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ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ВЕЉКО СТОЈАНОВИЋ О ПЛАНОВИМА РЕСОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ:

ГРАД НАСТАВЉА ДА БРИНЕ О ВРШАЧКИМ ЂАЦИМА
Према програму рада и плановима ресора
за образовање, за који је задужен члан Већа
Вељко Стојановић, локална самоуправа
наставља да помаже и пружа подршку
вршачким образовним установама.
- Актуелна власт брине о томе да
школе нормално функционишу, наглашава
Стојановић. – Све оно што су материјални
трошкови основних и средњих школа на
територији Града Вршца, власт обезбеђује да
могу нормално да раде и да се та средства
правилно употребе у одржавање наставе,
школских објеката, све што су редовне
потребе. Сарађујемо са вишим органима
власти - ресорним Министарством и
Покрајинским секретаријатом за образовање
и у директним контактима тражи се подршка
и помоћ везано за капиталне инвестиције,
које локална средина не може да оствари до
краја.То су школске фискултурне сале које ће
подићи квалитет наставе у Уљми, Гудурици,
као и све оно што је неопходно да се уради у
другим школама.
На територији Града Вршца налазе се
4 средње школе и две мешовите: Музичка
школа „Јосиф Маринковић“ и ШОСО „Јелена
Варјашки“ које обухватају и основно и
средње образовање. Када је реч о основном
образовању, настава се одржава у пет
градских и шест сеоских школа.
- И ове године наставиће се са подршком

родитељима када говоримо о превозу ђака,
додаје Стојановић. – Основци у потпуности
имају покривене трошкове за превоз,
родитељи немају никакве додатне трошкове.
То се остварује када је могуће кроз редован
превоз, организовани школски превоз деце,
али и када је реч о појединачном превозу.
Превоз средњошколаца подељен је у три
извора финансирања: део цене плаћа Град у
доброј мери, део плаћају родитељи, а такође
и превозник својим попустом од 20 - 30 одсто.
Град Вршац пружа материјалну помоћ
успешним ученицима и студентима. Право да

Актуелна власт брине и о
најмлађим суграђанима са жељом
да њиховим родитељима помогне
у лакшем подизању деце, истиче
Вељко Стојановић, чкан Градског већа
задужен уа образовање. - Као акутни
проблем препознат је недостатак
стотинак места у вртићима у све три
категорије предшколског узраста.
Разматра се неколико локација од
којих ће бити изабрана најпогоднија
за изградњу монтажног објекта,
новог смештајног капацитета за децу
предшколског узра

Вељко Стојановић, члан Већа за образовање
конкуришу имају средњошколци са просеком
5,00 и примањима нижим од 18.000 динара по
члану породице.
- Конкурс је управо затворен и сада се

решава којих ће 35 средошколаца добити
по 30.000 динара, као једнократну помоћ,
објашњава члан Већа за образовање. –
Петнаесторо студената прве године добиће
седам месечних рата по 8.000 динара, укупно
56.000, а конкурс је затворен и ускоро ће
изаћи листа. Трећа категорија су студенти
старијих година, мастер и специјалистичких
студија, њих тридесеторо добиће такође
по 56.000 динара, у седам месечних рата.
Град Вршац пружа подршку и талентованим
ђацима, који посећују Истраживачку станицу
Петница. Сносимо трошкове превоза и
њиховог боравка тамо, а школе добијају
средства за превоз својих ученика на
различита такмичења која се одржавају ван
Вршца.
Стојановић је подсетио на значајан
капитални пројекат који треба да се реализује
у 2020. години везано за Пољопривредну
школу „Вршац“.
- Овај озбиљан пројекат урадиће
Канцеларија
за
управљање
јавним
улагањима, где ће уложити око 340 милиона
динара, а део средстава издваја и Град Вршац
везано за пројектну документацију, каже члан
Већа. – Биће то савремен објекат, а значајно је
и то што ће бити изграђен и Дом за ученике, у
склопу школске зграде.
Ј.Е.

ПРЕДСТАВНИЦИ ПРВЕ АНТИФАШИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ТЛУ ЕВРОПЕ ТИГР ПОСЕТИЛИ ВРШАЦ

ГОСТИ ИЗ СЛОВЕНИЈЕ У СЛОБОДАРСКОМ ВРШЦУ

Протеклог викенда, гости Вршца били су
чланови делегације прве антифашистичке
организације на тлу Европе “ТИГР” (што је
скраћеница од Трст–Истра–Горица–Ријека),
која се залаже за неговање родољубивих
традиција и антифашизма, као свеприморски
народноодбрамбени покрет. Гостима из
Словеније домаћини су били Друштво
Словенаца КУЛА и СУБНОР Града Вршца.
Чланови
Друштва
за
неговање
родољубиве традиције организације ТИГР,
ТИГР Приморске, требало је да у Вршац дођу
још прошле године. Тада није било могуће
реализовати посету, а гости из Словеније
изразили су велико задовољство што су
коначно у овом „чудесном“ граду, са много
нација које живе у слози и миру, и у граду
са богатом слободарском традицијом.
Револуционарна организације Словенаца
и Хрвата за обрану од фашистичког
однарођивања ТИГР, иначе је прва
антифашистичка организација у Европи,
настала још у лето 1924.године.

Након уводног излагања, гости су
извели неколико рецитала, и приказали и
један кратки документарни филм, а затим
су се представили и домаћини - Друштво
Словенаца Кула, у чијим просторијама је
окупљање и приређено, и СУБНОР Града
Вршца. Скупу су присутвовали и чланови
градског већа, као и представници СУБНОР-а
Кикинде.
Да би се поклонили сенима бораца
за слободу,и захвалили онима који су
своје животе положили у темље слободе,
гости и домаћини положили су венце на
споменик антифашисти, Народном хероју и
просветитељу, Жарку Зрењанину у центру
града, на спомен обележје погинулима у
Првом светском рату, на градском гробљу и
на спомен костурницу ослободилаца Вршца
у Другом светском рату, у којој су поред
Црвеноармејаца сахрањени и борци НОВЈ,
војници погинули 1941. као и стрељани
родољуби цивили.
М.Т.

ГРАДСКИ ОДБОР СНС ВРШАЦ ПРЕДАО ЛИСТУ ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ

ДРАГАНА МИТРОВИЋ, ПРВА НА ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ СНС ВРШАЦ
Градски одбор Српске напредне странке
у Вршцу предао је у петак, 6. марта, Градској
изборној комисији, изборну листу за избор
одборника у Скупштини Града Вршца:
„Александар Вучић – За нашу децу“ за чију
подршку су грађани Вршца давали подршку.
На листи од 45 кандидата за одборнике
у Скупштини Града Вршца налазе се
имена угледних Вршчана, познатих
спортиста, лекара, уметника, професора
и привредника, а вођено примером
председника
Странке
Александра
Вучића, четвртину листе чине нова имена,
образованих младих људи којима ће
предстојећи мандат бити прилика да стекну
своја прва политичка искуства, а листа
равноправно заступа и румунску, мађарску
и ромску националну мањину у складу са
мултинационалном структуром грађана
Вршца.
На листи се такође налази 40 одсто жена
што је знатно већи број него у претходном
изборном циклусу док је једна трећина
листе припала је кандидатима из сеоских
насеља, а знатно учешће имају и наши

најстарији суграђани који својим радом
оставили траг у нашем Граду.
Прва на изборној листи за одборнике
у Скупштини Града Вршца „Александар
Вучић – За нашу децу“, повереница Градског
одбора Српске напредне странке у Вршцу,
Драгана Митровић изразила је велико
задовољство овако великим одзивом
грађана који су дошли да пруже подршку
овој листи и захвалила се свима на
стрпљењу које су показали услед гужви које
су се стварале у појединим моментима на
местима где су прикупљани потписи.
Драгана Митровић, позвала је грађане
Вршца да и 26. априла када се одржавају
избори изађу и пруже подршку листи
„Александар Вучић – За нашу децу“ како
би се и у наредне четири године наставио
прогрес нашег града, даља изградња
инфраструктуре, обезбедио долазак нових
инвестиција што ће знатно унапредити
животни стандард наших суграђана, а још
већим улагањима у здравство, образовање,
спорт и омладину учинимо да град Вршац
остане Град у којем наша деца желе да живе.

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”
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ДЕФИНИСАНЕ МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА КОРОНА ВИРУСАУ СРБИЈИ

ЗАБРАЊЕНИ СКУПОВИ У ЗАТВОРЕНОМ
ПРОСТОРУ, ЛЕКАРИ КАЖУ: „ПЕРИТЕ РУКЕ“

Након консултација врха државе са
свим стручњацима који раде на борби
против
коронавируса,
Председник
Србије Александар Вучић саопштио је
да је одлучено да се због коронавируса
забране скупови у затвореном простору,
осим где је мање од стотину људи, и
оценио да нема смисла забрањивати
скупове напољу. Дворански спортови
играће се без публике, док ће навијачи
моћи
да
присуствују
фудбалским
утакмицама.
“Све
кошаркашке,
одбојкашке,
рукометне и друге утакмице играће се без
публике. Фудбалске утакмице могу да се
играју са публиком. Једино што је важно
је да перете руке. И, то је став лекара,
не мој, перите руке”, рекао је Вучић на
конференцији за новинаре. “Узгред, и
странка коју водим (СНС) и коалиција у
којој је она, одлучила је да све скупове:
напољу и у затвореном простору, одложи

до 1. апрла”, рекао је Вучић.
Он је рекао да за сад нема разлога
да се обустави настава у школама, и
оценио да је било “хистерије” у вези с
тим. Председник је истакао и да је донета
одлука о појачаној контроли на свим
граничним прелазима.
“Велики прелази ће наставити
уобичајено да раде, док ће неки мањи
бити затворени како би се контролисао
улаз”, истакао је председник. Он је навео
да је до 10. марта преконтролисано
више од 71.000 путника од којих је под
здравствени надзор стављено 265, и да
је контролом обухваћено више од 2.300
превозних средстава.
Александар
Вучић
је
замолио
држављане Србије који раде у
иностранству да не долазе пред Уксрс,
него да сачекају, а оне који организују
свадбе, крштења и велика славља да воде
рачуна о препорукама. Саопштио је и да

Александар Вучић, председник Србије
ће се свакога дана у 18 часова из Прес и саопштавати нове информације.
центра Владе Србије лекари обраћати
јавности заједно са неким од званичника,

М.Т.

ПУШТЕНА У РАД МЕРНА СТАНИЦА ЗА МОНИТОРИНГ ВАЗДУХА У ВРШЦУ

ПОДАЦИ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА У ВРШЦУ
ДОСТУПНИ НА МОБИЛНОМ ТЕЛЕФОНУ
У Вршцу се годинама уназад прати квалитет
ваздуха на две локације у индустријској зони
и у самом центру града, али од недавно то
ће се радити на савременији начин. Мерна
станица која је постављена у улици Гаврила
Принципа, на ободу Војничког трга, далеко је
приступачнија грађанима, јер ће подаци моћи
да се прате на мобилној апликацији која показује
квалитет ваздуха у градовима Србије, као и на
веб сајту Агенције за заштиту животне средине.
Нова мерна станица вршиће мониторинг:
ПМ,односно, суспендованих честица, сумпордиоксида, азотних оксида и приземног озона.
У функцији је од 17. фебруара, а свечано је

пуштена у рад у понедељак 9. марта. Свечано
су је отворили Градоначелница Вршца Драгана
Митровић и директор Агенције за заштиту
животне средине Филип Радовић.
Мерна
станица
за
мониторинг
ваздуха,постављена у градском језгру,
представља прву станицу тог типа у овом делу
Србије.
- Грађани Вршца и Србије имаће могућност
да у реалном времену, путем апликације за
мобилне телефоне, као и на сајту Агенције за
заштиту животне средине, виде податке о стању
ваздуха у Вршцу. Опрема која је инсталирана у
мерну станицу вршиће мониторинг параметара

Мониторинг ваздуха у Вршцу по европским стандардима:
Филип Радовић упознаје Градоначелницу Митровић са функционисањем нове мерне станице

Мобилна апликација за праћење квалитета ваздуха

које препоручују европски стандарди и који
су најзначајнији. Предвиђамо да Вршац неће
имати акутних проблема са загађењем ваздуха
као неки други градови, али је важно да се свака
тачка покрије у Србији. Важно је и што је Вршац
погранични град па ћемо имати могућност да
пратимо и да ли постоје загађења ваздуха у
суседној Румунији. Заштита животне средине
у Србији напредује а темељ тога су улагања,
нагласио је Филип Радовић.
У Вршцу су се до сада пратило стање ваздуха
на две локације, у индустријској зони и у самом
градском језгру.

- Отварањем нове мерне станице
побољшаће се квалитет мониторинга ваздуха
иако Вршац до сада није имао проблема
са загађењем, јер вршачка индустрија за
покретање својих погона користи гас, а такође
и велики број домаћинстава у граду користе
гас као огрев. Једини потенцијални проблем
може бити повећање саобраћаја, због тога ћемо
ми као локална самоуправа радити на томе да
изместимо саобраћај из центра града а то питање
решићемо завршетком пројекта обилазнице око
Вршца, истакла је Градоначелница Митровић.
Б.Ј

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ШППОПОВИЋ“ УГОСТИЛА ЈУЖНОБАНАТСКЕ ОСНОВЦЕ

Минулог викенда у ОШ „Јован Стерија Поповић“ одржано је
регионално такмичење које је окупило најбоље математичаре
ученике 4. и виших разреда основних школа са територије Јужног
Баната.
- Наша школа је данас помоћник у организацији регионалног
окружног нивоа такмичења из математике за Јужнобанатски округ,
девет општина, каже Љиљана Бешлин, директорка ОШ „Јован
Стерија Поповић“. – Према пропозицијама Друштва математичара
Србије, овде су пласирани ученици од 4. до 8. разреда. За ђаке 4. и
5. разреда ово је највиши ранг такмичења, док ће се ученици од 6.
до 8. разреда, на основу остварених резултата данас, пласирати на
републички ниво. За такмичење имамо пријављено 264 ученика:
115 најмлађих из 4. разреда, 57 петака, 32 шестака, 41 седмак и 19
ученика осмих разреда. Они су дошли у пратњи 67 наставника.
Директорка Бешлин је посебно похвалила ангажман
наставника своје и школа са територије Града Вршца, али и

осталих образовних установа и истакла традиционалну подршку
и интересовање локалне самоуправе као и члана Већа за
образовање Вељка Стојановића, професора математике у пензији.
- Град Вршац подржава сва такмичења, посебно ове више
нивое, нагласио је Стојановић. – ОШ „Јован Стерија Поповић“ већ
традиционално организује ово такмичење, уз подршку Друштва
математичара Србије и осталих школа, тако да су овде одржавана
такмичења током последњих двадесетак година. Свако такмичење
из математике увек је у овој школи.
У категорији ученика осмих разреда, прва места на такмичењу
освојили су ученици панчевачке ОШ „Стевица Јовановић“ Милица
Гагић, Угљеша Кузманов и Љубодраг Радмиловић. Од вршачких
основаца, најуспешнија на такмичењу била је Јања Трајчевска,
ученица ОШ „Јован Стерија Поповић“, која је освојила треће место.

Фото А. Путник

ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Ј.Е.

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”
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

ЈЕСМО ЛИ РАЦИОНАЛНИ У ТРОШЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ?
Светски дан енергетске ефикасности
обележен је 5. марта, у част првог
састанка светских стручњака, на тему
енергетске ефикасности, одржаног на
овај дан 1998. У Велсу, у Аустрији, на
коме се разговарало о енергетској кризи
у свету и њеним могућим решењима.
На овај дан свако од нас треба да
размисли колико рационално троши
енергију у свом домаћинству, на радном
и сваком другом месту, да не нарушава
квалитет живота. Свакога дана људи
употребљавају енергију у најразличитије
сврхе: загрејање, хлађење, осветљење,
производњу, забаву итд. Начини на који
се енергија користи битно утичу на нашу
околину и живот, стога је веома важно не
само да ли штедимо енергију, већ и да
ли је користимо на најефикаснији начин.
Важно је направити разлику између два
појма, која се у последње време све више
употребљавају, а то су управо уштеда
енергије и енергетска ефикасност.
Уштеда енергије подразумева све оно
што предузимамо да не бисмо расипали

енергију – то су једноставни кораци
који сви могу да усвоје као начин
понашања, од гашења светла након
изласка из просторије до рециклирања
пластичне или алуминијумске амбалаже.
Енергетска ефикасност је појам који
се односи на употребу технологије за
чији рад је потребно мање енергије
– као добар пример могу да послуже
штедљиве лед сијалице које троше мање
енергије уместо класичних сијалица
притом дајући исту количину светлости.
Најчешће мере које се предузимају у
циљу смањења губитака енергије и
повећања енерегетске ефикасности
су: Замена необновљивих енергената
обновљивим,
замене
енергетски
неефикасних потрошача ефикаснијим,
изолација простора који се греје или
хлади, замена дотрајале или неефикасне
столарије просторија које се греју или
хладе, уградња мерних и регулационих
уређаја, замена или уградња ефикасних
система за грејање, климатизацију или
вентилацију.

МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ ДОДЕЉЕНА

ВЕЛИКА ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ
На овогодишњем 15. по реду
Међународном сајму образовања
„Путокази“, Музичка школа „ Јосиф
Маринковић“ из Вршца добила је
Велику златну плакету за допринос
квалитета унапређења наставе. Том
приликом је уручена и Диплома
са
посебним
признањем
за
увођење савремених технологија
у образовање проф. Татјани Мрђа,
директорки Музичке школе „ Јосиф
Маринковић“.
- У „Путоказима“ ка новим
достигнућима, наша Музичка школа
је, због досадашњих резултата,
препозната као васпитно-образовна
установа са високо позитивном
стваралачком
енергијом,
каже
директорка Мрђа не кријући
задовољство
због
додељених
признања. - Велика златна плакета
припала нам је како за квалитетан
рад наставног кадра, тако и за сва
досадашња ученичка постигнућа.

Достигнућа јесу непрегледна, али је
признање показатељ квалитетног
пута. Све награде обавезују да се
непрестано усавршавамо и тежимо
да наставимо да идемо у корак са
временом и пратимо савремене
тенденције истим ентузијазмом.
Ово је велики успех наше школе
за који су заслужне све генерације
ученика, наставника и директора ове
образовне установе.
На самој церемонији доделе
признања наступили су мешовити
и женски камерни хор средње
музичке школе, које је припремила
и дириговала проф. Татјана Мрђа.
Ученици џез одсека извели су
програм који је увеличао доделу
награда, али и скренуо пажњу свих
присутних који су наступ пропратили
громогласним аплаузом.
Овогодишњи
15.
новосадски
Међународни сајам образовања
„Путокази“ посетило је 35.000 људи.

ВРЕДАН РЕЗУЛТАТ АКЦИЈЕ „САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“

НОВА ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА
ЗА АМБУЛАНТУ У ПАВЛИШУ
Акција „Сакупи хумани чеп“ све
брже остварује циљеве и своју мисију
захваљујући великом броју Вршчана
и радних организација који се
укључују и дају допринос. Председник
Удружења
Параквад,
Драган
Виторовић, истиче да је поносан
на сваког учесника акције ина све
досадашње резултате. Најновији је
набавка нових инвалидских колица за
амбуланту у Павлишу.
- Ово је 57. помагало које је
набављено и могу да кажем да

смо акцијом обухватили преко сто
правних лица и више од 30.000 људи
и деце који дају свој допринос. За
колица која ће користити амбуланта у
Павлишу сакупљено је 405.000 чепова
односно 900 килограма, истакао је
Виторовић.
Ово је четврто медицинско
помагало које је Удружење Параквад
донирало вршачком Дому здравља. У
име ове установе Удружењу Параквад
и свим учесницима захвалила се
Јасмина Пронић.

Престижна признања вршачкој Музичкој школи

Велика посвећеност књижевности,
уметности и образовању била је
промовисана кроз различите и
оригиналне садржаје широке палете
средњих школа и факултета.
Иначе, Музичка школа „Јосиф
Маринковић“ носилац је бројних
признања међу којима је и Повеља
Града Вршца.

До сада смо уписали више
од 50 младих људи на музичке
студије, истиче директорка Мрђа.
– Према оствареним резултатима,
припадамо групи најбољих школа у
земљи, а највише смо поносни што
смо носиоци културног живота нашег
града.
Ј.Е.
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ТАМАРА ЈОВАНОВИЋ МАНА, АУТОР ФОТО ПРОЈЕКАТА:

ФОТОГРАФИЈА ЈЕ ЗА МЕНЕ УТОЧИШТЕ,

МЕСТО ЗА БЕКСТВО ОД РЕАЛНОСТИ

Тамара Јовановић Мана ушла је у свет фотографије
лагано, спонтано, у жељи да се озбиљније позабави својим
хобијем. Међутим, убрзо је постала врло запажена. Њене
су фотографије изабране од стране стручних жирија
на конкурсима и представљене културној јавности на
изложбама. Нашла се уз значајна и еминентна имена
српске фотографије. Иако млада, скромног уметничког
искуства, успешно је изградила свој „рукопис“, постала
препознатљива, аутентична, своја. На правом је путу да
оствари своју жељу - да фотографија - њен хоби прерасте
у професију.
Како почиње Ваша животна
прича?
- Причу бих започела од периода
када сам се завлачила у дедине витрине и
фиоке и само гледала у његову колекцију
старих фотоапарата. Маштала сам да ми
једног дана поклони његов Фед 3, што се
коначно и догодило, али, нажалост, више
није био у функцији.
Рођена сам 1992. године у Вршцу,
у сред бомбардовања. Била сам
заљубљена у филм и расла сам
уз филмове, прво домаће попут
“Хасанагинице”, “Скупљача перја”, “Битке
на Неретви”, “Орлови рано лете”... да
бих у адолесценцији открила неке нове
фаворите попут “Ниночке”, “Бел де жур”,
“Мата Хари”, а мало касније на ред је
дошла озбиљна лектира попут “Главе за
брисање”, “Сталкера”, “Седмог печата”...
Сећам се како сам са пет година, за собом
вукла велику Панасоникову филмску
камеру која је била већа од мене. Те ране
радове немам сачуване.
Дуго сам веровала да се најбоље
изражавам кроз писање. Успела сам
чак и књигу да објавим тако што сам
као тинејџерка, поносно са рукописом
испод мишке, трчала од издавача до
издавача и молила да неко прочита
рукопис. Невероватно изгледа из
садашње перспективе, али успело ми је
да пронађем издавача и објавим књигу
„Бели голуб“ у седмом разреду. Била је то
фантастика која је садржала слике снова
какве већ може имати дете од тринаест
година.
Када се и како за Вас отварају
врата света фотографије?
- Касније, у средњој школи, почела
сам са учењем основа режије. Улазак у
свет филма ми је одшкринуо врата која су
водила ка фотографији. Схватила сам да
је добра фотографија основа успешног
кадра. Почела сам да посматрам
филмове тако што бих занемарила
све друге елемента попут нарације,
музике, глуме и само бих посматрала
какав је кадар у том тренутку. Нажалост,
околности су биле такве да сам морала да
се запослим и на неко време заборавим

на кадрирање, фотографију и монтажу.
Једном приликом, колега је споменуо да
се почастио новим фотоапаратом и да му
је потребно друштво за одлазак на терен.
Отишли смо до железничке станице,
јер још од детињства слушам приче
о локомотивама, пругама, вагонима
и дедином железничарском оделу.
Учинило ми се да је железничка станица
најприкладнија локација. Након што смо
се вратили са снимања, он је показивао
своје радове и у једном тренутку
питао да ли може да погледа шта сам ја
снимила. На моје изненађење, рекао је
да су моји снимци бољи него његови.
Наравно да ту похвалу нисам могла
озбиљно да размотрим у том тренутку.
Убрзо је уследио и други одлазак на
“терен” и пар Зоранових речи похвале
за мој кадар. Почела сам да уочавам
ствари и схватила да гледам у нешто на
шта други не обраћају толико пажњу.
Фотографија је, сасвим случајно, постала
разлог напорног рада и успела је да
уједини све дотадашње жеље и љубави:
писање, филм и саму фотографију.

Који Вас мотиви инспиришу?
- Од самог почетка привлачили
су ме мотиви старих прозора, капија
и напуштених зграда. Женска страна
је пореклом из Ватина и често смо
одлазили на породично имање тамо.
Прадеда је био даровити столар, као и
деда ујак. Много њихових рукотворина је
данас сачувано у ватинској православној
цркви, као и по многим кућама по селу.
Ватин је једно од првих места где је
почело моје фотографско истраживање
пре свега кроз интересовање за
породичну историју. Сећам се како

довело је до тога да идем све даље и
даље у истраживању напуштених зграда.
Почела сам да бирам места за одмор
на којима бих могла пронаћи некакве
напуштене објекте.

Први сусрет са публиком и критиком
био је прилично трауматичан. Први
пут сам осетила да можда неко заиста
реагује на мој рад. Мада је то била моја
дебитантска изложба, пуно људи ми

Када сте изашли у јавност са
својим фотографијама? Какве су биле
реакције?
Догодила се прва изложба.
“Ритмови и структуре” у Дому војске која
је била подржана од стране Културног
центра Вршац. Дом војске је, сам по себи,
био зграда какву бих рецимо одабрала
за мету током фотографисања па ми је
идеја да у њему излажем била нестварна.

је пришло те вечери. Постављали су
питања, а ја нисам умела да одговорим
баш на свако. Процес стварања се често
одвија на неким несвесним нивоима.
Тада је моја пријатељица написала текст
за каталог и први пут сам схватила шта је
то концепт, како у основи мојих радова
постоји некакав контекст и како се
они повезују са различитим сферама социјалним, психолошким, историјским.

сам са великим усхићењем правила
фотографије старих фасада и вежбала
крупне кадрове који су преносили
наслаге боје, патину старог метала,
капија, кибиц фенстера, старе задруге
на којој се налази мој омиљени мотив
петокраке. Друго омиљено место за рад
била ми је стара ливница. Каква је то
живописна руина! Цвеће је расло поред
локви уља. Усред бетонских греда из

прозора је зјапило жбуње дивље купине
и све је врвело од пчела, лептирова и
буба. На том месту сам почела да разумем
фотографију и контрадикторности које
се данас могу наћи у мојим радовима.
Некако су лица, фигуре, уопште људи као
мотив, изостали са мојих фотографија.
Испрва нисам размишљала зашто је то
тако. Онда сам, кроз разговор са људима
који су се мало разумели у фотографију,
схватила да би то могао бити мој
“рукопис”. Баш то “не занимање” за људе
директно, већ посредно, и за последице
њиховог делања, оним што је остало за
њима, сведочења о људском постојању,

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 13. март 2020.

Старије колеге су ми дале неке сугестије
у вези истраживања и припрема за рад и
послушала сам их.
Куда Вас даље води Ваша
уметничка инспирација?
- Следећу серију фотографија нисам
направила ад-хок, већ циљано. Отишла
сам на место за рад са идејом да испричам
једну причу кроз фотографију. Било је то
искуство слично прављењу сториборда
за филм. Тада се први пут десила синтеза
моје жеље за писањем и фотографије.
Схватила сам шта тачно значи она
фраза да “слика говори хиљаду речи”.
Осмислила сам заједно са пријатељицом
Јеленом (Елка) путовање бициклом кроз
Румунију. Циљ нам је био да направимо
серију фотографија које имају еколошку
поруку. Пројекат смо назвале “Do
something” (уради нешто). Упоредо са
фотографијама, настајао је и филмски
материјал који је преточен у кратки
филм. Током тог путовања извезле смо
око 700 км и истражиле кањоне Нере,
Беушнице и Караша. Старе напуштене
пруге и железничке станице из доба
Марије Терезије су биле као мотиви из
сна. Затим напуштени угљокопи око
Анине, старог рударског басена који је
снабдевао читаву Европу угљем... све
је то остало забележено фотоапаратом
и гопро камером. Након повратка са
пута уследили су месеци монтирања
и селекције најбољих фотографија и
склапање материјала у целину. Пројекат
је представљен у Темишвару 2019.
године. Било је то невероватно искуство.
Представити пројекат о страној земљи,
њеним историјским, привредним и
природним богатствима, тамошњој
публици. Одговарале смо на питања
знатижељних посетилаца који су били
одушевљени идејом да две девојке на
бициклима направе путопис о њиховој
земљи. Након Темишвара уследила је
и вршачка промоција на коју је дошло

невероватно много људи. Питале смо се
зашто је ова изложба изазвала толико
интересовање публике и закључиле
да је тема која је отворила једноставна
животна питања попут останка река,

шума и планете уопште оно што публика
не мора да тумачи, већ једноставно
разуме. Закључак након овог искуства
био је да је неопходан континурани рад
који захтева доста истраживања и више
одступања од зоне комфора.
Уследиле
су
нове
серије
фотографија. У ком правцу се
кристалише Ваш уметнички рад?
- Након овог позитивног искуства
добила сам жељу да радим још више
и отишла на ново путовање у Грчку,
потом у Котор и са тих путовања донела
нове серије фотографија у којима
се догодило нешто ново. Радови су
постали сведенији, прецизнији, добили
су неку нову димензију. Крајем године
сам се осмелила да пошаљем радове

на неколико отворених конкурса за
излагачке просторе у Србији. Догодило
се да сам на свим конкурсима прошла и
да је читава 2020. година била унaпред
букирана за изложбе. Прва је била у
јануару у Културном центру Панчева.
За ту сврху сам, по савету пријатеља,
израдила фотографије већих формата да
би мотиви добили на тежини. У селекцији
су се нашли радови из мени најдражих
серија - Ватинске, Вирта, старе ливнице,
Румуније... Када је поставка била готова
у том великом и професионално
осветљеном простору, прича коју
сам назвала “Контра-тон” била је јасна

и заокружена. Док смо постављали
изложу, приметила сам да људи дуго
стоје пред мојим фотографијама и
размишљају. Тада сам дошла на идеју да
је свакој фотографији потребан “водич”
(стејтмент) који говори о позадини,
мотиву да се баш ти објекти нађу у
фокусу мог фото-апарата.
Након
панчевачке
изложбе,
пресложила сам “причу” и настала је
“Анатомија простора”. Серија радова
који прате распад идеје социјализма

кроз напуштене комбинате, задруге,
фабрике. Поред саме соцреалистичке и
арт-брут архитектуре која ме је привукла
својом геометријом, конструктивном
сведеношћу, било је ту присутно
интересовање за то време које нисам
могла доживети лично, јер сам рођена
1992. Почела сам да интервјуишем људе
који су могли бити сведоци тог времена.
Како је било радити тада? Какав је био
осећај одласка на посао у један Клуз,
Учу, Ливницу, Бриксол... Оно што сам
добијала као одговоре ме је још више
привукло да одлазим на локације старих
фабрика и фотографишем невероватне
неме сведоке људског постојања:

заосталу архиву, рукавице, ципеле за
рад, још увек преврнуте шољице за кафу.
Понекад ти призори делују као да је неко
управо сада, пре мог доласка, на брзину
напустио место на коме се налазим. Из
сведочења људи сам закључила да је то
било неко срећно време. Промицао је
некакав животан сјај у изразу лица док
су говорили о раду у тим фабрикама.

сама. Постоје неки рационални, али и
ирационални разлози за то. Руине ме
понекад плаше, јер енергија, коју понеке
крију, није баш пријатна. Зато често са
собом водим маму, Коко (мој пас) или
Јелену. Мама Олга је често поред мене
и када радим на селекцији радова, уме
дискретно да сугерише који рад да уђе у
ужи избор.

Спомињали су често речи “безбрижно
време” и “сигурност”. Насупрот свему
томе на терену ја сам затекла тоталну
деструкцију. Почела сам да размишљам
о човеку као бићу које је програмирано

Фотографија је за мене постала
уточиште, место за бекство од реалности,
али и озбиљан хоби којим бих желела да
се бавим професионално.
Често су ми постављали питање:

за деструкцију, чак и онда када је
најсрећније.
Какви су Вам планови?
- Током 2020. године, поред Панчева
и Зрењанина где сам се већ представила
публици, излагаћу у Београду, Новом
Саду, Нишу и Врању.
Иначе, на терен никада не идем

“Зашто не радим мало комерцијалнију
фотографију?”. Одговор је увек исти.
Управо зато што је то место за бег
од
суровог,
комерцијализованог
света у коме је све за брзо и јефтино
конзумирање.
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ДА ЈЕ ЗЕМЉА РАВНА ВЕРУЈЕ
11 МИЛИОНА БРАЗИЛАЦА
Једанаест милиона Бразилаца или око седам одсто
укупне популације те земље, верује да је Земља равна,
процењују агенције за испитивање јавног мњења.
Међу њима су и познате особе, попут писца и новинара
Олава де Карваља или доктора геофизике Афонса де
Васконкелоса.
Бразилски “равноземљаши” међусобно комуницирају
шифрованим порукама на Ватсапу, као и у затвореним
Фејсбук групама, те путем Јутјуба.
Како кажу, тамо могу слободно да износе своје ставове
и аргументе, без страха да ће их исмејавати. Они тврде да
су сви други докази да је Земља округла - “плод завере”.
Бразилци који верују да је Земља равна углавном су
мушкарци, често католици или протестанти и релативно
ниског нивоа образовања, преносе агенције.
Али, они не мисле тако.
“Ми смо најпаметнији. Округла Земља највећа је лаж
људског рода и диктира је глобална елита”, тврди за медије
бизнисмен Андерсон Невес.
Један од најугледнијих бразилских “равноземљаша”
Афонсо де Васконкелос, геофизичар са докторатом
универзитета у Сао Паолу.
Он води Јутјуб канал “Права наука”, који прати 345.000
претплатника.
Прошле године организована је прва конвенција
бразилских “равноземљаша”, која је окупила неколико
стотина људи у Сао Паолу. Њихова омиљена мета је
америчка Наса. Оптужују је за “лажирање слетања на
Месец”.
Човек никад није крочио на Месец. То је направљено у
студију, тврде бразилски “равноземљаши”.
Када су посреди снимци Земље из свемира, који јасно
показују округли облик Земље, “равноземљаши” питају:
“Где је укошени Ајфелов торањ?”
Извор: Тањуг

На Фрушкој гори
откривен
шумски шафран
НОВИ САД: На Фрушкој гори, у западном делу планине, ове године су
откривени шафрани, саопштио је Национални парк Фрушка гора.
У питању је шумски шафран “Crocus tommasinianus”, а премда су
пронађени само на једном месту, популација броји више хиљада јединки.
Тренутно су у завршној фази цветања.
Иако је Фрушка гора ботанички добро истражена, до сада се сматрало да
на њој шафрани не расту, односно нико их од сада није нашао.
У Србији расте око 20 врста шафрана. То су ранопролећне биљке које се
углавном могу срести на вишим планинама где красе планинске пашњаке и
падине у рано пролеће, често и на местима где се снег још увек није отопио.
На местима где расту увек их има у великом броју и боја цвета је различита
код различитих врста, могу бити бели, жути, љубичасти или шарено обојени.
Од свих врста шафрана само се 3 врсте гаје као украсне биљке а у свету су
шафрани најпознатији по зачину који се прави од прашника једне од њих.
Извор: Дневник
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ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ГОРАНКЕ МАТИЋ У ДОМУ ВОЈСКЕ

ПЕТ ГОДИНА ОД ОДЛАСКА
ВЛАДЕ ДИВЉАНА ,
ВЕЧИТОГ ДЕЧАКА РОКЕНРОЛА

У Дому војске у Вршцу отворена је изложба
фотографија Горанке Матић „Влада“, посвећена
петогодишњици смрти великог рок музичара, Владе
Дивљана. Изложбу су организовали Културни центар
Вршац, Дом омладине и Удружење Урбанкулт, и моћи ће
да се погледа до 20. марта.
Изложба фотографија ауторке Горанке Матић
посвећена је великом рок музичару Влади Дивљану.
Радови су настајали у различитим фазама: од периода
првог албума групе Идоли „Одбрана и последњи дани”,
као и концерата, првог београдског у СКЦ-у, загребачког
у Кулушићу, наступа у Дому омладине Београда и Хали
Пинки. Изложба прати Владину каријеру закључно са
наступима Олд Старс Бенда, а изложени су и портрети
које је ауторка направила током осамдесетих година
прошлог века.
Уз изложбу, приређен је и музички програм, у којем су
наступили Анђелија Стојановић на флаути, Јована Росић
као вокал, Драган Ђокић на клавијатурама, и Ива Грчић и
Бранислав Сантрач на гитарама. Свирале су се и певале,
наравно, песме Владе Дивљана.
Изложба посвећена вечитом дечаку, највећем
џентлмену рокенрола, била је одличан повод за сарадњу
вршачких институција и удружења, а њено постављање

у Вршцу организовали су заједнички Културни центар
Вршац, Дом омладине Вршац и Удружење Урбан Култ.
Певач, композитор, један од оснивача Идола – Влада
Дивљан, спада у најзначајније композиторе и ствараоце
с краја 20. и почетка 21. века на простору бивше
Југославије. Преминуо је 4. марта 2015. године, у 57.
години живота, после дуге и тешке борбе са канцером,
а ни пет година касније, његова смрт не престаје да
растужује обожаваоце и колеге који су га волели и
поштовали, због чега је и ово окупљање, било врло
емотивно.
М.Т.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (67)

ПАЈИН ТРИПТИХОН
ВИДЕО ИГРА МИНУЛИХ ВРЕМЕНА

Пајин Вршачки Триптихон је слика,
информација најбољег медија свог
времена, која обучава, даје пример
кроз невину забаву посматрања
пасторалног
призора,
дубоко
промишљеног филозофског става
на тацни, као пројекција ума какав
је Пајин, драгоцености грађанских
вредности човека у природи света.
Данашње игрице нуде искуство
успешности,
моћи,
страсти,
експонирања свих оних особина и
понашања због којих би у правом
животу били санкционисани и
кажњени.
Све веће несналажење у свету
који веома вешто парира нашој
иницијативи која има мало шансе
да надмудри систем, компензује
се као никад до сад колективним
неуротичним понашањима милион
људи по истом шаблону који јасно
поштују границу својих подивљалих
активности,
убијања,
сакаћења,
бестијалних амбиција у амортизујућем
сајбер простору и свог понашања пред
мамом и татом друштва. Постајемо као
мала деца која муку муче да сакрију
грешне мисли и праву природу.
Данима смо читали Толстоја, његов
Рат и мир, да би открили вредност
људскости и прозрели насиље,
рат, манипулацију. Данас у свету
у огромним складиштима књига
без наде чекају Илијада и Одисеја,
Дон Кихот и гомила бисера људске

КУТАК ЗА ДЕЧИЈУ ПОЕЗИЈУ
Пише: Заре Јовић

МЕСЕЦ У ДЕЧИЈОЈ СОБИ
Из мог кревета,
види се месец, дебео и жут.
Увек има исти пут,
шета поред ормара,
па на врата, до полице,
да види моје луткице.
Када је месец тањи,
не иде, по тој путањи,
прескаче све, обиђе само лутке,
и није жут, променио је пут.
Ноћ се онда бели,
месец по ћебету шара,
поздрав за мог, верног чувара.

СТО ШТО ГА ИМА СВАКО
Има га свака кућа, па и кућа путујућа.
Нису то сaмо ноге и дрво, на њему се доручкује, прво.
Зато га има свака кућа, да се на њему руча.
На њему се понекад, узима за панталоне мера,
али се и сваког дана, вечера.
Кад је слава на њему је колач и запали се свећа,
сви смо заједно, тада је наша срећа највећа.

СВЕТ
Зашто смо и ко смо,
одакле смо дошли?
Ко зна све о свету,
Куда смо то пошли?
Сви владари и моћи,
све памети што имамо,
опет не би знали,
од чега смо постали.
мудрости, али тај је сјај изашао из
моде.
Призоре славне српске историје
Паја је умио, сценски обучио своје
моделе и они се пред нама, већ више
од века, шепуре као врхунски глумци,
мајстори сценског покрета модерне
глумачке самосвести у тоталном
позоришту обуке за живот.
Фројд је волео да се шепури и
изјавама – кажи ми шта си сањао да
бих ти рекао шта ти је ускраћено.
Својих снова да се сетимо немамо
времена па остајемо без упозорења из
простора свог духовног тотала који је
ван артикулације, али и контроле речи.

Уместо тога гутамо огромне количине
инфопатолошких активности којима
компезујемо недостатак храбрости
у свом малом животу. У игрици бити
цар је скромна амбиција, бестијално
се режирају и уништавају светови,
васкрсава се, а у стварном животу
неосетно трне, замире.
Вредности толеранције, мере
самосвести и сигурности којима
нас греју Пајине слике и данас
су прихватљива као иницијација
животне акције.
Сва искуства видео игрица у
стварном животу жестоко би била
осуђена.
Т. Сухецки

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

Ова тајна није на човеку,
неће то сазнати у свом веку,
и мудри што све знају,
творцу се нашем враћају.
Хвала Богу на стварању,
и што сада трајем,
није моје да знам,
да ли ћу бити сам.

VIN
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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Одржан тематски скуп „Финансирање
пољопривреде у 2020. години“
У Привредној комори Војводине (ПКВ), протекле
седмице одржан је тематски скуп „Финансирање
пољопривреде у 2020. години“, у организацији
ПКВ и „Дневник-Пољопривредника“ АД, а уз
подршкуЗадружног савеза Војводине и Новосадског
сајма.
Обраћајући се присутнима, председник ПКВ Бошко
Вучуревић рекао је да ПКВ, кроз рад Удружења
пољопривреде ПКВ и Групација, и сарадњу са ресорним
министарствима и покрајинским институцијама, а
кроз организацију стручних скупова, доприноси
унапређењу пословања у области пољопривреде.
„Довољно је истаћи да је учешће Војводине у укупној
спољнотрговинској размени аграра Србије годинама
уназад преко трећине целокупне размене, а у 2019.
години износило је 40 одсто. Учешће извоза аграра
Војводине у укупном извозу аграра Србије у 2019.
години износило је 45 одсто, то јест преко 1,4 милијарде
евра“, рекао је Вучуревић и додао да и републичка и
покрајинска влада чине значајне напоре да помогну
пољопривредним газдинствима и компанијама да се,
како је рекао, обезбеди боља конкурентност наших
произвођача на домаћем, али и на светском тржишту.
„Већ је постала пракса да почетком марта окупимо
овде све актере у нашем аграру, и са аспекта финансија
и са аспекта примарне прерађивачке индустрије, да
изнесемо које су могућности финансирања“, рекла
је тададр Гордана Радовић, директор „ДневникПољопривредник“.
„Верујем да су мере аграрне политике Покрајинске
владе изузетно допринеле овим резултатима и управо
то и јесте фокус рада Секретаријата за пољопривреду“,
рекао је Младен Петковић, помоћних покрајинског
секретара за пољопривреду, водопривреду и
шумарство. Додао је да је ресорни секретаријат усмерен

на мала и средња пољопривредна газдинства и да све
инвестиције, како је рекао, иду у правцу интензивне
пољопривредне
производње,
прерађивачке
индустрије и стандардизације у пољопривредној
производњи.

свињарске производњеод15.000 динара за квалитетне
приплодне крмаче и нерастове, 7.000 динара за
квалитетне приплодне овце и овнове, у рибарству и
живинарству су остали исти подстицаји, у пчеларству
са 720 динара повећали смо износ подстицаја по

О мерама пољопривредне политике говорио је др
Ненад Катанић, помоћник министра пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије.
„Ми смо задржали ниво подстицаја када је у питању
биљна производња, односно оних 5.200 динара по
хектару у делу сточарске производње. Очекујемо
наставак раста тражње за јунећим месом и из тог
разлога задржали смо, чак у неким категоријама
повећали ниво подстицаја за товно говедарство.
Настављамо даље са тим истим мерама у делу

кошници на 800 динара“, рекао је Катанић. Додао је да
је у органскојбиљне производњи повећан проценат по
хектару за 400, а у делу органске сточарске производње
по грлу сваки корисник може да оствари 56.000 динара
по грлу.
Настручном скупу, који се традиционално одржава
у ПКВ, било је присутно преко 100 представника
институција са републичког, покрајинског, локалног
нивоа, као и пољопривредних произвођача.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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.
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. 836096 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
На продају спратна кућа на плацу
од 700 м², посебно гаража. Тел
064/2805862 и 837-631
Продајем плац у потезу КозлукМајдан
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

Број
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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 спратлегализована,
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
Плац на продају 4,63 ари потез
Брег, изнад Миленијума. 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
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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
Продаје се кућа 51м² са плацем
20 ари, у Вршцу, Гудурички пут бб.
Тел. 064/2111774.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

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 намештен двособан
стан у центру града. Тел.
064/1771021.
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 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 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
Издајем намештену собу са
употребом кухиње и купатила
за
ученицу,
студенткињу
или запослену девојку. Тел.
062/420665.

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 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 струјаплин, 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. 013/2832536.
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.
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.

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.
061/1338946.
Продајем
моторну
черупаљку
за
пилиће,
шурилицу, левкове за клање,
и појилицу за воду велику. Тел.
013/833-494.
Озбиљна жена бринула би
за децу или старије особе.
Могуић сваки договор. Тел.
060/3333470.
Кошење
и
одржавање
травнатих
површина
тримером, као и крчење
терена и плацева обраслих
дрвенастим
растињем
и
високом травом са тримером
или мотокултиватором. Тел.
064/1955269.
Продајем камп приколицу
Адриа, исправну, комплетно
опремљену,
регистровану
до новембра 2019. Тел. 064/
0108921.
Продајем две тепих стазе,
израда „Антре“, са мотивима
„Вршца“, гроздови и натпис
„Вршац“, дужина 3 метра и
ширине 1,20 метра. Цена по
договору, у Вршцу, Стевана
Немање 6, стан 23 или телефон
2837-179.
Продајем 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
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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 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 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
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 стаклопластика 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 пианиноУкрајина, цена 350€. Тел.
065/3355343
Продајем повољно 2 пећи
од 5 kw и 7kw,фрижидер,
шиваћи
машину
Багат,
једнокрилни мањи дупли
прозор и ракасто, котаоказан-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 ЖамуКента 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. 013/834549 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
Продајем комплет спаваћу
собу (200 евра), веш машину
(60 евра), плинску пећ
са
емајлираним
лулама
(100
евра),
електричну
машину за шивење са
постољем „Јадранка“ (80
евра),
трпезаријски
сто
на расклапање (100 евра),
микроталасну (30 евра), клима
сплит систем Самсунг (100
евра) и кварцну електричну
грејалицу за 20 евра. Телефон
066 41 59 59.
Продајем плинске половне
пећи и чаробну пећ на чврсто
гориво. Тел. 064/2625554.
Продајем
лустере-кугле,
машину за развијање теста
Петерх, тексас јакну са
крзном, шаховску гарнитуру,
електрични
шпорет,
репродукцију пејзажа, црне
ципеле. Тел. 832-267.

Продајем
половни
намештај, спаваћа соба,
трпезарија, два кауча,
орман. Веома повољно.
Тел: 060/8070-168

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.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 14, БРОЈ 191 , 2. МАРТ 1988..

ОЗВУЧЕЊЕ СРЦА

У разговору са музичким педагогом Анђелком Сучевић не вреди
питати : Како? Када? Докле? Не уме да одговори ни она сама. Она је
једноставно таква - све стигне. То је нешто јако из ње што ју је као
девојчицу натерало да кришом од родитеља упише нижу музичку
школу у несавладивој жељи да изврши озвучење свог срца. У тој
истој жељи Анђелка је досад озвучила на хиљаде срца: у школи,
у ЈНА, по селима, широм наше земље, а понајвише у Банату. А
то „озвучење срца“ на начин Анђелкин, која је у међувремену
завршила и Вишу педагошку школу музичког смера, стекла бројна
признања, ових дана и звање педагошког саветника, подразумева
овакве напоре: Хиљаде и хиљаде часова проведених у вежбању и
анимацији деце, у школи и поред школе, у настави и преко ње.
На стотине путовања школским аутобусом до оперских сцена
Београда и Новог Сада.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (214)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

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.

Посете са музички одабраном децом болесницима у
Медицинском центру. Учествовање у неизбројним културномузичким манифестацијама у граду, снимање ТВ емисија,
позоришних представа у „Стерији“, свечаности своје школе,
овдашњег гарнизона чији хор води.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 14, БРОЈ 191 , 2. МАРТ 1988.

СНАГА ЗА ГИНИСА

Двадесетосмогодишњи Вршчанин Петар Николић, по свему
судећи ускоро ће добити место у познатој Гинисовој књизи рекорда.
Николић је фанатични заљубљеник дисциплине снаге- дизања
тегова, а његове могућности биће на провери специјалне комисије.
- Иако немам стручну помоћ, као ни друге неопходне услове,
бележим рекорде захваљујући природној снази - објашњава увек
насмејани Николић. - Лежећи подижем 285 килограма, на бицепс
око 90, а на трбушним мишићима 80 килограма. Преко 100 килогама
подижем “са груди“, са чучњем преко 100, док на подлактице дижем
и 140 килограма.

Представљање овог снажног младића није могуће, а да се не
кажу муке и проблеми које му ствара неразумевање околине. Ипак,
љубав према дисциплинама снаге је таква, да је никакве тешкоће не
могу умањити.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Важно је споменути, да је ове
периоде изидана средишња
комунална школа. Већ од дужег
времена варош је морала узимати
приватна здања за школе. На
заузимање председника шк.
одбора Ј. Семајера дозвољено
је јошт г. 1882. да се школе
надзидају. Г. 1884. предан је овај
посао неимару Ф. Ситнеру из
Оравице, који од 60.216,46 н.
као предрачуна попусти 10%
1). 1. октобра 1884. г. смештене
су школе у нове просторије.
У здање на рогљу школске и
белоцркванске улице смештени
су сви разреди женске школе,
дочим су сви разреди мушке
школе смештени у партеру бивше
„ Конкордије“, а у првом спрату
истога здања налазе се разреди
грађанске школе. Уз доплатак
од 10.670.37 н., оправке ових
здања коштале су 74.767.89 н.2).
Ова свота подмирена је зајмом
од 65.000 ф, што је је варош на
амортизацију од „аустр.пољског
кредитног завода у Бечу (Oesterr.
Bodenkredit-Anstalt) подигла.
Пошто је год. 1870/71. реална
гимназија у грађанску школу
претворена, отвори се 1870/71.
и 4. разред ове школе. Овај завод
посећивали су г. 1872. 170, 1873.
197 и 1874. 155 ђака. Г. 1879.
поново је установљена на овом
заводу метеролошка станица,
која је 1871. напуштена била.3).
Но грађанска школа не
задовољава жеље грађанства у
толико, што она не спада међу
средње заводе. Жеља да се у
Вршцу подигне један средан
завод види се кроз све расправе
вар. представништва, кадгод је
била реч о томе. Па зато ће се
ово питање, ма којим начином
уклањано, изнова покретати. Тако
је 12. октобра 1886. г. закључено,
поднети министарству просвете
петицију, да се у Вршцу подигне
виша реалка.
1)
2)
3)

Записник седнице од 29. јануара 1884
Исто од 31. декембра 1884.
Њоме управља професор В.Жежука

Говорећи
о
школским
и
просветним
приликама,
бележимо јошт и следеће. Год.
1876. постала је наша варош,
приложивши 1000 ф., оснивач
куће где вештаци своје радове
у Б. Пешти излажу 4). Г. 1885.
одредила је варош 150 ф. као
штипендију оном Вршчанину,
који буде походио економску
школу у Чакову, која је онда
установљена 5). И напослетку на
предлог Ј. Фриша муниципалном

одбору год. 1882. закључено је
подићи у Вршцу варошки музеум.
1.маја 1873. г. конституисали
су се овде фрајмаурери. Ова
шкотска ложа назове се „Egalité“
и бејаше филијала „великог
Оријента“ у Б. Пешти. Она се
раздружила 25. новембра 1879. г.
Социјалан живот овог одељка
дели се у развијању свом на две
периоде, међу којима у среди
леже партијске несугласице
грађанства седамдесетих година.
У почетку овога одељка
немачко
позориште
лепо
је напредовало, што се има
4)
5)
6)

захвалити Карлу Цеу, који
знађаше особеним средствима
прикупити и организовати
позоришна друштва.
Живо кретање владаше и у
друштвима. Прво друштво ове
перииоде што је постало 1871.
год. узе име „Gewerbe-BildungsVerein“, касније се прекрети
под именом „Arbeiter-BildungsVerein“, па онда опет узе први
назив и иђаше за тим, да му се
чланови што више образују 6).
Год. 1871., 27. и 28. августа ,
држала се овде 6. омладинска
скупштина.
На
скупштину
дођоше млогобројни чланови
овога друштва и силни гости
из свију крајева где Срби живе.
27. у ½ 12 скупштина је у арени
вар. баште свечано отворена. По
подне држала се скупштинска
седница заједнице певачких
задруга. У понедељак продужи
се
омладинска
скупштина,
да прими извештај управног
одбора прошле године и да
изабере нови управни одбор за
идућу годину. Сада се прочита
наредба министарска, по којој се
дозвољава, да само грађани из
земаља св.Стеванове круне могу
бити чланови „Омладине“. Овом
околности ова је омладинска
скупштина
од
историјског
значаја. О овој министарској
одредби дебатовало се читав
дан. Сутра дан, пошто је дебата
исцрпљена, донесе се закључак,
да се главни одбор постара за
земљиште згодније од Угарске,
где се омладинским начелима
неће сметати. На то краљ.
комесар разреши скупштину, а
чланови закључе, да се тога дана
по подне у 4 сата на митингу
састану, али полиција и ово
забрани.
Тако
се
завршила
6.
омладинска скупштина.

Записник седнице од 24. јануара 1876.
Записник седнице од 17. августа 1885.
“Werschetzer Gebiresbote”, г.1871. бр.36.
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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
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

2121
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КУЛИН КУВАР

ТЕРИЈАКИ ЛОСОС

ПОСНА ВОЋНА ТОРТА
НАМИРНИЦЕ:

Коре:
2 шоље од 2,5 дл шећера
2 шоље од 2,5 дл воде
4 шоље од 2,5 дл брашна
6 кашика уља
6 кашика џема по укусу
2 кесице прашка за пециво

Фил:
3 кесице пудинга од
ваниле
8 дл воде (може и сојино
или пиринчано млеко)
200 г шећера
1 маргарин
600 г одмрзнутих вишања
Декорација:
300 г посног шлага
3 дл киселе воде

НАМИРНИЦЕ:

8 филета лососа
Маринада:
½ шоље уља
¼ шоље сока од лимуна
¼ шоље сојиног соса
1 кашичица сенфа у
праху
½ кашичице ђумбира у
праху
¼ кашичице белог лука
у праху
1 кашика жутог шећера

ПРИПРЕМА: Све састојке за маринаду добро измешати.
Одвојити ½ шоље припремљене маринаде са стране. Остатком
прелити филете лососа и оставити покривено да се маринира
у фрижидеру 1,5 до 2 сата. За то време неколико пута окренути
рибу. Загрејати рерну. Решетку поставити 7-10 цм испод грејача.
Испод решетке ставити плех са мало воде, да се скупља течност
која капље током печења.
Филете лососа поређати на решетку, а маринаду у којој су
били бацити. Пећи 5-10 минута с једне стране, па премазати
одвојеном маринадом. Окренути месо и пећи још 5-10 минута.
Премазати још једном маринадом и служити топло.

ПОГАЧИЦЕ ОД
КРОМПИРА

ПРИПРЕМА: Наведене састојке за кору умутити и поделити
на два дела. Испећи једну кору у четвртастом плеху и исећи
је на траке ширине 4 цм. Другу кору испећи у округлом плеху.
Округлу кору попречно пресећи на два дела. Фил: Одмрзнуте и
оцеђене вишње прокувати са 6 дл воде и 150 г шећера. Када су
скуване, процедити их, а сок вратити на ринглу и у њега додати
пудинг помешан са 50 г шећера и 2 дл воде. Када се пудинг скува,
охладити га и у њега додати умућен маргарин и вишње. Филовати
на следећи начин: округла кора, фил, траке намазане филом
и уролане (почети од средине коре, па ређати у круг), фил и, на
крају, друга округла кора. Преко премазати умућеним шлагом и
декорисати шареним перлицама и кандираним вишњама.

БЕЛА ТОРТА СА
ВИШЊАМА
ПРИПРЕМА:

НАМИРНИЦЕ:
500 г пире кромпира
1 кг меког брашна
1 јаје
1 жуманце за
премазивање
1 коцка свежег
квасца
со
300 г масти
1 дл млека
сусам

ПРИПРЕМА: У припремљен пире кромпир
измрвити квасац, додати јаје, масноћу, млеко, со и
брашно. Направити глатко тесто, покрити га и ставити
на 1 сат у фрижидер. Загрејати рерну на 250°Ц.
Разваљати тесто, модлом вадити погачице, премазати
их жуманцетом и пустити да одстоје десетак минута.
Посути сусамом и пећи у рерни 15 до 20 минута, док
лепо не порумене.

Рерну загрејати на 140°Ц. Округли калуп
пречника 18 цм обложити папиром за
печење. Умутити беланца у чврст снег и
НАМИРНИЦЕ:
лагано умешати шећер, екстракт ваниле
и сирће. Мутити док се смеса не уједначи
Коре:
и не постане чврста. Смесу поделити на
5 беланаца
три дела. Један део излити у припремљен
220 г шећера
калуп, поравнати и сушити сат времена у
½ кашичице екстракта
загрејаној рерни. Затим, рерну искључити
ваниле
и оставити кору да се још мало суши.
1 кашичица сирћета
Поступак поновити још два пута. Са
Фил:
осушених и охлађених кора пажљиво
уклонити папир за печење. Фил: Павлаку за
600 мл павлаке за шлаг
шлаг умутити. Додати учвршћивач за шлаг
2 учвршћивача за шлаг
и шећер у праху и мутити док се не добије
(шлагфикс)
чврста смеса. Вишње добро оцедити.
300-400 г вишања
Филовати следећим редоследом: кора, фил,
(одмрзнутих или из
вишње, кора, фил, вишње, кора и, на крају,
компота)
целу торту премазати филом. Декорисати
1 кашика шећера у праху вишњама и, по жељи, порпскати са мало
сируп од вишње
сирупа од вишње. Ставити у фрижидер да
се добро охлади.

ВРШАЧКА КУЛА
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КО Ш А Р К А

АТЛ Е Т И К А

ВРШЧАНИ ПОБЕДОМ У МЕЧУ СА ДВА РАЗЛИЧИТА ПОЛУВРЕМЕНА ДОШЛИ НА КОРАК ОД ОПСТАНКА У КЛС

ОДЛУКА У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ
ВРШАЦ – НАПРЕДАК 91:83 (34:14, 25:21, 11:25, 21:23)

Центар миленијум, гледалаца: 700, судије: М. Јурас,
Пецељ, Стрика
ВРШАЦ: Милошевић 5, Димић 20 (4 ск, 5 ас), Дукић,
Ћирковић 19, Аџић 9, Грушановић 14 (7 ск, 4 ас), Мајсторовић,
Газибеговић 2 (4 ск), Савовић, Ђурић 2, Вранеш 20 (5 ск).
НАПРЕДАК: Илкић 6 (6 ск) Н. Раичевић 16, Микавица 5,
Петровић, Д. Раичевић 5 (4 ск), Јеремић, Богавац 14 (6 ск),
Станковић 2, Огњеновић 2, Милојевић 13 (4 ск), Милинчић
14 (6 ск), Каралић 6.
Вршчани су одиграли једно од најбољих полувремена
ове сезоне, после десет минута имали су 20 поена предности
и трасирали пут ка победи која их је приближила на корак
од опстанка. Екипа тренера Зорана Тодоровића од првог
минута заиграла је изузетно мотивисано, пожртвовано
у одбрани, надахнуто у нападу са сјајним шутерским
репертоаром којим су се посебно истакли Ћирковић
и Грушановић. Вранеш је са два ефектна закуцавања
подигао на ноге публику у Миленијуму, Димић је луцидним
продорима обесмислио сваки покушај одбране играча
Напретка који нису имали никакво решење да зауставе
фуриозне нападе Вршца и чинило се да су већ тада
капитулирали. Вршчани су прво полувреме завршили са
24 поена предности (59:35) и ништа није наговештавало
резултатско узбуђење. Међутим, у другом полувремену
тренер Раичевић је успеом да покрене своје играче,
гости су заиграли као препорођени и полако достизали
противничку предност. Вршац је остао без енергије, мучио
се у нападу, његове играче шут није више служио, па су
гости до краја трећег периода спустили на десет разлике
(70:60), да би у самом финишу дошли на само три поена
заостатка (79:76). Међутим тада је искусни Димић преузео
одговорност, био прецизан са линије бацања, а касније је
Аџић тројком вратио самопоуздање Вршчанима који су
одбили напад и сачували победу.
Ко ће напустити друштво најбољих знаће се после
мечева последњег кола у којем Вршац гостује Тамишу у
Панчеву.

Неизвесност до последњег звука сирене: Милош Димић

Прослављени српски атлетичар Емир Бекрић посетио
је Вршац у склопу пројекта “Брзином до звезда”који има за
циљ промоцију здравог стила животаи уједно трагања за
таленетованом децом и будућим звездама краљице спортова.
Делегацију Српског атлетског савеза на челу са Емиром
Бекрићем и Немањом Илићем примили су чланови Градског
већа Бобан Богосављевић и Вељко Стојановић.
Након презентације пројектаделегација се упутила у
ШЦ”Никола Тесла” где је одржан и показни час.Договорен
је пројекат и дар тартан стазе за скок у даљ у тој школи и
бацалиште за куглу, у оквиру тренажног центра за вишебој.
Делегација је потом обишла ОШ”Вук Караџић” и “Јован Стерија
Поповић“.
Пројектат обухвата 16 градова у Србији и 10 Београдских
општина, идеја је да се такмиче 8 најбољих ученика и ученица
3. и 4. разреда у атлетици у спринту на 50 м.
Најбољи ће представљати Вршац на финалном такмичењу
у Београду, а предвиђенне су и бројне награде.Техничку
подршку такмичењу пружиће Атлетски клуб Атина,кога је
српски атлетски савез препознао као стратешког партнера.
Ово такмичење и пројекат пружа могућност за
афирмацију не само ученика, школа, већ и самог града, који
ће имати прилику да се представи промотивним спотом,као и
могућности контаката са генералним спонзором Теленором,
који је подржао ову акцију. Пројекат није прошао незапажено
и код ресорних Министарстава,а све је у циљу стварања
здраве нације,бољих услова за бављење спортом, као и
проналазака нове талентоване деце и омладине, који су кадри
да наследе наше атлетске шампионе и легенде.

ФИНИШ КРСТАЈИЋЕВЕ

КАРАБУРМА – ВРШАЦ 82:83 (22:23, 18:25, 20:13, 15:14, 7:8)

Кошаркашице Вршца оствариле су седму победу
у Другој лиги Србије савладавши на гостовању екипу
Карабурме после продужетка. У наредном колу (21.
Марта) у Центру Миленијум, Вршчанке дочекују Арт
Баскет.

ВРШЧАНИ УСПЕШНО ЗАПОЧЕЛИ ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ЕВРОГОЛ СПАСИЋА
ОФК ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (СМ) 3:2 (1:0)

Б.Ј.

ВРШАЦ ДЕО ПРОЈЕКТА
“БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА“

ПОБЕДА КОШАРКАШИЦА ВРШЦА У ДРУГОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ФУД Б А Л

Љубитељи фудбала у Вршцу
имали су врхунски угођај на
отварању сезоне јер је меч на
стадиону под Кулом могао да
задовољи
и
најпробирљивије
сладокусце. Вршчани су одиграли
најбољи меч од почетка припремног
периода и заслужено славили
у ефикасној утакмици у којој је
могло бити и више од пет погодака.
Вођство пуленима тренера Ненада
Мијаиловића донео је најбољи
играч утакмице Спасић, у финишу
првог полувремена сјајним ударцем
са двадесетак метара постигао је
гол какав се ретко виђа. Гости су
изједначили у уводним минутима
наставка, Перовић је одлично
извео слободан удаарац са саме
ивице шеснаестерца и изненадио
Јеверичића. Нову радост Вршчанима
донео је одлични Петровић чији
је улазак потпуно променио однос
снага на терену. После идеалног
паса Спасића, Петровић је био
бржи од истрчалог голмана Трнића
и као на тацни послужио Ђуровића
који је из близине закуцао лопту у
мрежу. Питање победника решено
је 79. минуту када је Радисављевић
искористио додавање Петровића
и
ефектно
затресао
мрежу
Митровчана. У надокнади времена
гости су ублажили пораз преко
Пејовића.
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Промоција базичног спорта и здравог начина
живота: Вељко Стојановић, Срђан Јовановић,
Емир Бекрић и Бобан Богосављевић

РВАЊЕ
УСПЕХ
БУНЧИЋА И ЈОВЧЕВА

Почетак са стилом: Лука Петровић
ОФК ВРШАЦ – РАДНИЧКИ (СМ) 3:2 (1:0)
Вршац, Градски стадион, гледалаца
450, судија: Никола Бикић (Зрењанин)
7, стрелци: Спасић 44, Ђуровић 68,
Радисављевић 79. минут за ОФК Вршац,
Перовић 48, Пејовић 90. минут за Раднички,
жути картони: Бељин, В. Благојевић (ОФК
Вршац), Берак (Раднички)
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић 7,5, Б.
Благојевић 7, Бељин 7,5, Качаревић 7,5,
Илић 7, Ђуровић 7,5 (од 74. Радисављевић
7,5), Спасић 8,5, В. Благојевић 7,5, Лазевски
7, Јанковић 7 (од 49. Петровић 8), Вранић 7
(од 46. Станков 7).
РАДНИЧКИ: Трнић 6 Вујовић 6,
Матијевић 6,5. Милутиновић 6,5 (од
61. Костић 6), Петровић 6, Пејовић 7,
Мићановић 7 (од 65. Херцег 6) , Перовић
7, Ранђић 6,5, Берак 6 (од 56. Јанковић 6),
Божовић 6.
Играч утакмице: Спасић

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

Рвачи РК “Локомотива” из Вршца,Милош Бунчић и
Никола-Гаша Јовчев, остварили су значајан резултат
освојивши две бронзане медаље са по две победе и
једним поразом у жестокој конкуренцији, од далеко
искуснијих такмичара, на Првенству у рвању грчкоримским стилом за пионире и кадете, одржаном у
Суботици 07.марта.
Тренер Михајло Антал троструки светски шампион
у конкуренцији ветерана задовољан је резултатима
младих такмичара и истиче да у Вршцу стасава
генерација рвача која има потенцијал да „Локомотиву“
врати на стазу старе славе.

ОФК ВРШАЦ – ЧУКАРИЧКИ 0:0
Павлиш, судија: Никола Бикић
(Зрењанин) 7, жути картони: Дугић,
Милићевић (ОФК Вршац), Рашљанин
(Чукарички),
црвени
картони:
Миладиновић (Чукарички) други жути у 87.
минуту.
ОФК ВРШАЦ: Микавица 8,5, Дугић 8,
Милићевић 7,5, Николић 7,5, Тошић 7,5,
Секулић 7,5 (од 90. Шушњар -), Вранић
8, Главинић 8, Миошко 8 (од 90. Нецин -),
Врањеш 8, Трњанац 7,5 (од 55. Шишљгић 7).
ЧУКАРИЧКИ: Јањић 8, Михајловић 7,5,
Рак 7,5 (од 89. Аџић -), Петковић 7,5, Хити
7, Денић 7, Радић 7,5 (од 86. Чермељ -),
Павловић 7,5, Спасојевић 7, Миладиновић,
Филиповић 7,5 (од 61. Рашљанин 7).

Будућност вршачког рвања: Тренер Антал са
Бунчићем и Јовчевим
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