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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”

Руководство града Вршца својим 
активностима у 2019. години потврдило је 
стратешко опредељење за побољшање услова 
за живот на селу, али према речима Славише 
Максимовића то ни близу није довољно у 
односу на потребе и надања за око 15 хиљада 
становника који живе у 22 села на територији 
нашег града. Члан Градског већа Града Вршца 
за рурални развој за читаоце „Вршачке куле“ 
говори о пројектима који су обележили развој 
села у протеклој години, као и о плановима за 
2020.

- Увођење канализације у свим селима је кључни 
приоритет за ову и наредне године. Постоји 
документација за 11 пројеката канализација 
које треба иновирати и прилагодити важећем 
законодавству. Одржавање и унапређење 
водоснабдевања такође је од кључне важности 
за људе на селу, у  сарадњи са ЈП Други октобар 
бринућемо о квалитету воде и унапређењу 
водоснабдевања у свим селима. У том циљу велики 
помак направљен је преузимањем одговорности 
за водоснабдевање у Уљми, Куштиљу и Месићу од 
стране ЈКП „“2. Октобар“ и са ова три села наше 
комунално предузеће преузело је комплетну 
бригу када је у питању водоснабдевање у селима.  
За који дан почећемо изградњу новог бунара за 
водоснабдевање у Орешцу, каже Максимовић.

Важан корак оквиру комуналних проблема 
направљен је у циљу заштите животне средине 
и управљања отпадом. Уклоњене су све дивље 
депоније на селима и редовно се одржавају 
јавне површине. Међутим, Максимовић истиче 
да само то није довољно већ је неопходно 
омогућити и квалитетан садржај из области 
културног живота.

-Идеја је да кроз подршку културно-уметничким 
друштвима на селу,  удружењима жена, спортским 
друштвима и другим удружењима грађана 
омогућимо квалитетније културне и спортске 
садржаје. Као пример добре праксе навешћу 
Удружење жена „На извору поточића“ из Месића 
које веома добро ради и има подршку Града Вршца. 
Одржавање и опремање школа на селу, изградња 
спортских сала и спортских терена и даље ће бити 
наше опредељење. Трудимо да сачувамо сеоско 
становништво и да унапредимо животни стандард.

Који су послови обележили годину када је у 
питању изградња инфраструктуре у селима?

- У 2019. издвојена су значајна средства за месне 
заједнице, али ипак недовољна, јер је приоритет 
да у наредној години услове за живот на селу 
још више приближимо условима какве имамо у 
градском језгру. Као најзначнији пројекат истакао 
бих почетак изградње канализације у Павлишу 
чија је укупна вредност 303 милиона динара. 

Завршена је пројектна документација за ретензију 
Уљма и уређење каналске мреже у циљу дугорочне 
заштите од поплава. Вредност радова који су у 
току је 24 милиона динара. У Великом Средишту 
асфалтирана је  Виноградарска улица и, наравно, 
поносни смо на завршетак изградње спортске хале 
чија је вредност  37 милиона динара. Почели смо 
са четвртом фазом радова на изградњи спортске 
хале у Уљми, вредност радова је око 100 милиона 
динара, планирамо фискултурну салу у Гудурици и 
приводимо крају израду пројектне документације, 
средства су предвиђена буџетом и у наредним 
месецима почеће радови. Свакако треба поменути 
и одличну сарадњу са Римокатоличком црквом из 
Гудурице где је постигнут  договор око размене 
парцела, јер град није имао адекватну за изградњу 
спортске сале у овом селу. Изградили смо спортске 
терене у Потпорању и Ритишеву, вредност тих 
радова је 5 милиона динара. Захваљујући сарадњи 
са Румунском православном црквом уредили 
смо простор за капелу у кругу цркве у Месићу и 
стављена је у функцију. Реновирали смо домове 
културе у Марковцу и Месићу, вредност радова 
је око 5 милиона динара. Завршени су радови 
на летњој сцени у Куштиљу и на њој је прошле 
године обележен јубилеј 150 година КУД „Михај 
Еминеску“. Укупна вредност радова била је око 2 
милиона динара. Реконструисали смо зграду месне 
заједнице у Влајковцу, а у оквиру Дома културе 

реконструисан је простор који ће користити 
пензионери и он ће ових дана бити свечано пуштен 
у рад. Урадили смо и једну фазу реконструкције 
зграде месне заједнице у Гудурици, заменили 
прозоре и уредили фасаду, а у току су радови 
подрума у Хамерштиловој кући у сарадњи са Дивац 
Фондацијом.

Осим завршетка пројеката започетих у 2019. 
години, шта је још планирано у 2020?

- У плану нам је и изградња нове школе у 
Влајковцу, припремамо документацију и  за ову 
инвестицију. Ново спортско игралиште добиће 
Парта, вредност радова је 2,5 милиона динара, 
планирамо реконструкцију спортског игралишта у 
Јабланци вредност радова је 1,5 милиона динара. 
Капеле ће бити изграђене у Ритишеву и Потпорњу, 
завршена је израда пројектне документације за 
изградњу капеле у Војводинцима, очекујемо јавну 
набавку и почетак извођења радова. Радимо на 
решавању проблема парцеле за изградњу капеле 
у Малом Средишту. У сарадњи са Румунском 
православном црквом приводимо крају радове на 
капели у Сочици. У току је припрема документације 
за изградњу канализације у свим већим селима,ове 
године је буџетом предвиђена израда пројектне 
документације за Уљму, Избиште, као и за Велико 
Средиште и Гудурицу. Планирамо и побољшање 
јавне расвете. 

Да ли сте задовољни радом председника 
месних заједница, који су то проблеми с 
којима се они највчешће суочавају и како се ти 
проблеми решавају?

- Улога руководстава месне заједнице и свих који 
учествују у реализацији  пројеката, али и мештана 
који  живе на селу, изузетно је важна и поносан сам 
што могу да кажем да је сарадња са свим саветима 
месних заједница и удружењима одлична. На 
сарадњу кључно утиче посвећеност руководилаца 
и чланова савета у реализацији постављених 
циљева. Људи то са правом очекују. Одлазак 
младих са села и општи недостатак средстава за 
реализацију потреба села значајан је проблем, али 
морамо наставити са напорима да млади остану на 
селу и за што више средстава за потребе села.

Колико вам је у решавању проблема на 
селима важна подршка градоначелнице и 
осталих чланова градског већа?

- Градоначелница Драгана Митровић има 
посебно интересовање за проблеме села и у 
многим пројектима активно учествује. Заједнички 
циљ свих чланова градског већа, без обзира на 
ресор, је приближавање услова живота у нашим 
селима условима живота у граду. Само заједничким  
радом и напорима остварићемо зацртани циљ.

Б.Ј.

СЛАВИША МАКСИМОВИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ:

ЉУДИ С ПРАВОМ ОЧЕКУЈУ ПОСВЕЋЕНОСТ 

Важно је унапредити услове живота на селу: Славиша 
Максимовић, члан Градског већа за рурални развој

Председница партнерства “Село плус” Данијела Боу 
потписала је уговор са Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде о изради стратегије 
руралног развоја на територији општина Пландиште, 
Бела Црква и Града Вршца који се финансира из 
средстава ИПАРД фондова Европске уније.

Стратегија је основа за укључивање у ИПАРД 
програм, кроз који ће, посредством Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЕУ, 
бити финансиран развој пландиштанских, вршачких и 
белоцркванских села по ЛЕАДЕР принципу. 

Удружење “Село плус”, чији је рад подржан и од 
општина Пландишта, Беле Цркве и Града Вршца, једно 
је од седам партнерстава у Србији која су потписала 
уговор са Министарством пољопривреде по овом 
конкурсу. Реч је о важном документу и процесу који 
ће значајно утицати на развој села и омогућити 
коришћење националних и фондова Европске уније по 

поменутом принципу, у складу са политикама Европске 
уније. 

Према речима помоћника министра пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Србија је зацртала 
изузетно важне циљеве за сеоски агро бизнис међу 
којима су убрзани раст пољопривредне производње, 
стабилност дохотка произвођача на селу и стварање 
услова за развој руралних подручја, као и заустављање 
одласка становника са села. 

Град Вршац и суседне општине су се правовремено 
организовале и, кроз партнерство “Село плус”, на време 
укључили у реализацију политике руралног развоја на 
националном нивоу које Република Србија припрема 
последње две године. Рок за израду Стратегије 
руралног развоја партнерства је шест месеци, а након 
тога може се очекивати прилив средстава за њену 
имплементацију.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И „СЕЛО ПЛУС“ ПОТПИСАЛИ УГОВОР ЗА ИЗРАДУ ВАЖНОГ ДОКУМЕНТА

СТРАТЕГИЈА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 
ВРШАЦ, БЕЛУ ЦРКВУ И ПЛАНДИШТЕ
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Специјална болница за психијатријске болести “Др Славољуб 
Бакаловић” Вршац била је домаћин Округлог стола под називом 
“Фактори ризика за деменцију”, одржаног 21. фебруара, у 
Хотелу “Србија” у Вршцу. Реч је о другом по реду Округлом 
столу организованом у оквиру пројекта “Здраво старење и 
деменција – Бољи живот”, који спроводе Специјална болница 
за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић” Вршац и 
Окружна болница за ургенту медицину Решица из Румуније. 
Пројекат се реализује у оквиру Интеррег-ИПА ЦБЦ (Interreg-IPA 
CBC) програма прекограничне сарадње Србија - Румунија. Циљ 
пројекта је унапређење живота и здравственог стања оболелих од 

деменције, становника пограничних региона у Србији и Румунији.
Своја искуства из праксе изнело је тридесетак стручњака, 

учесника Округлог стола, везано за факторе ризика, појаву и 
развој деменције.

- Јако сам задовољна, имали смо један добар Округли сто где су 
били тимови из Решице и наш тим, тако да смо се договорили око 
једног приступа истраживању, да применимо оно што је и њима и 
нама комплементарно, каже др Татјана Воскресенски, директорка 
Специјалне болнице за психијатријске болести “Др Славољуб 
Бакаловић” Вршац. 

Истог дана, одржана је и промотивна конференција пројекта, 
на којој је представљен досадашњи напредак у реализацији, уз 
опште информације о пројекту.

Пројекат “Здраво старење и деменција – Бољи живот”, спроводи 
се у току 24 месеца, од маја 2019. године. Укупна вредност пројекта 
је 1.175.580 ЕУР, од чега ЕУ обезбеђује 999.243,00 ЕУР, подељено на 
два партнера. Вршачкој болници припада око 700.000, а учешће је 
обебедио Покрајински секретаријат за финансије. 

Након имплементације, Вршац ће имати посебно медицинско 
одељење у оквиру Специјалне болнице за психијатријске болести 
“Др Славољуб Бакаловић” – Центар за деменцију, одељење 
стационарног типа, капацитета 30 постеља које ће се бавити 
искључиво лечењем лица која пате од деменције. 

- Међутим, потребе су много веће, закључује др Воскресенски 
и додаје да је терен за изградњу Алцхајмер центра сређен, 
темељи су ископани и очекује се почетак изградње. – Постоје 

одељења психо-геријатрије у оквиру других институција, постоји 
и у оквиру наше институције, али ово ново ће се специфично 
бавити Алцхајмеровом болести. Ми смо укључили и критеријуме 
и стандарде за само одељење, а и за лечење таквих категорија 
пацијената, као што су хуманизована околина, начин приступа- 
од рампи, па на даље, величине простора, стандарда осветљења, 
радно окупационе терапије...

Према речима представника партнера из Решице, највеће 
жупанијске болнице, пројектом ће поменута здравствена установа 
обезбедити потребну медицинску опрему, вредну око 400.000 
евра, за истраживање и неуролошку дијагностику.

Ј.Е.

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА - РУМУНИЈА

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО “ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА ДЕМЕНЦИЈУ”

Представници Амбасаде Јапана у Србији упознали су ученике 
вршачке Гимназије „Борислав Петров Браца“ са програмом 
стипендија које додељује јапанска Влада. Намењене су 
средњошколцима и студентима из Србије за наставак њиховог 
школовања у образовним установама Јапана. Ово је прва јавна 
презентација јапанских стипендија ван Београда, у градовима 

Србије.
- Има две врсте стипендија. Једна је за људе који су завршили 

факултет, за мастер и докторске студије и за рисрч, и то за све 
области, од друштвених до природних наука, објаснила је Јукина 
Гонда, аташе за културу Амбасаде Јапана у Србији. - Друга врста 
стипендија је за средњошколце да студије наставе на јапанском 
универзитету. За ове стипендије могу да конкуришу студенти од 
18, 19 чак и 20 година, Добиће школарину за пет година: годину 
дана за припрему за јапански језик и 4 године за студије.

Вељко Стојановић, члан Градског већа задужен за образовање, 
подсетио је на одличну сарадњу Вршца и Амбасаде Јапана у 
Србији:

- Представници Амбасаде Јапана посетили су Вршац више 
пута, а код нас радо долази и њихов аташе. Доћи ће и до тога да ће 
наши студенти моћи да своје образовање наставе у Јапану. Јапан 
ће давати стипендије, помоћи ће финансијски на тај начин. Битно 
је да ћемо и у будуће имати нове облике сарадње.

Значајан допринос развоју сарадње Града и Амбасаде Јапана 
дало је вршачко Друштво српско - јапанског пријатељства 
“Ханами“. Вршац је угостио јапанске уметнике, био домаћин 
разним манифестацијама, културним садржајима везано за Земљу 
излазећег сунца, радила је школа јапанског језика... 

- Вршац је, као први град у Србији, добио могућност да уживо 
чује промоцију стипендија Владе Јапана и како до тога доћи, 
да се наши гимназијалци распитају о свему, о томе какви су то 

тестови неопходни, како да у Србији добију то потребно знање, 
каже Адријана Барши, председница Друштва српско - јапанског 
пријатељства „Ханами“ Вршац. – Најважније је, свакако, то што 
Влада Јапана, кроз стипендије, нуди пут до Јапана и назад, плаћен 
интернат, плаћено школовање, па чак и џепарац сваког месеца.

Аташе за културу Амбасаде Јапана у Србији изразила је 
задовољство због великог интересовања вршачких гимназијалаца 
за стипендије Владе Јапана. Амфитеатар Гимназије био је испуњен 
до последњег места. 

Ј.Е.

У ВРШАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ АМБАСАДА ЈАПАНА ПРЕДСТАВИЛА ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ СТИПЕНДИЈА 

ПОЗИВ ЈАПАНСКЕ ВЛАДЕ СРЕДЊОШКОЛЦИМА И СТУДЕНТИМА

Крајем прошле седмице одржан је 42. 
Међународни београдски сајам туризма, од 20. 
до 23. фебруара, на коме се представило око 
900 излагача из више од 40 земаља. Туристичка 
организација Вршца представила је потенцијале 
нашег града за које су посетиоци показали 
велико интересовање.

Председник Вучић на отварању сајма
Свечаном отварању 42. Међународног 

београдског сајма туризма присуствовао је 
и председник Републике Србије Александар 
Вучић. Председник Србије је, са шефом 
Делегације ЕУ у Србији Семом Фабрицијем и 
заменицом амбасадора Немачке Доротеом 
Гизелман, обележио почетак пројекта “ЕУ за 
културно наслеђе и туризам”.

- Ово је веома важан пројекат који радимо 
са ЕУ и немачком Владом, рекао је предсник 
Вучић. - Хвала Европској унији, ово је толико 
велика сума новца, тешко да бисмо ми могли да 
уложимо тај новац за обнову локалитета, јер 16,5 
милиона евра за различите ствари је огроман 
новац. Ја сам одушевљен свиме што тренутно 
радимо. Много тога још морамо да урадимо. Сви 
смо били у Бечу, Италији, а нашу земљу нисмо 
обишли. Прво да ми видимо колико је лепа наша 
Србија.

Сем Фабрици је нагласио да је срећан што 
ЕУ може да финансира пројекат који је део 
туристичке стратегије Србије. Пројекат се 

односи на наслеђе источног дела Србије.
- Ово је јединствена прилика да говорим о 

туризму Србије, и као представник Европске 
уније и као грађанин који четири године живи у 
овој дивној земљи, рекао је Фабрици. - Надам се 
да ће овај пројекат помоћи да Србију сместимо 
на глобалну мапу туризма.

Он је истакао да је културно наслеђе Србије 
јединствено и да је ЕУ ту да се оно ојача, као и 
да је поносан на обнову Голубачке тврђаве, коју 
је од прошле године посетило више од 150.000 
туриста из свих крајева света.

Успешна промоција Вршца
И на овој сајамској манифестацији Туристичка 

организација Вршца успешно је приказала 

туристичке потенцијале града, а у фокусу су биле 
винске манифестације, као и разни туристички 
програми, који привлаче туристе у Вршац.

- Предстојећи, 15. по реду Вино Фест био је у 
средишту промоције туристичке понуде Вршца 
на 42. Међународном сајму туризма у Београду, 
поручују из Туристичке организације Града 
Вршца. -  Ове године Вино Фест биће одржан од 
8. до 10. маја. Посетиоци ће имати прилику да 
пробају више од 400 врста вина, а сваке године 
своје учешће обезбеди и до 70 излагача. Вино 
Фест слави виноградарску традицију нашег 
града. Вршац је изградио свој имиџ винске 
дестинације са богатом и разноврсном понудом, 
која сваком туристи пружа богат садржај и 
незаборавне тренутке. Промоција Вино Феста 
на Сајму, уз дегустацију вина, кетеринг Хотела 

Србија, тамбураше и винску беседу витеза 
Банатског винског реда „Свети Теодор“ Николе 
Цуцуља, упознала је посетиоце са делом онога 
што их очекује када посете наш град у време 
винских манифестација.

Према речима представника ТОВ-а, на Сајму 
је владало велико интересовање и за Вршачке 
планине и параглајдинг, а своју угоститељску 
понуду представили су и вршачки хотели: Вила 
Брег, Хотел Србија, Мотел Ветрењача, Ресторан 
Стари Млин.

Позив за Дане младих вина
На 42. Међународном београдском сајму 

туризма посетиоци су имали прилику да се 
упознају и са програмом за Дане младих 
вина, винске светковине која се одржава у 
Гудурици предстојећег викенда, тачније у 
суботу 29. фебруара. Биће то добра прилика 
да се љубитељи „добре капљице“ упознају 
са гудуричким винарима, да посете њихове 
подруме и дегустирају винау која су уткани 
вишевековна традиција и сунце са падина 
гудуричког виногорја.

Организовани су бесплатни поласци аутобуса 
на релацији Вршац - Гудурица, за одлазак на Дане 
младих вина у суботу, 29. фебруара. Поласци 
из Вршца су у 11:30 и 12:30 на стајалишту код 
Бакић колора, а повратак из Гудурице у 13:30 и 
15 часова.

Ј.Е.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШЦА НА 42. МЕЂУНАРОДНОМ БЕОГРАДСКОМ САЈМУ ТУРИЗМА

УСПЕШНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ВРШЦА

ДАНИ ЈАПАНСКОГ ФИЛМА
Ове седмице одржани су Дани јапанског филма 

у Културном центру Вршац, као резултат успешне 
сарадње Амбасаде Јапана у Србији, јапанске 
Фондације, Града Вршца и овдашњих удружења и 
установа. 

Аташе за културу Амбасаде Јапана у Србији је 
похвалила кооперативност Града Вршца и његових 
институција што омогућава организацију разних 
манифестација. 

Овога пута, Вршчани су били у прилици да током 
четири вечери погледају пројекције занимљивих 
остварења јапанског филма. Иначе, ово је први пут да 
се једна оваква манифестација организује ван српске 
метрополе.  

Округли сто о деменцији

Др Татјана Воскресенски, 
директорка СБПБ “Др Славољуб Бакаловић” Вршац

Вршчани увек добри домаћини

Весело на вршачком сајамском штанду

Презентација стипендија јапанске Владе вршачким гимназијалцима
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На основу већ потписаних споразума 
о пословној сарадњи између Привредне 
коморе Војводине (ПКВ), ХГК – 
Жупанијске коморе Ријека и Коморе 
за трговину и индустрију Жупаније 
Чонград, председник ПКВ Бошко 
Вучуревић, у суботу, 22. фебруара 
2020. године у Сегедину (Мађарска) 
потписао је трипартитни Анекс 
споразума о пословној сарадњи између 
поменутих чланица Споразума у области 
здравственог туризма.

Овим документом предвиђено је 
унапређење заједничких промоција 
и конкурентности чланица у домену 
здравственог, велнес и спа туризма, а 
представља и подлогу за развој сарадње 
на подручју здравственог туризма 
између Србије, Хрватске и Мађарске.

„Анекс споразума о пословној 
сарадњи потписан је са намером да 
се успостави блиска привредна и 
туристичка сарадња између потписница 
са циљем повећања конкурентности 
и унапређења здравственог, велнес и 
спатуризма.Коморе ће повезивати своје 
чланице заједничким организовањем 
стручних посета, конференција и других 
пословних догађаја који доприносе 
реализацији заједничких пројеката, 
размени знања, идеја и информација.
Коморе ће  организовати  заједничке 
наступе на сајмовима, презентације 

и промоције са циљем бољег 
позиционирања својих чланица на 
домаћем и иностраном тржишту, као и 
креирањем и развијањем заједничких 
програма и пројеката из области 
здравственог, велнес и спа туризма“, 
рекао је Вучуревић.

Потписивање је одржано 
у оквирусвечаности поводом 
обележавања 130 година постојања 
и рада Привредне коморе Жупаније 
Чонград у Сегедину и традиционалног 
пословног догађаја на којем је додељена 
награда најуспешнијем привреднику 
Жупаније Чонград.

Том приликом, председник Вучуревић 
је поздравио домаћине – председника 
Привредне коморе ЖупанијеЧонград 
Пала Немешија, госте и привреднике 
из региона и истакао значај великог 
јубилеја –130 година трајања, залагања, 
повезивања привредника. Он је 
подсетио да је ПКВ прошле године 
прославила 100 година постојања. 
Председник Вучуревић се захвалио на 
изврсним пословним и пријатељским 
односима између две коморе, који само 
прате добре односе између Републике 
Србије и Републике Мађарске. АП 
Војводина у поменутој сарадњи има 
значајну улогу, будући да сви параметри 
спољнотрговинске размене показују 
константан раст. 

Током  2019. године извоз Војводине 
у Мађарску је остварен у вредности од  
413,2  милиона eвра, што је за 16,2 одсто 
више у односу на претходну годину, док 
је увоз повећан за 3,9 одсто и износи 

283,1 милиона евра. Укупна реализована 
спољнотрговинска размена између АП 
Војводине и Мађарске на крају 2019. 
године износи 696 милиона евра и већа 
је за 11 одсто, међугодишње посматрано.

Унапређење сарадње у области здравственог туризма

На основу члана 34 Закона о јавној својини Хемијско 
медицинска школа из Вршца, Стеријина 113,упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писаних понуда за 

давање у закуп слободних термина у 
сали за физичко васпитање

Предмет овог јавног позива је давање у закуп слободних 
термина у сали за физичко васпитање са правом на коришћење 
помоћних просторија (сала   и  свлачионице), које се налазе у 
саставу Хемијско медицинске школе у Вршцу,  Стеријина 113:

-Сала се може користити искључиво за :тренинге, утакмице и 
рекреацију

-Почетна висина закупнине је 1.046,оо динара по сату 
коришћења ( изведена по основу цене квадратног метра 
утврђене Одлуком скупштине града Вршца, 480 дин/м2 )

-Рок трајања закупа је:  од дана потписивања уговора па до 
30 јуна 2021 године (закуп се неће вршити јула и августа када је 
летњи распуст) 

Обавезе закупца:
-Плаћање закупнине:  је на основу броја сати коришћења 

сале за претходни месец по испостављању фактуре,  а плаћање 
најкасније до 15-ог у месецу за претходни месец

-Закупнина не обухвата: трошкове комуналија( грејање, 
струја, вода, одржавање чистоће...) о чему ће се сачинити 
посебан уговор а на основу стварних трошкова

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Пријава односно понуда мора садржати: висину закупнине 
која се нуди, фотокопију Решења о упису у АПР а физичка лица 
име и презиме, адреса.

Понуде се достављају у писаној форми у затвореној коверти са 
назнаком „ЗАКУП- не отварати“ на адресу Хемијско медицинска 
школа Вршац Стеријина 113.

Рок за достављање понуда је  8  дана од дана објављивања 
позива у листу Вршачка кула.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/830 
292 и 013/839 085.

    Град Вршац  издаје у закуп путем прикупљања 
писмених понуда у затвореним ковертама и то:                

1.Пословни простор  у Вршац , Aбрашевићева бб. у површини од 146,00 м2 (Il зона) са почетном ценом од  
51.100,00 динара месечно

2.Пословни простор  у Вршцу, Доситејева бр.7 у површини од 38,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 
18.240,00   динара месечно

3.Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 11 у пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм 
цeнoм oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo без ПДВ-а               

Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу                  
4. Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 15 у пoвршини oд 15,00  м2 сa пoчeтнoм 

цeнoм oд  1.500,00 динaрa мeсeчнo без ПДВ-а               
Ове гaрaже сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу
          У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се обрачунавати и фактурисати у складу са Законом.
     На јавном надметању могу да учествују физичка и правна лица која доставе уредну, писану и 

благовремену пријаву.
Исправном пријавом, односно понудом сматра се пријава односно понуда која садржи следеће елементе 

и прилоге:
А) податке о подносиоцу пријаве и то 
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија личне карте, број текућег рачуна и назив банке код које се 

води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар који води надлежни орган, копију решења о додељеном 

ПИБ-у, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију депо картона 
код пословне банке;

-за правна лица: копију решења о упису правног лица у регистар који води надлежни орган, копију 
решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а 
и копију депо картона код пословне банке;

Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није изречена мера забране
обављања делатности у претходне две године (уколико пријаву подноси правно 
лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је већ закупац 
пословног простора у јавној својини Града Вршца  или уколико је оснивач (члан)
правног лица које је закупац 
Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене без ПДВ-а  приликом подношења пријаве; дoкaз o 

уплaти дeпoзитa, Уплата депозита се врши на текући рачун Града Вршца број 840-720804-40 са позивом на 
број 97     54-241 

Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више пословних простора, с тим што је у обавези да за сваки 

простор поднесе посебну пријаву и уплати депозит.
Подносиоци неблаговремених пријава не могу учествовати на јавном надметању односно отварању 

писмених понуда.
Комисија ће одбацити непотпуне и неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа односно  до петка   06.03.2020.године 

до 10 часова.
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом пријаве на деловодник-писарницу Градске 

Управе Града Вршца . Предаја се може извршити до петка  06.03..2020.г. до 10 часова.У разматрање,као 
благовремене,  ће се узети пријаве које стигну до назначеног рока  у писарницу Градске Управе.

       Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се  06.03..2020.године са почетком у 12 
часова у просторијама Одељења за имовинско-правне послове у Вршцу Дворска 10а.

       Најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор о закупу дужан је да пре потписивања уговора 
преда закуподавцу две соло (регистроване ) менице као средство обезбеђења са меничним овлашћењем.

       За све ближе информације и могућност разгледања понуђених локала обратите се Одељењу за 
имовинско-правне послове Градске Управе Вршац, Дворска 10а, тел.бр. 013/ 821-614 сваког радног дана у 
времену од 09-14 часова до 05.03.2020.г.  
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Какво сте детињство имали?
- Рођена сам 4.3.1991. године 

у Вршцу. Мајка Славица и отац 
Слободан подигли су ме уз међусобну 
љубав, поштовање, разумевање и 
слогу као јединицу, али и једино дете 
у породици Марчетић. Породица има 
нарочито место у мом животу. Без 
њих не бих успела. Родитељи су увек 
били пуни топлине и подршке, али и 
реални. Успели су да ме васпитају и 
покажу шта је битно у животу, а шта не. 
А, битно је да се воли, да се поштује, да 
се од свих негативних ствари направи 
нешто лепо. Носим са собом изузетно 
лепа сећања. Мој Вршац ме асоцира 
на породичну топлину и заштићеност 
коју сам осећала у детињству. Иако су 
у пар момената родитељи пробали 
да ме усмере ка фармацији, jер и 
сами раде у компанији Хемофарм, 
музика је победила. Било је много 
рада, узбуђења, невероватних и 
јединствених искустава и апсолутно 
не бих ништа мењала. Некако сам 
срасла са флаутом. Никада нисам 
постављала питање зашто сам 
флаутисткиња и „шта ћу да будем кад 
порастем“, него сам једноставно то 
била.

Где сте стицали образовање?
- Своје прве ноте започела сам у 

Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ 
у Вршцу, у класи проф. Милице 
Јевић и проф. Тамаре Цвејић, коју 
сам завршила као ђак генерације. 
Школовање сам наставила у 
Београду, у Музичкој гимназији „Јосип 
Славенски“, упоредо на вокално-
инструменталном и теоретском 
одсеку под стручним надзором 

Миомира Симоновића, редовног 
професора на Факултету музичке 
уметности у Београду. Дипломирала 

сам, као студент генерације, и 
завршила мастер студије у истој 
класи. За академску 2014/15. годину 
добитница сам награде из Фонда 
Бранислава и Јакова Срејовића за 
постигнут највиши ниво извођаштва 
на мастер дипломском испиту 
студијског програма дувачких 
инструмената. 

Докторирала сам на истом 
факултету на студијском програму 
Извођачких уметности под 
менторством редовног професора, мр 
Миомира Симоновића и коментора, 
редовне професорке, др Соње 
Маринковић на тему „Прожимање 

жанрова у камерним делима за 
флауту Јохана Себастијана Баха као 
путоказ креативне интерпретације“.  

Вишеструко сам награђивана 
различитим стипендијама 
и признањима (стипендија 
Министарства просвете, стипендија 

Фондације Хемофарм, стипендија 
Фонда за младе таленте „Доситеј 
Обрадовић“, стипендија међународне 
летње академије „isa“ Универзитета 
за музику и извођачке уметности у 
Бечу, стипендија у оквиру Еразмус+ 
програма, стипендија од стране 
„Јеunesses Musicales International“). 
Као Еразмус стипендиста, 2. годину 
докторских академских студија 
завршила сам на Аристотел 
Универзитету у Солуну из области 
музикотерапије на музиколошком 
одсеку са праксом на клиници 
за децу са посебним потребама 

„Кдап“, под менторством проф. др 
Доре Псалтопулу-Камини (Dora 
Psaltopoulou-Kamini).

Наступала сам на многобројним 
домаћим и међународним 
такмичењима,  освојивши значајне 
награде и признања и наступала у 
значајним дворанама широм земље и 
иностранства. Усавршавала сам се код 
еминентних флаутиста:

Ана Богдановић Радић - Србија, 
Марина Ненадовић - Србија, Дејан 
Гаврић - Немачка, Каролина Бетер 
(Karolina Bäter) - Немачка, Гергељ 
Ицеш (Gergely Ittzés) - Мађарска, 

Евгенија Молинер (Eugenia Moliner) - 
Шпанија, Елизабет Кох (Elizabet Koch) 
- Аустралија, Нилс Тило Кремер (Nils 
Thilo Krämer) - Аустрија, Петер-Лукас 
Граф (Peter-Lukas Graf) - Швајцарска, 
Шарон Безали фон Бар (Sharon Bezaly 
von Bahr) - Швајцарска, Виценс Прат 
(Vicens Prats) - Француска.

Зашто баш флаута? 
- Зато што је сусрет са флаутом 

био као љубав на први поглед 
– десила се случајно, као и све 
лепе ствари у животу, а још увек 
траје. Флаута је јединствен спој 
изразито лирског и покретљивог, 

виртуозног инструмента. 
Присутна је и као солистички и као 
оркестарски инструмент. Достојна 
је сваког изазова. Звук који ствара је 
изражајан, идиличан, благ и светао.                                                                                                                          
Флаута је први инструмент који сам 
пробала да свирам. Од тада, она је 
постала саставни део мог живота и 
један од начина мог изражавања. 
Музика коју ствара треба да пренесе 
емоције, идеје, да стимулише 
лепе мисли и позитивну енергију.                                                                                                                                        
                       Поседујем и потребно знање 
клавира, које представља музички 
бон-тон једне формиране музичке 
личности. Стекла сам га током средње 
школе.

Од кога сте наследили таленат у 
музици?

- Сам таленат није довољан за 
будући успех, али ипак, за собом 
повлачи одређене особине које 
олакшавају да се савлада и на свој 
начин осети инструмент. Природне 
способности, тј. даровитост се 
понашају као сиров материјал за 
појаву талента. Треба пуно рада, 
времена, стрпљења да се од њега 
створи финални производ. Ја сам кроз 
тај процес свесно и несвесно прошла. 

МИЊА МАРЧЕТИЋ, ФЛАУТИСТКИЊА, ДОКТОР МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ:

ФЛАУТА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО 
МОГ ЖИВОТА

Миња Марчетић, млада Вршчанка, живот је посветила музици. 
Сусрет са флаутом био је љубав на први поглед, каже, која још траје. 
Озбиљно се посветила образовању, била је ђак генерације, студент 
генерације, завршила је мастер студије на Факултету музичке 
уметности у Београду, где је и докторирала. Изградила је успешну 
каријеру, усавршавала се код еминентних флаутиста, освајала 
престижна признања, награђивана је различитим стипендијама, 
наступала је у значајним дворанама широм земље и у иностранству. 
Успешна је и као музички педагог, као професор флауте у Музичкој 
школи „Невена Поповић“ и Школи флауте „Чаробна фрула“, а 
ангажована је и у раду са талентованом децом, као и децом са 
посебним потребама.
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Сваки дан ми је испуњен обавезама, 
а како су захтеви све комплекснији, 
временом сам научила да се боље 
организујем и да време проведено 
са инструментом искористим што 
ефикасније. Наравно, то је једино 
могуће уз квалитетну поставку 
инструмента коју сам стекла од 
најмлађих дана радећи са проф. 
Миомиром Симоновићем, који ме 
прати од моје 12. године и другим 
еминентним професорима. Такође, 
сматрам да таленат и труд увек 
испливају на површину и да публика, 

управо због тога, жели да чује нешто 
што вреди. 

Шта је музика за Вас? Шта Вам 
значи? 

- Мислим да сам сазрела са 
музиком и да ме је, пре свега, научила 
стрпљењу и одрицању, дала ми је 
мир и учинила ме увек спремном на 
рад. Флаута ми је неосетно украла 
део детињства и младости, али ми је 
открила чаробан свет музике који ме 
је некако пригрлио и ушушкао уз себе. 
Моја музика изражава оно што не 
могу да кажем, а још мање да о томе 
ћутим.

Бенефити које пружа класична 
музика су бројни. Музика не развија 
само музичке способности, већ и 
љубав према уметности уопште, 
координацију, дисциплину, подстиче 
машту. Учење нотног текста је као 
учење новог језика (новог писма). 
Моћ музике је у томе што нас повезује 
једне са другима и чини нас бољим. 

Какво је Ваше искуство везано 
за музикотерапију за коју сте се 
едуковали у Грчкој?

- Еразмус искуство је много више 
од самог студирања у иностранству. 
То је искуство које отвара очи за нове 
могућности, за све предности и мане 
које имамо у нашој замљи. Искуство 
које ме је обогатило на много 
начина. Након процеса прикупљања 
папира, који је трајао дуже од 
уобичајеног, јер Србија није чланица 
ЕУ, oстварио се мој сан – добила 
сам прилику да се едукујем на пољу 
музикотерапије под менторством 
проф. др Доре Псалтопулу-Камини. 
Аристотел Универзитет важи за врло 
квалитетан, између осталог због 
изузетно школованог кадра. Поносни 
на своју историју музикотерапије 
још од античког доба и веровање да 
музика утиче на здравље и морал, 
музикотерапији се придаје посебна 
важност. Tако сам поред предавања 
имала и редовну праксу на Клиници за 

особе са посебним потребама „Kdap“ 
где сам радила са две девојчице 
(jeдном са дијагностификованим 
аутизмом и другом са Дауновим 
синдромом) под надзором проф. 
Данаи Гиогиу (Danai Giogiou). Сеансе 
су се састојале  од импровизоване, 
али структуралне инструменталне 
и вокалне активности које 
представљају креативни излаз за 
самопоштовање, комуникацију и 
интеракцију са другима. Музика 
служи као средство комуникације, 
а суштина терапије лежи у односу 
музикотерапеут – пацијент. Све сеансе 
су снимане, тако да запослени унутар 
клинике могу да виде доказ о целом 
процесу и упуте шта би требало да 
се побољша. Сликање је било строго 
забрањено. Изузетан је осећај видети 
девојчице које нису могле да искажу 
своје мисли и емоције како се сада 
изражавају на свој сопствени начин 
или певају, играју... 

Што се тиче друштвеног живота, у 
Солуну је све подређено студентима. 
Ту је и EСН студентска организација 
која брине о животу студената који 

jе тамо изузетно богат, те сам са 
њима често путовала. Диван је осећај 
живети у великој и срећној „Еразмус“ 
породици у којој су заступљене све 
религије и националности. Седети 
за истим столом са колегама из 
Грчке, Украјине, Пољске, Мађарске, 
Mарока и разговарати о њиховом 
начину живота, виђењу будућности, 
проблемима са којима се сусрећу 
млади у њиховим земљама, упознати 
вредности које носе у себи и све то 
упоредити са нашом малом Србијом 
je непроцењиво. Заувек ћу бити 
захвална за дату прилику. Постала 
сам свеснија својих могућности, као и 

предности и недостатака свог начина 
живота. Научила сам да ме пружање 
помоћи може испунити, а да давањем 
могу наћи свој унутрашњи мир... 

Какви су Ваши планови?
- Мислим да сам успела да се 

остварим као целокупна музичка 
личност. Знам само да је флаута 
саставни део мог живота. Како 
ће се одвијати след догађаја не 
зависи само од мене, али начин 
на који ћу те догађаје препознати 
и изнети у великој мери зависи. 
С обзиром на то да цела област 
уметности и културе трпи велике 
последице тешке ситуације у земљи, 
могућност налажења одговарајућег 
посла је скоро немогућа. Стицајем 
свих тих околности, тренутно 
радим као професорка флауте у 
Музичкој школи „Невена Поповић“ 
и Школи флауте „Чаробна фрула“, а 

приватно сам ангажована у раду са 
талентованом децом, као и децом 
са посебним потребама. На мом 
годишњем плану налази се неколико 
заказаних концерата у оквиру 
пројекта „Музика за флауту и клавир 
домаћих аутора“ који је подржала 
организација „Сокој“. Циљ пројекта је 
обогаћивање музичке сцене иначе 
слабо заступљеном музиком за 
флауту и клавир савремених домаћих 
композитора. Овим путем, мој 
вишегодишњи уметнички сараданик 
Игор Дражевић и ја уносимо новине 
у нашу музику и удишемо другачији 
начин интерпретације, а исто тако, 
кроз промовисање музике домаћих 
аутора, указујемо на њено место 
у савременом музичком животу, 
као и на важност промовисања 
музике широј јавности. Тренутно сам 

заокупљена својим квартетом, који 
чине три флауте и фагот, са којим 
изводим поп и евергрин хитове. 
Мислим да су свака сарадња и искорак 
у други музички жанр изазов, али и 
фантастична прилика да обогатите 
своје искуство, како уметничко, тако и 
људско. Сваки ангажман са квартетом 
ми је омогућио да се вратим класици 
на свеж и другачији начин. По 
питању жанрова сам, иначе, веома 
флексибилна.

Који бисте свој наступ, концерт 
посебно издвојили?

- Као стипендиста „Јеunesses 
Musicales International“, била сам део 
пројекта „New ways in classical music“ 
који је одржан у Берлину. Бавили 
смо се иновацијама у класичној 
музици и друштвеним активностима 
кроз музику. Берлин је оставио 
утисак модерне метрополе, града 

чије су понашање одредили бројни 
студенти. Делује као оаза за уметнике 
где се негује сопствена култура и 
различитост. Надам се да ћу и oве 
године бити део новог пројекта. 

Концерте које ћу заувек памтити 
одржала сам недавно у Италији, 
у оквиру фестивала „Nei Suoni dei 
Luoghi“ и Швајцарској у реномираној 
сали „Willy Buard“. Међутим, посебан 
је осећај када свирам у свом родном 
граду. Нема разлике у квалитету, јер 
увек дајем свој максиум, али је зато 
размена емоција потпуно другачија.

Која је Ваша животна 
филозофија?

- Мислим да свако од нас сам 
корача својом животном стазом и 
бира пут којим ће ићи, често мењајући 
правац. Сусрећући се са различитим 
животним изазовима, схватила сам да 
је најважније радити на себи. То вам 
нико не може одузети... Пронашла сам 
се у речима Душка Радовића: „Будите 
добри људи, доброта је највеће 
здравље.“ 

Шта је то лепо у Вашој 
професији?

- Као музичар, морам да имам више 
личности. Све ми више прија улога 
професорке флауте која има потребу, 
а самим тим и одговорност, да 
младима јасније дочара свет музике. 
Највећа награда јесте позитиван 
одговор, популаризација класичне 
музике и њене вредности. Младе 
флаутисте охрабрујем да верују како 
жеље могу да се остварују и да верују 
у то што раде, јер највећи догађаји 
нису они најгласнији, већ најтиши 
сати. Са годинама сам постала свесна 

да је сваки успех резултат много малих 
битака из којих понекад излазимо као 
победници, а понекад као поражени, 
али са важним искуством.

Такође, мислим да је задатак 
уметника да некоме помогне. То у 
суштини није тешко. Ми радимо оно 
што волимо, а публика добија нешто у 
чему ужива.

Како доживљавате рад у 
просвети, себе као педагога?

- То је можда најлепша и најважнија 
мисија у којој уметник може да 
учествује.  Веома је важно да млади 
уметници имају подршку, али и да се 
усмеравају и добију најбоље могуће 
инструкције за развој. Каријера у 
музици је веома захтевна и често 
неизвесна и баш зато искрено ценим 
ентузијазам младих ученика који 
желе да свој живот посвете музици.                                                                                         
Посао педагога подразумева много 
напора, труда и разумевања. Ученике 
гледам као особе, а не искључиво 
као флаутисте, јер је то пречица да 
се савлада инструмент, пре свега 
технички, али и да се емотивно отворе. 
Ми сви свирамо онакви какви смо као 
особе. Често разлог због којег свирају 
или не свирају добро није само у 
музичком школовању него има неки 
дубљи корен/проблем који не мора 
бити везан за музику. Једном када се он 
одгонетне, може се лако напредовати. 
Наша професија је таква да се стално 
изражавамо кроз један инструмент 
који је тежак и то стално мора да се 
одржава. Да би се одржало на истом 
нивоу, потребни су дисциплина и 
намера. Ретко се дешава да сваки 
ученик има баш све, већ се често 
запажа тенденција у неком правцу, а 

тада велику улогу игра педагог, који 
те снажне особине не спутава, већ 
потенцира, а истовремено ради на 
развијању других. Да бисте имали 
шансу да данас успешно живите у 
свету класичне музике потребно 
је заиста да имате све. Код својих 
ученика не потенцирам само предан 
рад на инструменту, већ и то да не 
заборављају ширу слику – да је веома 
важно бити и комплетна особа, не 
само флаутиста.

Зато увек подстичем ученике 
да верују у себе, вредно раде и 
никада не престану да напредују, 
да се развијају као музичари 
и као особе. Ако се уђе у овај 
посао, онда не могу да се лажу.
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Један или два радио-таласа понављају се сваког сата 
у току четири дана, а затим нестају наредних 12 дана. – 
Научници без ваљаног објашњења

Мистериозни радио-сигнали често стижу до Земље, али 
су истраживачи први пут приметили серију сигнала који 
стижу од истог извора који је удаљен од нас 500 милиона 
светлосних година.

Научници још не знају шта изазива овај феномен, али 
су утврдили да је ово први поуздани извор брзих радио-
сигнала у свемиру. Сигнали су снимљени у периоду између 
16. септембра 2018. и 30. октобра 2019. године.

Радио-таласи стижу до површине наше планете сваких 
16 дана, што може да доведе до закључка да их неко 
контролише, пренео је „Њујорк пост”.

Истраживачи су до данас открили више од 100 врста 
брзих радио-таласа, али само се њих десетак понавља, мада 
никад у правилном временском интервалу.

Астрофизичари су мистериозне сигнале регистровали 
преко радио-телескопа инсталираног у Британској 
Колумбији. У овом случају један или два радио-таласа 

понављају се сваког сата у току четири дана, а затим 
нестају наредних 12 дана. Циклус се затим понавља на исти 
начин. Научним методама утврђено је да сигнали долазе 
из галаксије удаљене 500 милиона светлосних година од 
Земље.

Данкан Лоример, астрофизичар на универзитету Вест 
Вирџинија, каже да је ово веома важно откриће, јер је 
занимљиво да се радио-таласи понављају на исти начин, 
као да их неко контролише. Једна од теорија јесте да ове 
таласе може да емитује нека звезда или црна рупа, док 
космички ветар може да буде узрок зашто емитовање 
радио-таласа престаје на неко време. Упркос чињеници да 
научници немају идеју зашто долази до понављања таласа, 
на памет им падају разне идеје.

Леон Острум са холандског Института за радио-
астрономију истакао је да би, теоретски, сигнале могао да 
шаље неки ванземаљски одашиљач. Међутим, он сматра 
да би период од 16 дана био предугачак за слање сигнала 
за остваривање неке врсте контакта с нама. Добијањем 
сигнала на сваких 16 дана била би потребна вечност да се 
пошаље порука, закључио је Острум.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Снимање „Немогуће мисије” 
одложено због коронавируса, Том 

Круз није ни дошао у Венецију

ИС ТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА
МИС ТЕРИОЗНИ СИГНА Л С ТИЖЕ СВАКИХ 16 ДАНА

Снимање новог филма из серијала „Немогућа 
мисија” прекинуто је у Италији због епидемије новог 
типа коронавируса, јавили су амерички медији. 
Продуценти су рекли да се снимање седмог филма 
франшизе, које је требало да почне у Венецији и да 
траје три седмице, одлаже из предострожности.

Главни глумац Том Круз није допутовао у Италију, 
а екипа филма добила је зелено светло да се врати 
кући, преноси Бета.

Премијера филма планирана је за идућу годину.
У Италији је регистровано 229 случајева заразе 

новим типом коронавируса и седам смртних 
случајева.

Епидемија је утицала на бројне манифестације у 
Италији, где су догађаји попут Карневала у Венецији, 
Миланске модне недеље и фудбалских утакмица 
одложени или одржани без присуства публике.

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 (66)

ПАЈИН ТРИПТИХОН КАО ИЛУСТРАЦИЈА ЗА  КОРИЦЕ 
КЊИГЕ О ЗАБОРАВЉЕНИМ ВЕЛИКИМ ПРИЧАМА

Удружење креативаца Вршца и Женски креативни 
центар на иницијативу Културног центра Вршац 
покренули су пројекат „Кутак“ у оквиру којег су њихови 
маштовити чланови добили прилику да покажу свој 
таленат и изложе своја уникатна дела. У некадашњем 
Дому војске одржана је изложба радова чланова ових 
удружења а љубитељи рукотворина имали су прилику, 
да виде и купе  производе које су до сада могли да 
виде само на традиционалним вршачким култирним 
манифестацијама; „Грожђебалу“, „Вршачком венцу“, 
„Празничним ђаконијама“ и Сајму цвећа. Удружење 
креативаца Вршца настало је на иницијативу Кристине 
Шима и Снежане Бидергар.

- Тренутно нас има 12, али у плану је састанак на 
који ћемо позвати креативце да нам се придружују у 
наредном периоду како би могли да излажу са нама. 
Пројектом је предвиђено да сваког задњег викенда у 
месецу одржимо изложбу радова, у Дому војске, каже 
Кристина Шима.

Пројекат није временски ограничен и сви креативци 
могу да се придруже Удружењу.

- Схватили смо да у нашем граду, колико год ми 
тврдили да је он мали, има јако пуно људи, младих људи, 
деце,  који се нечим баве, која су заинтресована за старе 
занате који одумиру. Идеја је да се скупимо не само да 
би излагали, продавали него да би нешто ново научили, 
да приближимо деци и младима креативни посао. Као 
родитељ знам да су деца заинтресована за хеклање, 
штрикање... за њих је то једна врста моторичке вежбе, па 
ћемо покушати да организујемо разне радионице где ће 
долазити бакице да науче децу старим занатима, истиче 

Снежана Бидергар.
Све рукотворине чланова Удружења креативаца 

Вршац изложена у Дому војске су уникатне. У плану је 
иницијални састанак и стварање базе података, а следећа 
изложба биће тематска и планирана је за 7. и 8. март.

Кристина Шима и Снежана Бидергар наглашавају 
да Удружење креативаца Вршац још увек нема своје 
просторије, да су жене чланице удружења углавном 
незапослене и да немају могућности да презентују свој 
рад у неком простору осим у оквиру пројеката какав је 
„Кутак“.

- Због тога нам је подршка Културног центтра од 
великог значаја јер захваљујући овој институцији 
коначно можемо негде да се скупимо и направимо план.  
Првих 7 - 8 година нисмо ни знали где да кренемо нити од 
кога да тражимо помоћ. Надамо се да ћемо на наредној 
изложби имати још више учесника и посетилаца, 
закључују чланице Удружења креативаца Вршац.

Б.Ј.

УДРУЖЕЊЕ КРЕАТИВАЦА ВРШАЦ ОКУПЉА ТАЛЕНТОВАНЕ РУКОТВОРЦЕ

ДОМ ВОЈСКЕ„КУТАК“ 
ЗА ВРШАЧКЕ КРЕАТИВЦЕ

Нисмо се упознавали,
поздравили смо се као да се знамо.

На шакама, треба измислити
читач за додир.

До појаве човека,
стид није постојао.

Срам је изум неуспешног човека.

Божји експеримент ,
стварања човека траје и данас.

Религија је лечење рана
у човеку док постоји.

У религији је највећа конкуренција,
мора да је уносно.

Пакао је последња станица за човека,
да се уради оно што изасланици на земљи нису успели.

Рај је предвиђен само за оне
што нису узимали више него што им треба.

Бог је у Нојеву барку ставио све што треба ,
остало је ђаволов производ.

Наше постојање,
је нерашчишћен однос Бога и сатане.

Молитве су захтеви,
са раније плаћеном таксом.

Смисао постојања је,
не треба ништа стварати све је ту.

Ми каснимо за светом,
а свет никако да прави паузу.

Наши млади одлазе да изграде Европу,
код нас је одавно све завршено.

АФОРИЗАМ НАШ 
НАСУШНИ
Пише: Заре Јовић
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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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.

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

На продају кућа са баштом у 
Пећкој 15 у Вршцу.Тел. 837631 и 
064/2805868.

Продајем кућу у изградњи сива 
фаза на Гудуричком путу. Тел. 
069/3545058

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

Плац на продају, грађевинско 
земљиште 440 м². Улица 
Авијатичарска бб. Тел. 065/3131000

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 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.

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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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

Пензионер 65 год. чувао би 
и одржавао кућу и двориште 
даваоцу становања уз 
плаћање трошкова –могућ 
сваки договор- уговор. Тел. 
064//1850079.

На продају замрзивач 150 л. 
полован 100 €. Тел. 837-631 и 
064/2805862

Продајем дизел агрегат 
(мотор), лда 450 (нов) цена 
600€, мотокултиватор ИМТ 
506 SX-250€. Тел. 063/1867385.

Продајем  бензинску 
косачицу Панонија 100 €, 
тучани казан 50 €, корито за 
клање 50€. Тел. 063/1867385.

Продајем мотокултиватор 
Хонда -200 €, замрзивач 
Ободин 310 л. -80 €. Тел. 
063/1867385

Продајем мотокултиватор 
Агрина цена 200€, електричну 
косилицу цена 70€. Тел. 
063/1867385.

На продају сетвоспремач 
2,9м цена 600€, монтажну 
ауто гаражу 500€, цистерну 
„Ореина“ за осаку 1.600€ Тел. 
063/1867385.

Продајем круњач Пољострој 
120€, абриктер, циркулар и 
бушилица 600€, култиватор  
150€, Тел. 063/1867385

На продају леђна моторна 
прскалица цена 60€, круњач 
Лифам 100€, комбинирка 
Миостандард 350€. Тел. 
063/1867385

Редаијатор 10 чланака, 
испиратор мириса, 
лампа стона велика. Тел. 
060/0833293.

Продајем један ланац земље 
у Избишту, потез Врбара , 
погодан за  воћњак или башту. 
Тел. 835-391

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 

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.

Продајем ауто маѕду 626 
рег. до 5  јуна 2020. цена 
400€. Тел.013/2891209.

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Како је грађанска школа 
заведена, бејаше неко време 
два комунална школска одбора, 
један за грађанску а други за 
основну школу, а и управа над 
овим школама бејаше одељена. 
На основним школама био је 
равнајући учитељ М. Даум, а 
управу над грађанском школом 
узме најпре Лудвиг Водецки 
а потом Иг. Бенедек. Затим се 
управа комуналних школа  споји 
(1876). Онда поста управитељем 
А. Бениш, а после године дана 
Јосиф Будаји, који као такав јошт 
и данас постоји. Док се управа 
над комуналним школама 
није спојила, постојао је зa ове 
школе актуар школског одбора, 
а уједно и прекобројни учитељ. 
Затим је место актуара заузео 
управитељ, не примивши на 
себе дужност једног учитеља. 
Прeдседници школског одбора 
били су Ј. Херцог за грађанску и Ј. 
Шлемер за основну школу, затим 
за обадва спојена  одбора Ал. 
Молдован, а сада Ј. Сајмер.

Вредно је јошт из ове периоде 
забележити, да се је 21. 22, и 23. 
августа 1872. одржала у Вршцу 
4. скупштина јужноугарских 
учитеља. За ову скупштину 
спремала је тако рећи читава 
варош - муниципалан одбор 
поклони за трошкове 100 ф, 
штедионица 150 фор. Ал� 
и бејаше импозантна ова 
скупштина, на којој бејаше 
преко 300 учитеља, сем осталих 
гостију, пријатеља школе. Од 
свију скупштина јужноугарских 
учитеља што су до сада биле, 
ова је била најбоље посећена. 
По програму отвори се седница 
под председништвом Самуила 
Хецла 21. августа у 9 сати у вече. 
У тој седници изабран буде 
за председника скупштине А. 
Швикер, а за подпредседнике 
А. Водецки и Г. Шерка. Затим је у 

варошкој башти био комерс.
22. августа у 7 сати изјутра 

држале су се секције за дечију и 
народну књижевност и „музику“ 
седнице , а у 9 сати отворена је 
главна скупштина о томе „како је 
школа извор и подлога народном 
благoстању“, М. Хофман из В, 
Бечкерека „ о уг. комуналној 
школи у борби за своје право“, 
и напослетку поднесе извештај 
С. Хецл из Тамишграда „о 

погрешкама домаћег васпитања 
као извору сметњама учитељеве 
радње“. А. Кон из Темишвара 
расправљао је питање о томе 
„како ће нар. школа пробудити у 
деци домољубље“.

23. августа држана је најпре 
седница секције за турновање, а 
затим главна скупштина, у којој 
је  А.Ј. Колбауер о мировини 
учитеља, удовица и сирочади 
говорио. По подне  прегледана је 
изложба учила. Ова је скупштина 
већ и по томе знатна, што су је 
први пут посетили учитељи из 
Границе.

Напоменувши јошт да је 22. 
одржан сјајан банкет и игранка, 
испричали смо све  што бејаше 

ужно да се каже за ову скупштину 
1).

Год. 1873. министар просвете 
Авг. Трефор, путујући по 
Јужној Угарској и  некадашњој 
Војној Граници, посети 17. 
априла и Вршац. Он је дошао 
из Тамишграда, праћен од 
саветника министарства 
просвете Ф. Месароша, П. 
Генција, вар. жупана Васе пл. 
Лазаровића, тамишког школског 
надзорника Ант. Маркса и 
школског надзорника за Границу 
Фр. Шутага. Њима се придружио 
и  саборски посланик Недецки.

На железничкој постави 
дочека министар вар.
представништво, градоначелник 
и председник школског одбора 
Фр. Херцог, који га поздрави 
добродошлицом. Ушао је у 
варош праћен влаком од 30 кола. 
Министар одседе у владичански 
двор, јер га је  владика Кенђелац 
телеграмом из Тамишграда јошт 
позвао да му буду гост. Овде 
му учине подворење најпре 
муниципалан одбор, па  онда 
вар. мађистрат, школски одбор 
који је Ј.Шлемер предводио, кр. 
уг. окружни суд, свештенство, 
катастарско звање које се 
онда овде налазило, српско 
учитељство и јеврејска  цркв. 
општина. Затим министар посети 
српске школе, православну 
саборну цркву, па онда комуналну 
грађанску школу, где га учитељи 
дочекују, а управитељ Л. Бодецки 
поздрави добродошлицом. Њег. 
екселенција пође из разреда 
у разред стављајући неколика 
питања на ученике, ободравајући 
их на науку. Министар је даље 
посетио женску школу у којој 
учитељују милосрдне сестре 
и мушку основну школу и 
напоследку р.к.цркву, где га 
прота Ј. Новак дочека.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (212)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) М. Freund:Verhandlungen des VI. Südungarischen Lehrertages etc. Temesvár, 1873.

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 12, БРОЈ 152 , 4. МАРТ 1986.

САРАДЊА НА ЗАШТИТИ 
МУЗЕЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Иако оптерећени програмима рада на конзервацији музејских 
предмета у сопственим кућама, конзерватори из Кикинде и Новог 
Сада дошли су у Вршац и помажу најстаријем музеју у Војводини, 
који има највећи број предмета, а уједно у знатном је заостајању кад 
је у питању обрада и заштита музејског материјала. 

Позиву Народног музеја у Вршцу да се кроз екипни рад 
успешније интервенише на заштити одазвали су се конзерватори 

Народног музеја  из Кикинде Драгоје Кујовић и Иштван Печкаи 
из Музеја града Новог Сада. Средства за овај посао обезбедила је 
СИЗ културе Војводине. Ради се на конзервацији врло осетљивог 
материјала: збирки нумизмата од 16.342 пртедмета. 

Ради се о једној од богатијих музејских збирки нумизмата у 
Војводини . Интресантни су  примерци који потичу из  појединих 
постава новца, а има доста и појединачних налаза. Ту су византијски, 
римски, раносредњовековни, мађарски, аустријски, српски, турски 
и други новци. 

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 12, БРОЈ 152 , 4. МАРТ 1986.

МИРНА ФЕБРУАРСКА СРЕДА
Кад људи крену на починак, сигурно не помисле да многи 

други њихови суграђани тек  тада почињу да обављају своју 
радну  дужност. Због тога редакција  „Вршачке куле“ покреће 
серију написа о Вршцу ноћу, у жељи да „на лицу места“ сазна и 
потом, широј јавности, представи људе из треће смене. Први 
напис је из вршачке Болнице, а уследиће и приче из Пекаре, 
Млекаре, Ливнице, Станице милиције, Карауле... Наравно, 
очекујемо прилоге и предлоге наших читалаца.

Хитна помоћ,  Служба, која је  жила куцавица не само ноћу, 
у вршачком Медицинском центру „Анђе Ранковић“ среда 26. 
фебруара. Дежурни су лекари Ромулус Николајевић, сестра 
Јулија Баложански и возач Ненад Милошевић. Телефон 
Службе хитне  медицинске помоћи, са карактеристичним 
бројем 94 - мирује.

- Ако сте хтели да видите како се ради у нашој Служби, онда 
сте одабрали погрешан дан - дочекује нас  др. Николајевић. 
- Среда је релативно миран дан, онда видите и изузетно 
хладно, на телевизији је занимљив спортски програм, а то  
све, нормално или ненормално, утиче и на обим нашег посла. 
Посла највише имамо, кад су промене времена. Здравље 
се  тада погоршава хроничним болесницима - срчаним и 
асматичарима. 

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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КОРПИЦЕ СА 
ПРАЗИЛУКОМ 

КУЛИН КУВАР

ЖУТО-БЕЛА ТОРТА
НАМИРНИЦЕ:

ПРИПРЕМА: Беланца чврсто умутити и постепено додавати 
шећер, ванилин шећер и жуманца. Додати брашно помешано с 
прашком за пециво и густином. Смесу излити у плех (премазан 
уљем и посут брашном) и пећи у загрејаној рерни на 180°Ц, око 
25 минута.

Фил: Део сока од ананаса измешати с густином и шећером, а 
остатак ставити да се кува. Кад сок прокључа, умешати мешавину 
густина, кратко прокувати и охладити.Умешати ананас (исечен 
на мање комаде) и чврсто умућену слатку павлаку са шећером у 
праху. Печену и охлађену кору пресећи на два дела и филовати. 
Готову торту прекрити остатком фила (или шлагом) и декорисати 
воћем.

СЛАНИ ВЕНАЦ 
СА ШУНКОМ      

ВАНИЛА ТОРТА 
СА ЛЕШНИЦИМА

НАМИРНИЦЕ:

Кора:
6 беланаца
5 кашика шећера
5 кашика брашна
4 кашике млевених лешника
пар капи екстракта ваниле
пола прашка за пециво
Прелив:
1,5 дл врућег млека
Фил:
6 жуманаца
4 дл млека
120 г ситно млевених лешника
130 г чоколаде
120 г шећера
1 ванилин шећер
2 кесице желатина
500 мл павлаке за шлаг
Декорација:
млевени лешници

НАМИРНИЦЕ:
Тесто:
500 г кромпира
75 г путера
200 г брашна
со
Фил:
200 г празилука (бели 
део)
100 г шампињона
200 г блитве
180 г ароматичног 
качкаваља
150 мл павлаке за 
кување
2 јаја

НАМИРНИЦЕ:
  

150 г прашке шунке
150 г свежих 
шампињона
150 г едамера
50 г киселих 
краставаца
50 г паприке из 
туршије
50 г шаргарепе из 
туршије
100 г спанаћа
4 јаја
1 прашак за пециво
2 шоље брашна
со, бибера
1 шоља уља

ПРИПРЕМА: Загрејати рерну на 200°Ц. 
Спанаћ кратко обарити. Очистити шампињоне и исећи 
на листиће, а прашку шунку, киселе краставчиће, 
паприку и шаргарепу на коцкице. Крупно нарендати 
сир. Помешати брашно, прашак за пециво, јаја и уље. 
Посолити и побиберити по укусу. Додати прашку 
шунку, поврће и сир и све добро умешати. Масу сипати 
у подмазан округли плех са рупом у средини  и пећи 
отприлике 30 минута. 

ПРИПРЕМА:   Беланца умутити у чврст 
снег, па им додати шећер и екстракт ваниле. 
Помешати брашно са лешницима и прашком за 
пециво, па лагано мешајући додати беланцима.
Смесу излити у калуп пречника 26 цм и пећина 
180°Ц, око 10 минута.Врућу кору прелити 
врелим млеком.

Фил: Жуманца помешати с обе врсте 
шећера и мало млека. Остатак млека ставити 
да прокључа.Желатин прелити са 8 кашика 
хладне воде и оставити да набубри. Кад млеко 
прокључа, смањити ватру, па лагано мешајући 
сипати смесу од жуманаца. Кувати још  2 минута 
на лаганој ватри.У врелу смесу додати исецкану 
чоколаду, па кад се растопи додати желатин. 
Добро умутити миксером.Павлаку умутити у 
шлаг и сјединити  с филом. Лагано умешати 
млевене лешнике. Охлађен фил истрести н акору 
(у оквирену обручем) и ставити у фрижидер да 
се стегне. Са стегнуте торте уклонити обруч и 
обложити млевеним лешницима.

ПРИПРЕМА:  Тесто: Кромпир скувати у љусци. Кад се 
скроз охлади, ољуштити и нарендати. Хладан путер нарендати 
у кромпир. Додати брашно и замесити тесто. Оставитига у 
фрижидеру док се припрема фил.

Фил: Празилук исецкати и продинстати. Додати исецкане 
шампињоне, а затим исецкану блитву. Динстати док блитва не 
омекша. Посолити и побиберити по укусу. Кад се поврће охлади, 
додати нарендан качкаваљ. Скробно брашно растопити у 
павлаци. Умутити беланца са мрвицом соли. Помешати поврће, 
павлаку за кување, жуманца и на крају додати умућена беланца.
Од теста направити лоптице (количина зависи од величине 
калупа за мафине). Подмазати калуп за мафине и обложити 
тестом дно и ивице калупа. Сипати фил и пећи у загрејаној рерни 
на 200°Ц око 30 минута, а затим пећи само одоздо још 15 минута.

Кора:
5 јаја
150 г шећера
2 ванилин шећера
120 г брашна
60 г густина
пола кесице прашка за 
пециво

Фил: 
1 конзерва компота од 
ананаса
40 г густина
60 г шећера
500 мл умућене слатке 
павлаке
1 кашика шећера у праху
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ЦентарМиленијум, гледалаца 200, судије: Белошевић, 
Милојевић, Пешић

ВРШАЦ: Милошевић 3, Димић 16 (5 ск), Дукић, Ћирковић 
7, Аџић 18, Грушановић 2, Мајсторовић, Газибеговић 8 (7 
ск, 4 ас), Савовић 2 (4 ск), Ђурић 6, Вранеш 5 (6 ск), Билер 
28 (7 ск, 4 ас).

ДУНАВ: Ковачевић 3, Ивић 1 (5 ск, 4 ас), Митровић 18, 
Јузбашић 3. Драшковић, Вуковић 4, Нешовић 3, Миљковић 
3, Белоица 6 (6 ск), Миљеновић 11, Малиџан 20 (8 ск).

Вршчани су после дужег времена заиграли у складу са 
жељама својих симпатизера и квалитетом који поседују и 
остварили убедљив тријумф против Дунава. Тим тренера 
Зорана Тодоровића од првог минута загосподарио 
је тереном, доминирао у свим сегментима игре и већ 
после десет минута стекао 18 поена предности. Гости су 
у другом периоду успели да дођу до даха, али са свега 
два надахнута играча, Митровићем и Малиџаном, нису 
моглиозбиљније променити ток меча који су и даље 
потпуно контролисали мотивисани Вршчани. Почетак 
другог полувремена личио је на почетак утакмице, 
чврстом одбраном и широким спектром нападачких 
решења, чији су идеолози били сјајни Билер, незадрживи 
Димић и поуздани Аџић, Вршчани су у финишу треће 
четвртине дошли до максималне предности од плус 30 
(82:52). У последњем периоду гости су дали све од себе да 
избегну катастрофу, али коначан утисак није драстично 
промењен. Вршац је убедљивом победом остварио бољи 
скор у међусобном односу два тима што у коначном 
поретку може имати значај. Једина брига тренеру Вршца 
Тодоровићу уочи завршнице лиге је повреда капитена 
Савовића који је морао да напусти терен 6 минута пре 
краја.

Б. Ј.

ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ ЗА КОШАРКАШИЦЕ

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ У ДУДОВОЈ ШУМИ
СПАРТАК – ВРШАЦ 79:53 (13:12, 22:7, 17:14, 27:20)

Кошаркашице Вршца доживеле су пораз у 14. колу 
Друге лиге Србије на гостовању у Суботици где су 
домаћем Спартаку пружиле отпор само у првој и трећој 
четвртини. Изабранице тренера Мирослава Кањевца 
у суботу у Центру Миленијум, са почетком у 17 часова, 
играју против последњепласиране Љубовије.

ВРШЧАНИ ВАЖАН ТРИЈУМФ У БОРБИ ЗА ОПСТАНАК ТРАСИРАЛИ У ПРВОЈ ЧЕТВРТИНИ

БИЛЕР И АЏИЋ УЛОВИЛИ АЛАСЕ
ВРШАЦ – ДУНАВ 95:75 (30:12, 26:27, 28:15, 11:21)

КО Ш А Р К А

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 23. КОЛО

Металац - Тамиш  76 : 71
Војводина - Динамик  65 : 95
Нови Пазар - Слобода  94 : 82
ОКК Београд - Младост  103 : 75
Колубара - Борац  64 : 81
Вршац - Дунав    95 : 75
Напредак - Златибор  72 : 79
 
1.Борац  23  20  3  43
2.Слобода  23  19  4  42
3.Нови Пазар  23  16  7  39
4.Златибор  23  14  9  37
5.Дyнамиц  23  14  9  37
6.Младост  23  13  10  36
7.Напредак  23  10  13  33
8.Колубара   23  10  13  33
9.Металац  23   9  14  32
10.ОКК Београд 23   8  15  31
11.Вршац  23   8  15  31
12.Дунав  23   8  15  31
13.Тамиш  23   7  16  30
14.Војводина  23   5  18  28

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ  14. КОЛО

Дуга - Арт Баскет   54 : 69
Карабурма - Раднички 2016  57 : 69
Љубовија - Милешевка   65 : 81
Спартак - Вршац   79 : 53
Раднички (Б) - Србобран  73 : 77

1.Арт Баскет  14  14  0  28
2.Раднички 2016  14  11  3  25
3.Дуга   14  10  4  24
4.Милешевка  14   8  6  22
5.Спартак  14   8  6  22
6.Раднички (Б)  14   6  8  20
7.Вршац  14   5  9  19
8.Карабурма  14   4  10  18
9.Србобран  14   3  11  17
10.Љубовија  14   1  13  15

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 14. КОЛО

Ужице - Борац    1 : 3
Топличанин - К.Митровица 3 : 0
Банат - Лозница   3 : 1
Баваниште - Карађорђе  0 : 3
Футог - Дубочица  1 : 3
 
1,Борац  14  12  2  
2.Дубочица  14  12  2  
3.Карађорђе  14  12  2  
4.Банат  14  11  3  
5.К.Митровица  14   6  8  
6.Топличанин  14   5  9  
7.Футог  14   4  10  
8.Баваниште  14   3  11  
9.Ужице  14   3  11  
10.Лозница  14   2  12  
 

Седмодневним боравком у Убу 
фудбалери ОФК Вршца финиширали су 
зимске припреме за наставак такмичења 
у Српској лиги Војводина и Купу Јужног 
Баната. Вршчани су у генералним пробама 
одмерили снаге са Борцем из Сакула и 
Јединством из Уба, али упркос поразима 
у тим дуелима (Борац 1:2, Јединство 
1:3), тренер Ненад Мијаиловић не крије 
оптимизам после комплетно обављеног 
посла у зимској паузи.

-Пре свега морам да истакнем да смо 
у Убу имали изванредне услове  за рад, 
од услуге и терена до противника, све је 
било на врхунском нивоу. Што се тиче 
последње две провере биле су изузетно 
корисне, јер смо пробали разне варијанте 
да би нашли најбоље решење за саставе 
који ће на терен истрчати у финалу Купа 
и у првом колу пролећног дела сезоне. 
Имајући у виду да Сарајлин због картона 
нема право наступа у првом колу а под 
знаком питања је и у финалу Купа због 
лакше хируршке интервенције коју је 
имао, правимо неколико нападачких 
опција. Такође, нећемо моћи да рачунамо 
на Филипа Илића због повреде зглоба,  
каже Мијаиловић.

Стратег ОФК Вршца истиче да је 

неопходно имати неколико варијанти 
састава на располагању јер се ситуација 
умногоме променила одласком Видакова 
који је био бонус играч.

-Неки досадашњи стандардни 
првотимци мораће на клупу да би 
испунили услов у вези бонус играча, али 
мислим да имамо довољно квалитетних 
појединаца који ће бити у стању да држе 
ниво игара из јесењег дела сезоне. 

Први такмичарски меч за ОФК Вршац 
је финале купа јужног Баната против 
Младости из Омољице. Меч се игра у 
Панчеву и биће то треће финале купа 

јужног Баната за ОФК Вршац. У претходна 
два није успео да дође до тријумфа.

-Младост из Омољице је екипа која 
квалитетом заслужује место у вишем 
рангу. Екипа је одлично селектирана, 
добро припремљена и добро вођена. 
Очекује нас тежак задатак, али ми 
желимо победу, јасан је Мијаиловић.

Фудбалери ОФК Вршца у првом 
пролећном колу, у суботу 7. Марта, 
дочекују на Градском стадиону Раднички 
из Сремске Митровице.

Б.Ј.

ФУД БА Л
ФУДБАЛЕРИ ОФК ВРШЦА ЗАВРШИЛИ ЗИМСКЕ ПРИПРЕМЕ И ОЧЕКУЈУ ТАКМИЧАРСКЕ МЕЧЕВЕ

МИЈАИЛОВИЋ: СПРЕМНИ СМО

Корак ка сигурној луци: Милош Вранеш
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Фудбалери ОФК Вршац у Убу

Овог викенда је у Београду,одржано 
Првенство Србије у вишебоју за све 
категорије. Такмичари вршачке Атине 
постигли су изванредан успех освајањем 
сребрне медаље Марка Младеновског и 
пласманом у прву трећину чак 4 такмичара. 
Укупно је било пријављено 28 такмичара у 
тробоју(спринт 60м, бацање кугле и скок у 
даљ),што чини ово такмичење међу најјачима 
у последњих 5-6 година у конкуренцији 
млађих пионира.

Марко Младеновски истрчао је 60 м за 

8,32 ,бацио куглу од 3кг чак 10,55м и скочио 
у даљ 4,96 м, и освојио укупно 2229 бодова. 
Прво место је заузео Лука Томић,такмичар 
Младости из Земуна који је освојио укупно 
2314 бодова.

Одличан наступ је имао и Марко Танкосић 
који је трчао 60м-8,99,бацио куглу 10,19м и 
скочио у даљ 4,28м,и освојио укупно 1904 
бода, што је било довољно за осмо место. Раме 
уз раме су му били клупски другови Душан 
Кнежевић, и Немања Дамјан који су оборили 
своје личне рекорде у свим дисциплинама. 

Кнежевић је постигао следеће резултате:60м-
8,81с, кугла 8,40м,скок у даљ 4,42 м, док је 
Дамјан постигао на 60м -8.81с, кугла 8,76 м и 
скок  даљ 3,75 м. Наступио је добро и Алекса 
Вејиновић,60м -10,22с, кугла 4,19м и скок у 
даљ 3,27м.

- Ово је једна нова генерација такмичара 
Атине, која ће надмашити претходну и пред 
којомје  будућности и на међународној 
сцени- рекао је тренер Атине Срђан 
Јовановић.

АТЛ Е Т И К А
ВРШАЧКИ ПИОНИРИ ОДЛИЧНИ НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ У ВИШЕБОЈУ

СРЕБРНА МЕДАЉА ЗА МАРКА МЛАДЕНОВСКОГ
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