље функционише... 
Добио сам за менторку генералну 
директорку „Алма кватро“, који су 
главни за билборде у Србији. Постали 

су ми спонзори и подржали ме да 
кренем у Нови Сад да проширим 
„хуманитарну кафу“. 

Вршчани су лепо прихватили 
„хуманитарну кафу“, а 
Новосађани?

- Скроз су ок прихватили. Било ми 
је тешко, јер кад сам дошао у Нови 
Сад, нисам знао никога ко би могао 
да ми помогне. Прву „хуманитарну 

кафу“ успео сам да организујем после 
два и по месеца, средином децембра 
2018. Било је 14 локала. Скупило се 
100.000 за децу оболелу од рака. У 
фебруару следеће - 2019. године, 
организовали смо акцију симултано 
у више градова: у Вршцу, Новом Саду, 
јавила ми се девојка из Врбаса која 
је успела да анимира 10-так локала, 
као и један човек из Власотинаца са 
којим смо све урадили на даљину. 
Видели смо да акцију можемо да 
организујемо и ако нисмо присутни 
на терену, што је добро. Пошаљемо 
поштом плакате, уговоре, флајере, 
он нам врати уговор о донацији 
који је правно покривен. Користимо 
максимално интернет, све кампање 
највише заснивамо на фејсбуку. 
Све то ок функционише, данас се 
више исплати да се рекламирате на 
фејсбуку, него да штампате флајере. 
Имамо јако позитиван фидбек од 
људи. Тако се људи брже информишу. 

Како даље напредује 
„хуманитарна кафа“?

- Организовали смо акцију у 
Вршцу и Новом Саду на Видовдан, 
2019. У Вршцу смо радили за 
социјално угрожену децу, преко 
програма фаст фуда „Смертов“. 
Сваки директор има списак те деце, 
уплати им се, деца добијају бонове и 
бесплатне оброке. У Новом Саду смо 
радили за Дечје село из Каменице. 

Последња „хуманитарна кафа“ 
била је на догађају „Таленти на 

СТЕФАН НИКОЛИЋ, ХУМАНИТАРНИ РАДНИК, ОСНИВАЧ УДРУЖЕЊА „ДОБРО ДЕЛО“, ДОБИТНИК ВИРТУС НАГРАДЕ ЗА ФИЛАНТРОПИЈУ:

ШТО ЈЕ ВИША СВЕСТ, ЉУДИ СУ 
ХУМАНИЈИ, А ЖИВОТ КВАЛИТЕТНИЈИ!

Млади Вршчанин Стефан Николић посветио се хуманитарном 
раду. Основао је Удружење „Добро дело“, иницирао бројне акције 
помоћи другима, а све са жељом да се подигне свест људи о 
доброчинству. Јер, како каже, што је људска свест на вишем 
нивоу, живот је квалитетнији. Стефанов рад је запажен и 
признат. Додељена му је ВИРТУС награда за филантропију, 
најпрестижније признање за бављење хуманитарним радом у 
земљи и окружењу. Добра дела оплемењују душу, каже, а нема 
веће среће него када видите осмех на нечијем лицу, посебно код 
оболеле и социјално угрожене деце. 
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окупу“, пред крај године, у Београду, 
домаћин конференције била је 
председница Владе Ана Брнабић. 
„Хуманитарна кафа“ била је званична 
кафа на 3 паузе за време трајања 
догађаја. Иза тога је стала кафетерија 
из Београда. Кафе су биле бесплатне, 
а ко је хтео, могао је да донира новац 
у кутију. Сакупљење су 22.000. Драго 
ми је што је нашу акцију подржала 
држава, кабинет премијерке.

Следећу кафу планирамо 15. 
фебруара, на Светски дан деце 
оболеле од рака, и то у Вршцу, Новом 
Саду и ако успемо у Београду. Битно 
је да се до сада „хуманитарна кафа“ 
организовала 3 пута годишње и 
комплетан износ иде за ту децу. 
Иначе, тренутно „Добро дело“ се 
бави децом оболелом од рака, 
социјално угроженом и децом без 
родитељског старања. Трудимо 
се да подигнемо свест о тој деци. 
Хоћемо да унапредимо модел наше 
„кафе“ и да кафићи убаце у понуду 
артикал „хуманитарна кафа“, који је 
20 одсто скупљи од обичне кафе. На 
тај начин по локалу би се годишње 
генерисало и до 4 пута више новца 
него као до сада. Власници кафића 

одрекли би се тих 20 одсто. То 
бисмо хтели да имплементирамо 
након 15. фебруара.  Иначе, кафићи 
који се укључе у акцију, донирају 
минимум једну кафу дневно, што је 
годишње око 40.000 динара и то иде 
за оперативне трошкове - штампање 
флајера, плаката, маркетинг. Чисто 
да се зна, како не би неки рекли 
да власници не учествују у „кафи“. 
Жеља нам је да „хуманитарну кафу“ 
проширимо на целу Србију, а касније 
и на друге земље.

Како се Ви осећате кад чините 
добра дела?

- То је један јако леп осећај. Када 
кажем да се бавим хуманитарним 
радом, то ми некако звучу 
препумпано. Испада да само ја 
радим нешто добро. По мени, ту 
су, пре свега, доктори, лекари, 
хуманитарци који сваки дан помажу, 
а има још много струка које су 
хумане, има много људи који се 
баве хуманитарним радом. Ја сам 
само неко ко то ради на неки можда 
савременији начин. 

Мени је, генерално, осећај 
прелеп. Од свега тога, највише 
ме испуњава дружење са децом 

оболелом од рака, одлазак у 
родитељску кућу, време које са њима 
проведем. Ту сам упознао једног 
клинца, мог великог пријатеља, који 
ми је баш прирастао за срце. Тај наш 
однос ме јако испуњава.

Да ли су људи данас хумани?
- Јесу. Свако хоће да помогне. 

Што становништво има вишу свест, 
људи су хуманији, има више таквих 
иницијатива, а људи боље реагују на 
те акције. Могло би то да буде и боље, 
али у овом распону од 8 година 
колико се ја бавим, свест људи је, 
по мом мишљењу, порасла. Што је 
добро! Знам како је раније било кад 
смо кренули. Неки су хуманитарни 
рад везивали чак и са преварама. 
Проблем у хуманитарном свету је 
кад једна особа прокоцка поверење, 
треба времена и труда да се то 
исправи и заборави. Нажалост, једна 
лоша особа може да уради више, 
него хиљаду добрих. Али, иде све то 
у бољем смеру и то ме радује.

Ваш хуманитарни рад је 
препознат на прави начин, добили 
сте признање. Које?

- Била ми је част када сам, 
марта прошле године, добио 
ВИРТУС награду за филантропију, 
најпрестижније признање за 
бављење хуманитарним радом у 

земљи и окружењу, које додељује 
Фондација Траг,а подржана је од 
стране државе. Додељује се већ 
13. годину. Највише је намењена 
компанијама, мањим фирмама, 
али има и индивидуална награда. 
Ја сам добио Награду за младог 
филантропа. Много ми је помогла. 
Дала ми је кредибилитет, јер то је 
реномирано признање. 

Како изгледа Ваш лични живот? 
Какво сте детињство имали?

- Рођен сам 1989. Отац ми се 
звао Предраг, нажалост преминуо 
је прошле године, изненада. Мајка 
ми се зове Славица. Отац је био 
професор физичке културе, то је 
исто и мој стерији брат Страхиња. 
Обојица су се бавили стручним 
радом и објавили су књиге. Отац 
Предраг Николић објавио је „Развој 
апсолутне снаге у теретани“, заједно 
са Радованом Гавриловим, бившим 
шампионом старе Југославије у 
пауерлифтингу. Страхиња је објавио 
две књиге: „Практичан водич за 
савршене трбушњаке и језгро тела“, 
нешто што наука тек сад дотиче, и 

„Сто посто фит“ где обједињује неке 
своје програме и прилагођава их 
тако да могу сви да их користе. Моја 
мајка Славица Николић (девојачко 
Одаџић) је бивша репрезентативка 
у одбојци у старој Југославији. 
Радила је као правник. У пензији је. 
Иначе, Страхиња ради на факултету, 
као асистент. На завршној је 
години докторских студија. Често 
држи разна предавања, гостује на 
телевизији... 

Имао сам лепо детињство. 
Одрастао сам у срећној и сложној 
породици. Моји родитељи су се 
волели, имали су диван брак. 

Моја генерација је одрастала у 
тешким временима, кризне 90-те 
године. Нисмо имали много пара, али 
имали смо много љубави. Тако смо 
расли, брат и ја, окружени са пуно 

љубави у породици, комшилуку. 
Сви су некако били блискији.  
Поготово се то приметило за време 
бомбардовања, 1999. Као да су нас 
та мука и беда зближиле.  Ми деца 
играли смо се по читав дан на улици. 
Жао ми је што данас виђам мање деце 
на улици, али то је савремено доба. И 
ми да смо имали толико компјутера, 
телефона, игрица, сигурно не бисмо 
време проводили на улици. 

Завршио сам ОШ „Јован Стерија 
Поповић“, затим Гимназију са 
одличним успехом и онда сам 

уписао Факултет организационих 
наука у Београду. Једно је сигурно - 
да сам завршио факултет, мислим да 
не би било „Доброг дела“. Драго ми је 
да сам, ипак, пронашао свој пут. 

Колико је важно да људи чине 
добра дела?

- Не бих да звучим као неки моји 
професори у средњој школи како 
је њихов предмет најбитнији, али 
јако је битно да човек чини добра 
дела, да има то у глави, да му то 
буде свакодневица. Свест да некоме 
можете да помогнете и добра дела 
оплемењују човека, душу. Кад видите 

осмех, задовољство на лицима 
те деце, оних којима сте помогли, 
нема веће среће. Не бих могао да 
замислим живот да не помажем 
другима! Кад се шири та позитивна 
енергија, подиже се свест људи, 
свет постаје лепши и бољи. Свест 
становништа директно утиче на 
квалитет живота. Што је виша свест, 
већи је квалитет живота! То су, у 
самом старту, били циљ и мисија 
Удружења „Добра воља“. 

Добра дела су бесплатна, не 
коштају ништа, само мало добре 
воље! За масу добрих дела није 
потребан новац, да неком погурате 
ауто, понесете некој жени пуне 
цегере ... Та добра дела буде још бољи 
осећај него кад некоме пребаците 
новац. Нема лепшег осећаја од среће 
на лицима оних којима сте помогли!
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ЛОНДОН - Певач легендарног 
бенда „Блек сабат” Ози Озборн 
открио је у телевизијској емисији 
„Добро јутро Америко” да има 
блажи облик Паркинсонове 
болести.

Он је навео да му је болест 
откривена у фебруару прошле 
године, када је након што је 
незгодно пао, а због лошег 
здравственог стања морао да 
откаже бројне концерте, преноси 
Би-Би-Си.

„Ово је био претежак изазов 
за све нас. Свој последњи наступ 
одрадио сам за Нову годину и 
тада сам незгодно пао. Имао 
сам операцију врата, која ми је 
уништила нерве”, испричао је 
Озборн, преноси Танјуг.

Додао је да му је било тешко да 
процени да ли су симптоми, као 
што је отупелост, изазвани падом 
или Паркинсоновом болешћу.

Озборн каже да је сада на 
лековима за Паркинсонову болест 
и против болова у нервима, које 
има од операције.

Ово је први пут да је Озборн 
потврдио да пати од неке болести, 
о чему су дуго ковале гласине.

Он је тим поводом рекао да 
није добар у чувању тајни и да 
је одлучио да о свему отворено 
говори.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

До сада у Амазонији откривено 
11.676 врста дрвећа

 ОЗИ ОЗБОРН ПОТВРДИО 
ДА ИМА БЛАЖИ ОБЛИК 

ПАРКИНСОНОВЕ БОЛЕСТИ

САО ПАОЛО - После 300 година од 
како су први ботаничари стигли до 
Амазоније сада је утврђено да у том 
подручју постоји 11.676 врста дрвећа, 
а да све чак и нису регистроване.

Стручњаци који се баве 
истраживањем амазонске прашуме 
написали су извештај који је објављен 
у часопису „Научни извештаји”.

До податка о броју врста дрвећа 
ботаничари су дошли након што 
су анализирали пола милиона 
дигитализованих узорака цветова, 
плодова, лишћа стабала са којима су 
се срели у сливу реке Амазон.

Пре овог извештаја који су 
објавили у „Научним извештајима”, 
није постојала евиденција о врстама 
дрвећа у једној од последњих 
прашума на свету.

Најстарији узорци у увом извештају 
датирају из 1707. године, док су 
најновији из 2015. године, преноси 
Танјуг.

Многи природњачки музеју 
дигитализују своје колекције ретких 
биљака и више не праве диораме, 
а овај каталог дрвећа из Амазоније 
је најпотпунија слика вегетације 
која постоји у прашумама у том делу 
северног Бразила.

Ботаничар Ханс тер Стеге који 

је руководио овим пројектом из 
Холандије где је директор Центра за 
био разноврсност је веома задовољан 
добијеним резултатом, јер он заступа 
став да на подручју Амазона има око 
16.000 врста стабала.

Он је уверен да се преосталих 
4.000 врста „крије” можда у неким 
старим колекцијама које су негде 
затурене и заборављене, а не 
искључује могућност ни да расту у 
неким деловима прашуме која није 

довољно пажљиво испитана. Др 
Стеге признаје да ће бити потребно 
још пуно времена да се овај постојећи 
списак допуни до краја.

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

Вршачки триптихон сцена из три дела 
слика за вечност духа Вршца од пре сто 
двадесет година као какав велики простран 
сто са понудом зрелих плодова грађанског 
живота. Први део триптихона, пијаца некад 
и пијаца данас. Која би то пијаца била? Оно 
мало преостале понуде или простори супер 
маркета и бувљака као цивилизацијска 
алтернатива, места посећенија од позоришта, 
спортских догађаја или концерата.

Када би данас уметник насликао призор 
бербе, на слици би био трактор берач и 
приколице које тутње, а људи нигде.

Призори жетве у односу на Пајин митски 
призор косача епског набоја данас је, 

огроман простор по коме брекћу незасите 
машине аждаје сателитски навођене а људи 
нигде.

Паја је насликао платно као документ 
оствареног града. Град који је функционално 
припитомио све ресурсе, заната, 
пољопривреде и вредних људи. Тада није 
постојао завод за запошљавање јер су сви 
били запослени. И запосленост није била 
политичка већ животна категорија. Радим 
дакле имам места у заједници и требам, 
нерадим дакле нисам.

Да неким чудом, данас, некоме падне на 
памет да искрчи закоровљене шуме и открије 
медитеранску географију, архитектуру 

Вршачких брда као огромне “ленд арт” сликану 
вековима, десетине и десетине тераса које 
подупиру земљу и винограде на њој какве би 
машине то могле радити. Колико је људи пре 
једног века било потребно да одржава десет 
хиљада хектара виногорја? Скоро петнаест 
пута више него данас. Па у колико подрума 
да све то вино зри? У временима која долазе 
многи удобни послови нестају, нове нико 
не нуди а Бахусове падине Вршачког брда, 
чекају ново време да их он обилази.

Призор Вршачке пијаце, као кошнице која 
ври, толико се разликује од пијаце данас која 
је тек техничка успомена на то време. Понуда 
јефтиних артикала, супер маркета за нове 

људе да не губе време радећи у баштама већ 
да као грађани новог врлог света уживају 
пред мониторима тв-а и интернет прозора, да 
се остваре у глобалном матриксу јаловљења 
жеља и снаге да живот крене другачијим 
путем.

Пре три деценије прича о ветрењачама 
била је шкакљиво политичко питање, јер 
кошава то су промене које не можемо 
избећи. Данас чудне птице крилима хватају 
невидљиви ваздух, окрећу своја крила 
неумољиво и моћно чинећи нас још мањим 
него што јесмо и још несигурнијим него што  
можемо поднети.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (61)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН ЈУЧЕ И ВРШАЦ ДАНАС

Поводом обележавања дана Светог Саве, Градска 
библиотека, за вршачке основце, организује радионицу 
под називом „Софијине мудролије с Марком Краљевићем“ 
Александре Михајловић. 

- Замисли да си савременик Марка Краљевића и 
да слушаш његове догодовштине из прве руке, каже 
ауторка. -  Замисли да путујеш по Европи и Балкану 
у време догађаја које описују народне епске песме. 
Замисли да имаш сову Софију, мудру пријатељицу која ти 
поставља питања и задатке. Размисли, доцртај, допиши, 

реши и забави се учећи о Марку Краљевићу и његовом 
добу на оригиналан начин.

Према речима Михајловићеве, током радионице, 
вршачки основци лагано упловљавају у 14. век, делећи 
догађаје и доживљаје са средњовековним писаром, 
монахом Лукијаном.

- Он, већ стар, тражи помагача да доврши рукопис о 
Марку Мрњавчевићу, свом пријатељу и великом јунаку, 
објашњава ауторка. -  Монахова љубимица, сова Софија, 
отвара врата за маштање и истраживање о далекој 
историји. Она осмишљава квизове и инспирише да се 
креативно реши сваки задатак. Деца могу да допуне, 
доцртају и активно учествују у преокрету сваке приче уз 
поуку шта историја вели.

Ова занимљива, креативна радионица заказана је за 
петак, 24. јануар. Вршачки основци имаће прилику да 
учествују у три овакве радионице, од 10, од 14,30 и 17 
часова. 

Ј.Е.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ОРГАНИЗУЈЕ РАДИОНИЦУ ЗА ОСНОВЦЕ

„СОФИЈИНЕ МУДРОЛИЈЕ С МАРКОМ КРАЉЕВИЋЕМ“

Свечаном академијом у амфитеатру 
Високе школе струковних студија за васпитаче 
„Михаило Палов“ обележен је Национални дан 
румунске културе, као и 170 година од рођења 
најзначајнијег румунског песника свих времена 
Михаја Еминескуа. Подршку манифестацији 
пружила је Амбасада Републике Румуније  у 
Србији, а Њ.Е. амбасадорка Оана Кристина Попа 
упутила је речи захвалности за вредан и предан 
рад на очувању румунске културе и традиције. И 
овога пута, подршка је стигла и од Града Вршца.

- Дозволите ми да, са задовољством, 
истакнем пријатељске и добре односе које наше 
две нације одржавају, рекла је градоначелница 
Драгана Митровић поздрављајући скуп. – Ове 
године се навршава 170 година од рођења 
највећег румунског песника свих времена који 
је, између осталих језика, говорио и српски 
језик и интересовао се за српску народну 

књижевност. Локална самоуправа Града Вршца 
ће и у будуће са великом пажњом пратити сва 
догађања везана за вашу културу и с поносом 
истицати добросуседске односе Срба и Румуна 
како до сада, тако и у будуће.

За ову прилику, ученици ОШ „Олга Петров 
Радишић“ и ОШ „Кориолан Добан“ из Куштиља, у 
којима се настава одвија и на румунском језику, 
поставили су на сцену познату Еминескуову 
песму „Вечерњак“ (Лућафарул). Драматизацију 
су урадиле професорке румунског језика у 
поменутим школама Ленуца Урзеску и Наталија 
Стан.

Обраћајући се присутнима, проф. Стан је 
нагласила да је поштовање културе и традиције 
њихова дужност и обавеза и додала:

- На тај начин чувамо свој  национални 
идентитет. Румунски народ има много познатих 
и признатих песника и писаца који су за собом 

оставили бројна вредна дела. Као сјајна звезда, 
изнад свих њих уздиже се Михај Еминеску. 
Верујемо да ће тешко неко достићи његову 
величину и значај. Каже се често да нико и ништа 
није савршено, али ми сматрамо да су Еминеску 

и његова дела то, заиста, били. 
Национални дан румунске културе обележен 

је, ових дана, и у Куштиљу и Владимировцу.
Ј.Е.

ОБЕЛЕЖЕН НАЦИОНАЛНИ ДАН РУМУНСКЕ КУЛТУРЕ

170 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ПЕСНИКА МИХАЈА ЕМИНЕСКУА

Александра Михајловић је завршила Филолошки факултет у 
Београду на катедри Опште и српске књижевности са српским 
језиком. Докторант је на истом факултету и списатељица. 
Члан је Удружења књижевника Србије, а предаје српски језик 
и књижевност у Гимназији у Панчеву. Објавила је два романа: 
„Запричавање. Заваравање. Завиривање.“,  2012. године, и „Кроз 
прстохват цимета“, 2015. године.

Михај Еминеску је рођен 15. јануара 1850. године у селу Ипотештију, на северу Молдавије, 
као седмо од једанаесторо деце. Основну школу и ниже разреде гимназије учио је у Черновицу. 
Професор му је био Арон Пумнул. Поводом његове смрти испевао је и своју прву песму 1866. 
године. Више разреде гимназије положио је приватно. Од 1869. до 1874. године студирао је 
филозофију, политичку економију, право, медицину и румунски језик у Бечу и Берлину. Умро је 15. 
јуна 1889. у 39. години живота. За собом је оставио око 15.000 страница поезије и прозе. Његово 
ремек дело је епско-лирска песма Лућафарул (Вечерњак). Говорио је грчки, латински, италијански, 
француски, шпански, турски, албански и српски. Еминеску се много интересовао за српску народну 
књижевност. У листу Тимпул (Време) објављивао је српске народне песме косовског циклуса: „Бој 
на Косову”, „Косовска Девојка”, „Смрт Мајке Југовића” и друге.
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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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Привредна комора Војводине 
(ПКВ) и Привредна комора Србије 
(ПКС) предводиле су привредну 
делегацију из Републике Србије која 
је представилатуристичку понуду 
Србије, на Међународном сајму 
туризма „Фериен“ у Бечу, од 16. до 
19.јануара 2020.године.

„Прошле године смо први пут, 
после дужег времена, са туристичком 
привредом изашли на тржиште 
Аустрије.Са ПКС организовали смо 
наступ туристичке привреде на овом 
веома значајном и посећеном сајму 
туризма на аустријском тржишту.
Наступ наших привредника изазвао 
јевелико интересовање посетилаца.
Прошлогодишњи сајам је посетило 
око 200.000 посетилаца којима су 
понуђени конкретни туристички 
програми.Наше фирме су имале 
прилику да  пронађу партнере и 
успоставе пословну сарадњу.На 
иницијативу великог броја чланица, 
одлучилисмо да и ове године, у 
сарадњи са ПКС, организујемо 
наступ наших привредника, тако 
да ове године са нама наступа 36 
привредникаиз наше земље“, рекао 
је председник ПКВ Бошко Вучуревић.

Међународни сајам туризма у 
Бечуједан је од највећих туристичких 
сајмова у Аустрији, а посвећен је 
продаји туристичких аранжмана 
за одмор и путовања.У оквиру 
националног штанда Србије, са 
својом понудом представљају се 
бројни хотели, туристичке агенције, 

винарије, етно куће и салаши, као и 
туристичке организације.

„Интересантно је што овај сајам 
заиста има много посетилаца и драго 
нам је што смо ове године, заједно са 
ПКВ дошли на овај Сајам. Очекујемо 
доста контаката, јер су људи заиста 
заинтересовани, узимају брошуре, 
распитују се. То је рута Суботица-
Нови Сад-Београд која је устаљена за 
туристе који долазе са Запада, тако 
да заиста очекујемо, у односу на ово 
интересовање, и повећану посету 
туриста из Аустрије и овог дела 
Европе“, рекао је Неша Радуловић 
ТО Града Суботице, којој је ово прво 
учешће на сајму „Фериен“ у Бечу.

Љубомир Поповић, испред хотела 
„Путник“ у Новом Саду, истакао је 
да од учешћа на овом сајму такође 

очекује много успешних контаката и 
као позитивно истиче то што су ПКВ 
и ПКС увидели потребу турситичких 
радника да преставе своје пословање 
баш на овом сајму и омогућиле им то.

„Сматрам да је то одличан начин 
да почнемо да сарађујемо овде и да 
стичемо клијенте, јер у овом моменту 
нам дефинитифно недостајуклијенти 
са ових простора“, рекао је Поповић.

Део привредне делегације из 
Републике Србије, по први пут, 
ове године чини и Туристичка 
организација Града Новог Сада 
(ТОНС). 

„За нас је врло значајно учешће 
на овом Сајму зато што смо чули 
да је Сајам заиста посећен и да је 
за намењен публици. Самим тим, 
можемо да се представимо крајњим 

корисницима, да представимо Нови 
Сад, оно што Нови Сада нуди, заједно 
са околином, и да промовишемо 
Нови Сад као Еропску престоницу 
културе наредне године“, Марина 
Бабић испред ТОНС.

Са ПКС и ПКВ на Међународном 
сајму туризма „ФЕРИЕН“ у Бечу, 
туристичку понуде Републике 
Србије представљају Туристичка 
организација Војводине, ТОНС, 
Београдски сајам, Хотел Ромонда, 
Марина Апатин, Белграде Хотелс 
Груп, УТП Србија УТП, Хотел Златник, 
Туристичка агенција Травелино, 
Хотел Президент Нови Сад, Еко-етно 
комплекс Капетан Миша Брег, Агенција 
за управљање лукама, Специјална 
болница за рехабилитацију Горња 
Трепча, Туристичка агенција Магелан, 
Туристичка организација Бољевци, 
Општина Књажевац, Хотел Шератон 
Нови Сад, Сунчана река, Хотел 
Кладово и „Aqua star“, Туристичка 
агенција Војводинашуме Турист, 
Мајкин салаш, Туристичка агенција 
Компас travel&tourism Нови Сад, 
Винарија Звонко Богдан, Пансион 
АНА Сента, Туристичка организација 
Ниш, Привредна комора Зајечара, 
Туристичка организација Краљево, 
Етно кућа Зорнића кућа Баћевац, 
Туристичка организација Књажевац, 
„Crystal code rentals“, Туристичка 
организација Суботица, Туристичка 
организација Сомбор, Зептер хотелс, 
Туристичка организација Вршац.

Успешан наступ туристичке привреде Србије на 
Међународном сајму туризма „ФЕРИЕН“ у Бечу
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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

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 или замнена за кућу 
двособаног стана 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

Купујем једнособан стан или 
гарсоњеру, предност новија градња. 
Тел. 060/3333441

Лепа породична кућа  на доброј 

локацији, стамбени простор 100м², 
двориште са летњом кухињом и 
шупом, велика ограђена башта. Тел. 
063/1303001

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештену дворишну 
гарсоњеру, посебан улаз, 
комуналије, за самице , ученице. 
Тел. 062/520955
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
Издајем собе на спрату куће, 
посебан улаз, купатило, употреба 
кухиње, интернет, кабловска. 
Ученицима, студентима, самцима. 
На почетку Војничког трга. Тел. 
065/6688383
Издајем стан у приземљу куће 
у Вршцу, на брегу, најлепши 
део града. Тел. 065/8321410 и 
060/8435003
Издајем трособан стан у кући 
са посебним улазом, одвојеним 
комуналијама у улици Милоша 
Црњанског. Тел. 063/8536429

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

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 
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, под 
гаранцијом, и масажер за ноге 
под гаранцијом. 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 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  

потребан кувар 
са искуством и 

помоћни кувари.
Контактирајте 
нас на  имејл: 

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

особа за контакт: 
Дејан.
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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.

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. Teл. 
060/6262984.и 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. 

Грађевински 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

Продајем 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

Продајем дечији креветац 
дрвени, Тики бојлер потисни, 
Томос преносна пумпа за воду. Тел. 
060/8435003.

Продајем електрични бојлер од 
80 л. исправан и две крпаре од 2,5м. 
Цена метра 600 дин. Тел. 061/3215421

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.

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

За продају Опел Астра класик 
1,4 Б, 2008 годиште, исправан, 
регистрован, одличан, власник, 
може замена за мањи ауто. Тел 
061/3071085

Продајем скутер „Pijagio“ 49 
кубика, нове гуме, 2000 годиште, 
регистрован за двоје, може замена 
за ауто (доплата, договор). Тел. 
061/3071085

На продају Опел Вектра, 
нерегистрована у возном стању 
атест траје још годину дана, на 
бензин, гас, лимарија добра. Тел. 
060/4002263

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Предраг-Бата Петров
  (1961- 2002) 

Бол и туга у нашим срцима не могу се исказати речима. У великом миру нека те 
прати наша љубав јача од заборава.

Мама Милица, тата Жарко, братаница Јелена и Анђела,,братанац Жарко и 
снаја Снежана

Дана 30. јануара 2020. године навршава се осамнаест године туге и бола од како није са нама 
наш син, девер и чика

Предраг-Бата Петров
  (1961- 2002) 

Тешко је корачати стазом живота на којој нас не прате твоји кораци. Како бити 
срећан а у себи носити највећу тугу неповратног одласка твог. Твоје место у нашим 
срцима је заувек закључано. Са пуно љубави те спомињемо и чувамо успомену на 
тебе.

Твоји најмилији: синови Драган и Давид са породицом, супруга Јованка, 
ташта Љубинка, свастика Рајна са породицом

Дана 30. јануара 2020. године навршава се осамнаест године туге и бола од како је престало 
да куца срце нашег драгог тате,супруга, деде, зета и течe
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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

Финансијске прилике 
ове вароши у половини 
седамдесетих година беху 
одвећ лоше. Први корак 
на боље учињен је 1877. 
кад је представништво, 
по министарској наредби, 
изабрало своја 3 члана: 
Лазара Цвејића, Светозара 
Пешу и Јосифа Шлемера, да 
као нарочити одбор уреде 
општинске финансије 1). 
Као резултат саветовања из 
год.1878. и 1879. закључено 
је: да се из ћес. кр. завода за 
позајмицу на земљу у Бечу 
крене зајам од 440.000 ф., како 
би се подмирило потраживање  
австр. угар. народне банке од 
220.567 ф. 04 нов. и 200.000 ф 
на рачун осталих варошких 
дугова. Остатак зајма, који 
би, пошто је зајам подигнут 
у златним заложницама, које 
су имале 14 % ажио, износио 
81.032 ф. 95 нов., имао се је 
чувати као резервни фонд 2).

Јула 1.  год. 1880. досита 
је подигнуто из завода за 
позајмицу на земљу 438.000. 
ф. чиме је каламитет отклоњен 
3). 

После избора Миле 
Манојловића за варошког 
посланика на земаљском 
сабору, изабрато је једно 
за другим пет присталица 
дотичних влада за варошке 
посланике, наиме: 1869. 
Виљем Паст; 1871. Мелхиор 
Чоњаји; 1873.Едмунд Сеницај; 
1875. Стеван Недецки, а 1878. 
Алгернон Бети.

Год 1881. изабрат је Карло 
Гречак, присташа програма 
такозване “умерене опозиције”, 
која “стоји на државоправној 
основи”, а 1885. поново је 
изабрат владин присталица 
у особи Александра 

Стојачковића.
Год. 1881. варош је поново 

добила оних 35 ланаца и 697 
стражанске земље, што је јошт 
прошлог столећа оцепљена 
од јужног дела некадањег 
Немачког Вршца.

Год. 1885. фебруара 2. 
свечано је инсталован за 
вршачког великог жупана 
Александар Николић од Рудне, 
пошто је Станчић на властито 

захтевање лишен овог 
достојанства.

Како није било довољно 
простора ни у старој ни 
у новој варошкој кући, 
варош је докупила суседну 
Анђелковићову и Панајота 
Деметра кућу и удесила их 
је за своју потребу. Кућа 
Анђелковића купљена је 

дражбом 19. октобра 1882., и 
то: одељење на спрат за 24.600 
ф., а оно при земљи за 6250 
фор. Деметрова кућа купљена 
је септембра 1884. Она је, 
заједно са друге две мање 
куће, од којих је једна на рогљу 
“Јегњеће” и “Роваче” улице, а 
друга у улици Bildstock, стала 
варош 14.672 фор. 66 нов. 4).

Приликом стварања 21. 
законског чланка  од 1886. 
5) о муниципијама, за време 
специјалне дебате у сабор. 
седници од 17. марта узме 
реч наш варошки посланик 
Александар Стојачковић, 
предлажући, да се тачци 
другој 1. под бр. 23., где се 
Вршац спомиње као варош 
снабдевена јурисдикционим 
правима, дода још и ово:” а  
уједно му се признаје и право 
на  наслов слободне краљевске 
вароши”. Мотивишући свој 
предлог, наш посланик 
споменуо је: како  је Вршац 
испунио све своје дужности 
према комори и да су само 
познији политички догађаји 
и промене спречили, да му 
се изда краљевска диплома 
пре донашања муниципалног 
закона од 1870. године (з.ч. 
42); како ова варош, која је 
делимично уживала права 
слободних краљ. вароши 
још пре 1848., фактично већ 
толико година носи тај наслов 
без приговора ма буди с које 
стране; према томе, да се овде 
не тражи сам наслов, већ право 
на ношење наслова, што се 
према наведеним параграфима 
да лако  извести, јер је ова 
варош и при стварању 42. з.ч. од 
1870. увршћена међу вароши 
снабдевене јурисдикцијским 
правима.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (207)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Седнични записник од 19. априла 1877.
2) Исто од 3. декембра 1879. 
3) Податци варошког књиговодства

4) Према податцима варошког књиговодства
5) Санкционисан 27. јуна 1866.

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 7, БРОЈ 75, 4. АПРИЛ 1981.

НАЈДРАЖИ ПАЦИЈЕНТИ
Новину у здравственој заштити деце свакако 

представља организована посета педијатра  
дечијим установама у граду. Наиме, од јануара 
месеца сваке среде др Мирослава Дункел посећује 
малишане, смештене у установама  „Миле Матејић“ 
за целодневни и полудневни боравак у улици Ђуре 

Јакшића, Жарка Зрењанина и на Брегу. Прегледом 
свих 521 малишана у поменута три вртића докторка 
Дункел у великом мери превентивно делује. Без 
бојазни и суза (то је честа слика у Дечијем диспанзеру) 
деца прилазе тети Мири да им она послуша рад срца 
и погледа грло, јер навикли су на сусрете са њом.

- Рад је организован у време кад родитељи долазе 
по децу, што им омогућава да се са њима консултујем 
и посаветујем их на лицу места о здрављу њихових 
малишана - каже докторка Дункел.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ 75, 4. АПРИЛ 1981.

УЧИТЕЉИЦИ С ЉУБАВЉУ

Корнелија Ненадов је за свој самопрегоран рад 
добила током протеклих година неколико значајних 
друштвених признања, а - према речима мештана 
- без њеног доприноса оживљавању просветног 
и културног рада, Мало Средиште би било још 
одсеченије од света... У новој школској згради 
наставу тренутно похађа једанаесторо ђака од првог 
до четвртог разреда.

На слици: учитељица са својим ученицима.

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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РУМ ТОРТА СА 
ФИЛОМ ОД БЕЛЕ 

ЧОКОЛАДЕ

КУЛИН КУВАР

ОБИЧНА ПЛАЗМА ТОРТА  
НАМИРНИЦЕ:

ПРИПРЕМА: Коре: Умућена јаја са шећером кувати на 
пари. Одвојено загрејати путер и мед, па додати у скуван 
фил од јаја. Додати соду бикарбону, склонити с ватре, па 
у топло постепено додавати брашно, колико да се добије 
кашаста смеса (кад се охлади, стврднуће се). Покрити 
провидном фолијом и оставити да се охлади. У хладно 
тесто, по потреби додати још брашна, да може лепо да се 
меси и развије. Поделити на 8 делова и развити на папиру 8 
танких кора (пречника 28 цм) и пећи на 180ºЦ, 10-ак минута. 
Фил: Добро умутити милерам са шећером. Нафиловати 
коре и премазати целу торту. Посути млевеном плазмом. 

ЧОКОЛАДНЕ 
ШТАНГЛЕ  

ЛИКЕР ТОРТА 
СА ЈАГОДАМА

НАМИРНИЦЕ:

Кора:
4 јајета 
5 кашика шећера 
прстохват соли 
5 кашика брашна 
1 прашак за пециво 
100 г чоколаде за 
кување 
2 кашике воде 
3 кашике уља 
Фил:
5 дл слатке павлаке 
300 г чоколаде за 
кување 
1 чеп ликера од вишње 
600 г јагода 
шећер у праху

НАМИРНИЦЕ:

Тесто: 
5 јаја 
150 мл млека 
120 г шећера
50 г брашна 
40 г какаоа 
пола прашка за пециво
1 ванилин шећер
Фил: 
200 г беле чоколаде 
400 мл слатке павлаке
4 кашике сока од 
поморанџе 
1 кашичица нарендане 
поморанџине коре 
4 кашике рума

НАМИРНИЦЕ:
  

300 г шећера 
4 јајета 
1 дл скуваног 
какаоа 
200 г брашна 
150 г млевених 
ораха 
1 прашак за 
пециво 
1 ванилин шећер 
Фил: 
2 ванилин 
шећера 
200 г шећера 
4 јајета 
200 г нарендане 
чоколаде 
200 г путера 
Остало:
мешавина рума 
и скуваног 
какаоа 

ПРИПРЕМА: Улупати жуманца са 
шећером, ванилин шећером и скуваним какаом, 
да се добије густа смеса. Умешати орахе, брашно 
с прашком за пециво. Лагано умешати снег 
од беланаца. Укључити рерну на 220°Ц. Плех 
науљити и посути брашном, па излити смесу. 
Пећи 5 минута на јакој ватри, па самњити на 180° 
и пећи још отприлике 45 минута. Фил: Скувати 
јаја, шећер, 1 ванилин шећер и чоколаду на 
пари. Када се згусне, умешати још 1 ванилин 
шећер, па оставити да се охлади. У охлађен 
фил додати добро умућен путер и промешати. 
Охлађену кору пресећи на 5 уздужних трака, 
натопити их мешавином  скуваног какаоа и 
рума, нафиловати и послагати једну преко 
друге. Преосталим филом премазати цео колач 
и, кад се стегне, сећи на штангле. 

ПРИПРЕМА: Умутити беланца са 
прстохватом соли. Жуманца умутити 
са шећером, брашном и прашком за 
пециво, па сјединити са беланцима. На 
пари отопити чоколаду с водом и уљем 
и умешати у смесу од јаја. Излити у калуп 
пречника 24 цм обложен папиром за 
печење, па пећи у рерни загрејаној на  
200°Ц, око 45 минута. Охлађену кору 
пресећи на два дела. Фил: У слаткој 
павлаци растопити чоколаду. Кад се 
прохлади, додати ликер. Јагоде исецкати 
на средње комаде (оставити пар за 
украшавање). Посути шећером у праху и 
оставити да тако одстоје и упију слаткоћу. 
Јагоде оцедити, а соком попрскати коре. 
Припремљен фил умутити миксером 
да се лакше наноси. На кору послагати  
јагоде и 1/3 фила, поклопити кором и 
целу торту премазати филом. Украсити 
целим јагодама и ставити у фрижидер да 
се стегне.

ПРИПРЕМА: Жуманца, шећер и ванилин шећер пенасто 
умутити. Додати брашно помешано с прашком за пециво 
и какаом, млеко па лагано умешати снег од беланаца. Од 
припремљене смесе испећи три коре (по 8 минута, на180˚Ц).  
Фил: Прокувану павлаку прелити преко комадића чоколаде и 
мешати. Охлађеној чоколади додати сок и кору од поморанџе 
и рум. Мешати док не се добије гладак фил. Нафиловати 
коре, а целу торту прелити глазуром од чоколаде или посути 
наренданом чоколадом.

Коре:
3 јаја
200 г путера
3 кашике меда
1 чаша од 1,8 дл шећера
по потреби оштрог брашна
2 кашичице соде 
бикарбоне

Фил:
2 чаше од 1,8 дл шећера у 
праху
1,5 л милерама 
Остало:
млевена плазма
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Кошаркаши Новог 
Пазара победили су 
Вршац са 88:78 (13:25, 
26:20, 25:17, 24:16), у мечу 
16. кола Кошаркашке 
лиге Србије. Вршчани су 
имали сталну предност 
у првом полувремену, у 
12. минуту било је и плус 
15 (18:33), да би домаћин 
први пут повео у 26. 
минуту (53:52), а потом у 
три наврата остварио и 
максималних 15 разлике. 
Пазарце су предводили 
Брунчевић са 25 поена, 
Исламовић са 16 и Кораћ 
са 13 поена. Најбољи 
у тиму Вршца био је 
Младен Грушановић са 
25 поена, а истакли су се 
још Милош Димић са 13 
и Милош Савовић са 11 
поена.

- Били смо близу 
изненађења у Новом 
Пазару, али одиграли смо 
два потпуно различита 

полувремена. У првом 
смо доминирали, били 
изузетно расположени, 
међутим мислим да смо 
морали да га завршимо 
убедљивије у нашу 
корист. Захваљујући 
нашем неискуству, 
на одмор се отишло 
само са 6 разлике за 
нас, на самом почетку 
другог полубвремена 

примили смо тројку и 
практично ушли у егал. 
У финишу је Нови Пазар 
био шутерски изузетно 
расположен, а ми смо 
остали “без горива”, 
рекао је тренер Вршца 
Дарко Костић.

Вршац се протекле 
недеље појачао са 
још једним високим 
играчем. У Миленијум 

је стигао Никола Ђурић 
(29), висок 201 цм, 
прошлу сезону провео 
је као интернационалац 
у Бугарској. Ђурић може 
да игра на позицији 
крилног центра и 
класичне “петице”, његов 
деби биће у суботу 
против Војводине.

- Војводина у свом 
ростеру има озбиљне 
појединце, то је тим 
који је изненадио Нови 
Пазар и био на један 
шут од победе над 
Динамиком. Свесни 
смо да нас очекује јако 
тежак меч, биће нам 
потребна максимална 
концентрација, изузетна 
борбеност и велика 
подршка са трибина 
нагласио је Костић.

Меч Вршац - 
Војводина игра се у 
суботу у Миленијуму са 
почетком у 18 часова

ВРШЧАНИ НАМУЧИЛИ ФАВОРИЗОВАНИ НОВИ ПАЗАР, АЛИ НИСУ НАПРАВИЛИ ИЗНЕНАЂЕЊЕ

ВРШАЦ БЕЗ ЕНЕРГИЈЕ У ФИНИШУ
НОВИ ПАЗАР - ВРШАЦ 88:78 

КО Ш А Р К А

ВРШЧАНКЕ 
ПОРАЖЕНЕ НА 

СТАРТУ ДРУГОГ 
ДЕЛА СЕЗОНЕ 

ДРУГЕ ЛИГЕ 
СРБИЈЕ

ВРШАЦ – МИЛЕШЕВКА 63:72 
(13:19, 11:24, 19:16, 20:13)

Центар Миленијум, гледалаца 200, судије: 
Шошкић, Димитријевић (БГ)

Гошће из Пријепоља заслужено су 
славиле победу у Миленијуму искористивши 
слабо прво полувреме Вршчанки које су се 
прописно испромашивале и изгубиле чак 14 
лопти у првих 20 минута игре. Милешевка је 
имала изузетно расположен трилинг Бучевац, 
Половина Вучковић, а капитен гостујућег 
тима, Наташа Бучевац, била је централна 
фигура меча. Највећу предност Милешевка 
је остварила почетком другог полувремена 
када је повела са 21 поеном разлике (45:24), а 
играчице Вршца су од тог тренутка заиграле 
неупоредиво боље, али их је велики број 
промашених зицера и отворених шутева 
спречио да озбиљније угрозе вођство 
противника. Ипак, док раја су изабранице 
тренера Мирослава Кањевца знатно смањиле 
разлику, али закаснела борбеност била је 
довољна само за частан пораз.

Чланови Стонотениског клуба 
“Миленијум”, под вођством тренера 
Бранислава Ђана,стартовали су одлично 
у Новој години. На Првенству Војводине 
одржаном у Челареву, 19. јануара, 
наступила су деца до 12 година и јуниори 
до 18 година. 

- Наши млади играчи се добро котирају 
на ранг листама, а једанаестогодишњи 
Стефан Радоњић постао је двоструки 
шампион Војводине у категорији до 12 
година освојивши титуле у синглу и у 
дублу. Душан Везмар је први пут наступио 
у сениорској конкуренцији иако му је 
тек 15 година и освојио је треће место и 
бронзану медаљу. Прошле године наступао 
је за кадетску репрезентацију Србије на 
Европском првенству као 14- годишњак. 
Прва му је година у јуниорској конкуренцији 
и већ сада се испоставило да ће он први до 
јуниорске репрезентације с обзиром да 
је на овом турниру освојио треће место, а 
и на националној ранг листи играча до 18 
година налази се на трећем месту, рекао је 
Брана Ђан.

Душан Везмар и Небојша Попов играли 
су финале у игри парова у јуниорској 
конкуренцији где су изгубили од првих 
носиоца, играча новосадске Војводине. 

- Са Првенства Војводине вратили смо се 
са 5 освојених медаља а добили смо и неке 

понуде за стипендирање наших играча, 
наглашава Ђан.

Наредног викенда стонотенисери 
Миленијума наступиће на Светосавском 
турниру у Новом Саду. Турнир је за играче 
до 15 година и биће то нова прилика за 
Везмара, Попова, Радоњића који ће се,  
према речима тренера Ђана,  окушати у 
старијој конкуренцији од свог узраста. 

- После овога идемо на међународну 
сцену, имамо Молнар куп у Будимпешти, 
где ћемо наступити по трећи пут за редом. 
Желимо да видимо како ће се наши играчи 
показати у конкуренцији деце из окружења 
с обзиром да су на турниру прошле године 
учествовали играчи из 21 земље. Бићу 
задовољан уколико Стефан Радоњић успе 
да се пласира међу 16 најбољих, истиче 
тренер Ђан.

Играче “Миленијума” ускоро очекује и 
наставак првенствене трке.

- Тренутно смо другопласирана екипа 
Војвођанске лиге и надамо се да ћемо у 
другом делу надокнадити заостатак од 
једног бода за водећим и пласирати се 
у Српску лигу. Најмлађи смо тим лиге, 
али сигуран сам да имамо квалитет да 
направимо резултатски искорак, закључио 
је Ђан.

Б.Ј.

Прегршт медаља: Млади стонотенисери Миленијума, Душан Везмар, 
Стефан Радоњић и Небојша Попов са тренером Браниславом Ђаном.

С ТО Н И  Т Е Н И С
НАЈМЛАЂИ ВРШАЧКИ СТОНОТЕНИСЕРИ БЛИСТАЛИ НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ

“МИЛЕНИЈУМ” БРУСИ НОВЕ БИСЕРЕ
На основу члана 63 Закона о планирању и изградњи („Службени 

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) Одељење 
за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 
управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
Урбанистичког пројекта за потребу 

урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу 
индустријске зграде у функцији браварске радионице 

спратности П+0, у делу П+1 на парцели бр. 30212 KO Вршац, 
на Павлишком путу б.б. у Вршцу.

ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: «Монт Метал СН» ДОО из Вршца, 
ул.Жарка Зрењанина бр.9а.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: Игор Готхенц ПР „Профимонт“ СЗР 
Вршац, ул.Ђуре Ђаковића бр.15.

Наведени урбанистички пројекат биће изложен у холу зграде 
Скупштине Града Вршца. Јавна презентација трајаће 7 дана почев 
од 31.01.2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе 
на изложени урбанистички пројекат за време трајања јавне 
презентације, у писаном облику и предају их Одељењу за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 
управе Града Вршца.

Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам 
и грађевинарство Градске управе Града Вршца Дамир Средић 
пружиће обавештења о садржају јавне презентације. 

Интернет  адреса  на  којој се може остварити увид у 
урбанистички пројекат је 
http://www.vrsac.com/Page.aspx?Lang=cir&Page=JavnaPrezentacija&Pid=4
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