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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”

Спроводећи поступак комасације током 
2018. и 2019. године Вршац се наметнуо 
као лидер у Србији у овом поступку, каже 
за „Вршачку кулу“ Слободан Јованов. 
У разговору о протеклој години када је 
у питању један од важнијих ресора за 
територију Града Вршца, члан Градског 
већа за пољопривреду говорио је 
пројектима који су обележили годину за 
нама као и о плановима за 2020. годину.

Доста добрих ствари урађено је у ресору 
пољопривреде на нашој територији, али 
утисак је да се највише причало, не само 
код нас већ и у другим местима, о лошим 
стварима. О паљењу жетвених остатака на 
њивама које је изазвало велике проблеме.

- На жалост, и поред пуно приче о 
добробити заоравања жетвених остатака, 
због несавесних појединаца којих има у скоро 
сваком селу,горело је јесенас пуно њива. 
Поред угрожавања саобраћаја нанета је 
велика штета како њивама тако и објектима, 
приватним воћњацима, кошницама заједно 
са пчелама. Једно лице је преминуло 
покушавајући да сачува свој усев, чиме је 
читав догађај добио трагичне димензије. 
Сваке године, на сваком скупу, на сваком 
збору грађана наглашавамо да је то законом 
забарањено. Пољочуварска служба је за 
десетак лица написала пријаве и проследила 
их полицији, али слаба је то утеха за трагедију 
која није спречена.

Чиме сте најзадовољнији када је у 

питању ваш ресор у протеклој години?
- Без дилемето је комасација. Град Вршац 

изузетно добро спороводи овај поступак, 
а током 2018. И 2019. наметнуо се као 
лидер у Србији што је препознала немачка 
организација за међународну сарадњу. У 
Влајковцу, Уљми и Избишту у током 2019. 
године завршена је друга и започета трећа, 
завршна фаза комасације. То је уједно највећи 
пројекат на територији Републике Србије 
по питању комасације пољопривредног 
земљишта и спроводи се на преко 15.300 
хектара. Учесници су јесенас уведени у нове 
поседе односно новоформиране парцеле. 
Ових дана се очекује да се започне са 
крчењем растиња код учесника комасације 
који су исказали потребу за тим, а почетком 
априла месеца очекује се издавање решења 
о расподели комасационе масе и у току маја 
месеца предаја свих елабората Републичком 
Геодетском заводу. На тај начин завршили 
би комасацију у тим катастарски општинама. 
Што се тиче локалне самоуправе даље 
поступање је у надлежности службе Катастра 
непокретности односно Републичког 
Геодестког завода.

Током 2019 године спроводили сте 
борбу против узурпације државног 
пољопривредног земљишта. Какви су 
резултати на том плану?

- Комисија за узурпацију Града Вршца 
утврдила је,  уз помоћ пољочуварске службе 
која је 24 часа дневно вршила надзор, 

узурпацију на око 60 хектара. Са узурпираног 
земљишта скинути су усеви.

На недавно завршеној манифестацији 
Дани младих вина произвођачи су могли 
да чују занимљива предавања од стране 
врхунских стручњака. Колико је едукација 
важна за пољопривреднике?

- Са удружењима пољопривредника 
која постоје на Територији Града Вршца 
радило се на пружању информација како 
да што боље ојачају своје капацитете, док 
су они кроз своје пројекте, које је Град 
Вршац суфинасирао, изразили потребе 
својих удружења. У зимском периоду, када 
је мало пољопривредних радова у пољу а 
пољопривредници имају више времена, 
организовали смо саветовање у Градској 
кући на тему виноградарства и воћарства 
где је акценат био на механизованој берби 
која је све атрактивнија услед недостатка 
радне снаге у пољопривреди. Било је 
саветовања из области пчеларства, органске 
производње, где је главна тема била поступак 
сертификације и конверзије односно 
сам прелазак на органску производњу. 
Предавања су одржали најбољи стучњаци из 
тих области у нашој земљи, нарочито можемо 
да се похвалимо одличном сарадњом са 
Пољопривредним факултетом у Новом Саду, 
Катедром за воћарство и виноградарство, где 
професори редовно сваке године преносе 
новине из науке нашим пољопривредницима. 
У сарадњи са привредном комором и НАЛЕД-
ом одржана је презентација о електронској 
пријави сезонских радника у пољопривреди 
за послодавце који имају потребе јер је 
нов закон о поједностављеном радном 
ангажовању у пољопривреди почео да се 
примењује од 1. јануара 2019. године.

Области о којима  се доста причало 
прошле године биле су систем одбране од 

градоносних облака и изградња атарских 
путева.

- Град Вршац помогао је функционисању 
система одбране од града додатно 
финансирајући рад противградних стрелаца 
који дејствују на територији Града Вршца. 
За то је издвојено око 3 милиона динара. 
Планирана су и ове године средства за 
додатно финансирање противградних 
стрелаца. Када су у питању атарски путеви, 
урађени су на пет катастарских парцела са 
тврдом подологом КО Велико Средиште у 
дужини од 4 км. Укупна вредност инвестиције 
је била 17 милона динара. Морам да 
нагласим да је Град Вршац увео новину и 
почео изградњу атарких путева са чврстом 
подлогом, који се протеклих деценија нису 
радили на тај начин.

Шта је у плану у 2020. години у области 
пољопривреде?

- План за ову годину је да се ураде 
програми за све Катастарске Општине на 
територији Града Вршца где није спроведена 
комасација како би се насатавило са 
укрупњањем пољопривредног земљишта 
као највећом помоћи пољопривредницима 
. Укупна површина пољопривредног 
земљишта на територији Град Вршац 
је 65.000 хектара и када се спроведу ти 
програми комасација ће бити завршена на 
површини од 35. 000. Преостаће још око 
30.000 хектара пољопривредног земљишта 
који ће се уредити новим програмима.
Ове године је у плану у комасационим 
подручјима чишћење канала у дужини од 35 
км.У сарадњи са Покрајнским секретаријатом 
за пољопривреду и Водама Војводине до 
сада је очишћено 30 км каналске мреже за 
одводњавање и ископано је око 4 км нових 
канала у Вршцу и КО Уљма у склопу израде 
Ретензија у Уљми .

Како сте задовољни сарадњом са 
вишим нивоима власти у протеклој 
години?

- Имали смо јако добру сарадњу са вишим 
нивоима власти, пре свега неколико посета 
министра пољопривреде нашим насељеним 
местима где су пољопривредници имали 
прилику да разговарају и добију информације 
из прве руке о мерема аграрне политике и 
планираним конкурисима. Са Покрајинским 
секретаријатом за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство као подршку 
буџету Града Вршца добијена су значајна 
средства за изградњу атарских путева, 
уређењу каналске мрезе а највише средстава 
за комасације које су при самом крају, 
такође веома значајан пројекат за одбрану 
од поплава финансира Министарство 
пољопривреде у сарадњи са Светском 
банком,а то је уређење потока Месић.

Б.Ј.

СЛОБОДАН ЈОВАНОВ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВРШЦА ЗАДУЖЕН ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ:

ВРШАЦ, СРПСКИ ЛИДЕР У СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ

Слободан Јованов, 
члан Градског већа за пољопривреду

Туристичку понуду Војводине, односно 
Србије на недавно одржаном Међународном 
сајмутуризма у Будимпешти „UTAZAS 2020“, у 
организацији Привредне коморе Војводине 
(ПКВ), Покрајинског секретаријата за привреду 
и туризам и Туристичке организације Војводине 
(ТОВ), представило је 35 туристичких и 
угоститељских предузећа на заједничком штанду 
– ПКВ, Привредна комора Србије, ТОВ, Агенција 
за управљање лукама, Центар београдских 
фестивала, Удружење дунавски пропелер, 
Туристичка агенција „Alfa travel see“, Туристичка 
организација Суботица, Хотел Президент 
Палић, „Vitin fruits“ Суботица, Аероклуб „Иван 
Сарић“ Бачка Топола, Туристичка организација 
Сомбор, Апартмани „Royal“ Сомбор, Туристичка 
организација Сента, Пансион Ана Сента, 
Туристичка организација Мали Иђош, Вила 
Пипач, Салаш Катаи Мали Иђош, Винарија 
Деурић Мала Ремета, Дестилерија Калпак 
Врбас, Удружење бања Србије, Винарија Чока, 
ракије Бенишек Веселиновић, Пастаи тестенине, 
ресторан „Бачки двор“ са језера Провала 
из Вајске, Кластер Делиблатска пешчара, 
Туристичка организација Нови Бечеј, Туристичка 
организација Темерин, Удружење домаћина 
Тотово село, Агенција за туризам Арача, 

Удружење домаћина Скореновац, Туристичка 
агенција „Dani-tours“ Скореновац, Туристичка 
агенција „Kompas tourism&travel“ Нови Сад, 
„Omniturs“ Београд, Хотел „Mama Shelter“ 
Београд.

У делегацији ПКВ били су секретар Удружења 
услуга Бранислав Мамић, виши саветник за 
туризам Драгица Самарџић и директорка 
„Панонија ПКВ“ Борислава Прстојевић. Том 
приликом, Драгица Самарџић рекла је да 
Војводина има јако добру сарадњу са партнерима 
из Мађарске и да велики број туриста долази у 
Србију и Војводину.

„Нарочито су им занимљиви програми 
сеоског туризма, јер желе да упознају традицију 
и културу становништва које живи у Војводини. 
Део едукативног програма у њиховим школама 
је у вези са локалним заједницама које живе 
у Војводини“, рекла је она и додала да су 
организатори ове године објединили све оне 
излагаче који имају интерес да се представе на 
мађарском тржишту. 

„Ако посматрамо 2019. годину, у Војводини је 
укупно остварено повећање долазака туриста од 
4,3 одсто, у односу на исти период 2018.године“, 
рекао је Мамић и подсетио је да ПКВ константно 
ради на унапређењу пословне сарадње са 

партнерима из иностранства, а нарочито са 
онима из Мађарске и да је пре неколико дана, 
председник ПКВ Бошко Вучуревић потписао 
Анекс споразума о пословној сарадњи у области 
здравственог туризма са привредним коморама 
у Ријеци и Сегедину. 

Директорица ТОВ Наташа Павловић истакла 
је да су до сада туристи из Мађарске, када је у 
питању Војводина, били на четвртом, а сада су на 
трећем месту по броју посета.

Да је дошло до повећања броја туриста из 

Мађарске, сведоче и представници салаша 
Катаииз Малог Иђоша, који се на овом сајму 
представљају већ десет година.

„Овде у Будимпештиостваримо много 
контаката, од којих нам у посету дође између 
60-70 одсто, што индивидуално, што у групним 
посетама. Из тог разлога, нама изузетно значи 
појављивање на овом сајму“, рекла је Ана 
Марија Катаи и додала да је дефинитивно дошло 
до пораста броја мађарских гостију на овом 
војвођанском салашу.

Војводина све интересантнија туристичка дестинација северним суседима

Добра сарадња са вишим нивоима власти: 
Слободан Јованов дочекује министра пољопривреде Бранислава Недимовића
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Велики број посетилаца похрлио 
је протеклог викенда Гудурицу, село 
уцртано у туристичку мапу Србије, на 
традиционалну манифестацију Дани 
младих вина, дан када произвођачи 
Бахусове капљице широм отварају 
своје подруме и гостима нуде божанско 
пиће. Овогодишња манифестација 
имала је рекордан број излагача, а на 
штандовима у гудуричком Дому културе, 
као и у гудуричким подрумима, своја 
дела изложила су 24 произвођача. Међу 
њима је највише било излагача вина, али 
и произвођача ракије. Ове године по 
први пут су се на Данима младих вина 
учествовали и калемари.  Добродошлицу 
гостима пожелео је председник Савета 

месне заједнице Гудурица, Жељко 
Мрдаљ, а Дане младих вина свечано 
је отворила Градноачелница Вршца 
Драгана Митровић. Манифестацији је 
присуствовала и делегација Покрајинског 
секратаријата за пољопривреду коју 
је предводио помоћник покрајинског 
секретара Милорад Малић.

- Задовољство ми је што сам у Гудурици, 
селу ка коме данас воде сви путеви. 
Покрајински секретаријат је неколико 
гудуричких винарија помогао скромним 
средствима и у прилици смо да се 
уверимо да су та средства отишла у праве 
руке. Србија има преко 22.000 хиљаде 
хектара винограда, од тога је преко 5.000 
хектара у Војводини, што винарству даје 

озбиљан извозни потенцијал који је у 
прошлој години донео 18 милиона евра, 
истакао је Малић.

У разговору са винарима 
Градоначелница Драгана Митровић 
добила је информације који су проблеми 
произвођача и подсетила их да користе 
подстицаје покрајинске  и републичке 
Владе.

- Гудурица има велики потенцијал 
за развој туризма у Вршцу и због тога 
су буџетом за ову годину предвиђена 
средства за израду пројектно 
техничке документације за изградњу 
канализационе мреже у Гудурици 
и Великом Средишту, нагласила је 
градоначелница.

Манифестација је почела стручним 
предавањем доктора Владимира 
Пушкаша, професора са Технолошког 
факултета у Новом саду, који је говорио о 
стабилизацији младих вина, проблему са 

којим се мали произвођачи често сусрећу.
- Свака година је другачија и 

захтева другачије методе и средства 
стабилизације вина. Мали произвођачи 
често немају довољно техничких 
могућности да негу младих вина 
реализују како треба, не пошаљу узорке 
у лабораторију на контролу стабилности 
и због тога се касније у флашираном вину 
јављају замућење и талог. Ово предавање 
је управо циљу избегавања нежељених 
последица, рекао је професор Пушкаш.

Манифестацију Дани младих вина осим 
Града Вршца и Покрајинског секратаријата 
за пољопривреду подржали су 
Туристичка организација Вршац, Село 
плус, МЗ Гудурица, као и Удружења жена 
Гудурица и „На извору поточића“ из 
Месића, чијим су се ђаконијама служили 
гости манифестације.

Б. Ј.

ТРАДИЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА У ГУДУРИЦИ ПРИВУКЛА ВЕЛИКИ БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА

РЕКОРДАН БРОЈ ИЗЛАГАЧА НА ДАНИМА МЛАДИХ ВИНА

Као прва тачка Дневног реда разматрана је Одлука о поступку 
продаје принудно уклоњених возила, по основу Закона о 
комуналним делатностима који прописује поступак продаје ових 
возила,рок је 120 дана дат власницима да преузму возила, затим, 
након позива од стране Комуналног предузећајош 15 дана, а након 
тога се расписује Јавни позив на порталу Комуналног предузећа 

за продају ових возила.
- За ова возила спроводи се поступак јавног надметања а 

возила се продају као отпадна возила без права на регистрацију. 
Право учешћа на јавном надметању имају правни субјекти који 
су регистровани за поступање са одпадом. Сматра се да су 
власници напустили та возила и она се продају по поступку како је 
уређено овом одлуком, објаснио ие Босиљко Доневски, начелник 
Одељења за комуналне и стамбене  послове.

Након усвајање прве тачке Дневног реда усвојена је Одлука о 
комуналном инспекцијском надзору.

- Одлуком о Комунално инспекцијском надзору се пре свега 
прецизира и одређује на који начин поступа инспекцијска 
комисија приликом вршења инспекцијског надзора као и 
овлашћење и дужности комуналне инспекције. Доношењем ове 
одлуке унапредиће се рад комуналне инспекције и исти ће бити 
ефикаснији, рекао Иван Здјелар, начелник инспекцијских послова 
у образложењу одлуке.

Затим је разматрана и усвојена Одлука о покретању поступка 
отуђења катастарске парцеле у Малом Жаму из јавне својине у 
својину града Вршца јавним надметањем, донето је и Решење о 
именовању Градске изборне комисије.

Као додатне тачке пред одборницима су се нашле још две 

тачке, доношење Решења о давању сагласности Надзорном 
одбору ЈКП „2.октобар“ о усвајању ценовника за одржавање улица 
и путева на територији града Вршца и доношење Одлуке о давању 
сагласности на коначан нацрт Јавног уговора јавно-приватног 
партнерства за вршење услуге замене дела постојећих светиљки 
из система јавног осветљења применом мера уштеде енергије лед 
осветљење.Све тачке усвојене су једногласно.

Б.Ј.

ОДБОРНИЦИ ЗАСЕДАЛИ У ГРАДСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

ОДРЖАНА 46. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Јавно комунално предузеће “Други октобар” 
Вршац, спровео је велику акцију чишћења 
канала на потезу Делиградске и улице Николе 
Нешковића, од Нове бувље пијаце до Пречистача 
отпадних вода, а на иницијативу Месне 
заједнице Братство јединство, што је подржао 
и велики број грађана, које ни лоше време није 
спречило да се окупе и дају допринос уређењу 
Града. Директор ЈКП “Други октобар”, Јован 
Кнежевић, изразио је задовољство подршци 
коју су грађани пружили овој акцији:

- Канал који се простире овим делом града 
дуго није очишћен и сада је Град Вршац створио 
формално-правне, финансијскеуслове, док 
је техничке технички услове обезбедило ЈКП 

„Други октобар“. Иницијатива је покренута од 
стране месне заједнице односно грађана а 
ми ћемо и у наредном периоду настојати да 
спроводимо акције оваквог типа, да уређујемо 
заједно наш град. Овог пута чистимо канал 
и уређујемо банкине одржавамо, али биће и 
других акција које ћемо заједно спровести, али  
увек на иницијативу грађана и у сарадњи са 
Градом. Драго ми је што могу даконстатујем да су 
се грађани одазвали у великом броју, нагласио је 
Кнежевић.

Град Вршац и ЈКП “Други октобар” унапред 
ће грађане обавештавати о терминима акција 
преко месних заједница и средстава јавног 
информисања.

АКЦИЈА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“

УРЕЂЕЊЕ КАНАЛА У ДЕЛИГРАДСКОЈ И У НИКОЛЕ НЕШКОВИЋА

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗАПОЧЕЛА 
ИЗБОРНЕ РАДЊЕ

Градска изборна комисија Града Вршца обавештава 
грађане да је 4. марта 2020. године одржала конститутивну 
седницу на којој је усвојила Пословник о раду Градске изборне 
комисије и Обрасце за спровођење изборних радњи. 

Градска изборна комисија обавештава регистроване 
политичке странке, коалиције регистрованих политичких 
странака, као и групе грађана које желе да учествују на 
локалним изборима да могу да преузму изборни материјал у 
згради Градске управе Града Вршца, Трг победе 1, сваког дана 
од 7 до 20 часова.

Добродошлица: Жељко Мрдаљ, председник МЗ Гудурица, са Градоначелницом Митровић и 
представницима Покрајинског секретаријата за пољопривреду

У посети гудуричким винарима
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 10. Правилника o средствима за подстицање програма или недостајећег дела средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења у области пољопривреде, руралног развоја и заштите животне средине („Службени лист Града Вршца“ бр. 
13/2018), Градско веће Града Вршца, дана 27.Фебруара .2020. године,

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање програма/пројеката у области  пољопривреде на територији града Вршца у 

2020. години,у укупном износу од 1.200.000,00 динара

Град Вршац суфинансираће програме/пројекте из области 
пољопривреде који доприносе развоју и унапређењу: сточарства, 
ратарства, воћарства, повртарске производње,виноградарства и 
винарства на територијиГрада Вршца са следећим приоритетима:

• програми/пројекти који су усклађени са Стратегијом развоја 
пољопривреде на територији града Вршца;

• програми/пројекти који су везани за заштиту географског 
порекла пољопривредних производа са територије града Вршца 
и представљање на сајмовима;

• програми/пројекти који унапређују рад удружења(набавка 
опреме, штампање пропагандног материјала, организовање 
манифестација,адаптацију објеката удружења, изградња нових 
објеката,побољшање услова рада);

• програми/пројекти који представљају иновацију органске 
пољопривредне производње,едукацију младих и жена на 
селу,очување традиције, каои други пројекти/програми који су 
обухваћени стратешким развојем пољопривреде на територији 
града Вршца.

 

О п ш т и    у с л о в и   к о н к у р с а

1.Право учешћа на Конкурсу имају искључиво:удружења 
грађана, организације и савези регистровани на територији 
града Вршца, односно имају седиште или огранак и делују на том 
подручју као градске, међуградске или републичке организације.

Појединачно давање не може бити веће од 250.000,00 динара.

2. Критеријуми за доделу средстава су:
-  усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса и 

конкурсне документације и
-  да је подносилац пројекта/програма поднео извештај о 

утрошку средстава добијених из буџета Града Вршца за 2019. 
годину и извештај о реализацији барем једног пројекта/
програма за оне који први пут конкуришу за средства уколико су 
конкурисали за одговарајуће пројекте/програме. 

- Подносиоципројектакојипрвипутконкуришунеопходноје
дадоставекратакизвештајодосадашњимактивностима,наступим
аислично,анајвишенаједној страниА4формата.

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцукоји је саставни део 
конкурсне документације и може се наћи на сајту Града Вршца 
www.vrsac.comили на писарници Градске управе у Вршцу, Трг 
победе 1.

Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа 
документација:

-копијарегистрацијеподносиоца/корисника средставакоднадл
ежногорганасаописоми шифром делатностизакојујеподносилац/
корисникрегистрован(достављање Обавештења о разврставању),

-основниподациoподносиоцу/кориснику средстава,
- детаљан опис пројекта/програма и детаљна финансијска 

конструкција – опис, методе и начин реализације, план и врсте 

активности, корисници обухваћени пројектом и друго (приложити 
опис највише на 2 странице, уз детаљан опис могуће је приложити 
публикације, други штампани материјал, као и аудио, видео, 
дигитални и други материјал о пројекту или подносиоцу) 

-извештај о утрошку средстава добијених из буџета за 2019. 
годину и извештај о реализацији барем једног пројекта за оне 
који први пут конкуришу за средства. 

3.Пријаве на Јавни конкурс подносе се од дана објављивања 
Јавног конкурса, закључно са 31.мaртом 2020. године у 
писарнициГрадске управе Града Вршца или на адресу Град 
Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац, са назнаком за Јавни конкурс 
за суфинансирање програма/пројеката у области пољопривреде 
на територији града Вршца у 2020. години.

Конкурсна документација се не враћа. 

4. Пријаве које буду достављене након наведеног рока и са 
непотпуном документацијом и пријаве послате факсом или 
електронском поштом, непотписане и неоверене, као и пријаве 
корисника којима је Град Вршац претходних година доделио 
средства за суфинансирање пројеката, а који нису поднели 
извештај о њиховој реализацији, неће бити разматране. 

5. Поступак за доделу средстава води Комисија за спровођење 
Јавног конкурса за расподелу буџетских средстава за рад и 
суфинансирањеудружења грађана, која у року од 15  дана од дана 
закључења Јавног конкурса, доставља предлог за расподелу 
средстава Градоначелнику.

6. Градоначелник доноси Решење о додели средстава 
опредељених Јавним конкурсом за 2020. годину у року од 8 дана 
од дана пријема документације од стране Комисије.

7. Решење о додели средстава објављује се у средствима јавног 
информисања, на сајту Града и у „Службеном листу Града Вршца“.

8. На основу Решења о додели средстава, Градоначелник 
закључује уговор са корисником средстава, у коме ће се 
регулисати међусобна права и обавезе, након чега ће се извршити 
уплата додељених средстава.

9. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, ако 
се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и 
информацију или да изврши контролу на лицу места, односно 
захтева испуњење додатних услова.

Јавни конкурс објавити06.мaрта 2020.године на сајту Града 
Вршца и у листу ,,Вршачка кула” .

10.Буџетом Града Вршца у 2020. години за суфинасиране 
програма/пројекта у области пољопривреде обезбеђена су 
средства у износу од 1.200.000,00динара.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драгана Митровић
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Од кога сте наследили таленат за 
музику?

-У нашој породици сви су се 
некако бавили музиком, и са мамине 
и са татине стране, мада нико није 
био професионалан музичар. Мој 
деда је свирао у фанфари, скоро све 
инструменте, баба је лепо певала, тата 
је од њих наследио таленат и годинама 
је, као аматер, певао. Био је и солиста 
на Радио Новом Саду, певао је народну 
музику. Мама ми је била солиста у хору 
Учитељске школе. Код нас се у породици 
увек певало, свирало, и то ме је некако 
усмеравало полако. 

У Вршцу у то време није постојала 
музичка школа. Срећни смо да је данас 
имамо па видимо на улици децу са 
разним инструментима како шетају. 
Сећам се да су мене гледали као 
марсовца док сам, као дете, пролазио 
кроз град са виолином у рукама. 

Реците нам нешто о себи, свом 
детињству. Где сте рођени?

- Рођен сам у Вршцу, 1979. Моја мама 
Силвија Мандреш Чинч је из Банатског 
Новог Села. Знају је као ликовног 
педагода, као сликара, била је доста 
активна у Вршцу као ликовни уметник. 
Тата Николае Чинч се аматерски бавио 
музиком, као што сам већ поменуо. 
Иначе, био је у другим водама - био 
је шеф рачуноводства у разним 
установама. У пензију је отишао као шеф 
рачуноводства у Градској кући.  

Презиме Чинч је ретко, на румунском 
значи 5, број пет. Постоји писани траг да 
се у Николинцима презиме Чинч јавља 
још у 17. веку. Иначе, Николинци су били 
врло активни у музици. Николиначки 
аматерски оркестар био је годинама 
јако, јако добар.

Када сте и како ушли у свет 
музике? 

- Са 5-6 година играо сам се са неком 
виолином коју су ми родитељи купили. 
Било је то тада више играње, свиркање. 
Са непуних 8 година, родитељи су ме 

дали на часове код наставника музике 
Добринка Живојнова. Био је виолиниста, 
радио је у Школи „Вук Караџић“. Тада сам 
ја ишао на те часове, било је то одељење 
Музичке школе из Панчева, овде у Вршцу. 
Цело моје музичко школовање било 
је тешко, ишло се у Панчево на испите. 
Завршио сам тако нижу музичку школу, 
6 година. Нисам могао да се одлучим да 
ли ћу редовно у средњу музичку школу, 
или не, па сам изабрао обе варијанте. 
Тако да сам био и ученик вршачке 
Гимназије и ђак средње музичке школе у 
Панчеву. Морао сам годину дана да идем 
у Панчево и онда сам имао среће да се 
у Вршац преселио проф. Горан Кентера 
и његова супруга Јелена. Наставио сам 
код њега да идем на часове, полагао 
у Панчеву, а у вршачкој Гимназији сам 
био редован ђак. Било је доста тешко 
ускладити све те обавезе - два матурска 
испита, све је било дупло. Али, рад се на 
крају исплати. 

Где сте наставили образовање 
након тих средњих школа?

- Наставио сам музичку педагогију 
на Факултету музичке уметности у 

Темишвару. Биле су то петогодишње 
студије, најлепше успомене. Тада се 
појављује једна друга област којом се 
и данас бавим - духовна музика. Био 
сам тада члан темишварског црквеног 
хора Сперанца. Учио сам истовремено 
и црквено појање од врсних појаца у 
Цркви Свети Илија у Темишвару, скоро 
7 година. Након петогодишњих студија, 
уписао сам одмах докторске студије 
у Букурешту из области црквеног 
појања. Теза је била из области утицаја 
народне музике на црквено појање 
у Банату. Након тога завршио сам и 
мастер теологије у Темишвару, а сада 
сам студент друге године основних 
студија теологије. Црвић духовне музике 
појавио се  још док сам био дете. Биле 
су то године када није постојало велико 
интересовање за Цркву. Сећам се да ме је 
бака водила у цркву у Банатском Новом 

Селу, био сам задивљен када сам чуо 
црквени хор. Фасцинирали су ме хор, 
музика, сва та атмосфера. Наставило 
се то и за време студија и након тога. 
Активан сам у нашој Румунској цркви, за 
певницом, стално. Имам и доста радова 
из области црквеног појења. 

Која Вас је још музичка област 
привукла?

- Упоредо са класичном, бавио сам се 
и народном музиком, тако како се и бави 
- прво по слуху уз народни оркестар 
Дома културе из Николинаца, одакле је и 
мој отац. Био сам касније и члан оркестра 
КУД „Лућафарул“ из Вршца, а након тога 
сам и дириговао неколико година. Био 
сам члан оркестра Радио Новог Сада, 
наступао са њима, имао снимања. Један 
сам од оснивача оркестра Националног 
савета румунске националне мањине 
у Србији, ту сам и дириговао, поред 
других диригената. У оквиру Удружења 
„Банатик арт“, основаног 2008, које и 
данас водим, почео је да функционише 
професионални оркестар румунске 
народне музике „Банатска рапсодија“. 
Водио сам га око 5 година. Били су 
то млади румунски професионални 
музичари. Имали смо доста концерата, 
а публици нашој вршачкој вероватно 

смо познати по неколико концерата 
које смо имали са Георгием Замфиром, 
познатим румунским уметником. Било 
је велико искуство радити са њим, као 
и са осталим младим уметницима. То 
је сада стало, али удружење се бави 
неким другим стварима. Све је то било 
велика животна школа зато што сам, 
као диригент и председник удружења, 
морао да научим и друге ствари - писање 
уговора, путних налога... 

Где почиње Ваша професионална 
каријера?

- Након завршетка факултета, 2003, 
запослио сам се овде, у тада Вишој 
школи за образовање васпитача, сада 
је то Висока школа струковних студија 
за васпитаче „Михаило Палов“. Јако 
сам се добро осећао од самог почетка 
у тој школи. Била је и јеста пријатна 
атмосфера у колективу, подржавао 
се наш развој. Већ 16 година се бавим 

оспособљавањем будућих васпитача 
за рад са музичким садржајима, морао 
сам да се усавршавам: учешће на 
конференцијама, писање научних 
радова, приручника, књига... У 
међувремену, од 2012. сам ангажован 
на Факултету музичке уметности у 
Темишвару. Прво као асистент, а сада 
у звању доцента за предмете теорија 

музике, солфеђо и читање партитура. 
Тако да функционишем у 2 државе, 2 
система истовремено. 

Овде у вршачкој школи, поред 
наставе, постоје и друге активности. 
Стицајем околности сам и заменик 
директора, бавим се међународном 
сарадњом, координатор сам Еразмус 
размене међународних пројеката. 
Немам баш много времена за неки хоби. 
Иначе, сарађујем са Музичком школом, 

ЕУЂЕН ЧИНЧ, МУЗИКОЛОГ, ПРОФЕСОР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА МУЗИЧКЕ ПРЕДМЕТЕ У ВИСОКОЈ ШКОЛИ „МИХАИЛО ПАЛОВ“:

МУЗИКА СТВАРА БОЉЕ ЉУДЕ!
Еуђен Чинч је први професионални музичар у породици 

оба родитеља. На одлуку да се посвети озбиљно музици 
утицала је музикалност у фамилији где су се безмало 
сви чланови бавили музиком, али аматерски и то врло 
успешно. У музици је свестран, од класике преко народне 
до духовне музике из које је чак одбранио и докторат. 
Већ 16 година ради у Високој школи струковних студија за 
образовање васпитача „Михаило Палов“, али активан је 
и на темишварском Факултету музичке уметности где 
има звање доцента. Диригент је и члан бројних оркестара 
и хорова, а његова немерљива енергија води га да 
истовремено интензивно ради на више поља. У свему чега 
се дотакао, веома је успешан, јер га красе све позитивне 
особине које неизоставно воде до успеха. Најважнија је 
лична мотивација, каже, и зато не тражите изговоре, 
већ начине да остварите свој циљ!

у звању доцента за предмете теорија 
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оркестром Националног савета Румуна 
када ме позову. То, заиста, радим за своју 
душу. Био сам у ситуацији да диригујем 
оркестрима и хоровима, мада ми то 
никад није „лежало“. Одувек сам више 
волео да свирам, да певам, а не да 
диригујем. Радити са људима је тешко, 
зависити од њих, а имати одговорност. 
Сад сам члан вршачког хора „Распевани 
професори“, лепо ми је. Више волим 
извођачку страну, него да диригујем.

-Нисам никада јурио неке награде. 
Долазиле су из сфере народне музике, 
као солиста на фестивалима, са 
оркестрима које сам водио.

Шта је то што Вас је везало за 
музику?

-Музика је за мене била начин 
живота, од малих ногу. Да се не бавим 
професионално музиком, сигурно би се 
бавио озбиљно аматерски. Кад се неком 
обраћаш кроз музику, много лепше, 
отвореније комуницираш. То је начин 
размишљања, језик који не може донети 

зло, јер музика ствара боље људе!
-Данас се свуда око нас стимулише 

индивидуални успех. Јесте лепо бити 
солиста, али мени је увек некако пријао 
заједнички посао - оркестар, хор, 
доживети задовољство заједничког 
успеха. Данас је то ретко, зато и немамо 
оркестре, аматерске хорове. Ми се 
у Вршцу још и држимо. Као да цело 
друштво губи осећај задовољства 
заједничког успеха. Мене испуњава 
сваки део мог посла. Кад тога више нема, 
ставим га у страну. У животу се не треба 
бавити само једном ствари! Срећа је 
бавити се оним што волиш!

Музика Вас је спојила и са Вашом 
сродном душом, Вашом супругом?!

-Да, музика нас је повезала, били 
смо колеге на факултету. Моја супруга 
Роксана је професор музичке културе. 
Ради у више школа, као што је то данас 
судбина нас професора. У вршачкој 
Музичкој школи је наставник солфеђа, 
ради у нашој Гимназији и у школи у 
Куштиљу. Роксана је из Бузјаша, из 

Румуније. Знали смо се од прве године 
факултета, а почели да се забављамо 
у трећој, доста нам је требало. Кад смо 
завршили факултет, она је добила у 
Румунији посао, а ја овде. Скоро две 
године били смо тако раздвојени, 
одлучили смо да то мора да се пресече. 
За све је тада било боље да Роксана дође 
овде. Није било лако. Уопште није знала 
српски. Полако је учила, полако почела 
да ради и сада успешно предаје на 
српском језику. Није лако научити страни 
језик тако да можеш да предајеш. 

-Онда је 2010. дошао Фабијан, наш 
син. Ја сам некако рационалнији, а он је 
прави уметник- отворен, некад расејан, 
али јако весео. Стално је у некој песми, 
стално насмејан. Свира виолину, ученик 
је музичке школе, трећа година. Има 
надзор код куће и у школи. Он има свог 
професора и ја се ту не укључујем, само 
ако је потребно. Не желим ништа да 
форсирам, ако хоће, бавиће се музиком, 
ако не?! Има нашу пуну подршку да 
изабере свој пут. Полако већ креће 

на такмичења. Члан је вршачког хора 
„Распевано срце“, задовољан је.

Кажу да су уметници неки други 
свет. Јесу ли?

-Па, јесмо. Некад другачије гледамо, 
размишљамо, опуштенији смо. Оно што 

неки схватају озбиљно, ми неозбиљно, 
често кажу да смо некако другачије 
баждарени. А, као професионални 
музичари, другачији сте зато што имате 
свој начин размишљања. Музичар који 
ради на себи, усавршава се, мора да има 
свој систем - стални систем провере, 
нема ко ће да га мотивише, већ мора сам 
себи да буде подршка.

Колико је лепо, а колико тешко 
бавити се професионално музиком, 
класичном, данас у време експанзије 
свега и свачега на јавној музичкој 
сцени?

-Ако гледамо Европу и свет, као 
глобално тржиште, у прилици смо да 
видимо како изгледа продор младих 
музичара. Ништа им није ни мање тешко, 
ни лакше него у осталим областима. 
Тржиште је велико, конкуренција 
огромна. Данас вам диплома ништа не 
значи у било којој области. То је улазница, 
али ви свуда полажете аудуције и свуда 
треба да сте добри. Не зависи то само од 
професора, већ од самог уметника. Ми 
се на Високој школи бавимо даровитима, 

причамо о утицају породице, средине, 
ја имам мало другачије мишљење. Могу 
они да утичу повољно, али не значи 
да без утицаја породице и средине, 
нема успеха. Сетимо се Тесле, који 
је растао у сред недођије, и докле је 
догурао. И не само он, било је тога и у 
музичким породицама: Бах је живео 
без оца, Бетовена отац не само да 
није подржавао, већ је имао и неке 
друге преокупације. Треба да постоји 
нека унутрашња мотивација и тада се 
иде напред, а све оно остало може да 
вам помогне, али не значи да ће дати 
резултате. За успех је најважнија лична 
мотивација, да знате шта желите и да 
на томе радите. Увек кажем:“Уколико 
је здравља, што донекле не зависи 
увек само од нас, не постоји ствар на 
свету коју не можете урадити“. Кад сте 
здрави, можете доћи и до новца, и до 
образовања... али треба да се усмерите, 
да чините све на ономе што желите! Не 
тражити изговоре, већ тражити начине!
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Земља добила нови 
мали месец – макар привремено

ОД СЛУЧАЈНЕ ПЕВАЧИЦЕ ИЗ ЛОНДОНСКОГ 
МЕТРОА ДО ГЛОБАЛНЕ ЗВЕЗДЕ

Један астероид је очигледно ухваћен у гравитацији планете 
Земље и астрономи кажу да би то могао бити њен нови свемирски 
сусед, бар накратко, пише амерички технолошки сајт ЦНЕТ.

Астрономи из пројекта претраге свемира „Каталина” који 
финансира НАСА, кажу да су приметили да је један астероид 
ухваћен Земљином гравитацијом.

„Земља је привремено заробила један нови предмет - могући 
мини-месец који је назван ‘2020 ЦД3’ „ - објавио је у уторак Каспер 
Вирћос, учесник тог пројекта.

Додао је да је током ноћи 15. фебруара, његов тим из „Каталине” 
уочио тај предмет - мали астероид чији пречник је по његовој 
рачуници свега 1,9 до 3,5 метра.

Званична светска организација која се тиме бави - „Центар за 
мале планете”, потврдила је да је тај предмет близу Земље и да 
изгледа да је ушао у орбиту око ње пре око три године.

То је тек други од око милион познатих астероида за који 
се зна да је ушао у Земљину орбиту, написао је Вирћос и тиме 
објаснио да је то зато важно откриће.

Претходни сличан астероид, назван „2006 РХ120”, такође 
откриће „Каталине”, облетао је Земљу 18 месеци 2006. и 2007. 
године, преноси Бета.

Седиште пројекта „Каталина” је у Лунарној и планетарној 
лабораторији Универзитета Аризоне, у граду Тусону, где ради и 
астроном-истраживач Вирћос.

Извор: Политика

Свет је обишао снимак из лондонског 
метроа на коме непозната жена 
заустављена и замољена да отпева 
филмску хит песму „Шелоу” Лејди Гаге и 
Бредлија Купера.

Дама која је гласом све оставила без 
текста, зове се Шарлот Обери.

Захваљујући изненадном сусрету 
с комичарем Кевином Фрешвотером, 
њено име не престаје да се појављује у 
медијима.

 Гостовала је у емисији Елен Деџенерис, 
која јој је припремила необичне поклоне 
– годишњу карту за метро као и „скромну” 
напојницу од 10.000 фунти.

Шарлот је у разговору с Елен открила 
да пева већ 15 година, углавном на 
свадбама, а на њеном Инстаграм 
профилу може се видети како изводи 
песме Алише Киз, Витни Хјустон, Селин 
Дион и Принса.

 Њено извођење хита „Шелоу” 
налази се на Ајтјунс топ 40 листи, а неки 
обожаватељи сматрају да Шарлот чак и 
физички подсећа на Лејди Гагу.

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

Велике приче су заједнички 
снови људи о идејама тако опасним 
и неостваривим  да су се тајанствено 
појављивали у сновима као искре о 
слободи, једнакости, братству, правди.

Безбројне књиге о великим 
причама као да су нестале, остале су 
само неугледне корице.

Посматрати Пајин Триптихон 
као жанр сцену грађанског живота 
препорука је за оне који болују 
од духовне катаракте коју може 
излечити дубља порука ове слике. 
То су дискретно натукнуте идеје 
велике приче, братства, једнакости и 
слободе. Чини се да у Пајино време 
није у Вршцу било газди, капиталиста, 
неких политичких величина, 
згоднијих за показивање од обичних 
људи. Идеје братства, једнакости и 
правде су темељи цивилизацијског 
тројства којим потлачен дух постаје 
слободан дух који може да се посвети 
истраживању самог себе. 

Како у ово време златне људске 
цивилизације бескрајних понуда 
конформизма и забаве, постоји 
пандемија страха од искуства 
сопствене духовности. Људи нису 
сањали слободу од других људи, већ 
ослобођење сопствене духовности.

Неједнакост  остварена силом 
је она несрећа коју су смањивали 

уметници свих врста бележећи 
духовност.

Пајине слике није наручио народ, 
али их је препознао и прихватио 
поуке, испијао, дисао, јео поруке 
Пајиних слика, вежбао животне 
ставове у огледалу уметничког дела, 
утолио прву жеђ да би постао још 
жеднији по мери свести о историјској 
потлачености.

Пајино дело није именовало 
спољну претњу, већ ону унутрашњу, 
самосвест страх, неспокој, предају.

Велике приче и велика једнакост 
нису нису статусни симболи, то су 
предуслови да се човек оствари.

За времена којих се данас изгледа 
треба стидети јер нас убеђују да 
су бесмислена лаж и да су била 
дно културе, а никад као тада 
људи нису опет дисали, јели, пили, 
гутали изложбе, књиге, позоришне 
представе. Данас смо скинули ланце 
прошлости а о култури говоримо као 
забави. У ствари постмодерна културе 
забавља се нама док нам полако 
братство, једнакост, правда, слобода 
не постану тривијалне бесмислице 
а три века напора просвећења и 
препорода, лукаво је послато у 
заборав толико вешто да се никад не 
понови. Зато Триптихон јесте стража.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (66)

ПАЈИН ТРИПТИХОН КАО ИЛУСТРАЦИЈА 
ЗА  КОРИЦЕ КЊИГЕ О ЗАБОРАВЉЕНИМ 

ВЕЛИКИМ ПРИЧАМА

У средњем веку када бисте означили неког човекакао 
доброг човека значило би да је то особа од поверења,  
поштења и да добро памти, на коју се можете ослонити, 
која је добра да буде сведок на суду.То није нужно 
зависило од социјалног статуса коме сте припадали.
Често су то били свештеници, будући да су они били 
задужени да памте. Добри људи нису били присутни 
само у српској држави, већ и у целој Европи. У средњем 
веку није постојао школски систем, па чак ни основне 
писмености код већине становништва и ако имате неки 
писани документ то би требало да покрије још неколико 
сведока који ће да се закуну. Ако у нешто не верују или 
ако нешто не познају, добри људи се неће заклети. Овим 
речима др Милош Ивановића отпочето је у понедељак 
увече, 3. марта, представљање његове књиге Добри 
људи у српској средњевековној држави. Било је то 
инспиративно и едукативно предавање коме су поред 
грађанства присуствовали ученици средњих школа и 
њихови професори. 

Милош Ивановић рођен је 27. августа 1984. године у 
Смедеревској Паланци. Дипломирао је на Филозофском 
факултету у Београду, одбранивши дипломски рад под 
називом Односи Лазаревића и Бранковића од Косовске 
битке до смрти деспота Стефана Лазаревића. Докторске 
студије историје уписао је школске 2008/2009. године 
на Катедри за историју српског народа у средњем веку 
Филозофског факултета Универзитета у Београду. Звање 
доктор наука – историјске науке стекао је 16. јануара 
2014. одбраном докторске дисертације Властела Државе 
српских деспота.

М.В.К.

УДРУЖЕЊЕ ТАЧКА СУСРЕТАЊА У САРАДЊИ СА ИСТОРИЈСКИМ ИНСТИТУТОМ ИЗ БЕОГРАДА ПРИРЕДИЛО ЈЕ 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ  ДР МИЛОША ИВАНОВИЋА

ДОБРИ ЉУДИ У СРПСКОЈ 
СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ДРЖАВИ

ЛОПТА
Играчко моја мила,
лопто округла, увек си без угла.
Стално имаш среће, да те дете окреће.
Лопто роза и шарена,зелена и црвена.
За велике си од коже и гуме,
за мале од пластике,то се разуме.
Увек округла без угла,
стално има среће, да се окреће.
На лопти за мале,све су слике стале.
Слике јављају се свима,
док лопта лети у висину, кад смањи брзину
пада у руке,без муке.
Округла је без угла
има среће
и увек се окреће.

ПОРТИКЛА
Сва сам од платна,
нисам одело,
служим се уз јело.
Свако јело пробам.
све рецепте знам
њам, њам.

Пратим моду,
увек се мењам.
Мајицу чувам,
да поњој, не кувам.

Бебу знам одмалена,
стално ме перу,
па нисам пелена,
све то знам.
њам, њам, њам.

СТАРИ САТ

У мојој собици,
на зиду стари сат.
Хвата такт, тик, так
куда поћи у сну, чак, чак.
Слушам га, и као бројим,
колико пута куцне.
Куца као и моје срце.
Не знам да бројим до сто,
ослушнем, то је то.
Још сам будна,
почиње сан да ме хвата.
Волим да заспим уз куцање
старог сата.

КУТАК ЗА ДЕЧИЈУ ПОЕЗИЈУ
Пише: Заре Јовић

Милош Ивановић



ПЕТАК • 6.  март 2020.ВРШАЧКА КУЛА12



ПЕТАК • 6.  март 2020. ВРШАЧКА КУЛА 1313

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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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

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

Продајем двособан стан 56 м², 
1. спрат, плин, може опремљен. 
Трг Константина Спајичћа . Тел. 
061/1530800

Нова спратна кућа у Вршцу са 
две одвојене целине 2 х70 м²код 
Хемограда са великим плацем. Тел 
060/4911005

Продајем спратну кућу од 200 
м²и приземну од 70 м² на плацу 
2200 м² са базеном за купање из 
гараже. Тел. 064/2717123

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.

Студент тражи стан у 
Зрењанину у близини 
Техничког факултета. Тел. 
062/255119

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

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

Контактирајте нас 
на  имејл:

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

особа за контакт: 
Дејан.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
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Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему 
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Продајем камп приколицу 
Адриа, исправну, комплетно 
опремљену, регистровану 
до новембра 2019. Тел. 064/ 
0108921.

Продајем две тепих стазе, 
израда „Антре“, са мотивима 
„Вршца“, гроздови и натпис 
„Вршац“, дужина 3 метра и 
ширине 1,20 метра. Цена по 
договору, у Вршцу, Стевана 
Немање 6, стан 23 или телефон 
2837-179.

Продајем 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.

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

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 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 4.000 дин.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.

Продајем малокалибарску 
пушку. Тел. 064/3511952

Продајем 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

Прихвативши се јелом у 
епископском двору, министар 
отпутује у 11 ½ сати на колима у 
Белу Цркву. Спомињемо јошт, да 
је министра потпуно задовољило 
стање и устројство наших школа 
1)

И ове периоде морао се број 
школа како на српској (само 
први разреди) тако и на немачкој 
страни умложити. Год. 1873. 
отворе се на српској страни 5 
разреда, г. 1878. нем. нар. школа 
проглашена је за  шесторазредну. 
Год. 1886. дала је варош врш. 
српској православној општини 
ланац земље поред српског 
гробља за школски врт 2). Год 
1883. закључено је да се за 
немачке школе оснује школска 
књижница, јер се она реалке 
од г. 1871. ни једном књигом 
умложила није. Јошт је г. 1885. 
закључено, да се на споредној 
школи оснује троразредна мушка 
школа, што је год. 1886. учињено.

5. децембра 1876. г. поднесе 
тамишки школски надзорник 
Ан. Марке предлог у седници 
управног одбора, да се  српским 
учитељима , пошто су српске 
школе верозаконске, обустави 
плата из варошке комуналне 
благајне, и да се ове школе 
сасвим оделе од комуналних 
школа. После живе дебате, овај 
је предлог са 12 против 6 гласова 
одбијен 3).

Год. 1877. први пут и г. 1886. 
други пут расправљен је предлог 
у вар. представништву, да се 
број српских школа редуцира. 
Овакав предлог поднесе први 
пут комисија за уређење вар. 
финанција, други пут немачки 
представници на челу са 
Ј. Михајловићем млађим и 
последњи пут Фридрих Хешл, но 

овај је предлог свагда пропадао.
Дочим је ова периода 

пренешена у Сегедин овдашња 
нем. учитељска школа а 
еванђеличка основна школа 
затворена (1883), имамо да 
забележимо и неке новине. Тако 
је год. 1872. отворен први разред 
троразредне грађанске школе 
у куткином женском васпитном 
заводу. Међутим је у комуналној 
женској школи у место грађанске 

школе што се је 1874. имала 
завести, год. 1876. отворен први 
а год. 1877. други разред више 
женске школе.

Пофторна школа до сада се 
држала само недељом. Год. 1883. 
стане се покушавати да се ова 
школа држи сваке треће вечери 
у седмици, али већ идуће године 
заведена је опет недељна школа. 
18. априла 1886. год. пошто 
је  престала недељна школа, 
заведена је у смислу зак. чл. 17. 
од 1884. г. занатлијско-шегртска 
школа. Она се дели у одељење 
за  српске и немачке шегрте и на 

прву занатлијску школу. 1. разред 
праве занатлијске школе отворен 
је месеца априла 1886., 2. разред 
1. септембра 1886. Крајем 1886. 
г. уређена је настава пофторне 
школе за ратаре.

Ове периоде заведена је код 
нас малодечија школа. До душе 
дадиљишта било је код нас јошт 
у педесетим годиама , али су ове  
школе биле у нестручним рукама. 
Г. 1870. оснује овд. штедионица 
с добити из г. 1869. од 322.27 н. 
фонд, да се повремено подигне 
Фреблова малодечија школа, 
који се прилозима од г. 1870-
1874. тако умложи, да је г. 1880. 
на 10.000 ф нарастао. Год. 1872. 
поклони гроф М. Лоњаји, због 
тога што га је  пре годину дана 
Вршац за саборског посланика 
изабрао, једну акцију „угарске  
државне железнице“ од 3000 
франака за малодрчју школу, 
са изричитом жељом, да се 
овом закладом под именом 
„лоњајева заклада“  рукује 4). 
Услед овог лепог напретка, 
представништво закључи, да се 
овакав завод јошт с јесени 1874. г. 
отвори 5). Али се ово није могло 
разним околностима извести. 
Г. 1880. председник школског 
одбора Јован Семајер поново 
покрене ову ствар. Он је г. 1884. 
настојавао, да се од ове закладе, 
која је међутим прилозима и 
каматом јошт више нарасла, купи 
кућиште Ј. Херцога у баштенској 
улици за 4600 ф., и да се ту назида 
малодечја школа 6). Саветовало 
се већ и о томе пошто би се 
овакво здање могло, нашавши 
да  би оно до 12.00 фор. коштало, 
а фонд више од 6000 фор. но 
износије. Отуд се престало 
планирати.7).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (213)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) „Werschertzer Gebirgsbote“ год. 1873, бр. 16, 18, и годишњ 
извештај грађанске школе за г. 1873.
2) Седница управног одбора од 5. децембра 1886.
3) Записник седнице од 23. јануара 1876.

4) Записник седнице од 5. јулија 1872.
5) Исто од 30 априла 1874.
6) “Werschetyer Gebirgsbote” g. 1884., br.12.
7) Исто, бр. 12

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.

НАЈВЕЋИ ТАЛЕНТИ 86.
Одлуком комисије за спорт, Редакција „Вршачке 

куле“ је доделила књиге највећим надама  не само 
овдашњег спорта – Хелени Кресојевић и Светлани 
Дудић. С обзиром на то да нису  могли да присуствују 
свечаности у Спортској хали “Браћа Ацкета“, њима 
су књиге уручене прошле недеље. На слици 
стонотенисерка Светлана Дудић, члан Стонотениског 
клуба „ДТД“ и  Хелена Кресојевић, сада тенисер 
београдског „Партизана“

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

МЕЂУ НАЈБОЉИМА У 
ЈУГОСЛАВИЈИ

Екипа ветерана вршачког Рукометног клуба 
„Младост“ убраја се у једне од најјачих у Југославији. 
То су потврдили и на последњем 17. по реду „Купу 
ветерана“ (неслужбено државно првенство), које се 
сваке године одржава у Умагу.

На слици ветерани “Младости“: Вуков, Чејић, 
Огризовић, Милићевић, Стојшин, др Частвен (стоје), 
Рајачић, Симић, Цветковић и Каракаш.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

1 kg     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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РОЛАТ СА ЛОСОСОМ 
КУЛИН КУВАР

Торта са ананасом и кивијем  
НАМИРНИЦЕ:

ПРИПРЕМА:  Јаја умутити са шећером. Лагано умешати 
млевене орахе и брашно. Смесу поделити на три дела испећи 
три кореу претходно загрејаној рерни. Фил: Пенасто умутити 
жуманца са шећером. Додати брашно, млеко и кувати на пари. 
Кад се фил охлади, додати путер умућен са шећером у праху. 
Слагати: кору, фил, па преко посути исецканим кивијем и 
ананасом и комадићима чоколаде, опет кора, фил, исецкано 
воће и чоколада. Завршити кором. 

ХЛЕБ СА 
ТИКВИЦАМА     

ПОСНЕ 
ВАНИЛИЦЕ 

НАМИРНИЦЕ:

Тесто:
400 г меког брашна 
250 г маргарина 
1 кашика сирћета (јабуково 
или винско)
1 кашика сока од лимуна 
4 кашике воде 
Остало: 
џем по укусу 
шећер у праху
ванилин шећер

НАМИРНИЦЕ:
Палачинке:
1 јаје 
125 мл млека 
85 г брашна 
1 кашика отопљеног 
путера 
1 млади лук 
прстохват соли 
Фил:
120 г крем сира 
100 г филета димљеног 
лососа 
1 кашика лимуновог 
сока 
прстохват бибера 
босиљак или першун 

НАМИРНИЦЕ:
  

600 г брашна
2 тиквице
25 г свежег квасца
1 кашичица меда
3 кашичице морске 
соли
1 кашичица мајчине 
душице
1 пуна кашика 
семенки лана
2 кашике печеног 
сусама
1 кашичица 
јабуковог сирћета
уље

ПРИПРЕМА: Тиквице опрати, нарендати, 
посолити и оставити да одстоје и пусте воду. За то 
време размутити квасац у мало топле воде, додати 
мед и пустити га да надође. У брашно додати со, лан, 
сусам и тиквице. Добро измешати, додати квасац и 
јабуково сирће. Умесити тесто, прекрити га чистом 
крпом и оставити да одстоји на топлом око сат времена. 
Обликовати тесто у векну, ставити је у подмазан дубљи, 
правоугаони плех и оставити одстоји још 20 минута. 
Затим, пећи око 40 минута на 200°Ц. Кад је хлеб печен, 
извадити га из рерне, покрити крпом да омекша. 

ПРИПРЕМА:   
Замесити тесто и оставити да одстоји 

до следећег дана на хладном. Растањити 
тесто и вадити малом модлом жељене 
облике. Пећи у рерни загрејаној на 180°Ц, 
да остану беле. Прохлађене ванилице 
спајати џемом по укусу и уваљати у 
мешавину шећера у праху и ванилин 
шећера. 

ПРИПРЕМА:  Добро умутити све састојке, заједно са 
исецканим младим луком (укључујући и зелене листове). 
У тигању, на мало уља, испећи 4 палачинке. Крем сир мало 
побиберити и у њега умешати лимунов сок. Сваку палачинку 
премазати пуном кашиком крем сира. Преко послагати комадиће 
филета димљеног лососа (по 2-3 филета) и уролати палачинке. 
Сваку палачинку замотати у фолију и оставити да одстоји у 
фрижидеру неколико сати. Пре служења, одмотати фолију, 
уклонити крајеве палачинки и сваку исећи на 6 једнаких делова. 
Сваки део посути с мало исецканог босиљка или першуна. 

Коре:
8 јаја 
8 кашика жутог шећера 
150 г млевених ораха 
2 кашике брашна 
Фил:
4 жуманцета 
4 кашике жутог шећера 
3 кашике брашна 

½ л млека 
125 г путера 
2-3 кашике шећера у праху
Остало:
киви
ананас из конзерве
комадићи чоколаде 
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Кошаркаши Вршца нису успели да направе изненађење 
у Чајетини и дођу до важних бодова у борби за опстанак 
иако су у другом полувремену били бољи тим и ближи 
тријумфу. Златибор је имао контролу резултата током првог 
полувремена, али играчи тренера Зорана Тодоровића нису 
дозволили домаћину да створи већу предност и чекали 
су своју шансу у наставку. Друго полувреме почело је 
иницијативом Вршца и серијом 8:0, па је предност домаћих 
са полувремена од 9 разлике (46:37) за свега минут и по 
сведена на пола коша. Поготком Газибеговића, Вршац је у 
23. минуту прешао у вођство (49:48), али на жалост његових 
играча био је то и једини пут да су имали резултатску 
предност. Златибор је поново био за корак испред Вршчана 
и такав однос снага трајао је до самог краја. Вршчани су 
у финишу дочекали своју прилику, кошем Димића у 37. 
минуту изједначили су (74:74), играло се практично кош 
за кош до самог финиша, када је Билер на 46 секунди пре 
краја смањио на 80:81. Домаћи су у наредном нападу 
промашили шут за три поена, али никог од Вршчана није 
било да прихвати ту лопту па је шанса за преокрет пропала. 
Павловић је скоком у нападу и кошем за 83:80 довео 
Златибор на праг победе, а у пенал завршници више није 
било прилике да се резултат битније мења.

Капитен Вршчана Милош Савовић био је разочаран 
исходом.

- Поједини играчи имали су срамотан однос према дресу 
који носе. Срамота је да у утакмицу која је изузетно важна за 
клуб уђемо на начин како смо играли у првом полувремену. 
Чека нас утакмица са Напретком која је за нас бити или не 
бити.

Незадовољан исходом био је и тренер Зоран Тодоровић.
-У полувремену сам рекао играчима да ћемо тешко 

добити утакмицу ако не промене однос према игри. Млађи 
морају да схвате која је њихова улога, и какве су им обавезе 
и да не могу они да одлучују о неким битним стварима на 
терену.  Зна се ко за шта одговара, тренер за поставку игре, 
а играчи за спровођење поставке игре на терену. У првом 
полувремену нисмо имали добру комуникацију. У наставку 
смо се поправили, али немогуће је да у кључним тренуцима 
играчи Златибора више желе победу од нас. Остају нам две 
солуције, да победимо Напредак или да сачекамо Борац, да 
видимо да ли ће успети да се пласира у АБА 1 лигу и на тај 
начин би из лиге испала само једна екипа.

Вршац у суботу у Центру Миленијум дочекује Напредак 
са почетком у 18 часова.

 
ПОБЕДА ВРШЧАНКИ У ДРУГОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ОСИГУРАН ОПСТАНАК
ВРШАЦ – ЉУБОВИЈА 72:49 (8:4, 22:20, 20:12, 22:13)

Кошаркашице Вршца су убедљивом победом против 
Љубовије осигурале опстанак у Дргој лиги Србије. 
Вршчанке су оправдале улогу фаворита и од првог 
минута биле апсолутно боље у свим сегментима игре. У 
тиму тренера Мирослава Кањевца највише су се истакле 
Јовановић и Милетић са по 18 и Крстајићева са 14 и 
капитен Керкез са 13 поена.

ВРШЧАНИ БИЛИ БЛИЗУ ПОБЕДЕ У ЧАЈЕТИНИ

НА КОРАК ДО ИЗНЕНАЂЕЊА
ЗЛАТИБОР – ВРШАЦ 85:81 (23:18, 23:19, 17:20, 22:24)

КО Ш А Р К А
ОДРЖАНО 8. КОЛО ЛИГЕ ПИОНИРА ВОЈВОДИНЕ

УЉМАНИ ДОБРИ ДОМАЋИНИ
Стрељачки клуб Уљма ове године био је 

домаћин осмог кола Лиге пионира Војводине, 
на којем је учествовало 67 пионира из читаве 
Војводине. Највише успеха имали су стрелци 
из Стрељачког клуба „Младост” из Инђије, који 
су узели прва места и у конкуренцији пионира 

и пионирки. Пехаре медаље и дипломе је 
доделио члан градског Већа Вршца задужен за 
спорт и омладину Бобан Богосављевић. Такође, 
Стрљачки клуб Уљма је прошлог викенда 
на Првенству Војводине за млађе јуниоре и 
кадете, одржаном у Панчеву, постигао одличне 
резултате. У конкуренцији млађих јуниорки 
екипно (Милица Јовановић, Милица Илин и 
Јелена Јованчов) освојено је друго место, а 
појединачно Милица Јовановић је заузела прво 
место. У конкуренцији кадеткиња пиштољем, 
Тамара Вујичић је заузела друго место, а екипа 
пиштољем у саставу Тамара Вујичић, Миона 
Матовић и Јелена Јовановић треће место у 
конкуренцији млађих јуниорки.

Фудбалери ОФК Вршца ни у трећем 
узастопном финалу Купа јужног Баната 
нису успели да освоје трофеј. Прошле 
недеље у Алибунару екипа Младости из 
Омољице била је боља од изабраника 
тренера Ненада Мијаиловића после 
извођења једанаестераца, у регуларном 
току меч је завршен без погодака. Обе 
екипе имале су своје прилике да до победе 
дођу пре извођења пенала, али су голмани 
Луковић и Јеверичић били најбољи актери 
овог дуела. Голове из пенала за Младост 
постигли су: Јавор, Јуриша, Симоновић, 
Зулфић и Граовац, а за ОФК Вршац: 
Качаревић, Ђуровић, Спасић и Сарајлин. 
Непрецизан је био капитен ОФК Вршца 
Лазевски, испоставило се да је његов слабо 
изведен пенал решио питање победника.

- Пораз после пенал лутрије је болан , 
али немам много тога да замерим мојим 
играчима. Стварамо шансе, добро трчимо, 
вредно тренирамо и награда мора доћи , 
надам се у првенству. Омољици честитам 
на освојеном трофеју и желим им пуно 
среће и успеха у наставку, рекао је шеф 
стручног штаба Вршчана Мијаиловић

Вршчани немају превише времена да 
тугују јер их у суботу очекује много важнији 
и тежи изазов, старт пролећног дела 
првенства Српске лиге Војводина и меч 

против Радничког из Сремске Митровице. 
Тренер Миајиловић је пун хвале за састав 
ривала.

- Да првенство почиње од нуле у суботу 
Раднички би сигурно био једини кандидат 
за првака.Тим који у саставу има Ранђића, 
Перовића и Јанковића има велике шансе 
да праве добре резултате. Ми нисмо исти 
тим, али смо и даље вредни и борбени. 

Наш стадион је наша омиљена позорница, 
борићемо се у суботу до задњег атома 
снаге, другог избора немамо. Позивам 
публику да буде уз нас против одличних 
Митровчана, нагласио је Миајиловић.

Утакмица ОФК Вршац – Раднички 
игра се у суботу на Градском стадиону са 
почетком у 14:30 часова.

Б.Ј.

ФУД БА Л
ОФК ВРШАЦ НИЈЕ УСПЕО ДА ОСВОЈИ ТРОФЕЈ У ФИНАЛУ КУПА ЈУЖНОГ БАНАТА

ОМОЉИЧАНИ СРЕЋНИЈИ СА ПЕНАЛА
МЛАДОСТ (О) – ОФК ВРШАЦ 5:4 (0:0, 0:0)

Све мисли усмерене ка Напретку: 
Милош Савовић, капитен Вршца

Сребрна медаља није утеха: Данијел Бељин прима медаљу из руку потпредседника ФС 
Панчево Предрага Ратковића

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

МЕДАЉЕ ЗА ЈАГОДИЋА 
И СТОЈКОВА

Мачевалачки клуб Карика је у недељу 23. 
фебруара учествовао на међунардоном Трофеју 
Силног у Београду, на коме је учешће узело више 
од сто такмичара.  Вршчане је представљало 
шест мачевалаца, а медаље су освојили: Илија 
Јагодић - треће место у категорији јуниора, 
и Петар Стојков - треће место у категорији 
пионира. 

- Остали наши  такмичари су такмичење 
завршили на средини табеле, и нису се услед 
велике конкуренције изборили за медаље, али 
су су се срчано борили, и добро представљали 
Вршац, рекао је Жељко Ћела, тренер вршачких 
мачевалаца.

М А Ч Е В А Њ Е

Ф
от

о:
 Б

.Ј
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