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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”

Побољшање услова на тржишту рада 
и унапређење институција тржишта рада, 
подстицање запошљавања теже запошљивих 
група, подршка регионалној и локалној политици 
запошљавања и унапређење квалитета радне 
снаге и улагање у људски капитал приоритети 
су Националне политике запошљавања у 
2020. години.  Ти циљеви дефинисани су у 
Националном акционом плану запошљавања на 
коме се заснива вршачки Локални акциони план 
који су одборници Скупштине Града усвојили 
на 45. седници. Члан Градског већа за привреду, 
Мирослав Ступар, говорио је за читаоце 
„Вршачке куле“ о најважнијим сегментима 
ЛАПЗ-а и као и оствареним резултатима локалне 
политике запошљавања у претходној години.

- Акциони план је само један део свих 
активности које град Вршац спроводи  у оквиру 
политике запошљавања у смислу да је то акт 
којим се обраћа више пажње на осетљивије 
групе за запошљавање, пре свега младих, затим 
теже запошљивих лица и лица која су остала 
без посла као технолошки вишак. Град Вршац 
спроводи и низ других активности у оквиру 
политике запошљавања који се углавном тичу 
ангажовања на доласку инвеститора, каже 
Ступар. 

Члан Градског већа за привреду истиче 
податак из извештаја Националне службе за 
запошљавање да је већ 5 година уназад један од 
главних трендова смањење броја незапослених. 
Тај износ је са отприлике 6000, колико је износио 
2014. године, спао на 3252 лица који су крајем 
2019. године била на евиденцији НСЗ. 

- Карактеристике овог броја незапослених 

су практично исте као и ранијих година, преко 
1500 лица из ове категорије су неквалификовани 
и радници са ниским квалификацијама. Око 
800 их има средњу стручну спрему и то су два 
највећа контигента незапослених што се тиче 
квалификационе структуре. Лица са вишим 
нивоима образовања обично брзо налазе 
посао. Међутим, када узмемо у обзир категорије 
теже запошљивих лица где спадају лица испод 
30 година старости и лица преко 50 година 
старости, у ове две категорије налази се 1.739 
лица односно више од 53 одсто укупног броја 
незапослених у Вршцу, јасан је Ступар.

Саговорник „Вршачке куле“ наглашава 

чињеницу да постоји константна тражња на 
тржишту рада и да она износи до 1000 радних 
места током године. Само прошле године у 
Вршцу је запослење пронашло преко 700 лица.

- У Вршцу, на основу података из анкете о 
запослености ради око 15.000 лица. Према 
подацима ПИО фонда постоји око 20.000 М4 
образаца, али у том броју има доста људи са 
више пријава и одјава током године због рада 
на одређено време. Све то показује да је радна 
активност у Вршцу висока  и да имамо стални 
тренд раста запослених. 

Ступар истиче да се политика запошљавања 
осетљивих групе спроводи у четири програма. 

- Први је омогућавање стручних пракси 
младим људима са средњим, вишим и 
високим образовањем и за то су Град Вршац 
и Национална служба за запошљавање у 
овој години предвидели 1.810.000 динара.  
Од тога локална самоуправа учествује са 
950.000 динара а НСЗ са 860.000. Из тог фонда 
финансираће се стручна пракса за десетак 
запослених у зависности од стручне спреме. 
Други програм је Субвенција за запошљавање 
лица из категорије теже запошљивих за који је 
издвојено 1.290.000 динара (Град Вршац 690.000, 
НСЗ 600.000). Приметили смо да послодавци 
теже запошљавају незапослене из групе у 
коју спадају лица која су дуго на бироу или 
инвалидна лица, Роми и самохране мајке. За то 
имамо два посебна програма која се раде мимо 
Локалног акционог плана кроз иницијативу 
сектора за социјалну заштиту. Ти програми 
спороводе се заједно са СКГО и ГИЗ-ом и она 
усмерени су на побољшање запослености Рома, 

њихово оспособљавање за рад и на пружању 
подршке за бављење одређеним послом. Трећи 
програм је стални програм самозапошљавања 
где подржавамо новоосноване фирме и за то 
смо издвојили 1.950.000 (Град Вршац 1.000.000, 
НСЗ 950.000). Требало да буде реализовано око 
10-15 пројеката самозапошљавања. Четврти 
програм су јавни радови за које је Град Вршац 
обезбедио 2.360.000 динара и тај програм ће 
се реализовати уз техничку помоћ Националне 
службе за запошљавање без њиховог 
финансијског учешћа.  У оквиру тог програма 
планирали смо да на јавним радовима ове 
године буду ангажоване геронтодомаћице, лица 
за одржавање и управљање отпадом и лица за 
одржавање чистоће и кошења траве  у сеоским 
месним заједницама пошто тих служби немамо а 
села су углавном већ постала старачка и то нема 
ко да ради. Јавни радови ће трајати 4 месеца, 
закључио је Ступар.

Када је у питању реализација ЛАПЗ-а за 2019. 
годину најбољи резултати остварени су у оквиру 
програма стручна пракса где је десет лица 
обавило стручну праксу, осам са високом, једно 
са вишом и једно лице са средњом стручном 
спремом. 70 одсто програма реализовано је у 
приватном а 30 одсто у јавном сектору. Код теже 
запошљивих група програм није реализован 
до краја, укупно 6 лица из категорије теже 
запошљивих добило је запослење, реализовано 
је 12 старт-апова, односно основано је 12 нових 
предузећа уз субвенције из програма ЛАПЗ-а и 
на крају, десет лица је радило у оквиру програма 
јавни радови.

Б.Ј.

МИРОСЛАВ СТУПАР, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ПРИВРЕДУ ОБРАЗЛОЖИО ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРИОРИТЕТ ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

За Локални акциони план запошљавања 
7.410.000 динара: Мирослав Ступар, члан 

Градског већа за привреду

Манифестација под  називом „Дани младих вина“ биће одржана 
29. фебруара у Гудурици, селу виноградара и винара, најављено је 
на конференцији за медије, у Градској кући где су организатори 
изнели све детаље програма припремљеног за овај празник, у 
славу Бога вина.

Представница Туристичке организације Града Вршца Јасна 
Живковић, подсетила је на значај овог винског села на Путу вина, 
најатрактивнијем туристичком производу нашег града.

- Ове године винари ће се одазвати у рекордном броју, 
тако да ће, уз Дом културе у Гудурици, где се манифестација 
традиционално одржава, простор бити проширен и на салу 
у Музеју Роберта Хамерштила, објаснио је Жељко Мрдаљ, 
председник Месне заједнице Гудурица. 

Он  је истакао да ће посетиоци бити у прилици да купе чашу за 
дегустацију вина по цени од 100 динара и са њом обиђу гудуричке 

винарије које ће отворити своја врата и представити вина.
Први пут ове године биће организован бесплатан превоз за 

Гудурицу за „Дане младих вина“.  Поласци аутобуса биће  у 11:30 и 
12:30 из Вршца, стајалиште код „Бакић колора“, док је повратак из 
Гудурице заказан за 13:30 и 15 часова. 

У име локалне саоуправе, конференцији је присуствовао 
Славиша Максимовић, члан Градског већа задужен за рурални 
развој. Он је најавио стручна предавања на тему “Технологија 
вина” о чему ће говорити  др Владимир Пушкаш. Друго предавање 
је под називом “Нове и аутохтоне винске сорте”, а излагач ће 
бити проф. др Драгослав Иванишевић. Предавања за све винаре 
заказана су пре свечаног отварања манифестације.

Максимовић је нагласио да су велико интересовање за „Дане 
младих вина“ ппоказали и калемари. Биће то први пут да калемари 
представљају своје производе на овој манифестацији. 

У име „Села плус“ присутним медијима обратила се Данијела 
Боу, која је истакла да је долазак и учешће на „Данима младих вина“ 
потврдио велики број винара, али и два удружења жена. Тако ће 
се на манифестацији представити Удружење жена из Гудурице и 
Удружење жена из Месића. 

- Чланице ових удружења ће, својим кулинарским 
специјалитетима, употпунити винску манифестацију, како би гости 
могли да се увере у квалитет вина и хране, који су традиција овога 
краја, рекла је Боу. 

Организатори су позвали све љубитеље Бахусове капљице да 
дођу на гудуричку манифестацију и уживају у врхунским младим 
винима ових искусних произвођача.

Ј.Е. 

ГУДУРИЧКИ ВИНАРИ ОТВОРИЋЕ СЛЕДЕЋЕГ ВИКЕНДА ВРАТА ПОСЕТИОЦИМА

„ДАНИ МЛАДИХ ВИНА“ 
ЗАКАЗАНИ ЗА 29. ФЕБРУАР-

Организован бесплатан аутобуски превоз за одлазак у Гудурицу и повратак у Вршац - По први пут, интересовање 
за манифестацију исказали и калемари који ће представити своје производе -

Најављени „Дани младих вина“ у Гудурици

Туристичка организација Града Вршца представља понуду 
нашег града на 42. Међународном Сајму туризма у Београду, који 
је у току, одржава се од 20. до 23. фебруара.

Према речима вршачких туристичких прегалаца, овај Сајам 
спада међу најуспешније манифестације у земљи и региону, између 
осталог, јер само путовања имају ту неодољиву привлачност за 
све људе на планети. 

- Вршац ће се на Сајму представити са бројним туристичким 
програмима за долазак гостију током читаве године, поручују из 
Туристичке организације Града Вршца. У фокусу наше овогодишње 
сајамске презентације је петнаести по реду „Винофест“, Фестивал 

вина који ће ове године бити одржан од 8. до 10. маја у Вршцу. 
„Винофест“ слави виноградарску традицију нашег града који 
је изградио свој имиџ као винска дестинација са мноштвом 
разноврсне понуде која сваком туристи пружа богат садржај и 
незаборавне тренутке. 

Промоција „Винофеста“ под слоганом „Време је за вино“, 
заказана је за данас (петак, 21. фебруар) и биће одржана на штанду 

ТО Вршац од 16 до 17 часова, у Хали 4 Београдског Сајма. Присутни 
ће бити у прилици да дегустирају врхунска вршачка вина, а 
промоцију ће улепшати тамбурашла музика. Причу о овдашњем 
вину, његовој историји испричаће Никола Цуцуљ, витез Банатског 
винског реда „Свети Теодор“. 

Ј.Е. 

ПРОМОЦИЈА ВРШЦА НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

„ВИНОФЕСТ“ У ФОКУСУ

Чланови Друштва пчелара “Вршац” и остали заинтересовани 
грађани окупили су се у свечаној сали Градске куће, прошлог 
петка, како би присуствовали занимљивом предавању. Тема 
је била “Припрема пчелињих друштава за багремову пашу”, а 
предавач доц. др Драган Ћирковић, ветеринар специјалиста 
за болести пчела и пчелињих легла, професор на Државном 
универзитету у Новом Пазару. 

Др Ћирковић је указао на значај пчела и њихову изузетну улогу 
у живом свету, као и на факторе који утичу на квалитет пчелиње 
популације.

- Пчелиње заједнице и њихов живот синхронизовани су са 
биолошким сатом природе, сматра др Ћирковић. – Веома је 
важан квалитет пчелиње заједнице, њена бројност, као и старосна 
структура. Промена животне средине, еколошка загађења и 
небрига човека неповољно утичу на пчелињу популацију. Проблем 

су и пестициди. Када говоримо о животу пчела, неповољан утицај 
пестицида и загађеност околине утичу на животни век пчела, који 
је последњих година скраћен.

И поред све тежих услова за одгајање пчела, у порасту је број 
пчелара. Неки од стручњака сматрају да је узрок све економичнија 
производња и профит, са чим се не слажу сви пчелари. Али, 
евидентан је раст ове производне гране која полако постаје 
породични бизнис. Занимљиво је и то што је у пчеларење укључен 
све већи број жена.

- Жене су можда чак и бољи пчелари од мушкараца, каже 

Драган Чејић, председник Друштва пчелара „Вршац“. - Некако 
имају више стрпљења посебно за неке специфичне послове 
-  производња матице, пресађивање ларви… Оне то боље раде 
него ми мушкарци.

Да су пчелари све више заинтересованији за едукацију и 
стручнији приступ пчеларењу потврдило је и предавање др 
Ћирковића коме је присуствовао велики број произвођача меда 
и пчелињих производа.

Ј.Е. 

У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА ВРШАЧКЕ ПЧЕЛАРЕ

ПРИПРЕМА ЗА БАГРЕМОВУ ПАШУ
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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”

Поводом Дана државности Републике Србије, 
представници градске власти и Градског одбора 
СНС Вршац положили су венце на споменик 
погинулима у Првом светском рату, на градском 
гробљу у Вршцу, 15. фебруара. 

Дан државности Републике Србије, значајан 
датум у историји српске државе и народа, почео 
је поново да се обележава од 2002. године, након 
скоро вековне паузе. Престао је да се прославља 
када је формирана Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, 1918.

Овај национални празник везан је за 
15. фебруар 1804. године када је у Орашцу 
почео Први српски устанак за ослобођење од 
Турака, али и за исти датум 1835. године када 
је проглашен први српски Устав. У то време, 
српски Устав, који је донет У Крагујевцу, био 
је најсавременији документ у поређењу са 
свим тадашњим државама старог континента. 
Уставом су укинути ропство и феудални односи. 
Прокламована су права и слободе грађана, 
а Уставом је извршена подела власти на 
законодавну, извршну и судску, што се и данас 
сматра стандардом  демократије и уставности 
једне државе.  

- Данас Србија обележава свој 
национални празник - Дан државности који 
прослављамо на част и помен свима онима 
који данас нису са нама, а заслужили су да их 
поштујемо, рекла је Татјана Николић, чланица 

Градског већа задужена за здравство и област 
социјалне заштите, крај споменика на вршачком 
гробљу. – И не само Први српски устанак, већ и 
Сретењски Устав, који је био први проевропски и 
продемократски устав, којим је Србија показала 
да има снаге и воље. Сви наредни устанци и 
ратови однели су небројено жртава. Након тог 
Сретењског устава, Србија је за десет година 
удвостручила своје становништво. Сви губици 
које је Србија дала, нису били узалудни. Тада је 
то био доказ да Србија има снаге, да има људе, 
да има идеје и да има капацитете. Тако је и данас, 
ми не заборављамо њихове заслуге, или смо 
ту да наставимо тековине своје државе. Хвала 
им и нека је слава свима који су своје животе 
положили!

Полагањем венаца на спомен обележје 
погинулима у Првом светском рату потврда је 
да Град Вршац поштује и негује српску историју, 
како би сећање на хероје, који су положили 
животе за слободу и просперитет, пренели на 
младе генерације.

Ј.Е.

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ ПОВОДОМ ДАНА ДРЖАВНОСТИ СРБИЈЕ

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ

Нa 45. седници Скупштине града Вршца одборници разматрали 
и усвојили укупно тринаест тачака предложеног дневног реда. 
Између осталих донета је Одлука о одвођењу и пречишћавању 
отпадних и атмосферских вода. Своје образложење на поменуту 
Одлуку имао је Јован Кнежевић, вршилац дужности директора 
ЈКП „Други октобар”. До сада се велики значај придавао одвођењу 
и пречишћавању отпадних вода а сада је циљ решавање 
атмосферских вода за шта су буџетом већ предвиђена средства.

Затим је разматрано доношење Одлуке о давању сагласности 
на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар” Вршац у капитал 

Центра Миленијум АД Вршац по основу дуга од 59 милиона 
динара. Након законског тумачења ове Одлуке од стране в.д. 
директора ЈКП „Други октобар” и ова Одлука је усвојена.

Усвојен је и Програм коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине Града Вршца за 2020. годину. Своје 
излагање на поменути Програм имао је Милош Васић, члан 
Градског већа задужен за ресор заштите животне средине.

Донета је Одлука о усвајању измене Плана детаљне регулације 
Централне зоне Вршца за Трг Зелена пијаца. Разматран је и усвојен 
Локални акциони план запошљавања Града Вршца за 2020. 

годину. Образложење на последњу тачку 45. по реду седнице 
Скупштине Града Вршца имао је Мирослав Ступар, члан Градског 
већа задужен за ресор привреде.

ОДРЖАНА 45. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

КНЕЖЕВИЋ: ПРИОРИТЕТ 
РЕШАВАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

Заслуге хероја се не заборављају: Представници градске власти полажу 
венац на споменик погинулима у Првом светском рату

НУРДОР -  Национално удружење родитеља 
деце оболеле од рака обележава Светски 
дан деце оболеле од малигних болести, 15. 
фебруара, организовањем  хуманитарних 
манифестација у више од 40 градова широм 
Србије. Ово је трећа година како се поменутој 
акцији придружио и Град Вршац. Прошле суботе, 
бројни Вршчани окупили су се на Градском тргу 
да пруже подршку малим херојима који храбро 
воде најтежу битку. 

У Вршцу је прикупљена 81 хиљада динара 
за унапређење квалитета лечења и живота 
оболелих малишана и њихових породица у 
Србији и за помоћ у обезбеђивању смештаја 
током лечења. Вршчани су могли да приложе 
новац, али и да купе производе изложене на 
тргу, од играчкица, колача, украсних магнета...

- Сакупљена средства ће бити уложена 
у изградњу нове родитељске куће у Београду 
за смештај оболеле деце и њихових родитеља 
током лечења, објашњава Ивана Стојковић, 
волонтерка НУРДОР-а. -  У Београду је важно 
изградити једну велику родитељску кућу зато 
што сада имамо три, које су на различитим 
локацијама, али не можемо да пружимо све 
услове потребне деци и породицама оболелих. 

Овогодишња кампања била је под слоганом 
„Много је важно да загрлиш снажно“. 

- За нас је јако битно у овој акцији да загрлимо 
снажно, јер је загрљај нешто што, свакако, даје 
највећу подршку свима који се боре против 
рака, наглашава Стојковићева.

Загрљај подршке овим малишанима пружили 
су, у дружењу на вршачком градском тргу, „АРС“ 
Вршачка афирмација уметника, као и чланови 
Дечјег хора „Распевано срце“ и Акроденс студија 
„Супер стар“. 

На крају овог лепог дружења, традиционално 
у 13 сати, ка небу је пуштен балон као подршка 
свој деци која се боре против ове опаке болести, 
али и за сећање на све оне малишане који су 
изгубили своју последњу битку. Балон је пустио 

Вршчанин Андрија Рашајски који је успео да 
изађе као победник из борбе са овим тешким 
обољењем.

- Андрија је излечен, али ми ћемо наставити 
да пружамо подршку и будемо уз сву децу која 
су болесна и још увек се боре и надамо се и 

верујемо да ће се изборити као што смо ми то 
успели, каже Милица Рашајски, Андријина мајка.

У Србији се Светски дан деце оболеле од 
малигних болести обележава од 2013. године, а 
Град Вршац се овој акцији НУРДОР- а придружио 
пре три године.

Када је реч о малигним болестима, статистика 
је поражавајућа. Око 40.000 људи годишње 
оболи, а битку за живот изгуби половина њих, 
око 20.000 оболелих. Ова опака болест, нажалост, 
није заобишла ни најмлађе. Сваке недеље по 
један од ових малишана подлегне болести.

Ј.Е.

НА ВРШАЧКОМ ТРГУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА 

„МНОГО ЈЕ ВАЖНО ДА ЗАГРЛИШ СНАЖНО“
Ф
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ХУМАНОСТ ВРШАЧКИХ 
КОМУНАЛАЦА

Акцији НУРДОР-а у обележавању 
Дана деце оболеле од малигних 
болести, придружило се и Јавно 
комунално предузеће „Други 
октобар“Вршац. Наиме, сав приход 
од наплате паркирања остварен 
СМС уплатама током 14. фебруара 
2020. године, вршачки комуналци 
донирали су Националном 
удружењу родитеља деце оболеле 
од рака.

- Позивамо и остале суграђане 
да се прикључе акцији и донирају 
средства слањем СМС-а на број 
1150, поручују из ЈКП „Други 
октобар“. - На тај начин, заједнички 
олакшавамо деци и њиховим 
родитељима процес лечења. 

Цена СМС поруке је 100 динара 
и важи за све мреже.

Подршка малим херојима
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У зимском периодуу 
природи генерално има  мање 
хране, а обзиром на притисак 
цивилизације све је мање 
простора где дивље животиње 
могу да је нађу, каже Миливој 
Вучановић. Чувар природе 

запослен у ЈКП „Други октобар“ 
истиче да је током зимских дана 
драгоцена помоћ волонтера 
који помажу животињама у 
презимљавању.

- Када су птице у питању 
већ дуги низ година износимо 

храну за птице певачице и птице 
грабљивице. Постоји неколико 
локација на Вршачким планинама 
и једна у граду, Градски парк, где 
се током периода од новембра 
до марта – априла месеца износи 
зрнаста храна и где велики број 
птица долази да се храни. То је 
прилично широк асортиман 
птица од зеба до детлића, 
голубова, гугутки чак има и птица 
из породице врана пошто је 
сунцокрет универзална храна 
свих зрноједа. Неке друге културе 
као што су жито, кукуруз, просо 
једу одређене врсте, али пошто је 
сунцокрет пун уља, холестерола, 
масти, то птицама током зиме 
помаже да направе залихе масти 
да би преживеле те хладне дане.

Вучановић каже да Волонтери 
Природњачког друштва Геа 
током зиме учествују у храњењу 
птица,али и да је велики број 
грађана који износи храну у 
хранилице. 

- Људи често доносе хлеб који 
птице, наравно, једу када немају 
шта , али хлеб генерално није 
пожељан током прихране птица 
јер је пун разних адитива и разних 
других ствари које могу негативно 
да утичу. Сем тога хлеб упије 
доста влаге и у њему се развијају 
плесни које касније, ако се птице 
превише хране тиме, може 
да заустави варење и изазове 

озбиљне проблеме. Могуће је, 
чак, може да дође до угинућа. Ако 
заиста желимо помоћи боље да 
изнесемо сунцокрет. Може у парк 
или да се направе хранилице у 
двориштима, воћњацима  и да 
током зиме уживамо у великом 
броју птица певачица, наглашава 
Вучановић.

Б.Ј.

У оквиру заједничког пројекта Јавног 
предузећа „Војводинашуме“ и Шумског 
газдинства „Банат“, у узгајалиште 
„Ловачко имање“ на Вршачким 
планинама пуштено је, минулог викенда, 
педесет јединки карпатског јелена. 
Ово заштићено подручје, до кога води 
шумски пут из правца Марковца, добило 
је нове станаре: 40 кошута и 10 мушких 
јединки јелена.

Реч је о дугорочном пројекту вредном 
11 милиона динара. Део средстава у 
износу од 8 милиона динара обезбеђен 
је путем конкурса Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство. Све је 
кренуло од врло лоше статистике која 
је указивала да се популација јеленске 
дивљачи - карпатског јелена, аутохтоне 
врсте, свела испод биолошког минимума 
током последњих неколико деценија. 
Разлози за то, како објашњавају 

стручњаци, јесу вишеструки, од небриге, 
криволова, уништавања станишта... 
Према процени, на овом ловишту на 
Вршачким планинама, на површини 
од више од 4.000 хектара,  требало 
би да буде између 500 и 600 јединки 
карпатског јелена.  

- Зато смо покренули овај пројекат 
са циљем да, током наредних пет 
година, преселимо 125 јелена из 
затвореног у отворени део ловишта 
„Вршачке планине“, објашњава Роланд 
Кокаи, директор Јавног предузећа 
„Војводинашуме“. - Тако ће се, 
захваљујући овом пројекту, односно 
Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, поново чути рика јелена 
у највишој планини у Војводини. 

Да би се дошло до првих резултата, 
потребно је да се сви удруже и помогну 
реализацију пројекта који ће обогатити 
фауну и вратити станиште јеленске 

дивљачи на Вршачке планине.
- Ловачка удружења и ловачка 

друштва на територији Града Вршца и 
Јужног Баната, на овај начин добијају 
могућност да газдују јеленском дивљачи, 
али имају и велику одговорност да је 
чувају, сматра Жељко Сушец, из Шумског 
газдинства „Банат“ Панчево, и додаје да 
је и небрига, током протеклих педесет 
година, добрим делом довела до тога 
да ова дивљач падне на биолошки 
минимум.

Подршку овом пројекту, 
који реализују Јавно предузеће 
„Војводинашуме“ и Шумско газдинство 
„Банат“ Панчево, пружа и Град Вршац. 
На значај пројекта указала је Драгана 
Митровић, градоначелница Вршца, која 

је присуствовала лепом и племенитом 
чину пуштања јединки карпатског јелена 
у резерват “Ловачко имање”.

- Циљ овог пројекта је повећање 
броја јединки јеленске дивљачи, али 
пре свега очување и заштита природе, 
и овог, нама веома важног, можда и 
најзначајнијег природног ресурса у 
Вршцу, нагласила је градоначелница 
Митровић. -  Такође, за Град Вршац је 
ово специфична туристичка атракција и 
туристички потенцијал, и мислим да ће 
овакав један пројекат довести у Вршац 
бројне туристе, а пре свега љубитеље 
природе.

Ј.Е.

ОПЛЕМЕЊЕНО УЗГАЈАЛИШТЕ „ЛОВАЧКО ИМАЊЕ“ НА ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА

ПУШТЕНО ПЕДЕСЕТ ЈЕДИНКИ КАРПАТСКОГ ЈЕЛЕНА У ЛОВИШТЕ

АКТВНОСТИ ЧУВАРА ПРИРОДЕ УСМЕРЕНЕ НА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ЖИВОТИЊАМА У ПРЕЗИМЉАВАЊУ

ЗИМСКА ПРИХРАНА ПТИЦА

Нови становник Вршачких планина: Карпатски јелен постао је изузетно редак због небриге, 
криволова и уништавања станишта

Важан пројекат очувања и заштите природе: Жељко Сушец, Драгана Митровић и Роланд Кокаи
Ф
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Када сте одлучили да се 
посветите медицини, да Вам 
то постане професија?

- Мој отац је био медицински 
техничар у нашој вршачкој 
Болници и ја сам, од малена, 
практично, био у некој вези са 
здравством. Мајка је сачувала 
мој школски рад на тему „Шта би 
волео да будеш кад одрастеш“ 
где сам рекао да желим да будем 
лекар и описао сам зашто и како. 
Та се жеља касније појачала, у 
8. разреду основне школе, када 
смо мој школски друг Зоран 
Стојановић и ја изразили жељу 
да идемо у средњу медицинску 
школу. Послати смо у Болницу 
на седмодневну праксу где је 
требало да се сретнемо и са 
лепим и са ружним стварима 
ове професије. На завршетку 
основне школе, сазнао сам да 
је квалитетније образовање у 
Гимназији које може да помогне 
на пријему и лакшем учењу 
на Медицинском факултету. 
Тако смо се обојица уписали у 
Гимназију, а после и Медицински 
факултет у Београду, 1976. 
Дипломирао сам 1982. 

Да ли одмах почињете да 
радите? Где?

-  Да. Имали смо прво обавезно 
стажирање од годину дана. Стаж 
сам обавио у Болници у Вршцу 
и након годину дана, добио 
сам посао у Хитној помоћи. Ту 
сам провео две и по године. 
У међувремену сам одслужио 
војни рок и постао сам отац. 

Колико сте чекали на 
специјализацију? Како сте 

се одлучили да то буде 
хирургија?

- Љубав према хирургиији 
кренула је још за време студија 
када сам упознао прим. др 
Цену Томова. Био сам тада на 
2. години. Рекао ми је да дођем 
преко лета у болницу да видим 
практичан део, јер једно је кад 
читаш, учиш, а друго кад све то 
видиш у пракси. Прво ми је било 
непријатно, шта ја, као студент, 
тражим сс специјалистима, али 
преломио сам и отишао. Наишао 
сам на изванредан пријем и 
одобравање свих колега. Тако 
сам, сваке године за време 
летњег распуста, по месец- 
месец и по дана проводио у 
операционој сали вршачке 
болнице. Колеге су ми говориле 
да је то као кад изађеш на 
позоришне „даске“ - кад једном 

видиш светла у операционој 
сали, никад их не напушташ! 
И док сам био на обавезном 
стажу, провео сам двa месеца 
на хирургији. Тада сам урадио и 

прву операцију, децембра 1982. 
Била је то операција слепог 
црева. 

На специјализацију сам чекао 
две и по године. Била је законска 
обавеза да се две године одрадe 
као лекар опште праксе, па тек 
онда да се иде на специјализацију. 
Иначе, специјализација је била 
из два дела. Први део био је на 
хирургији у вршачкој болници, 
где сам и учио и оперисао 
под контролом колега, а 
други део био је у Клиничком 
центру Србије. Након тога сам 
положио специјалистички 
испит. Радио сам после 3 
године у вршачкој болници и 
отишао на субспецијализацију 
из васкуларне хирургије коју 
сам обавио на Клиници за 

васкуларну хирургију Клиничког 
центра Србије, код ментора 
проф. Слободана Лотине. 
После двогодишње едукације 
и положеног специјалистичког 
испита, вратио сам се у Вршац 
и наставио рад на васкуларној 
хирургији чији је творац у Вршцу 
био прим. др Цене Томов. Било је 
ту увек потешкоћа, јер не постоји 
разумевање виших инстанци да 
се у мањим центрима развија 
васкуларна хирургија. Али, наш 
ентузијазам, воља, упорност, 
нису нам дозвољавали да 
кажемо не. Ишли смо трновитим 
путем, али радили смо посао 
који је народу помогао, успели 
смо да спасемо неком ногу, 
неком главу... Неке операције су 

и напорне и дуге. Мислим да је 
моја најдужа операција трајала 
6 сати. Човек једноставно изгуби 
осећај и за умор. Просто утрнеш 
поред операционог стола, али не 
одустајеш, иде се до краја, док се 
све не заврши како треба. 

Опремљеност и услови у 
овдашњој болници никада нису 
били на неком завидном нивоу, 
али су зато вршачки лекари 
радили врхунске захвате, какви 
се раде у клиничким центрима. 
Памтите ли тако нешто?

- По мом доласку са 
васкуларне хирургије, урађене 
су операције које су се 
сматрале за врхунац рада чак 
и у клиничким центрима тада. 
То су анеуризме аорте, урадио 
сам чак и једну руптурирану 

анеуризму аорте. Али, суштина 
је да васкуларна и општа 
хирургија нису саме по себи 
довољне. Потребан је тимски 
рад. Мора да постоји квалитетан 
тим. Не само хирурга, већ и 
анестезиолога, инструментарки, 
људи који припремају пацијента 
- интернисти, кардиолози... 
Само тако могу да се остваре 
резултати. Појединац не може 
сам да успе. 

Било је ту подвига које смо 
направили, за неверовање: 
убод ножем у срце, различите 
повреде ватреним оружјем, 
хладним оружјем.. Тих операција 
није био пуно, али успели смо да 
спасимо те младе људе и били 
смо задовољни. Али, још једном 
понављам - то мора да буде 
тимски рад.

Да ли сте и кад били 
поносни што сте део тима који 
је урадио захват за подвиг?

- Свако од нас ко се бави 
медицином машта да уради 
нешто што се и у животу ретко 
дешава. Сећам се када је био 
угрожен један млади живот. 
Убод у срце ножем, у грудни кош. 
Нож је пробио десну комору 
срца. Ушли смо у салу. Успели 
смо да затворимо тај отвор на 
срцу. Сутрадан смо пацијента 
послали на Дедиње где су колеге 

ДР ЗОРАН ИЛИЋ, НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРШАЦ:

ОПОРАВАК ПАЦИЈЕНТА 
ЈЕ НАЈЛЕПША НАГРАДА

Др Зоран Илић, хирург, од првог радног дана је у вршачкој 
Болници. Био је директор, сада је начелник Службе опште 
хирургије. Као дечак проводио је доста времена у нашој болници, 
долазио је код оца Ристе Илића, првог школованог медицинског 
техничара кога је Вршац имао. Зоран је заволео медицину још 
тада и остао одлучан да се посвети здравству. За време летњег 
распуста, још као студент, долазио је, на позив прим. др Цене 
Томова, у овдашњу болницу да присуствује операцијама. Ушао је 
у свет хирургије и тако је и заволео. Завршио је специјализацију 
из опште хирургије и субспецијализацију из васкуларне 
хирургије. Није се никада покајао што је изабрао овај позив. Нема 
већег задовољства, каже, од насмејаног лица пацијента који се 
опоравио и захвалности која исијава из његових очију.
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биле задовољне. Рекли су да 
ни они не би боље то урадили. 
Млади живот је спашен, дечак 
од 17 година. Касније је сазрео, 
схватио да живот не треба 
траћити на неке лудости. Сада 
је успешан, преквалификао се за 
медицинског техничара, отишао 
је у иностранство, има своју 
породицу. Срећан сам да се све 
тако завршило. Ето, ускоро ће 
30 пуних година како се бавим 
општом хирургијом, нешто мање 
васкуларном хирургијом. Било је 

ту много операција, а ми у овако 
малим здравственим центрима 
морамо све да радимо, не само 
ускоспецијалистичке, већ и све 
операције из опште хирургије.

Раније је спомињање болести 
рака било неспојиво са животом. 
Сада се иде ка томе да се што 
боље обучимо да помогнемо 
пацијентима који имају ту опаку 
болест у стадијумима кад је 
могуће хируршко лечење. И, да 
имамо то задовољство да видимо 
да су пацијенти излечени. Није 
то, нажалост, могуће код свих, 
али добро је кад видимо да смо 
им продужили живот колико - 
толико. 

Сваки дан на послу је изазов, 
често смо на раскрсници шта 
да урадимо. Када сматрамо 
да можемо да помогнемо и 
будемо успешни у великом 
проценту, то радимо у нашој 
болници, а ако мислимо да је 
потребан виши ниво лечења, 
шаљемо пацијенте даље. Имамо 
изузетну сарадњу са колегама у 
већим здравственим центрима: 
у Клиничом центру Србије, на 
Дедињу, на Војно - медицинској 
академији, у Клиничком центру 
у Новом Саду... Комуницирамо, 
договарамо се, доносимо одлуке 
у корист пацијента. Тако да се 
пацијент шаље даље кад год се 
процени да је то потребно. 

Били сте директор Опште 
болнице Вршац. На којој сте 
сада функцији?

- Од 2012. до 2016. године био 
сам директор вршачке Болнице. 
Трудио сам се колико толико 
да поправим услове рада, да 
се остави неки траг у смислу 
набавке опреме, побољшања 
међуљудских односа, квалитета 
рада, да пацијенти буду 
задовољни, да се исправи оно 

што треба. И могу да кажем да је 
то било у неком успону, а колеге 
су, после мене, то наставиле. 
Време ће да покаже где је ту било 
моје место. Сада сам начелник 
Службе опште хирургије Опште 
болнице Вршац.

Да ли сте се бар једном 
покајали што сте одабрали 
медицину за свој позив?

- Нисам. Волим 
своју професију. Не бих је 
мењао. Често је напорно због 
двадесетчетворочасовног рада, 
када су у питању дежурства, када 
је приправност. Све то изискује 
велики и физички и психички 
напор, трпи и породица. Али, ово 
је леп, хуман посао, помажете 
људима. То и јесте највеће 
задовољство. Најлепша награда 
је када видите да се исплатио 
ваш труд и рад, да се пацијент 
опоравио, наставио да живи 
квалитетно. То се најбоље види 
када се, после неког времена, 
сретнете на улици, када видите 
задовољство на њиховим 
лицима, када вам се једноставно 
и искрено захвале за помоћ. 

Какав треба да буде добар 
лекар - добар хирург?

- Добар хирург треба прво да 
воли свој посао, да му се сто посто 
посвети, да настави да се едукује 
уз рад, да прати све новине у 
тој области медицине... Све се 
више одлази на усавршавање 
ван граница Србије, у савремене 
клинике, велике здравствене 
центре. Ми смо имали одличну 
сарадњу са Чесима, спроведене 
од стране најбољих стручњака. 
Ишли смо у њихов савремени 
клиничко - болнички центар где 
смо се упознали са врхунском 

дијагностиком, одличном 
организацијом, радом у 
операционој сали. То је чешки 
центар роботичке хирургије, 
имају 3 робота, у Србији нема за 
сада ниједног.

Добар хирург треба да буде 
и одлучан, да схвати шта може 
или мора да уради овде због 
немогућности транспорта 
пацијента, али и да оцени када 
болесник треба да се пошаље у 
већи здравствени центар. Ако ће 
пацијента транспорт угрозити, 
интервенција мора да се уради 
код нас, иако је ризичан захват. 
Морамо да покушамо да спасимо 

пацијента колико год можемо. 
Имао сам једну експлозију боце 
где је била разнета потколеница, 
транспорт је био јако ризичан, 
мислим да пацијент не би 
издржао ни до Карловца. Ушли 
смо у салу, реконструисали 
крвне судове, мишиће, коштани 
систем. Све је лепо успело, тај 
човек данас има своју ногу.

Памтим кад сам први пут 
улазио у операциону салу, 
екипа примаријуса др Томов, 
др Поповић и др Николић, 
са др Николајевићем који 
је био на стажу, успешно 
су реконструисали шаку 
трогодишњој девојчици. 
И данас се реконструкција 
сматра врхунским успехом 
микрохирургије, за то време, 
1979, био је то прави подвиг. 

Сећам се да је девојчица касније 
долазила и да оперише слепо 
црево и жучну кесу, али имала је 
своју руку, своју шаку, нормалан 
живот. 

Реците нам нешто о себи, у 
каквој сте породици одрастали?

- Рођен сам 23. фебруара 
1958, у Вршцу. Мој отац Риста 
Илић био  је први школовани 
медицински техничар у Вршцу. 
Завршио је средњу медицинску 
школу у Новом Саду. Тада су 
се звали лекарски помоћници. 
Основао је рендген службу, 
касније се то развило у праву 
рендген службу са пуно лекара 

и техничара, а у почетку су 
долазили лекари из Београда. 

Техничари су се мењали, 
долазили су на едукацију, јер 
није постојала школа у Београду. 
Касније се тек отворила школа и 
сада имамо изузетно квалитетне 
рендген техничаре.

Моја мајка Митра била је 
учитељица. По завршетку 
средње школе службовала 
је 7 година у Пландишту где 
сам и ја једно 3 године живео. 
После је, од 1960. па до пензије, 
радила у Вршцу, у ОШ „Паја 
Јовановић“. Имам још двојицу 
браће. Средњи брат Владимир је 
завршио средњу техничку школу 
и авиомеханичар је овде у ЈАТ-у. 
Најмлађи брат Небојша Илић 
је завршио пилотску школу и 
наставник је летења. Ради и живи 
у Подгорици. Ја сам најстарији 
син. 

Период школовања у 
вршачкој Гимназији био је 
леп, учење, дружење, нова 
пријатељства, нека од њих 
и данас трају, а то је нешто  
најлепше. И данас се виђамо, 
дружимо, са онима који су близу 
уживо, а са онима што су далеко, 
ту су вајбер, скајп. Младост је 
лепа сама по себи, тада смо пуни 
жеља, амбиција, планова... 

У то време бавио сам се 
фудбалом који је био једна 
од мојих љубави и на почетку 
факултета. Али, када сам из 
„Вршца“ отишао у „Чукарички“, 

схватио сам да спорт и факултет 
не могу да иду заједно, па сам се 
одлучио за медицину. 

Када сте основали своју 
породицу?

- Оженио сам се мојом 
садашњом супругом Љиљаном 
(девојачко Димитријевић), 1983. 
године. Љиљана је економиста. 
Радила је у „Вршачким 
виноградима“ док нису дошли 
стечај, а касније и продаја. 
Љиљана и ја имамо двојицу 
синова: Александра и Слободана. 
Александар је пре две недеље 
завршио специјализацију из 
опште хирургије. Слободан је 
завршио правни факултет, у 
међувремену је дао правосудни 
испит и отворио своју адвокатску 
канцеларију. Задовољни смо 
што су обојица своју едукацију 

довели на завидан ниво и што су 
постали успешни и квалитетни 
људи. На понос и Љиљани и 
мени.

Обојица синова су ожењени. 
Александар и Сузана имају ћерку 
Теодору, нашу предивну унуку, 
која ће у априлу да има 4 године. 
Слободан и Милица су добили 
малу Ану, ускоро ће да напуни 4 
месеца. Задовољан сам, јер имам 
велику и срећну породицу.

Живот је мешавина свих врста 
љубави од породице, професије, 
пријатеља... Најважније је да 
човек успе да усклади све 
делове живота, од породице до 
професије и друштвеног живота!
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ВАШИНГТОН - Скелет неандерталца откривен у 
пећини Шанидар у Ираку која је већ позната по фосилима 
изумрлих рођака наше врсте пружа нове доказе да су они 
сахрањивали своје мртве, као и да су у тим ритуалима 
користили цвеће, саопштили су научници.

У пећини у полуаутономној области Курдистан на северу 
Ирака 1960. године откривен је добро очуван горњи део 
тела одраслог неандерталца, који је живео пре око 70.000 
година,

Процењује се да је неандерталац који је назван Шанидар 
З био у 40-тим или 50-тим годинама, али је његов пол остао 
неутврђен.

Пећина је била кључна локација за археологију 20. века.
Пре шест деценија у њој су ископани остаци 10 

неандерталаца, седам одраслих и троје деце, што је пружило 
увид у њихове физичке карактеристике, понашање и 
исхрану.

У то време пронађене су прегршти полена у земљишту 
у близини једног од скелета, што је навело научнике да 
истраже могућност да су неандерталци сахрањивали своје 
мртве уз погребне ритуале са цвећем.

Та хипотеза допринела је томе да се промени 
преовлађујуће мишљење да је доба неандерталаца било 
мрачно и брутално.

Критичари су изнели сумње, наводећи да би полен 
могао да буде контаминација од модерних људи који раде 
у пећини или од глодара или инсеката.

Кости Шанидар З, које су, како се чини горњи део скелета 
откривеног 1960. године, откривене су међутим у седименту 
који садржи древни полен и друге минерализоване остатке 
биљака, што је поново оживело могућност да су одржаване 
сахране са цвећем.

Научници већ годинама воде дебату о томе да ли су 
неандерталци сахрањивали мртве уз погребне ритуале, 
као што то ради наша врста, у оквиру шире дебате о нивоу 
њихове когнитивне софистикације.

„Овде је кључна намера која се крије иза сахрањивања. 
Можете да сахраните тело из чисто практичних разлога, 
како бисте избегли опасне лешинаре или како бисте 
елиминисали задах. Када у питању нису практични разлози, 
то је важно јер показује комплексније, симболичко и 
апстрактно размишљање, саосећање и бригу за мртве, а 
можда и осећање жалости и губитка”, рекла је научница с 
Универзитета Кембриџ Ема Померој, преноси Танјуг.

Научницима изгледа да је Шанидар З намерно смештен 
у јаму ископану у дубљим слојевима земље, а био је део 

групе од четири индивидуе.
Пронађен је како лежи на леђима са левом руком испод 

главе и савијеном десном руком испруженом у страну.
Неандерталци, крупније грађени од хомо сапиенса и 

са гушћим обрвама, насељавали су Евроазију и атлантску 
обалу до планине Урал од пре отприлике 400.000 година, 
а нестали су пре око 40.000 година, када је наша врста 
населила регион.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Стижу веганска јаја 
нас тала у лабораторији

ВАШИНГТОН - Скелет неандерталца откривен у 

И НЕАНДЕРТАЛЦИ 
СУ САХРАЊИВАЛИ 

СВОЈЕ МРТВЕ СА ЦВЕЋЕМ

Две Францускиње осмислиле 
су револуционарну веганску 
замену за јаја, која у лабораторији 
праве биолози Париске школе 
за индустријску биологију, јавља 
„Јуроњуз” преноси Танјуг.

Ова јаја ће се наћи на тржишту чим 
њихова тестирања добију „зелено 
светло” како би могли да гарантују 
да су нутритивно одржива.

Циљ је да јаја буду спремна за 
тржиште средином 2020. године.

„Кључни састојци и даље се 
формирају и ускоро ће бити 
откривени. Проблем са којим се 
суочавамо јесте проналазак тачне 
равнотеже састојака да бисмо 
направили праву формула”, рекле су 
биолози Филипин Солие и Шерилин 
Тавазук.

Веганска јаја ће се конзумирати 
на идентичан начин као и кокошја.

Љуска је још у процесу израде, а у 
току су консултације са стручњацима 

о избору најздравије опције.
У односу на кокошја јаја, веганска 

садрже око 10 одсто мање протеина 
и масти, мање су калорична и 
садрже дијетална влакна.

Што се укуса тиче, тешко га 
је описати јер је јаје суптилног 
укуса, рецимо да је укус ових јаја 
сумпорастији од кокошјих.

„Када смо почели са креирањем 
веганских јаја, најкомпликованије 
је било направити јаја која ће 
при кувању реаговати исто као и 
кокошја”, рекле су научнице.

Додале су да се кокошја јаја 
користе на толико различитих 
начина и да то отежава процес 
копирања.

Тим се нада да ће нова јаја 
бити добра замена за оне који су 
се одлучили за вегански начин 
исхране.

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

Насликани људи на Пајином Триптихону су као професионални 
глумци живота. Заузимају сценске позе, благо театралне са 
осећајем простора и мизансцена. Паја је режисер, сценограф и 
документариста, а његови модели позирају за вечност.

На сликама младих уметника данас, све више је призора 
потпуно супротних Пајиним, безнадни урбани простор и 
људи бесциљни, уплашени, панични у времену садашњем или 
сутрашњем.

Свако посматрање слике, читање песме уствари је 
позајмљивање дела простора и времена наше свести, као 
способности емпатије и у том кратком тренутку гостујући призори 
живи су и стварни колико и ми сами јер су исковани од исте 
супстанце која нас квалификује као живе и свесне.

Емпатично искуство призора Триптихона као времеплов 
води нас у доба невиности, када они који раде нису могли бити 
израбљивани у мери како је то раније било, а они који капиталишу 
туђи рад нису имали савремена средства да ту капитализацију 
усавршавају као данашњи предатори.

То је процеп јединственог времена, равнотеже у филму који 
бележи ток цивилизације, један филм, кратки кадар, који је Паја 
учинио бесмртним да нас опомиње на обмане и благослове овог 
времена.

Један надобудни хемичар изјавио је – хемија то је уметност 
материје, а шта значи кад се каже - уметност је чедо чуда хемије, 
као фрактални структурни ехо, отисак креативне хемије која се 
објављује као биће духовности.

Опијање уметношћу отрежњује, а хемијски опијати су тепих 
којим долазе информатичке тешке дроге бескрајне жеђи.

Пајина уметничка алхемија је дискретна, ненасилна, педагошки 
дозирана, по мери ненасилног уметничког дејства.

Пајина слика тако пружа модел уметничког дела које мапира 
духовност, али и животне ставове, социјализује уметничко 
искуство и нежно га дозира бићу духовне креативне хемије и води 
ка непознатој туристичкој дестинацији путовању ка самом себи.

Многе духовне боли и недоумице лечио би Триптихон у малим 
дозама, боље од одласка у апотеке.

Постоји нерешив неспоразум у вези духовности и разбацивања 
приче о души, духовном бићу, искуству уметности, оном 
правом или оном без уметности, као хронично цивилизацијско 
непознавање суштине сопственог бића о коме Паја тако нежно 
слика.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (65)

ТРИПТИХОН ДОБА НЕВИНОСТИ

Узан и тесан, био је салон Градске 
библиотеке,  за све госте, публику  и 
домаћине.  Стиховали су гости из 
Београда и Земуна (чувеног Клуба Иво 
Андрић), Панчева (Прота Васа Живковић), 
Јабуке (Саша Божовић), Банатског 
Карловца и Владимировца (М. Црњански), 
Пландишта, Влајковца и мед њима, ми, 
блажени домаћини. У декоруодкњига, 
низали су се стихови, урешени  руменом  
бојом  љубави и вина. У интермецусмо сви 
пловили на нотама певачке групе Исток 
10. Њихови ангелски гласови, везивали 
су нас за кола звездана. У сагласју смо 
певали Востани Сербије,наше и руске 
романсе. Смешале су се благе речи поета, 
сетне арије вокалних солиста и танане 
ноте, виолином изнедрене. Поподне 
празнично, богонадахнуто, хришћанском 
лепотом испуњено...

Још један скроман допринос,  Вршачког 
књижевног клуба, прослави  Светог 
Трифуна, заштитника виноградара,... а 
наш град ,виноград Господњи јесте.

ПесникињаНађаБранков,увремеми
нулихпразника, гостовалаје у Италији, 
градуТрсту.

- Ово је мој други песнички наступ у 

храму Светог Спиридона Чудотворца.
Испуњавамепосебномчашћу и радошћу 
сусрет са нашим људима, изузетним 
човеком и духовником о. Рашком 
Радовићем, душом  мултикултуралног 
Трста.  Живот сам увек живела  као  
мисију и ткање чвршћих нити  веза   

дијаспоре и Матицеје, заменекао 
уметницу ,непроцењиво .Прошлог пута 
сам, уз Божју помоћ,  у овом граду, са 
нашим дивним средњошколцима , на 
посебну радост  њихових родитеља 
и нашег протојереја- ставрофора , 
уприличиладуховнуакадемију.

На 19. конкурсу  љубавне „Пјесме 
над пјесмама „ у Мркоњић Граду, 
Нађа Бранков добила  је награду за 
најоригиналнију љубавну пјесму, поводом  
Дана  заљубљених.

корисници ове вршачке установе.
Ј.Е.

ВРШАЧКИ КЊИЖЕВНИ КЛУБ ТРАДИЦИОНАЛНО ОБЕЛЕЖИО СВЕТОГ ТРИФУНА ПОЕЗИЈОМ

БЛАГЕ РЕЧИ ПОЕТА У СЛАВУ ЗАШТИТНИКА ВИНОГРАДАРА

Мајмуни су у паници,
људи су сишли са памети.

Мајмуни никад нису 
водили

рат ни битку, само понеку 
борбу.

Човек од како постоји, 
водио је битке и ратове,

а само понеку борбу.

Задовољства су убила 
човека.

Рат да би били 
задовољни.

Љубав да би били 
задовољни.

Партнер да би били 
задовољни.

Секс да би били 

задовољни.
Деца да би били 

задовољни.
Забава да би били 

задовољни.
Музика да би били 

задовољни.
Храна да би били 

задовољни.
Благо да би били 

задовољни .
Руда да би били 

задовољни.
Мајмуну не треба благо.
Мајмуну не треба метал.
Мајмуну не треба камен.
Мајмун не пије лекове.
Од када постоји човек,

мајмун није напредовао.

Свет Трифун је дан љубави, 
радости, живота, али и културе 
у Салону код Порте, месту у 
коме се шест година сусрећу 
љубитељи културе, уметности, 
науке, проницљиви мислиоци и 
осетљиви опсерватори. Удружење 
Тачка сусретања је у претходној 
години уприличило 46 сусрета, 
различитих формата, садржаја, 
изузетних интелектуалних 
висина и емотивних дубина. 
Сваки сусрет био је драгоцен, 
особен, једниствен, међутим, 
неколико имена улазе у корпус 
живих класика у литератури а 
који су обележили 2019-у годину 
постојања: академик Горан 
Петровић, Милован Данојлић, 
Александар Гаталица, Дејан 
Алексић, Радомир Путник, 

Томислав Маринковић, Јовица 
Аћин, Васа Павковић и други.

З а х в а љу ј у ћ и п р и ј а т е љу, 
сараднику, писцуВулетуЖури
ћуималисмопривилегијудасеТ
ачкапредставинанајзначајније
мкултурномдогађају у земљи, 
наСајмукњига у Београду, а 
захваљујући, такође, пријатељу
сарадникуПредрагуФилиповуи
мамофилмскизаписпоменутога, 
истичу у Тачки.

Једна од мисија Тачке јесте да 
ствара културно језгро младих 
који ће наставити деловање када 
им “дамо корен и крила“ како би 
велики Владета Јеротић рекао. 
Међутим, неки се и враћају, 
управо ти племенити повратници 
су и бивше ученице Хемијско-
медицинске школе Дајана Олајош 

и Жељана Петровић. Дајана 
Олајош је подарила Тачки сајт, 
будући да је завршила факултет за 
веб-дизајн, а Жељана Петровић, 
студенткиња Учитељског 
факултета, учествовала је у 
песничким перформансима данас 
најављује  отварање инстаграм 
профила Удружења. Евидентно је 
да се Тачка шири у концентричним 
круговима, али бисмо пре рекли 
расте кроз људски потенцијал, 
а он је најдрагоценији, 
крунски. Стога смо даровали 50 
захвалница: ученицима основних 
и средњих школа, њиховим 
менторима, професорима 
српског језика и књижевности, 
професорима историје, 
социологије, музике, докторима 
наука, али и грађанству који на 

различите начине, директно или 
индиректно, утичу на богаћење 
нове културне баштине града 
Вршца.

Вече прославе било је 
употпуњено музичким вињетама 
ученика и ментора Музичке школе 
Јосиф Маринковић из Вршца, 
као и божанским капљицама из 
винарија из Гудурице: Селекта 
Милутина Стојшића и За своју 
душу Жељка Анчевског. Том 
прилико отворена је изложба 
фотографија из Индије фотографа 
и кинезиолога Зорана Милишића 
која најављује нову радну годину, 
нове сусрете из којих се рађају не 
само сарадње, већ и саборства, 
неретко и пријатељства.

М.В. К.

У САЛОНУ КОД ПОРТЕ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТИ ТРИФУН

ТАЧКА СЕ ШИРИ У КОНЦЕНТРИЧНИМ КРУГОВИМА

АФОРИЗАМ НАШ 
НАСУШНИ
Пише: Заре Јовић

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ 
ДУШАНА ТЕОДОРОВИЋА

У понедељак, 24.2.2020.г. од 18.30 у 
Салону код Порте (Змај Јовина 16, Вршац) 
Удружење Тачка сусретања приређује 
промоцију прве књиге песама за децу 
и децу у одраслима академика Душана 
Теодоровића “Када је дабар срео видру” 
(Архипелаг). У вечери учествују поред 
аутора и уредник књиге писац, књижевни 
критичар Гојко Божовић, модератор 
проф. књижевности и књижевница 
Марија Васић Каначки, музичке вињете 
Ања Павић, флаута, ученица Музичке 
школе „Јосиф Маринковић”
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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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Конференција „Подстицаји за задруге у 2020. 
години на републичком и покрајинском нивоу“, 
у организацији Задружног савеза Војводине, 
одржана је протекле недеље у Привредној комори 
Војводине.

Министар у Влади Србије задужен за регионални 
развој Милан Кркобабић, рекао је том приликом да 
је за три године у задругарство уложено близу 1,7 
милијарди динара, а да је у том периоду у Србији 
основано 650 нових задруга.

„Сада први пут имамо за улагање у задругарство 
бесповратна средства. Задругарство није успутна 
носталгија, него императив времена. Данас задруге 
представљају репрезентативног партнера за 
локалне самоуправе, за покрајину и за државу. 
Када је реч о корпорацијама, оне морају знати да 

на супротној страни имају добро организовану 
задругу“, истакао је Кркобабић.

Покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство др Вук Радојевић 
нагласио је да је држава учинила огроман искорак 
тиме што је, како је рекао, препознала значај 
земљорадничких задруга и определила за њихово 
субвенционисање конкретна средства, која су 
изостајала деценијама.

„На основу конкурса ми смо за претходне три 
године, заједно са земљорадничким задругама, 
инвестирали близу 140 милиона динара у 
задругарство широм Војводине. Уколико томе 
додамо и конкурс који реализује Покрајински 
секретаријат за регионални развој, који је директно 
намењен само земљорадничким задругама и где је 

укупна вредност субвенција износила 50 милиона 
динара, што је генерисало инвестиције од 150 
милиона динара, за ове три године заједнички је 
уложено близу 300 милиона динара за инвестиције, 
опрему, савремену технологију и све оно што је 
потребно да би земљорадничке задруге биле 
конкурентније“, рекао је ресорни секретар.

Председник ЗСВ Радислав Јованов рекао је да су 
задруге кренуле путем развоја и инвестиција.

„Задругеполако иду ка коначном циљу, а то је 
да буду основни чинилац развоја и организатор 
живота у малим срединама”, рекао је Јованов. 

Конференција је у Привредној комори Војводине 
окупила више од две стотине званица, а присутни 
су имали прилику да се упознају са подстицајним 
мерама које спроводе Република и Покрајина.

О подстицајима у задругарству у 
Привредној комори Војводине



ПЕТАК • 21.  фебруар 2020.ВРШАЧКА КУЛА16

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 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 гарсоњеру 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

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

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

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

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 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

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 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

Продајем двособан  комфоран 
стан од 66 м² на 4. спрату, на 
Омладинском тргу бр 15. Тел. 
063/8512698

Продајем двособан стан у 
строгом центру града. Тел. 
069/3545058

Продајем кућу у Првомајској 46, 
Вршац, на плацу од 12 ари. Тел. 
834-128 

Продајем кућу у Павлишу, три 
велике собе, трпезарија, ходник, 
купатило, мала соба, гаража, шупа, 
башта, чврста градња. 18.000€. Тел. 

063/8770604.
Купујем викендицу. Тел. 

064/2805881 и 064/1641561
Продаје се плац површине4,63 

ари са урађеним темељима.Тел. 
069/1117040.

Продајем трособан стан 
Стеријина 26/16, 4. спрат. Тел. 
063/8909960.

Продајем плац од 15 ари и 48 м² 
са кућом 48 м² Вноградарски пут 6. 
Тел. 063/8309960.

Продајем кућу Гаврила Принципа 
12 од 400 м² на плацу од 400 м². Тел. 
063/8909960

На продају спратна кућа 240 м²са 
сутереном и 3 ари плаца, одмах 
усељива у Карпатској у Вршцу. 
Цена 63.000 €Тел.060/0839339

Продаје се кућа са плацем 20 
ари у Вршцу, Гудурички пут бб. . Tel. 
064/2111774

Купујем кућу у Вршцу. 
Тел.064/1314674

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

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 собу на спрату 
ученицама, студентима или 
самцима. Посебан улаз, 
купатило, употреба кухиње, 
кабловска, интернет. Станоја 
Главаша на Војничком тргу. Тел. 

013/806214 и 065/6688383.
Издајем намештен једнособан 

стан Жарка Зрењанина 26/25 
Тел. 064/4256180.

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 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.

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 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.

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 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  потребан 
кувар са искуством 
и помоћни кувари.

Контактирајте нас 
на  имејл:

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

особа за контакт: 
Дејан.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
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Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему 
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.
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2837-179.
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 виноград 
и култиватор 56 Тел. 
063/7306041.

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

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

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

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

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 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.

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 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. 

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

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

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

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

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

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

купус, дечји креветац. Тел. 
060/8435003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Маасажер за  цело тело, два 
масажера за ноге, све под 
гаранцијом. Тел. 013/831-560 и 
061/6806244

Продајем фурнирано крило 
за лева собна врата, за шток 
205х90 цм. Тел. 063/8769824

Продајем стаклене флаше 
литарске од киселе воде, 
тегле стаклене са поклопцем 
разневеличине. Тел. 013/834-
549 и 065/8834549

Бутан грејалица за собу 
на точкиће, боца позади, 
продајем повољно и хитно. 
Тел. 063/482478 и 861419.

Замрзивач од 150 л за 
продају , повољно 100 €. Тел. 
013/837-631 и 064/2805862

Продајем двобразни плуг 
350 €. Тел. 064/9174777 и 
вибер 064/1830018

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

Продајем 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

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

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

Ауто приколица на продају, 
димензија 175х105х28. Тел. 
060/6394391.

.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Радо те се сећају: 
Мита, Ђура, Коста и Чубре.

ТИХОМИР ПЕТКОВИЋ-ТИЋА
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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

1. јануара 1886. поста Вршац 
среско седиште матрикла за 
Вршац, вршачки срез и општину 
Дета, а месеца септембра и.г. 
изјасни се и белоцрквански 
бецирк, да ће се вршачком срезу 
придружити.

Односно српске општине 
имамо забележити, да је г. 1875. 
набављено код пештанског 
звоноливца Поздеха 5 нових 
звона и да су иста 14. новембра 
свечано на звонару смештена 1).

- Год. 1881. установио је 
владика Емилијан Кенђелац 
закладу од 6000 ф. за удовице и 
сирочад свештеника епархије 
вршачке, поставивши тој 
заклади за старатеља свог 
синовца др. Емилијана Радића 2).

25.  јунија 1885. умре 
владика Кенђелац после дужег 
боловања. Администрација 
епархије вршачке поверена 
је месићком архимандриту 
Нектарију Димитријевићу. 
27. октобра 1886. епископски 
синод у Каровцима изабере за 
владику вршачког гргетешког 
архимандрита Илариона 
Руварца. Овај избор круна 
потврди 3).

Из живота протестантске 
општине наводимо, да се 
је г. 1875. белоцркванска 
протестантска општина овој 
придружила, да је  исте године 
набављен за цркву хармонијум 
и да је постављен органиста.

4. и 5. октобра држао се 
у Вршцу концерт банатског 
еванђеличког сеноријата. Сем 
председника сенијора Беле 
Крамара пароха тамишградског 
и сенијор-иншпектора Беле 

Амброзија, било је на овој 
скупштини заступника из 
свију 24 општина сенијората. 
Том приликом с признањем је 
расправљено питање о томе, 
како је овд. пол. општина 
вршачкој протестантској 
општини 2500 ф. главнице а са 
каматом од 4000 ф. поклонила. 
– У јесен 1883. г. затворена је 
еванђеличка вероисповедна 
основна школа 4).

Г. 1886. подигнута је за 350 ф. 
гробарева кућа у еванђеличкком 
гробљу 5).

И односно школе и наставе 
имају да се забележе многе 

измене ове периоде. Школа је 
млого учинила за народ, што се 
види по попису ономе из г. 1870. 
и ономе из г. 1880. По првом 
попису од 21.095 становника 
знало је читати и писати 6275, а 
14.820 није знало, по другоме из г. 
1881. од 22.329 становника знали 
су 11.306, а 11.023 (урачунавши 
овамо 3281 дете испод 6. године) 
нису знали читати и писати.

Крајем 1871. затворена је 
вршачка кр.кат. учитељска 
школа, спојивши се са 
сегединском. 26. новембра оде 
из Вршца у Сегедин последњи 
професор препарандије, Фр. Ј. 
Глауц 6). Од тога доба у Банату 
нема учитељске школе. Наиме 
најближе школе ове врсте јесу 
у Араду и Сегедину. У Вршачкој 
учитељској школи учитељевали 
су сем Глауца, А. Бениш, П. Худи и 
др. Зејнек.

Г. 1870. повишена је плата нар. 
учитељима за 50 ф., т.ј., од 450 
на 500 ф. 7). 1873. г усвојен је у 
начелу квинквенијум 8), али тек г. 
1885., по 5% од минимума плате, 
300 ф., дефинитивно решен.

Крајем 1872. г. попис деце да 
школу полазе показао је овај 
резултат:

1. На српској страни 1216 
деце од 6-12 и 210 од 12-15 
година.

2. На немачкој страни 
1800 деце од 6-12 и 250 од 12-15 
година 9).

Ове године предложено је да 
се подигне зајам од 80.000 ф. те  
да се, поделивши ову своту на 
пола, једном половином подигну 
школска здања на српској а 
другом на немачкој страни 10).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (211)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) „Werschetyer Gebirgsbote „ год.1875., бр.47
2) Исто, г. 1881., бр. 52. и г. 1885., бр 26.
3) Руварац из непознатих узрока не положи заклетву. Услед тога 
састаде се Синод 11. јануара по ст. 1887. г. да поново бира владику 
вршачког. Тога дана изабран је месићки архимандрит Нектарије 
Димитријевић за владику вршачког. И овај избор краљ потврди 
29. јануара и.г. Изабрани, положивши заклетву њег. Величанству, 
произведен је у Карловцима 27. јануара по ст. за владику.

4) Белешке пароха ове општине Н. Абафија
5) Исто
6) „Werschetyer Gebirgsbote „ год.1871., бр.49
7) Записник седнице  од 30. новембра 1872.
8) Исто од 30. децембра 1873.
9) Исто од 31. децембра 1873.
10) Исто од  31. августа 1872.

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 11, БРОЈ 132 , 15. ФЕБРУАР 1985.

ОБЕЛЕЖЕНА ДЕЦЕНИЈА „ВРШАЧКЕ КУЛЕ“
ОДРЖАН СУСРЕТ ГЕНЕРАЦИЈА

Заокружена је једна деценија постојања „Вршачке куле“, па ето 
прилике да новинари мало и о себи пишу. И да се сликају... А поводом 
те 10-годишњице, седмог фебруара увече одржане су у банкет сали 
Хотела „Србија“ усмене новине, назване Суретом генерација.

Рубрике су припремили Бранислав Попов Миша, Соња 
Шлихтхубер, Душан Бућан, Милан Ковачевић, глумац Милан 
Богуновић,  Иван Бабић, а програм уредио Миленко Гвоздић.

- Упорност овог листа, на темељима богате новинарске и 
издавачке традиције Вршцца  и Вршчана, резултат је дејства 
здружене енергије многих несебичних, вредних и добронамерних 
људи, који су допринели и који доприносе да у овој средини имамо 
угледну, радо виђену и читану новину. – Тако би могла да гласи 
порука овог садржајног Сусрета, чијем је одржавању претходило 
и отварање изложбе „Вршачка штампа“ у читаоници  градске 
библиотеке.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 11, БРОЈ 132 , 15. ФЕБРУАР 1985.

 НОВИ ПРОИЗВОДИ
Поред берета, капа  и врећа, колектив „Уче“ одскора 

је почео да производи и пластичне кесе за домаћинство. 
О почетку пробне производње сазнали смо од Миленка 
Станкова и  Александра Зарића, комерцијалног и техничког 
директора „Уче“.

У комплетан нови програм за реорганизацију технолошког 
отпатка и производњу пластичне амбалаже уложено је 150 
милиона динара.

Средства за куповину најсавременије опреме која се 
сада производи у свету, обезбеђена су у сарадњи „Уче“ и 
„Југохемије“ ООУР „Хемија“ из Београда.

Годишње ће из погона Радне организације „Уча“ на 
тржиште бити пласирано 600 тона разних кеса и врећа од 
фолије, произведених од сировина панчевачке „Петрохемије“. 
Нове производе ће сигурно прихватити домаћинства због 
тога што је са кеса скинут статички електрицитет.

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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РОЛАТ ОД СПАНАЋА 
СА ЛОСОСОМ 

КУЛИН КУВАР

ШТАНГЛИЦЕ СА ЏЕМОМ ОД 
ВИШАЊА
НАМИРНИЦЕ:

ПРИПРЕМА: Умутити јаја и шећер. Додати уље, млеко, 
брашно и прашак за пециво. Мутити док се састојци не 
сједине. У подмашћени плех ставити 1/3 смесе и пећи око 
7 минута у рерни загрејаној на 170°Ц (кора треба само да 
се мало запече). Полуготову кору премезати џемом од 
вишања, па сипати остатак смесе. Вратити у рерну и пећи 
још 15 минута на 180°Ц (проверити чачкалицом да ли је 
колач печен). Извадити из рерне и оставити да се охлади. 
Глазура: Отопити белу чоколаду са уљем, па премазати 
преко колача. Кад се бела глазура стегла, прошарати је 
са мало отопљене црне чоколаде (такође са уљем). Колач 
сећи на штанглице и служити.

ПИХТИЈЕ СА 
2 ВРСТЕ МЕСА   КЕКС САЛАМИЦА 

СА ЧОКОЛАДОМ  

НАМИРНИЦЕ:

250 г шећера
100 г сецканих ораха
1 дл млека 
100 г ломљеног кекса
1 нарендана кора од 
лимуна 
5 штангли чоколаде

НАМИРНИЦЕ:
мало путера 
1 чен белог лука 
200 г обареног и 
исецканог спанаћа 
4 јаја 
со, бибер 
Намаз: 
200 г нарендане фете 
пар кашика јогурта 
125 г димљеног лососа 
2 парадајза исечена на 
колутове

НАМИРНИЦЕ:
  

2 свињске 
ножице
2 јунеће ножице
2 веће 
шаргарепа
6 зрна бибера
2 листа ловора
1 главица белог 
лука
1 веза зелени
млевени бибер
со

ПРИПРЕМА: Свињске и јунеће ножице 
добро очистити, ошурити, опрати, ставити у 
већи лонац, налити са 5 л воде и кувати на тихој 
ватри. Када проври, скинути и бацити пену. Када 
пена престане да избија, додати бибер у зрну, 
ловоров лист, везу очишћене зелени и мало 
соли. Кување треба да траје око 4-5 х, односно 
док месо не почне да се одваја од костију. Вода 
треба да уври до половине и да буде лепљива. 
Лонац скинути са ватре и оставитити да се 
садржина мало сталожи. Покупити и бацити маст 
која плива по површини. Потом процедити кроз 
густу цедиљку и одвојити месо од костију. Месо 
распоредити у неколико судова, посути ситно 
исеченим белим луком, налити процеђеном 
чорбом, одозго посути млевеним бибером и 
исецканом шаргарепом и оставити на хладном 
месту да се стегне.

ПРИПРЕМА:  На лаганој ватри 
ушпиновати шећер. Затим у смесу 
додати млевене орахе, изрендану кору 
лимуна, отопљену чоколаду, сецкане 
орахе и изломљен кекс. Сјединити масу. 
Растањити на подмазаној фолији, увити 
у ролат и ставити да одстоји. Сећи на 
колутове. 

ПРИПРЕМА:  Папиром обложити плех. У шерпици, на 
мало уља, растопити путер с белим луком и умешати спанаћ. 
Додати жуманца, со и бибер. У другој посуди умутити чврст снег 
од беланаца. Постепено умешати у смесу са спанаћем. Ставити у 
плех и пећи у рерни на 190°Ц, 10-12 минута. Извадити из рерне, 
прекрити мокром кухињском крпом и оставити да се охлади. 
Умутити сир с јогуртом. С охлађеног теста скинути папир. 
Наређати лосос, па преко тога нанети сирни намаз. На пола теста 
ставити колутове парадајза. Умотати ролат у алуминијумску 
фолију (умотавати од половине на којој су колутови парадајза) и 
оставити да одстоји у фрижидеру преко ноћи. 

4 јаја 
12 кашика шећера 
12 кашика уља 
12 кашика млека 
10 кашика брашна 
1 прашак за пециво 

150 г џема од вишања
Глазура:
200 г беле чоколаде
мало уља
2 ребра црне чоколаде



ПЕТАК • 21.  фебруар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 2323СПОРТ

Центар Миленијум, судије: Јовчић, Стрика, 
Хаџић

ВРШАЦ: Милошевић 2, Димић 5, Дукић, 
Ћирковић 21, Аџић 9, Грушановић 7, 
Мајсторовић, Газибеговић 10, Савовић 5, Ђурић 
8, Вранеш 3, Билер 12.

МЛАДОСТ: Кулунџић, Дрексел 25, Мијаиловић 
4, Белић 26, М. Миленковић 1, Стефановић 3, 
Јовановић, Л. Миленковић, Трифуновић, Такер 
24, Шајин 9.

Вршчани су у важној утакмици са Земунцима 
доживели пораз којим су себе довели у изузетно 
тешку ситуацију и сваки предстојећи меч биће 
им квалификациони за опстанак у лиги. Тим 
тренера Зорана Тодоровића играо је врло добро 
у првом полувремену, у првом периоду скоро 
константно имао резултатску предност и после 
20 минута игре на одмор отишао са минималним 
вођством (49:48). У тим Вршца вратио се 
Американац Билер, чинило се да су домаћи 
на добром путу ка тријумфу и нико на трибинама 
Центра Миленијум није могао ни да претпостави 
да су Вршчани у првом делу меча потрошили сву 
енергију коју поседују.  У других 20 минута меча за све 
су се питали Земунци, тачније Американци. Дрексел 
и Такер су у првом полувремену били главне полуге 
гостујућег тима, док су у трећој четвртини, у којој је 
практично и решено питање победника, буквално 
сами савладали индиспониране Вршчане. Тај део 
меча гости су добили двоцифреном разликом 
(27:14) и већ тада било је евидентно да у игри 
Вршца нема жара а код његових играча вољног 
момента за преокрет. На прсте једне руке могле 
су се избројати ухваћене лопте играча Вршца под 
својим кошем, притом су остали потпуно без идеја 
у нападу, па јетренер Тодоровић узалуд дозивао 
екипу на тајмаут покушавајући да прекине серије 
успешних напада Младости. Такер је под кошем 
Вршца буквално радио шта је хтео и када је требало 
да крунише своју маестралну игру, нажалост, 
доживео је повреду због које је морао да напусти 
терен. Велико вече имаој е 16-годишњи Матија 
Белић, најефикаснији играч меча, који је показао да 
поседује изузетан таленат.

Тренер Младости, Драган Јаковљевић, на 
почетку конференције за медије бираним речима 
говорио је о историји вршачке кошарке и подсетио 
да су у Миленијуму играли многи велики играчи 
и радили многи врхунски тренери. Похвалио 
је најефикаснијег играча меча, Матију Белића, 
рођеног 2003. године и истакао да је Младост по 
први пут, откако игра КЛС, обезбедила пласман у 

Суперлигу пет кола пре краја првенства.
Тренер Вршца Зоран Тодоровић поменуоје 

проблем са малим бројем играча у ростеру, што 
проузрокује повреде и честе изостанке због којих 
је немогуће направити квалитетан тренинг. 

- Повратак Билера је одлична ствариако то још 
увек није Гејб који нама треба. Чиними се да је 
његов долазак пореметио пар играча. На крају се 
повредио и он, повредио се и Димић, па смо меч 
завршили у чудном саставу. Тешко ће бити до краја, 
имамо тежак распоред, али морамо да подигнемо 
главу и да одговоримо на прави начин. 

Б. Ј.
Фото: М. Живковић

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПРЕКИНУЛЕ СЕРИЈУ ПОРАЗА

ВЕЛИКИ КОРАК КА ОПСТАНКУ
ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (БГ) 73:67 

(14:14, 18:12, 23:18, 18:23)

Кошаркашице Вршца направиле су велики 
корак ка опстанку у Другој лиги Србије пошто су 
у Центру Миленијум, у оквиру 12. Кола, савладале 
екипу Радничког из Београда. Одличне партије 
пружиле су капитен Милана Керкез и Ана Милетић, 
а стандардно добро издање имала је Ивана 
Јовановић. Тренера Кањевца радује и повратак у 
форму Невене Крстајић која је после дужег времена 
остварила двоцифрен број поена.

АМЕРИКАНЦИ ВОДИЛИ ЗЕМУНЦЕ ДО ПОБЕДЕ
ВРШАЦ – МЛАДОСТ 82:92 (25:25, 24:23, 14:27, 19:17)

КО Ш А Р К А

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 21. КОЛО

Војводина - Тамиш  71 : 79
Нови Пазар - Металац 91 : 73
ОКК Београд - Динамик 85 : 82
Колубара - Слобода  94 : 98
Вршац - Младост  82 : 92
Напредак - Борац   70 : 87
Златибор - Дунав   80 : 90
 

1.Борац  21  18  3  39
2.Слобода  21  18  3  39
3.ОКК Нови Пазар 21  14  7  35
4.Дyнамиц  21  13  8  34
5.Златибор  21  12  9  33
6.Младост  21  12  9  33
7.Напредак  21  10  11  31
8.Колубара ЛА 2003 21  10  11  31
9.Тамиш  21  7  14  28
10.ОКК Београд 21  7  14  28
11.Дунав  21  7  14  28
12.Вршац  21  7  14  28
13.Металац  21  7  14  28
14.Војводина  21  5  16  26

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ13. КОЛО

Србобран - Дуга  62 : 59
Вршац - Раднички (Б)   73 : 67
Милешевка - Спартак  90 : 84
Раднички 2016 - Љубовија 63 : 56
Арт Баскет - Карабурма 97 : 63
 

1.Арт Баскет 13  13  0  26
2.Дуга   13  10  3  23
3.Раднички 2016  13  10  3  23
4.Милешевка 13  7  6  20
5.Спартак  13  7  6  20
6.Раднички (Б)  13  6  7  19
7.Вршац  13  5  8  18
8.Карабурма  13  4  9  17
9.Србобран  13  2  11  15
10.Љубовија  13  1  12  14

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 13. КОЛО

Дубочица - Ужице  3 : 0
Карађорђе - Футог   3 : 2
Лозница - Баваниште  2 : 3
К.Митровица - Банат   0 : 3
Борац – Топличанин  3 : 0
 

1.Борац  13  11  2  
2.Дубочица  13  11  2  
3.Карађорђе  13  11  2  
4.Банат  13  10  3  
5.Косовска Митровица 13  6  7  
6.Футог  13  4  9  
7.Топличанин  13  4  9  
8.Баваниште  13  3  10  
10.Лозница  13  2  11  

Традиционалну атлетску 
манифестацију,  Вршачки бели 
крос, тачно у 10 часова отворио 
је председнии ВАК-а 1926, Ненад 
Хабибовић, након чега је кренуло 
шеснаест трка у различитим узрасним 
категоријама. 

- Иако је 9. Вршачки бели крос и 
ове године оборио рекорд по броју 
такмичара, ипак га је обележило 
то што је по први пут уврштен у 
календар АСС трка ван стадиона, те 
што је био међународног карактера.
Наиме поред Вршчана, Уљмана и 
Павлиштана, затим Градског рагби 
клуба Вршац, Мачевалачког клуба 
Карика, као и атлетских клубова 
Пролетер из Зрењанина, Београдски 
атлетски клуб, ЕС атлетикс из Сремских 
Карловаца, Смедерева, Јединства из 
Сурчина, Паноније из Панчева, Атине 
и домаћина ВАК-а 1926., учешће 

су узели такмичарииз Темишвара, 
као и Атлетског клуба Прњавор из 
Републике Српске.

Поред 48 победничких, домаћин 
је поделио и 150 учесничких медаља 
најмлађим такмичарима, а медаље су 

поред руководства ВАК-а доделили и 
секретар Црвеног крста Вршац Сузана 
Цветановић и члан Градског већа 
задужен за спорт и омладину Бобан 
Богосављевић.

АТЛ Е Т И К А
У ГРАДСКОМ ПАРКУ ОДРЖАН 9. „БЕЛИ КРОС“

ОБОРЕН РЕКОРД БРОЈА 
УЧЕСНИКА

Без енергије у другом полувремену: Кошаркаши Вршца
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