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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”

Вршчани су по ко зна који пут 
показали хуманост. Овога пута 
реч је о хуманитарном догађају 
„Сви заједно за породицу 
Климента“, одржаном у суботу, 
у Народном позоришту 
„Стерија“. Окупило се више од 
200 Вршчана који су уједињени 
скупили 60.400 динара.

- Средства су намењена 
породици Климента из Вршца 
којој је, у током зимског 
распуста, изгорела кућа, а 
с обзиром на то да имају 
петоро мале деце и веома 
лоше животне услове, Унија 
студената Вршац је одлучила 
да им помогне и у сарадњи 
са добрим људима великог 
срца организује догађај како 
би се сакупио новац за њих, 
поручује Миљана Николић из 
Уније студената Вршац. 

Значајан допринос акцији 
дале су и овдашње установе, 
организације и појединци. 
Припремљен је пригодан 
вечерњи програм који је 
отворила Музичка школа 
„Јосиф Маринковић“ која је 
представила своје солисте, 

камерне ансамбле и женски 
хор. Потом су за публику 
заплесале мале, талентоване 
уметнице, чланице Балетског 
студија „Royalty“. Драмска 
трупа „Чика Дракче“ извела je 
представу под називом „Пет 
минута за читаву вечност“. За 
конферансу били су задужени 
Лана Керкез и Растко Мрђа. 

- Веома смо задовољни 
одзивом суграђана који су, 
још једном, потврдили да 
је Вршац град хуманости и 
да су итекако савесни када 
је у питању помоћ, истакла 
је Јована Јовић, једна од 
чланица Управног одбора 
Уније студената Вршац. - Ово 
је само почетак, породици 
Климента ће сигурно бити 
потребно још доста средстава 
да би могли да се у потпуности 
врате свом регуларном току 
живота - Али, надамо се да смо 
им барем донекле помогли у 
овом тешком периоду. 

Унија студената Вршац 
позива све грађане, који 

би желели да помогну 
породици Климента, да 
им се обрате путем имејла 

(unijastudenatavrsac@gmail.
com), фејсбук странице 
(Унија студената Вршац) 

или инстаграм профила 
(studentivrsac). 

Ј.Е.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ОКУПИЛА ВИШЕ ОД 200 ВРШЧАНА

 „СВИ ЗАЈЕДНО ЗА ПОРОДИЦУ КЛИМЕНТА“
- Вршчани сакупили 60.400 динара за породицу Климента - Током зимског распуста овој вршачкој породици изгорела је кућа - 

Светски трендови у сфери пословања 
крећу се у правцу масовног коришћења 
Cloud решења. Разлози су флексибилност, 
сигурност података и приступачност. Нови 
дата центри практично „ничу“ из дана у 
дан, троше огромне количине ресурса (6% 
тренутне светске производње електричне 
енергије) и својим радом значајно утичу на 
животну средину. 

Ми смо желели нешто другачије, 
желели смо да не оставимо сиви траг на 
небу за будуће генерације. Свест о свему 
томе одавно постоји у компанији E – 
Smart Systems. Прошле године започели 
смо пројекат сопственог дата центра 
(ЗЕЛЕНДАТА) који би требало да одговори 
на захтеве тржишта, али и да задовољи 
услов да што мање нарушава нашу 
животну средину.

Оно што ЗЕЛЕНДАТА Центар заиста 
издваја од других је коришћење 
револуционарне „Immersion Cooling“ 
технологије хлађења серверске опреме. У 
специјално дизајнираним хоризонталним 
rack ормарима америчке фирме Green 
Revolution Cooling, посебно дизајнирани 
сервери су потпуно потопљени у 
расхладну течност.

Поменути расхладни медијум има 1.200 
пута већи топлотни капацитет од ваздуха 
што одвођење топлоте чини далеко бржим 
и ефикаснијим.

Готово 50% укупне потрошње 
електричне енергије једног дата центра 
чини потрошња система за хлађење. 
У односу на ваздухом хлађене дата 
центре, потрошња расхладног система 
у ЗЕЛЕНДАТА Центру је смањена за 90%, 
односно приближно за 40% од укупне 
потрошње дата центра. 

На 400м2 простора је предвиђено 
смештање 12 IceRaq Quad система са по 
четири rack јединице од 25кW, чему је 
еквивалент 240 стандардних ваздухом 
хлађених rack-ова.

Смештен у Технолошком парку  „Вршац“, 
ЗЕЛЕНДАТА Центар је пројектован, 
структуиран и администриран према BISCI 
и AISI стандардима.

Циљ нам је да за потребе наших сервиса 
и апликација, као и за потребе будућих 
корисника дата центра, обезбедимо 
инфраструктуру која ће имати мање 
оперативне трошкове.  

О квалитету живота и ваздуха који 
удишемо у последње време не мора се 
пуно причати, ту је све поприлично јасно. 
Ово је прилика да нам се одговорне 
компаније и појединци придруже у акцији 
у првом зеленом дата центру у Србији.

Да нам цветају Зеленкаде и да нам 
Зелендата буде за пример.

У СРЕДУ 12. ФЕБРУАРА СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ЗЕЛЕНДАТА ЦЕНТРА

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

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је 
Одељење за комуналне и стамбене послове и 
послове заштите животне средине Градске управе 
Града Вршца донело одлуку да за пројекат – 
Реконструкција локације РБС ‘’Vršac 3 LTE’’ PAU71/
PAL71, Вршац, на к.п. 4561 К.О. Вршац, која се налази 
на крову зграде Поште, у улици Жарка Зрењанина 
бр. 15 у Вршцу на територији града Вршца, носиоца 
пројекта ‘’Телеком Србија’’ а.д. из Београда, ул. 
Таковска бр. 2. није потребна процена утицаја на 
животну средину (Решење број 501-55/2019-IV-04 од 
дана 27.01.2020. године).

 Заинтересована јавност може изјавити 
жалбу против овог решења у року од 15 дана од 
дана његовог објављивања у средствима јавног 
информисања, преко овог одељења.

 

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове 

и послове заштите животне средине

М
илош

 Ж
ивковић

Заједништво уродило плодом



ПЕТАК • 7.  фебруар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 33

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”

Једна од најзанимљивијих тачки 
дневног реда 44. седнице Скупштине 
града била је Одлука о давању 
сагласности за закључење Споразума 
о регулисању међусобних односа 
Феникс Фарм доо Београд,Града 
Вршца и Апотеке Вршац, о којој су 
се одборници најпре изјаснили.
Наиме, по спецификацији дуговања 
сачињеној 23. децембра прошле 
године дуг Апотеке Вршац према 
добављачу Феникс Фарм из Београда 
износи 29. 526. 749 динара. Тај дуг, 
према речима Татјане Николић, 
чланице Градског већа задужене 
за здравство и социјална питања, 
датира из периода од 2006. и 2007.
године када је извршено раздвајање 
Дома здравља,Опште болнице 
и Апотекарске установе. Услед 
неизмирених обавеза према њему 
поверилац је обуставио испоруку 
тако да вршачке апотеке нису имале 
пун асортиман лекова. Захваљујући 
ангажовању градских власти и 
руководства Апотеке постигнут 

је споразум између дужника и 
повериоца, као и Града Вршца као 
солидарног дужника, на основу којег 
ће Град Вршацизмирити обавезе 
вршачке Апотеке према Феникс 
Фарму у 24 рате са отписом камате. 

Одмах након што су одборници 
усвојили Одлуку о закључењу 
споразума уследило је уплаћивање 
прве рате у износу 1.240.715 динара. 
Након тога, према речима Жељка 
Пешута, ВД директора,  Апотека 

Вршац имаће пун асортиман лекова у 
својим рафовима.

У другој тачки дневног реда 
одборници су усвојили Одлуку о 
усклађивању Јавног акта Јавног 
комуналног предузећа „2. октобар“ 
након чега су усвојене и тачке које 
се односе на додатне делатности 
Комуналног предузећа као што су 
одржавање улица и путева, јавно 
осветљење и начин снабдевања 
топлотном енергијом.Остале тачке 
односиле су се на права службености 
и својине а разматран је план рада 
Савета за здравље као и Извештај о 
безбедности у саобраћају. Одборници 
су разматрали и две допунске тачке 
дневног реда које су се односиле 
на ангажовање екстерног ревизора 
за завршни рачун за 2019.годину и 
измену Одлуке о раду угоститељских 
објеката,који испуњавају прописане 
услове,за продужетак радног 
времена викендом до четири сата 
после поноћи.

Б.Ј.

ОДРЖАНА 44. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

РЕШЕНО ПИТАЊЕ ДУГА АПОТЕКЕ

Ф
ото: А. Путник

Радојица Лазин, в.д. директора 
Филијале Вршац Националне 
службе за запошљавање, уручио је 
сертификате полазницима обуке за 
зидаре и основне информатичке 
обуке за особе са инвалидитетом. 

Према речима Лазина, у току 
прошле године у Националној служи 
за запошљавање Филијали Вршац 
одржане су четири обуке за тржиште 
рада. То су: обука за зидаре, основна 
информатичка обука, обука за 
фризере и обука за герoнтодомаћице. 

- Поменуте обуке укупно је 
похађао 21 полазник, истиче Лазин. - 
Планирано је да се, током 2020. године 
реализује обука за козметичаре, као и 
обука за завариваче. У обе ове обуке 
биће укључено по пет полазника. 

Лазин наглашава да ће брига о 
особама са инвалидитетом бити 
настављена - ове године биће 
организована основна информатичка 
обука.

У вршачкој Филијали НСЗ 
објашњавају да се обуке формирају 
на основу захтева тржишта рада. 

- Овом приликом желим да позовем 
сва заинтересована незапослена 
лица да се јаве свом саветнику 
уколико су заинтересовини за неку 
од обука, каже в.д.директора Лазин. 
– Јер, обуке су добра прилика да се 
повећа ниво компетенција, знања  и 
додатних вештина незапослених.

Ј.Е.

У НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛИ ВРШАЦ

УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОЛАЗНИКЕ ОБУКА 

Важне одлуке: 
Гласање одборника на 44. Седници Скупштине Града Вршца

Уручени сертификати полазницима обука

Град Вршац је један од бројних 
општина на територији Аутономне 
Покрајине Војводине коме ће бити 
додељена средстава за реализацију 
пројекта намењеног за изградњу 
канализационе мреже у Павлишу. 
Средства су одобрена путем јавног 
конкурса Управе за капитална 
улагања за 2020. годину у износу од 
120 милиона динара. 

Председник Покрајинске владе 
Игор Мировић и директор Управе 
за капитална улагања Аутономне 
Покрајине Војводине Недељко 
Ковачевић, уручили су уговоре 
представницима 22 општине и 
реч је о наставку финансирања 12 
пројеката и 11 нових. 

- Први у Србији, доделом 
уговора за реализацију важних 
инфраструктурних пројеката, 

започињемо нови инвестициони 
циклус. Током ове године 
завршићемо реализацију великих 
пројеката које смо започели ранијих 
година, навео је председник 
Мировић.

У име Града Вршца, уговор 
о преносу средстава потписао 
је Милош Салапура, начелник 
Одељења за инспекцијске послове, 
послове одбране и ванредних 
ситуација.

Подсећамо да у Павлишу 
већ постоји водовод, гасовод, 
телефонска дигитална централа, 
Интернет, два кабловска оператера, 
а изградња канализационе мреже 
би требало да охрабри младе људе 
да остану на селу, с обзиром на то 
да је Павлиш од Вршца удаљен само 
три километра. 

ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ ГРАДУ ВРШЦУ

120 МИЛИОНА ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ У ПАВЛИШУ
Ф

ото: АП Војводина

Велики пројекат у Павлишу: Председник Владе АП Војводине Игор 
Мировић уручује уговоре представницима градова и општина
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Ако је прошлост кључ за разумевање 
садашњости, онда можемо рећи и да је геолошки 
фактор Вршачким планинама омогућио да данас, 
када са великом стрепњом гледамо, слушамо и 
читамо о еколишким катастрофама на скоро свим 
континентима, буду изузетно интересантне због 
чистог ваздуха, здраве земље и бистре воде. О 
посебностима поноса овог дела Панонске низије 
за „Вршачку кулу“ говорио је Миливој Вучановић, 
чувар природе.

Гмизавци су поприлично заступљени на 
Вршачким планинама. Једна од змија која је, 
биолошки гледано, јако интересантна је шарка. 
Међу људима она није омиљена, али гледано 
очима природе она је драгоцена на овом простору 
зато што су Вршачке планине једно од последњих 
упоришта у Војводини где је она опстала. Постојале 
су  разне шпекулације у прошлости да је овдашња 
шарка нека врста мутације, међутим то је само 
варијација у оквиру одређене популације које овде 
има. На Вршачким планинама постоји укупно шест 
врста змија: две врсте смука, тукуља, белоушка, 
рибарица и шарка. Рибарица је заступљена у 
барама, каналима у Малом риту, смук је заступљен 
више у деловима Делиблатске пешчаре који су већ 
мало удаљени од Вршачких планина.

Птичји свет је јако интресантан и богат. У Малом 
риту и Вршачким планинама има негде око 220 -230 
врста. Посебности Вршачких планина када су птице 
у питању је дугорепа сова која се једино гнезди овде. 
Јужно од Саве и Дунава је заступљена по високим 
планинама као што су Тара, Стара планина, Голија, 
али једино место у Војводини где је забележено 
њихово гњежђење су Вршачке планине. Дугорепе 
сове су прихватиле кућице које смо постављали још 
пре двадесетак година и имамо гомилу података 
о гнежњењу, исхрани и свим карактеристикама 
те врсте. Орао змијар такође је препознатљив 
за Вршачке планине и једино место где се гнезди 
у Војводини су Вршачке планине и Делиблатска 
пешчара. То је јако осетљива врста која захтева 
прилично чисту и очувану природу.Тако да кад има 
довољно гмизаваца, што је показатељ да је ова 
средина још увек очувана, могу се наћи и орлови 

змијари. Селице су, крећу са репродукцијом 
негде крајем априла. Почетком априла враћају 
се из Африке, а до септембра-октобра бораве на 
овом простору. Кад се повуку змије и гуштери у 
хибернацију онда се и орлови змијари селе пут 
Африке. Још једна карактеристична врста јесте 
орао кликташ.Остало је можда око десетак парова 
у Србији, на Вршачким планинама имамо један до 
два пара.То је један  од најређих орлова на планети, 
има га само у Бугарској,  Румунији и Украјини.  
Црна жуна је детлић који је велики од прилике као 
чавка, потпуно је црн и има црвену ћубу што је јако 
егзотично и интресантно. Типично је шумска врста 
и заступљена је у већим шумским комплексима 

у Војводини. До скоро је била прилично ретка, 
међутим задњих 10-15 година, због недостатка 
шума, почела је да се прилагођава и неким другим 
шумским заједницама уз реке, тако да сад може да 
се нађе у неким долинама Дунава, Саве, Тисе...

Када су у питању сисари, најзначајнији 
представник на Вршачким планинама је вук, који 
је на самом врху ланца исхране и да би он живео 
на одређеном простору морају да буду довољно 
очувани станиште и хранидбена база. Мора да 
буде довољно плена који га одржава у животу, и да 
има довољно простора под очуваном природом 
да би могао да има места где ће се размонжавати, 
скривати од људи који врше прилично велики 
притисак на њега. Вук је  један прави драгуљ 
Вршачких планина.

Овде се могу наћи и друге врсте животиња из 
групе сисара који су ретке као што је један пример 
слепог миша који је карактеристичан за јужно од 
Саве и Дунава а који се у Војводине може једино 
наћи на Вршачким планинама и околини Новог 
Сада у катакомбама, тунелима на Петроварадинској 
тврђави. 

Од класичних животиња сисара ту су срна, свиња, 
лисица, две врсте пуха , повремено долази јелен из 
Делиблатске пешчаре и са Карпата, где је његово 
природно станиште а  овде је само у пролазу.

Б.Ј.
Фото: М. Вучановић

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ЧИНИ ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ ПОСЕБНИМ И ЈЕДИНСТВЕНИМ (2)

БОГАТ ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ, 
ПЛОД ОЧУВАНЕ ПРИРОДЕ
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Туристичка организација Града 
Вршца (ТОВ) представила је своју 
туристичку понудуна Сајму туризма 
Алпе Адриа у Љубљани (Словенија) 
који је одржан од 29. јануара до 1. 
фебруара.

- Као и ранијих година, спремили 
смо се за ово тржиште, комплетан 
промо материјал преведен је 
на словеначки језик, тако да 
смо озбиљно представили своју 
туристичку понуду њиховим 
агенцијама и заинтересованом 
грађанству, каже Татјана Палковач, 
директорка Туристичке организације 
Града Вршца. – У оквиру штанда 
Туристичке организације Војводине, 
Вршац је представио своју понуду: 
Фестивал Винофест који ће се ове 
године одржати у мају, као и бројне 
манифестације које се одржавају 
у нашем граду, затим културно-

историјске знаменитости. Били су 
обезбеђени разговори са Агенцијама 
„Компас“ из Новог Места и „Релакс“ из 

Љубљане. Разговори су обављени и са 
бројним словеначким удружењима, 
као и бројним љубитељима туризма 

који радо долазе у Србију, радо 
посећују и Вршац у оквиру својих 
програма путовања. Договорили смо 
већ с пролећа неке доласке.

Према речима Палковачеве, 
словеначки туристи највише су 
заинтересовани да, у склопу својих 
долазака у Србију, обиђу више 
дестинација које бирају зависно 
од врсте туризма (културни 
туризам, вински туризам...). Највеће 
интересовање исказали су за Пут вина 
који би био део винске туре, уз посету 
Сремским Карловцима,Неготину...

- То су кружне туре, а ми смо 
се потрудили да у њима обавезно 
буде Вршац, истиче директорка 
ТОВ. – С обзиром на то да су, уз 
румунске туристе, на другом месту 
посете грађана из земаља бивше 
Југославије код нас, гледаћемо да и 
убудуће посећује сајмове у земљама 

у окружењу како би их обавестили о 
туристичкој понуди Града Вршца. 

Квалитетна сарадња међу 
туристичким организацијама Србије 
допринела је да се повежу у једну туру 
посете одређеним градовима, што се 
показало као прави потез.

- Са туристичким радницима из 
Делиблатске пешчаре договорили 
смо долазак словеначких туриста 
код њих у Пешчару, смештај, и по 
један дан обилазак Вршца, Жабља и 
Смедерева, наглашава Палковачева. 
– Наша предност је што можемо да 
понудимо излет до Темишвара што 
нам обезбеђује боравак, али и ноћење 
у Вршцу, а то је врло значајно.

Туристички промотери нашег 
града задовољни су наступом  на 
Сајму у Љубљани, прве резултате 
очекују овог пролећа.

Ј.Е.

У години јубилеја - седам и по 
деценија од оснивања, Народно 
позориште „Стерија“ извешће 
премијерно „Покондирену 
тикву“ Јована Стерије Поповића. 
Представа је најављена на 
конференцији за медије, 
одржаној у вршачком Талијином 
храму, 31. јануара.

Ивана Ранимиров, 
в.д.директора НП „Стерија“, 
подсетила је на завидан јубилеј 
ове установе културе. 

- Везујемо се за 1920. 
годину када је Министарство 
просвете, на челу са 
Браниславом Нушићем, донело 
одлуку о формирању првог 
професионалног позоришта у 
Банату које, нажалост, није дуго 
потрајало, каже в.д. директора 
Ранимиров. - Онда идемо на 
ту значајну 1945. ратну годинu 
када је 2. јануара Градски одбор 
донео важну одлуку, да се оснује 
Народно позориште „Стерија“. 

И управо од 1945. па ево до 
2020. године наша кућа живи у 
континуитету и траје пуних 75 
година.

Стеријину „Покондирену 
тикву“, чији се ликови и данас 
шетају вршачким и улицама 

других градова, режира млада 
редитељка Ђурђа Тешић која 
је инспирисана Фемом, њеном 
жудњом да се од мајсторице 
вине у високо друштво, ноблес, и 
свом траги - комедијом кроз коју 
главна јунакиња пролази.

- Главно питање је шта је 
ноблес данас, шта је то чему 
Фема тежи, каже Тешићева. – 
Са свешћу да живиmо у једном 
ријaлити друштву у коме нас, 
са малих екрана, свакодневно 
бомбардују шљокице и цео тај 
сјај познатих. Направила сам 
паралелу да, заправо, у нашем 
друштву ноблеса, такорећи, и 
нема. Жеља Фемина за ноблесом 
и начин на који она то спроводи 
су комични, али, заправо, та 
њена дубока, истинска потреба 
да се афирмише и истакне у 
друштву у коме живи је, по мени, 
трагична. Тако је то један траги - 
комични приступ „Покондиреној 
тикви“. 

Премијера је заказана за 
14. фебруар, а улога Феме у 
подели представе припала је 
Јелени Ступљанин, афирмисаној 
глумици, која сматра да ће оваква 
„Покондирена тиква“ оставити 
неки нови траг, јер глумци дају 

свој печат представи која је, до 
сада, била небројено пута на 
„даскама које живот значе“.

- А, опет, оно што је  наш 
професор Аца Кнежевић 
рекао пре неки дан:“Толико је 
ова представа нова и толико 
другачија од свих осталих 
„Покондирених тикви“ које су 
се до сада радиле, нагласила је 
Ступљанинова. – Тако да се баш 
радујем што сам овде у Вршцу, 
што радим ову представу и једва 
чекам публику и премијеру 14. 
фебруара.

Осталим Стеријиним 
ликовима живот ће удахнути 
чланови глумачког ансамбла 
Народног позоришта „Стерија“, 
а допринос реализацији 
„Покондирене тикве“ дао је и 
Момир Цветковић, аутор музике, 
док се за визуелни идентитет 
- сценографију и костиме, 
побринула  Исидора Спасић.

Ј.Е.

НП „СТЕРИЈА“ У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА СПРЕМА НОВУ ПРЕДСТАВУ

„ПОКОНДИРЕНА ТИКВА“ 
ПРЕМИЈЕРНО ЗА РОЂЕНДАН

Промоција Вршца на Сајму туризма у Словенији 

ПРОМОЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ВРШЦА НА САЈМУ ТУРИЗМА У СЛОВЕНИЈИ

ВРШЧАНИ УСПЕШНО ПРЕДСТАВИЛИ СВОЈ ГРАД

Роћенданска прослава Удружења „Тачка сусретања“ 
биће одржана у петак, 14.2.2020. г. од 18:30 часова  у 
Салону код Порте (Змај Јовина 16, Вршац).

Програм:
* Промоција кратког филма и сајта о Тачки сусретања; 

аутор филма Предраг Филипов
* Отварање изложбе фотографија Зорана Милишића 

“1+1=Један”; изложбу ће отворити Владо Маринковић, 
трајање изложбе: 14 – 21.2.2020.г. од 18 ч до 20 ч.

* Концерт Џез одсека Музичке школе “Јосиф 
Маринковић” из Вршца

У току 2019. г. Удружење Тачка сусретања уприличило 
је 46 непоновљивих сусрета. Навешћемо само неке: 
Корифеја савремене српске књижевности; гости су 
били: књижевници и књижевни критичари, у првом реду 

академик Горан Петровић, затим Александар Гаталица, 
Дејан Алексић, Јовица Аћин, Милован Данојлић, Васа 
Павковић, Радомир Путник, Томислав Маринковић…

Тачка сусретања свих ових година испуњава 
промисао великог Владете Јеротића да “деци треба 
пружити корен и крила”, а оним старијима пружамо 
културно прибежиште.

Зоран Милишић, чија ће изложба фотографија 
бити централно догађај прославе, рођен је у Сарајеву; 
и основну и средњу школу завршио је у Сарајеву и 
Багдаду. Године 1992. преселио се у Аустралију и тамо 
завршио студије информатике и кинезиологије. Још као 
тинејџер био је фасциниран црно-белом фотографијом, 
а након уписаног машинског факултета у Сарајеву 
1990.г. запослио се као фото-репортер.

УДРУЖЕЊА ТАЧКА СУСРЕТАЊА ПОЗИВА НА СВЕТКОВИНУ ПОВОДОМ ШЕСТЕ ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ЗОРАНА МИЛИШИЋА 1+1=ЈЕДАН”
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Када сте регистровали 
Пољопривредно газдинство „Нада 
Милинковић“? Одакле идеја?

- Има 17 година од како ја 
радим овај свој приватни бизнис, 
производњу цвећа. Волим цвеће, 
тај посао ме је одавно привлачио, та 
лепота ме одушевљава. Нормално, 
није било лако на почетку.

Да ли сте, пре тога, имали неко 
радно искуство?

- Да. Радила сам 25 година у 
„Вршачким ритовима“: 5 година 
као пољопривредни техничар и 20 
година у Планској служби. Кад смо 
основали своју приватну фирму 
„МБВ“ за производњу и трговину 
пољопривредним машинама и 
резервним деловима, укључила 
сам се у рад, заједно са супругом 
Бошком Милинковићем. Радила сам у 
књиговодству. Тада је кренуо приватни 
бизнис, било  нам је интересантно тако 
да смо и Бошко и ја напустили сигурна 
и добра радна места и одлучили да се 
опробамо као приватници. Почетак 
је био добар, кренули смо у градњу 
радионице и пратећих објеката. Ја 
сам у „МБВ“-у радила 10 година. Са 55 
година отишла сам у редовну пензију, 
са 35 година радног стажа. Било ми је 
већ доста тог седења у канцеларији. 
Размишљала сам шта бих лепо ја 
могла да почнем да радим. На Бошков 
предлог, купили смо стакленик, увезли 
га из Холандије, површине од 400 м2. 
Био је то мој почетак. Основали смо 
Пољопривредно газдинство „Нада 
Милинковић“ за производњу цвећа, 
пре 17 година.

Ви сте међу првим 
предузетницама у Вршцу?!

- Да, када је реч о женама 
предузетницама. Што се тиче 
произвођача цвећа, у Вршцу је, 
у време мог почетка, било још 
5 произвођача. Нису сви били 
регистровани и до данас су се сви 
изгубили. Сматрам да кад човек нешто 
почне, треба озбиљно да се посвети 
томе. Имала сам срећу да почнем да 
сарађујем са неким људима који су ми 
много помогли да уђем у овај посао. 
Желела сам што више да научим, 
нисам пропуштала ни један семинар, 
одлазак у Холандију, Немачку, 
Енглеску... на изложбе, где смо редовно 
посећивали неког произвођача 
цвећа у тој земљи и видели како све 
то практично изгледа. Трудила сам 

се да што више научим, питала сам 
све што ми није било јасно. Биљка је 
живо биће. Морате да се бринете о 
њој, да је нахраните, заштитите. Јер, 
ми произвођачи узимамо мали расад 
који је квалитетан, углавном увоз из 
Холандије. То је сигурно здрава, добра 
биљка. Ранијих година долазили су 
нам у контроле стручњаци холандске 
фирме Синџента који су пратили 
нашу производњу, давали нам вредне 
савете. Мени је то много значило. 
Трудила сам се да будем добар ђак. 
Баш као и у школи где сам била ђак 
генерације. Таквим темпом наставила 
сам и у свом послу. Наравно, 
холандска производња била је и 
тада, као и данас, много савременија, 
компјутеризована. 

Шта сте у почетку производили? 

-У почетку сам имала жељу да 
производим све! Тако сви раде. Биле 
су то и мушкатле, петуније, бегоније, 
салвије, кадифице, перене... свашта, 
свашта. Међутим, временом се све 
то искристалише. Ми овде цвеће 
производимо на примитивнији 
начин, немамо савремене услове, 
тако бирамо биљне врсте. Ја сам се 
одлучила за мушкатле, којих има 
сто и више врста. Стално се појави 
нешто ново. У својој пракси имала сам 
прилику да видим како су се стварале 
нове врсте. На пример, у првих 5 
година мог рада, није постојала 
калиопа као врста мушкатле. Први 
пут смо је видели у Словенији. Била 
је дивна. Пожелела сам да је имам, 
дошло ми је да украдем пелцер! Убрзо 
смо могли да је купујемо као расад 

и сами производимо. За протеклих 
10 година појавило се још 5-6 нових 
врста. Сада сам први пут добила 
белу калиопу, са дивним крупним 
цветовима. 

Расад набављам код наших људи 
који се баве баш увозом квалитетног 
расада. Раде са фирмама из Холандије, 
Немачке, Италије... Расад је обавезно 
фитолошки прегледан приликом 
уласка у нашу земљу. То су квалитетне 
биљке са свим обележјима (порекло, 
особине...). Има код нас и оних који 
расад праве скидањем резница са 
биљке која је 10. генерација. То је лоша 
подлога за биљку. Мој расад је високог 
квалитета. Дешава се на пијаци да 
поједини произвођачи нуде јефтиније 
мушкатле од мојих. Међутим, после 

оволико година, купци су увидели 
разлику - да је квалитет моје биљке 
много већи и да та ситна новчана 
разлика у цени не може да се пореди 
са квалитетом. Разлика се види код 
биљака врло брзо, после месец дана. 
Ја својим купцима обавезно дам савет 
како да негују биљку, шта да користе 
да би биљка наставила да живи 
под истим условима као код мене у 
расаднику. 

Где вам  је тржиште?
- Раније смо могли више да 

одлазимо у Београд на изложбе, али 
и сада имам муштерије које ме памте 
још из тог времена. Сваког пролећа 
долазе ми из Београда, Панчева за 
расад. Долазе и из околних села, 
велики купци су ми и наше фирме. 

Редовно смо присутни на 
вршачкој пијаци током целе године. 
Имамо доста добро разумевање и 
сарадњу са људима који одржавају 
пијацу. Мушкатле су кабаста роба, 
јесте да плаћам 5 тезги, али неки пут 
морамо мало да се раширимо. Агрико 
пијаца је велика ствар за нас, јер 
има одличне услове, посебно зими. 
Раније нисмо могли да продајемо 
зими на пијаци. Сада је то друга 
прича. Задужени за пијацу одлично 
брину о њој, одржавају је, чисте, греју. 
Презадовољна сам. 

Неки кажу: “А, и Лидл има цвећа?!“. 
Мени конкуренција не смета, никад се 
нисам плашила јер гарантујем за своје 
производе и њихов квалитет.

Колико је исплатива 
производња цвећа данас?

- Исплатива је, не превише, али 
може да се одржи. Зими је тешко, 
грејање, већи трошкови, али 
функционишемо. Имам једну жену 

НАДА МИЛИНКОВИЋ, ВЛАСНИЦА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЦВЕЋА, ЈЕДНА ЈЕ ОД  ПРВИХ ПРЕДУЗЕТНИЦА У ВРШЦУ:

БИЉКЕ ТРАЖЕ ЉУБАВ И НЕГУ, А 
НАГРАЂУЈУ СВОЈОМ ЛЕПОТОМ

Нада Милинковић је међу првим 
приватним предузетницама у Вршцу. Пре 
17 година регистровала је Пољопривредно 
газдинство за производњу цвећа. Била је 
нова у послу, али одлучна да успе. Била је 
редовна на семинарима, путовањима на 
изложбе, где су посећивали произвођаче 
цвећа. Искуство и знање искристалисали 
су прави пут, данас производи 
висококвалитетне биљке које лако 
проналазе купце. Ужива у свом послу, 
ради га са много љубави, јер кад стигну, 
те су биљчице као бебе о којима треба 
бринути. Сву љубав и пажњу оне врате 
својим предивним цветовима, као да 
долазе из рајског врта. 
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која је пријављена у „МБВ“, али помаже 
и мени, а када је обим послова већи, 
ангажујем сезонске раднике. Ја сам 
стално укључена у рад, сваког дана у 7 
сати ја сам у стакленику и радим до 15 
сати. Некад и дуже, јер ако је наишла 
муштерија у 15 часова, ја ћу сигурно 
изаћи да их услужим.

Шта је то што вас везује за 
производњу цвећа? Какав је то 
посао?

- Тај расад, те биљчице, онако мале, 
оне су као бебе. Кад стигну, као да сте 
довели бебу из породилишта! И сад ви 
почињете да бринете о њој. Треба да 
јој пружите добре услове да порасте и 
да процвета.

- Често се деси да само моје око 
види да некој биљци нешто фали. 
Некад имам утисак као да и она жели 
да ми каже да јој нешто фали. Просто, 
као да имамо неку комуникацију. 
Покушавам на сваки начин да спасем 
ту биљку. 

Драго ми је кад имам неке нове 
врсте, рецимо кад добијем младу 
биљку која процвета после 2-3 године. 
Има ли већег изазова, веће среће, 
кад угледате тај цвет?! Из Египта сам 
донела малу резницу биљке манго. 
Сада је предивно дрво. Прошле 

године нам је донела прве плодове, 
пар комада, као мале мандарине. 
Проблем је што је зима њен период 
цветања, када нема опрашивача.

Превелика жеља нас произвођача 
за новим биљкама може да нас одведе 
и у неприлику. Сећам се кад смо били 
у Дубаиу, наше Удружење, видели смо 

предивну биљку која расте уз кућу, 
има лепе жуте цветове. Одмах смо 
узеле пар резница. Кад смо улазиле 
у Дубаи, рекли су нам да у случају 
неке неприлике, полиција стиже 
за 4 минута. Тако је и било. Кад смо 
угледале полицијски ауто, помислиле 
смо да смо готове, завршићемо у 
затвору због пар резница. Кад смо 
им одговориле да не знамо која је 
то биљка, полицајац нам је рекао 
да је то јака отровница, посебно за 
очи. Одахнуле смо, ипак смо добро 
прошле. Бациле смо резнице. Хвала 
им што су нас спасли.

Шта припремате за ово 
пролеће?

- Имам нове врсте висећих 
мушкатли за терасе из једне 
италијанске фирме из Тоскане. Видим 
ја тај цвет на слици, али посебан осећај 
је када га видите у својој производњи, 

уживо. Цветови буду шарени, просто 
се дивите како су се све те боје уплеле 
у тај један цвет. Треба то доживети! 
Али, прво волети, бринути и на крају 
уживати у лепоти тих цветова. 

- Уз мушкатле, радим и перене 
- траве цветнице. Неке сам од тих 
биљака сретала у пољу као мала док 
сам ишла са родитељима. Генетичари 
су успели тако да их оплемене 
да су то сада изузетни грмови са 
лепим, крупним цветовима. Ја увек 
препоручујем свима да у својим 
баштама саде тако да имају траве 
цветнице, које су увек ту, и сезонске 
биљке. Тако ће вам башта увек имати 
нешто зелено, увек ће бити нешто у 
цвету. Има данас много различитих 
врста биљака за свако годишње доба, 
чак и зиму. 

За ово пролеће припремила сам 
богату, лепу и разнолику понуду. Али, 

још важније је то што је понуда и 
врло квалитетна. Муштерије треба да 
науче да праве разлику између прве 
генерације и биљака произведених 
од старијих генерација. 

Имате ли неку сарадњу са 
својим колегама - произвођачима 
цвећа у Србији?

- Имамо своје удружење на 
нивоу државе. Моје колеге су, пре 
свега, дивни људи и увек су спремни 
за сарадњу. Произвођачи цвећа у 
иностранству су диктатори, како ми 
кажемо, само ти диктирају: мораш 
овако, мораш онако, да би успео у 
производњи. 

- Наши произвођачи су према 
новом колеги у почетку мало 
суздржани. Међутим, кад уђете у 
Удружење и мало се упознате, онда 
је то нека друга прича - размењујемо 
искуства, дајемо савете коме треба. 
Лепо смо организовани, идемо 
заједно на изложбе, обилазимо 
произвођаче у иностранству. Били 
смо у Вијетнаму, Камбоџи, Тајланду, 
Дубаиу, Лондону, Аустрији... у марту 
идемо у Цирих на изложбу. Та су 
путовања дивна. Не само што имамо 
прилику много тога новог да видимо 

и нешто научимо, већ се врло лепо 
дружимо. Јер, само добри људи могу 
да буду успешни произвођачи цвећа. 
Они су пуни љубави. Цвеће као да 
препознаје ту доброту?! 
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ЊУЈОРК, 31. јануара (Танјуг) - У 
Метрополитен опери ове зиме свој 
дебитантски наступ имаће нова млада 
звезда мецосопран Ј Наи Бриџес (32) која је 
добила улогу краљице Нефертити у опери 
Филипа Гласа „Ахенатен”, коју је компоновао 
1983. године.

Ј Наи Бриџес и даље живи у Харлему где 
се вредно спрема и за друге улоге које је 
очекују овог пролећа.

Већ има потписан уговор са 
Националном опером у Вашингтону где ће 
певати насловну улогу у француској опери 
из 19. века „Самсон и Далила”.

Иначе, када она почне да пева у малом 
простору свог стана чини се као да се 
зидови тресу колико је њен глас снажан.

Често када вежба пролазници застају да 
је слушају и не могу да верују колико има 
снажан глас.

„Док сам била у школи нисам мислила 
да ће ми глас бити тако продоран, али сада 
пошто сам развила мускулатуру у грудима 
није ми напорно да певам ни највише ни 

најдубље тонове”, каже Бриџесова
Откако је чула да Бијонсе јача свој глас 

трчећи свако јутро и она док вежба глас 
трчи барем по стану.

Бриџес је важила и за одличну 
кошаркашицу и предвиђали су јој успешну 
спортску каријеру, али код ње превагнула 

љубав према музици и то опери и показало 
се да је то била паметна одлука, јер 
критичари су јој већ дали високе оцене за 
концертне наступе, а улога у Гласовој опери 
је њен оперски деби.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Потонуће Вилхелма Густлофа 
 Највећа поморска трагедија 

у којој је изгубљено више од 9000 живота

ПРВИ НАС Т УП БИВШЕ КОШАРК АШИЦЕ У 
МЕТРОПОЛИТЕНУ

На јучерашњи дан пре тачно 
75 година догодила се највећа 
поморска трагедија у историји 
у којој је изгубљено више од 
9000 живота...Немачки војни 
транспортни брод „Wilhelm 
Gustlo� ” 30. јануара 1945. године 
потопила је руска подморница 
С-13 у Балтичком мору.

Брод је превозио 10.582 особа 
– већином избеглица из Пруске, 
Литваније, Летоније, Пољске у 
Естоније који су бежали пред 
Црвеном армијом. Према неким 
статистикама на броду је умрло око 
9.343 особа, што се сматра највећим 
губитком људства на једном броду 
у историји поморства – отприлике 
шест пута више него на Титанику.

Брод су погодила три торпеда с 
подморнице, па је потонуо у врло 
кратком периоду. Иако је одмах 
послата помоћ, спашено је око 
1.100 људи.

Вилхелм Густлоф је изграђен 
у бродоградилишту Blohm & Coss 
1937. године. Био је дуг 208,5 
метара, широк 23.59 метара, 
тежине 25 тона.

У прво време користио се као 
превозно средство нацистичке 
организације „Kraft durch 
Freunde” (у преводу с немачког 
Снага кроз радост) – својеврсног 
туристичког оператора за 
организацију рекреативних 
и културних активности за 
њемачке раднике с циљем 
стварања прихватљивије слике 
Трећег Рајха.

С почетком Другог светског 
рата брод је претворен у 
транспортни брод за превоз 
медицинских помагала, а једно 
време био је и покретна болница. 
Брод је оригинално требао 
да носи име Адолфа Хитлера 
али је ипак назван према вођи 
Н а ц и о н а л с о ц и ј а л и с т и ч к е 
немачке радничке странке у 
Швајцарској.

Олупина брода се и данас 
налази у Балтичком мору, а у 
пољским наутичким картама 
записан је као Олупина број 73, и 
класификован је као ратни гроб.

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

Замислимо радње и призоре 
са Пајиног Триптихона само пар 
векова раније на тргу повећег 
села; колибе, људи размењују 
робу, виногради мали, посуде 
мале, а житна поља далеко од 
оног непрегледног мора на 
Пајиној слици.

Замислимо Пајин Триптихон 
за десетак година у будућност; 
пијаце нема, размена 
електронског новца и робе 
одвија се у футуристичком 
амбијенту. Винограде обрађују и 
беру трактори, роботи, комбајни 
без возача као бродови гутају 
таласе Панонског житног 
мора, док људи седе далеко у 
канцеларијама.

Један филозоф је давно рекао 
да су човеков ум и тело тачно 
по мери онога што је најдуже 
био - ловац, сакупљач. Човек 
је тада користио стотину пута 
мање речи, али је разликовао 
безброј мириса и укуса, познавао 
природу иако је није разумео, 

имао је времена за своје и 
туђе снове и налазио се тачно 
између два света која је будно 
посматрао; оног у коме живи 
и набавља енергију и света 
сопствене духовности свести, 
мистерије, материјалне и велике 
попут физичког света.

Људи су тада живели у малим 
заједницама, клановима, пар 
стотина хиљада људи, свако је 
сваког познавао.

Данас се налазимо у свету 
великом по мери нашег ума. 
Фонд од десетине хиљада речи, 
појмова, симбола, правила,  
главни су садржаји свих наших 
активности. Сопствени дух 
смо претворили  у социјалну 
навигацију, а ми декодирамо, 
правне, економске, радне, 
куповне, саобраћајне знакове. У 
тој гужви на путу наших мисли све 
мање је места и, изгледа, потреба 
за посетама духовној башти ума, 
да обиђемо врт духовних бића 
које хранимо поезијом, музиком, 

сликама а они нам узвраћају 
употпуњење заносом, страшћу и 
новом енергијом.

Од људи стратега постајемо 
социјални аутомати у великим 
градовима, кошницама чији 
захтеви засењују сву нашу 
менталну снагу.

Уместо да то балансирамо 
искуством уметности, радимо 
то забавом, хемијским 
стимулансима, игрицама или 
отупљеношћу, да се играју, 
уживају у њима као да је то што 
раде њихова привилегија а не 
егзистенцијална мука.

Пајин Триптихон са својом 
невиношћу права је мала матура, 
а муке по двадесет првом веку, 
које нас цеде и испуњавају сваки 
атом нашег ума, јесу дипломски 
испит, велике матуре и тај тренд 
не обећава ништа добро јер 
наши напори су само гостовање 
у спољном свету а ослушкивање 
себе је живот.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (63)

ПАЈИН ТРИПТИХОН 
МАЛА МАТУРА ВРШЦА

Градска библиотека Вршац 
угостила је песникињу Чедну 
Радиновић Лукић, прошлог четвртка, 
30. јануара. Љубитељи писане речи 
уживали су у дружењу са песникињом 
чија је књига „Реминисценција 
епизодних носталгија“  2019. године 
проглашена за најбољу збирку 
поезије у Хрватској, додељена јој је 
награда Књижевно перо. 

Објавила је три збирке 
поезије: „Рефлексија једног 
танга“, „Расплетиви верси“ и 
„Реминисценција епизодних 
носталгија“. Добитница је разних 

награда и признања у књижевности.
О поезији Чедне Радиновић Лукић, 

у вршачкој Библиотеци, говорила је 
књижевница Пламенка Ђого Вулић, 
а стихове су казивале ауторка и 
песникиња Јока Милошевић. 

Чедна Радиновић Лукић је 
председница Савеза књижевника 
у отаџбини и расејању за Београд, 
потпредседница Савеза за целу 
Србију, члан Удружења књижевника 
Србије, члан Хрватског књижевног 
друштва...

Састанке, књижевне вечери, 
дружења и промоције књига 

одржава у Сава Центру у Београду. 
Редовна је учесница научног скупа на 
Корчули (Хрватска), где представља 
своје научне радове. Добитница 
је признања за рад од Удружења 
писаца „Поета“ и за афирмацију 
писане речи од књижевног салона 
„Стенка“. 

Име Чедне Радиновић Лукић ушло 
је у Антологију УКС-а, међу српске 
писце рођене од 1946. до 1996. 
године. Њена је поезија штампана у 
разним антологијама и зборницима. 

Ј.Е.

У ВРШАЧКОЈ ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОДРЖАНО

ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ 
ЧЕДНЕ РАДИНОВИЋ ЛУКИЋ Ако се купаш ,

то не значи да си чист.

Има докторат,
положио је све испите 

на полиграфу.

Комисија ће признати 
све сумњиве докторате 

у назад,
а оне у напред, 

признаће мало касније.

Србију напуштају 
млади,

нормално, само они 
могу да издрже то 

путовање.

Све је више лекова у 
апотекама, јер нема ко 

да их купи. 
Досадашњи пацијенти 

су умрли.

Нико неће децу. 
Нормално,сви хоће већ 

готовог пензионера.

Радујем се 
долазиш,тугујем 

одлазиш.
То је разлика,само 

једно слово.

Не буди глуп,боље ти је 
бити луд

Можда пронађу лек.

Круна живота је мала 
пензија,

што ће после смрти да 
порасте.

Запад је љубоморан 
што волимо Русе,па нас 

често напада,
а кад побесни и 

бомбардује.
Права љубав нема 

цену.

Због нанетих увреда 
добио је обештећење,
да и он изрекне исте 

толике увреде.

Због убиства,
постао је најгледанији.

Имао сам став, увек 
погрешан.

Избегавам места кад се 
нешто дели,

често су то батине.

Замутиле су ми се 
мисли.

Избистрићу их сузом.

Убио је Бога у њој,
какав неверник.

Истерао је ђавола из 
ње

ни ђаво није могао 
више.

Никако да се 
ослободим терета ,
све бриге са собом 

носим.

Само они који су 
умрли,

имали су већи 
проблем од мене.

Из меморије право у 
историју.

Нема  дефинисане 
границе,

али имамо граничне  
прелазе.

Бојим се свих,
а дужан сам само 

некима.

Љубав у оку се рађа
а ту се и сузом 

оплакује.

Украдеш сат, идеш у 
затвор.

Украдеш срце, 
слободан си.

Ко први побегне из 
брака,

тај је победник.

Срце се само поклања,
нема продаје.

Каква је права љубав,
види се на растанку.

Љубавне ране не лече 
лекари.

Кад у љубав уђеш,
из ње не излазиш кад 

хоћеш.

Ако жена не буде ти 
све,

онда није ништа.

Од јаке љубави,
најача је мржња.

Много се хране баца ,
јер не желе сви да је 

преузму у контејнеру.

У маркету је све више 
на полицама,

а мање у колицима.

Стандард и краставци 
су порасли,

краставац се продаје 
на сечење.

Због фасада што 
отпадају,

Сваки пас воли свог 
господара,

а сваки господар не 
воли свог пса.

Дружење са песникињом

АФОРИЗАМ НАШ НАСУШНИ
Пише: Заре Јовић
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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 
један је од учесника 31. 
Међународног сајма туризма 
„AlpeAdriaTourismandLeisureShow“ 
у Љубљани, који се одржава до 
1.фебруара 2020. године. У оквиру 
штанда Туристичке организације 
Војводине на Сајму војвођанску 
туристичку привреду заједно 
представљају Привредна комора 
Војводине, ТО Града Новог Сада, ТО 
Општине Шида, ТО Града Сомбора, 
ТО Града Суботице, ТО Општине 
Старе Пазове, ТО  Општине Ириг, ТО 
Општине Нови Бечеј, ТО Општине 
Бачка Паланка, ТО Општине Жабаљ, 
ТО Града Вршца, ТО Кластер 
Делиблатска пешчара, Новосадски 
сајам и Дестилерија „Калпак“.

ПотпредседникПокрајинске владе 
Ђорђе Милићевић истакао је у 
Љубљани да је Србију у првих десет 
месеци прошле године посетило 
близу 85.000 словеначких туриста. 

„Желимо да тај број буде све 
већи, да остваримо већи приход од 
туризма. Зато туристички потенцијал 
Србије и Војводине представљамо на 
сајму у Љубљани, а истовремено, овде 
тражимо и простор за интензивнију 
сарадњу у другим областима“, рекао 
је Милићевић. 

Сајам је посвећен путовањима, 
одмору, излетима и активном одмору 
за различиту популацију.

„Имајући у виду да највећи број 
долазака и ноћења страних туриста 

у Србији остваре туристи из земаља 
у региону, Привредна комора 
Војводине значајно је интензивирала 
привредну сарадњу са овим 
земљама са посебним акцентом 
на сарадњу у области туризма.За 
туризам Војводине, овакви сајмови 

у региону представљају значајно 
место промоције и унапређења 
привредне сарадње, који доприносе 
повећању туристичког промета.
Словеначко тржиште нам је посебно 
значајно с обзиром да су туристи из 
Словеније константно у значајном 

броју присутни на туристичком 
тржишту Србије и Војводине.На 
овом сајму је исказано велико 
интересовање за туристичку понуду 
Новог Сада, активни туризам и сеоски 
туризам Војводине“, рекла је Драгица 
Самарџић, виши саветник за туризам 
Привредне коморе Војводине, која 
заједно са директорком „Панонија 
ПКВ“ Бориславом Прстојевић 
представља Привредну комору 
Војводине на Сајму у Љубљани. 

Туристичка организација 
Војводине, у оквиру својих активности 
на промоцији туризма Војводине 
на регионалним туристичким 
тржиштима, а у оквиру кампање „Дани 
Војводине“, у уторак 28.јануара 2020.
године у Парохијском дому Српске 
православне цркве у Љубљани, 
представила је туристичку понуду 
Војводине свим заинтересованим 
посетиоцима, туроператорима и 
медијима. 

Штанд војвођанске делегације 
посетио је и словеначки министар 
за привредни развој и технологију 
Здравко Почивалшек, који је у 
разговору са потпредседником 
Милићевићем истакао да је интерес 
Словеније да и даље буде атрактивна 
дестинација за госте из Србије и 
Војводине.

Сајам је окупио више од 300 
излагача из преко 20 земаља, а 
акценат је на зеленом и активном 
туризму у Словенији и шире.

Представљена туристичка понуда Војводине на 
31. Међународном сајму туризма у Љубљани
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем кућу у Избишту, 
новија градња, са комплетном 
инфраструктуром и баштом, на 
плацу од 14,5 ари, на улазу у село. 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.

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

Издавање стана у згради код 
стадиона, једнособан, намештен, 
грејање плин, комуналије мале. 
Цена 100€ плус депозит. Тел. 
064/8642663

Издајем полунамештен двособан 
стан. Тел. 064/1572948

Издајем једнособан стан у Вршцу, 
ул. С. Немање, 1. спрат, намештен, 
централно грејање, клима, 120€. 
Тел. 060/6394391

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

Продајем дечији креветац са 
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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

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 две машине за 
веш „Горење“ у перфектном 
стању и машину за сушење Еи 
Ниш исправну. Повољно. Тел. 
061/3071085

Продајем тучану пећ, веће Алфа 
плинске пећи, ципеле кожне бр.42, 
патике Адидас стабил, патике најк 
ваздушни ђон, све је ново. Тел. 
064/3906276

Повољно изводимо све 
грађевинске радове и адаптације 
кућа и станова. Тел. 061/2423071

Продајем фрижидер Тел. 
063/8829782

Продајем једнокрилни дупли 
прозор висине 115цм, ширине 65, 
дубине 15,5 цм термоакомулационе 

пећи од 5 и 7 киловата заједно за 
12.000 динара, чучавац за пољски 
wc Тел. 013/834549 и 065/8834549

Продајем хармонику мало 
коришћену“Standard Royal“ 80 
басова за 300 €, машину за шивење 
Багат кабинет за 9000 динара. Тел. 
065/8834549

На продају угаона гарнитура 
за спавање, бојлер на струју од 
80 л, дечији бицикл као нов. Тел. 
064/2805881

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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 TVINPORT, 2008 годиште, у возном 
стању,може замена за мањи ауто- 
договор. Тел 061/3071085

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

1957-2010.
АУРОРА ЖИВАНОВИЋ - ЛОЛА

Време пролази, сећање на Тебе живи. Твој лик чувамо у 
срцима и мислима. 

Супруг Аца, ћерка Адријана и син Адријан са породицама.

У уторак 11. фебруара навршава се 10 тужних година од 
како нема наше драге и вољене супруге, мајке и баке
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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

Како располажемо врло 
занимљивим подацима о томе, 
шта су све стали ову општину 
радови око одводњавања 
великог рита за последње три 
деценије , од 1850-1880., као 
и о приходима отуда, то ћемо 
их овде у свој опширности 
навести.

Према исказима вршачког 
књиговодства, обграђивање 
великог рита долмом 
отпочело је  1863/1864. и 
стало је варош 35.609 ф. 52 
нов. Идућих година, од 1864. 
до 1872.,  изузимајући год. 
1871., кад ништа није издато 
на одводњавање малог 
рита, трошене су годишње 
своте, које варирају између 
минимума од 10 ф 20 нов. и 
максимума од 6047 фор. 86 
нов. Но са год. 1873. отпочињу 
већа издавања на послове 
около одводњавања, а  
проузрокована су нарочито 
градњом ватинске главне 
долме и павлишке заштитне 
долме, трампањем мале 
машине за већу, и најзад 
трошковима око црпљења.

Теко је издато: године 1873. 
23.658ф. 40н., године 1874. 
10.235ф. 89н., године 1875., 
41.732ф. 25н., године 1876., 
7632ф. 85н., године 1877., 
32.204ф. 43н., године 1878., 
3307ф., 75н, године 1879., 
7752ф. 40н., године 1880., 
6976ф. 95н.

Укупно је издато на 
одводњавање великог рита 
од 1864. до 1880. дакле за 17 
година: 181.819. ф. 13 нов. 
Отуда отпадају на првих 9 
година, пре градње већих 
долма од год. 1873. 48.408 
фор. 21 нов., а на последњих 
8 година до свршетка 1880 - 

133.410 фор. 92 нов.
Па како према подацима 

вршачког књиговодства 
2/3 општинских прихода од 
закупнине општинских земаља 
иду на рачун великог рита. 
Приходи од закупљивања 
великог рита за прве периоде, 
тј. од 1850. до краја 1863., када 
не беше никаквих грађевина 
ради одводњавања, износили 
свега 306.350 фор. 95 нов., а то 

је просеком годишње 21.81 г. 
14 нов.

За друге периоде, а то је од г. 
1864. па до краја 1872., износио 
је доходак 387.721 ф. 88 нов., 
од чега кад се одбије 48.408 ф. 
20 нов. трошкова остаје чист 
приход 339.313 ф. 68 нов., а то 
је годишње 37.701ф. 52 нов.

А за треће периоде, од 1873. 
па до краја 1880., износило је 
примање 357.495. ф 53 нов., од 
чега кад се одбије  133.410 ф. 
92 нов. трошкова ове периоде 
остаје чист доходак 224.084 ф. 
61 нов., а то је годишње 28.010 
ф.57 нов.

Сведемо ли средњи 
годишњи доходак на број 
ланаца  великог рита, показаће 
се, да је прве периоде (1850-
1863) ланац донео 4 ф.9 нов., 
друге периоде (1864. -1872.) 7 
ф. 6 нов., а треће периоде (1873-
1880) 5. ф 24 нов. доходка.

 Према исказу варошког 
порезништва, на основу 
порезног прорачуна од 1881., 
чист доходак читавог рита 
износио је годишње 21.605 
ф. На то се плаћало годишње 
земаљске порезе 6.751 ф 14 
нов., а то је просеком 1 фор 30 
нов. по ланцу.

Осим тога још се плаћало 
пореском годишње 1 фор. 
50 нов. по ланцу друштву за 
одводњавање Тамиш-Бегеја.

Према овоме излагању види 
се, да је фактички доходак 
од закупнине великог рита 
највећи био у другој периоди, 
од 1864. до 1875., а од 1872. 
почео је отпадати, чему ће 
узрок бити незгодне прилике.

Па ипак би фактички доходак 
од закупњивања великог рита 
за последње периоде био 
већи од прихода прве периоде 
(1850. -1863.), када би узели 
у рачун издавање варошке 
комуне само на одводњавање. 
Узмемо ли пак у рачун и 
порезну своту друштву за 
одводњавање, онда последња 
периода показује мало мање 
примање од прве периоде 
(1850.-1863.) 1.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (209)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Меморандум односно радова око одводњавања великог рита, 
изведених вршачком комуном, написао Јосиф Кунце, варош., мерник, 

10. фебруара 1882. 

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 8, БРОЈ 98, 26. ЈАНУАР 1982.

ПЛАКЕТА ВРШЧАНИМА
У низу заслужених и добијених признања током 

минулих година, вршачком Друштву за физичко 
васпитање и рекреацију „Партизан“  недавно 
je додељена републичка Плакета поводом 30 - 
годишњице „Партизана“ Србије. Заиста, ово је 
Друштво до сада остварило изванредан резултат на 
плану физичког и општег васпитања  деце, омладине 
и одраслих, затим у домену спортске гимнастике, 
академских састава и спортско-рекреативнх 
активности. А ту је и веома цењени, овдашњи 
облик рада са малишанима под називом “Тата, мама, 

вежбајмо заједно“. Његовој популаризацији, баш 
као и развоју многих активности у „Партизаниу“ 
неизмерно је допринела професорка физичког 
васпитања Марина Јосић, посвећујући велику 
пажњу и академским саставима. Постоји, наравно, 
и гимнастичка секција при Друштву, чији су рад 
утемељили Ђорђе Рокнић, Срета Стефановић,  
Слободан Павков, Мирослав Јосић, Жива Шлихтхубер 
и многи други. У духу са временом и захтевима, 
вршачки „Партизан“ је у међувремену формирао још 
јоги и секцију за бадмигтон.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 8, БРОЈ 98, 26. ЈАНУАР 1982

ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ  - ДА ИЛИ НЕ?
О увођење градског саобраћаја у Вршцу расправљало се овде 

и ранијих година , али је идеја губила „битку“ из два разлога: прво, 
предлог да радни колективи финансирају посaо у целини а да карте 
буду бесплатне није никога одушевило, друго раније је гориво било 
релативно јефтино, па је возикања приватним аутомобилима било 
далеко више. Мало ко је мислио на јефтинији градски превоз.

Сада су се ствари iзмениле, па се у СТУП-у „Вршац“  надају да 
ће  овога пута обновљена идеја о увођењу градског саобраћаја 
имати много више  присталица. С тим у вези каже се да би он био 
зракастог типа. Главна станица (терминал) налазила би се на Тргу С. 
Ковачевића, на садашњем паркиралишту испред зграде „Промета“. 
Седам линија би сваког дана (изузимају недеље) радиле од 5:20 
до 22:30 часова, с повећаном „густином“ возила у време полазака 

на посао и враћања са посла. Ван „шпицева“ интервали полазака  
аутобуса на свим линијама били би 40 минута. Цена за једну вожњу 
износила би 10 динара, а уколико путник користи две зоне 13 
динара. Месечна карта коштала би 600 динара за неограничен број 
вожњи.

У случају увођења градског саобраћаја престали би да раде 
садашњи такозвани фабрички аутобуси, то јест они би се уклопили 
у нови систем превоза.

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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КРОКЕТИ 
ОД ОСЛИЋА

КУЛИН КУВАР

ЧЕРИ ТОРТА СА БАДЕМИМА 
НАМИРНИЦЕ:

ПРИПРЕМА: Беланца умутити са мало соли. Додати 
шећер и мутити док се не добије чврст снег, а затим додати 
жуманца.Растопити путер и чоколаду, па додати смеси. 
Додати брашно, прашак за пециво, какао и бадеме, па 
мутити миксером на најмањој брзини. Половину смесе 
сипати у округли калуп, обложен папиром запечење.Пећи 
30-ак минута на 180°Ц. Када се кора испече, пребацити је 
на тањир, уклонити папир, вратити га у калуп, па излити 
преосталу смесу и испећи другу кору. Скувати пудинг. 
Умутити слатку павлаку са кремфиксом и ванилин 
шећером. По жељи, додати још мало шећера. Прву кору 
премазати пудингом, па половином шлага у који су додате 
оцеђене вишње. Прекрити другом кором, па целу торту 
премазати слојем пудинга и преосталим шлагом. Украсити 
вишњама.

ПРЕБРАНАЦ 
СА НАНОМ

БАКЛАВЕ 
СА ОРАСИМА 

НАМИРНИЦЕ:

1/2 кг танких кора
300 г ораха
300 г сувих шљива
250 г меда
Сируп:
400 г шећера
2 колута лимуна

НАМИРНИЦЕ:

3 филета ослића
500 г кромпира
2-3 кашике маслиновог 
уља
белилук
першун
со, бибер
кукурузно брашно

НАМИРНИЦЕ:
  

750 г 
белогпасуља
1 свежа паприка
2 дл маслиновог 
уља
6 чена бело 
глука
600-650 г црног 
лука
240 г парадајз 
пелата
8 кесица чаја од 
нане
6 кашичица 
млевене црвене 
паприке
6 кашичица 
зачина Ц
3 листа лорбера

ПРИПРЕМА: Пасуљ потопити у хладну 
воду вече уочи кувања. Испрати га, сипати воду 
и кувати док не проври.Кад проври, оставити да 
се кува још 5 минута, а онда просути ту воду и 
сипати нову, топлу воду. Убацити свежу паприку 
очишћену од семенки и петељке. Ако је потребно, 
повремено доливати воду. Кад јепасуљ готов, 
паприка ће бити потпуно раскувана, па је 
избацити. Кувани пасуљ процедити и сачувати 
течност. У посебну шерпу ставити да се динстају 
бели и црни лук са 2 дл маслиново гуља. Кад је 
лук готов, додати му уситњен парадајз пелат. 
Продинстати још мало, а затим искључити ватру. 
Исећи кесице чаја од нане и садржај сипати 
у шерпу са луком. Додати млевену црвену 
паприку и зачин Ц. У шерпу са пасуљем сипати 
смесу одлука. Додати 6 дл од течности у којој се 
пасуљ кувао. Добро промешати, пресути у благо 
науљену ватросталну посуду, завући листове 
лорбера у пасуљ и пећи око 35 минута на 200°Ц.

ПРИПРЕМА: Шљиве потопити у 
води пола сата да омекшају, па их ситно 
исецкати. Додати исецкане орахе и мед и 
измешати. У науљен плех поређати једну 
на другу 4 науљене коре, распоредити 
пола фила, ставити 2 коре, остатак фила и 
одозго ставити 4 коре. Исећи на коцке или 
ромбоиде и пећина 200°Ц око 45 минута. 
Сируп: У 1/2 литра воде додати шећер 
и лимун и кувати док се згусне као за 
слатко. Врућу баклаву прелити сирупом.

ПРИПРЕМА:  Кромпир очистити, исећи на коцкице, 
посолити и ставити да се кува. У тигању испећи филете ослића. 
Кад је кромпир куван, процедити га, додати маслиново уље и 
по укусу белог лука и першуна. Све лепо умутити да буде као 
пире. У пире од кромпира додати на комадиће измрвљене 
филете рибе. Посолити, побиберити  и, по жељи, додати још 
белог лука и першуна. Промешати кашиком да се сви састојци 
лепо сједине. Наквасити дланове (јер је смеса мало љепљива) 
и рукама обликовати крокете. Уваљати у кукурузно брашно па 
кратко пржити у дубоком уљу.

Коре: 
5 јаја
7 кашика шећера
7 кашика брашна
1 прашак за пециво
1 кашика какаоа
50 г путера
50 г путера
4 ребра чоколаде
50 г пржених, млевених 
бадема

Фил: 
40 мл млека
1 кесица пудинга са укусом 
ваниле
Мало шећера
200 г оцеђених вишања из 
компота
Шлаг: 
500 мл слатке павлаке
1 кремфикс
1 ванилин шећер
Мало шећера пожељи
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Вршац, Центар Миленијум и Џудо клуб 
Локомотива по 11. Пут организовали су „Трофеј 
Вршца“, велики међународни турнир који је од свог 
првог издања па до данас завредио епитет најјачег 
у Србији за млађе категорије. Укупно је учествовало 
500 такмичара из 67 клубова, из 12 земаља (Русија, 
Кипар, Румунија, Бугарска, Хрватска, Македонија, 
Црна Гора, Грчка, БИХ, Словенија, Мађарска и Србија). 
Тренери вршачке Локомотиве, Бојан Ђекић и Виктор 
Ожеговић истичу да су изузетно задовољни учешћем 
вршачких џудиста који су освојили 4 медаље: Јован 
Деспотовић златну, Уна Поткоњак сребрну и Лука 

Судар и Ања Мартон бронзане медаље.
Турнир је отворио Дејан Сантрач, помоћник 

градоначелнице Вршца. 
- Граду Вршцу дугујемо велика захвалност за 

помоћ и подршку у организацији, као и хору Музичке 
школе Соња Маринковић, КУД –у Лаза Нанчић 
који су помогли да отварање турнира изгледа 
величанствено на одушевљење свих присутних 
у дворани Центра Миленијум. Трудићемо са да 
наредне године такмичарски будемо још успешнији 
на струњачи а да задржимо овај ниво организације, 
рекао је Виктор Ожеговић за „Вршачку кулу“.

СПОРТ

Управа Кошаркашког клуба Вршац и тренер 
Дарко Костић споразумно су договорили прекид 
сарадње после утакмице у Ваљеву у којој су Вршчни 
претрпели пораз од Металца (66:103). Руководство 
клуба изразило је велику захвалност тренеру 
Костићу на досада урађеном послу, а обе стране су 
сложиле да је споразумни прекид сарадње у овом 
тренутку најбоље решење. На именовање новог 
шефа стручног штаба није се дуго чекало. Зоран 
Зока Тодоровић нови је стратег кошаркаша Вршца и 
управо данас, (петак 7. фебруар) имаће свој деби на 
клупи новог клуба против београдског Динамика. 
52 - годишњи стручњак се на тај начин после 17 
година вратио у Вршац у коме је од 2001. до 2003. 
године водио екипу Лајонса.

Искусни стручњак тренерски је поникао у 
Смедереву, а током каријере, осим Лајонса, водио 
је јуниорски тим ФМП Железника, зрењанински 
Пролетер, Крагујевачки Раднички и Јединство 
из Старе Пазове. У два наврата био је шеф струке 
битољског Пелистера.

Тодоровић је 2012. године постао асистент у 
стручном штабу универзитетске репрезентације 
Србије, 2015. године постао је главни тренер Б 
репрезентације Србије, а од 2017. године је селектор 
универзитетске репрезентације наше земље са 
којом је 2017. освојио 4. место на Универзијади на 
Тајвану.

Б.Ј.

ПРОМЕНА НА КОРМИЛУ КОШАРКАШКОГ КЛУБА ВРШАЦ

ЗОРАН ТОДОРОВИЋ НОВИ 
ШЕФ СТРУКЕ ВРШЧАНА

КО Ш А Р К А

ТРИЈУМФ КОШАРКАШИЦА 
ВРШЦА У СРБОБРАНУ

СРБОБРАН – ВРШАЦ 69:82 (19:15, 14:20, 15:27, 21:20)

Кошаркашице Вршца оствариле су вредну 
победу у Србобрану где су захваљујући 
одличној трећој четвртини дошле до битних 
бодова у борби за опстанак. Кључну улогу у 
остварењу тријумфа имао је трио Керкез – 
Милетић – Крстајић. Милана је постигла 24 
поена уз 10 скокова и 5 асистенција, Ана је 
била најефикаснија на терену са 26 поена, док 
је Невена уз 16 убачених поена ухватила чак 15 
лопти под оба коша.

У женским лигама је овог викенда пауза 
због квалификационог турнира за Олимпијске 
игре на којем репрезентација Србије јуриша 
на једну визу за Токио. Друга лига се наставља 
15. фебруара, Вршчанке дочекују Раднички из 
Београда.

Фудбалери павлишке „Црвене звезде“ почели су припреме за 
пролећна искушења у Подручној лиги Панчево  у којој желе да 
избегну борбу за опстанак и циљају средину табеле. Тренер Јован 
Стефанов извршио је прозивку и одржао први тренинг 26. јануара. 

- Тренирамо пет пута недељно, три тренинга су на отвореном, 
два у сали, имамо одличне услове за рад, можда и боље него многе 
екипе нашег ранга. Најважнији циљ по завршетку јесењег дела, 
остварили смо, костур екипе остао је на окупу, а са задовољством 
могу да кажем да у припреме за почетак пролећног дела улазимо 
знатно појачани, рекао је Стефанов.

Само један играч (Јоксимовић) променио је средину, а састав 
„Црвене звезде“ појачали су Војнов (Потпорањ), Тошић (Партизан 
Уљма), Леваја (Академија Кервер). Међутим, симпатизере 
павлишког клуба посебно је обрадовала вест да су у погону 

поново играчи који су једно време престали са активним играњем.
- Почетак припрема обележио је повратак искусних играча: 

Станића, Ратковића, Гвозденова и Косановића. Уз играче 
који су изнели највећи терет јесењег дела,голмана Загорца, 
Радосдављева, Тадића, Делкића, Којића и Поморишца ту су и 
младе снаге: Ердеји, Јовановић, Стојанов и Бућинац. Имамо 
одличну атмосферу у тиму и то даје наду да ће наша пролећна 
мисија бити успешна, наглашава Стегфанов.

Искусни стручњак већ има спреман план одигравања 
припремних мечева. 

- 9. фебруара почећемо серију против омладинаца ОФК 
Вршца, 16. фебруара одмерићемо снаге са Партизаном из Уљме, 
19. фебруара угостићемо БАК, а 23. фебруара са истим ривалом 
састаћемо се у Белој Цркви. Генерална проба биће меч са Слогом у 

Пландишту 29. фебруара. 
Пролећни део првенства почиње 8. марта, Црвена звезда у 

16. колу гостује у Иванову где ће је дочекати другопласирани тим 
лиге, Стрела. У 17. колу изабраници тренера Јована Стефанова 
угостиће Спартак из Дебељаче.

Б.Ј.

ФУД БА Л
„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ ИЗ ПАВЛИША ПОЧЕЛА ПРИПРЕМЕ ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ ПОДРУЧНЕ ЛИГЕ ПАНЧЕВО 

ПОВРАТАК БИВШИХ ПРВОТИМАЦА

Ф
ото: М

. Ж
ивковић

Нови тренер, стара искушења: Вршчани на првом тренингу са тренером ТодоровићемПовратак у Вршац: Зоран Тодоровић

Јуриш ка средини табеле: Првотимци Црвене звезде из 
Павлиша на првом тренингу

Џ УД О
МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО ТУРНИР ТРОФЕЈ ВРШЦА

ЏУДО СПЕКТАКЛ У МИЛЕНИЈУМУ
Најбоље екипе по категоријама

Полетарци: ЈК Славија Нови Сад – мушки, ЈК 13. Мај Уб - женски
Млађи пионири: ЈК Динамо Панчево – мушки, ЈК Жандармерија 

Београд - женски
Старији пионири: Црвена звезда Београд – м, Црвена звезда 

Београд - ж
У укупном пласману: 1. Црвена звезда Београд, 2. Динамо Панчево, 

3. Респект Софија, 4. Славија Нови Сад, 5. С. Ш. ИвантенкаМосква

У недељу 02. фебруара 2020. одржан заједнички тренинг са свим гостима из 
иностранства.
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