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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”

Председник Републике Србије 
Александар Вучић саопштио је да је 
Влада Србије на  седници донела тешке 
одлуке чији је циљ заштита здравља 
грађана, међу којима је одлука да се 
сутра од 10 часова забрани излазак на 
улице грађанима старијим од 65 година у 
градовима, као и старијим од 70 година у 
руралним и срединама са мање од 5.000 
становника.

Вучић је рекао да је друга мера веома 
оштра и односи се на све остале грађане, 
који од 18. марта, у периоду од 20 часова 
увече до 5 часова ујутру, неће смети да 
буду на улици. Од ове забране изузети 
су они који су на радном задатку, као 
и они који раде трећу смену, додао је 
председник. Он је рекао да су ове нове, 
ригорозне мере, донете у циљу борбе 
против ширења вируса корона у нашој 
земљи. Председник је истакао да се Србија 
суочава са невероватним изазовима, као 

и многе друге земље у Европи, и објаснио 
да се мере доносе у складу са тим, али 
и због чињенице да нисмо успели да 
обезбедимо пуну дисциплину неопходну 
да се смањи степен угрожености и 
ризика за становништво. Донели смо 
непопуларне одлуке, али ће обе значити 
заштиту живота људи, као и то да ми јасно 
показујемо да нам је једино стало до тога 
да сачувамо људске животе у земљи, 
право на будућност, наше родитеље, 
пензионере, рекао је Вучић.

Председник је објаснио да се друга 
мера тиче свих грађана, изузев старијих 
од 65 година, који уопште не смеју на 
улице, и значи да нико не може да буде 
у временском периоду од 20 часова до 
5 часова ујутру на улици сем надлежних 
органа, и то само оних који су на задатку, 
или оних који имају радну обавезу у 
трећој смени.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОНЕЛА МЕРЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА

ЗАБРАНА КРЕТАЊА ЗА СТАРИЈЕ ОД 65 ГОДИНА

Штаб за ванредне ситуације Аутономне 
Покрајине Војводине одржао је седницу којом је 
председавао Игор Мировић, први човек Штаба 
и председник Покрајинске владе Војводине. На 
седници, одржаној поводом одлуке Александра 
Вучића, председника Републике Србије, о 
увођењу ванредног стања, усвојене су важне 
одлуке и мере у циљу заустављања ширења 
коронавируса.

- Донели смо данас одговарајуће наредбе 
и мере које ће се спроводити на територији 
Аутономне Покрајине Војводине, посебно у делу 
рада установа за које је надлежна Покрајинска 
влада, рекао је Мировић и додао да ће радити 
у координацији са Владом Републике Србије и 
штабовима за ванредне ситуације покрајинских 
локалних самоуправа.

Значајно  место  на седници имале су 
здравствене установе и медицински радници, 
а у оквиру покрајинског Штаба за ванредне 
ситуације формиран је Кризни штаб, чији ће 
задатак бити да обезбеди несметано снабдевање 
здравствених и социјалних установа у 
надлежности Покрајине.

- Покрајинска влада Војводине отвориће 
посебан рачун за донације које ће бити 

намењене здравственим радницима, који су 
показали високу одговорност, професионалност 
и стручност, нагласио је председник Мировић 
и истакао да Војводинау својим здравственим 
установама располаже са довољно како 
стручњака, тако и медицинске опреме.

Мировић је најавио запошљавање нових 
људи, будућих радника санитарне инспекције, 
коју чека тежак и обиман посао.

- Ми ћемо, највероватније, током ове и 
наредне недеље, примити по хитном поступку 
најмање десет додатних будућих санитарних 
инспектора, оних који су овлашћени да 
својим решењима упућују људе у санитарни 
надзор,  најавио је председник Покрајинске 
владе Мировић. - Они ће помагати санитарној 
инспекцији која ће поднети велики терет 
обавеза и у контроли на граничним прелазима, 
али и у контроли поступања људи који се налазе 
у изолацији. И у том смислу смо данас донели 
одлуку да примимо додатне будуће санитарне 
инспекторе. Разрадили смо и механизме који 
треба да помогну, преко локалних самоуправа, 
да се на бржи начин уручују решења онима који 
су у изолацији, наравно ако се индикују у оквиру 
здравственог система.

На седници Штаба за ванредне ситуације 
Аутономне Покрајине Војводине донета је 
одлука да се за сва питања о коронавирусу 
отворе додатне телефонске линије на Институту 
за јавно здравље Војводине, као и фејсбук 
страница.

Мировић је указао на одлуку о престанку рада 
предшколских установа, школа и универзитета, 

која је на снагу ступила у понедељак, 16.марта, 
као и установа културе и спортских дешавања. 

Са седнице покрајинског Штаба за ванредне 
ситуације упућен је апел свим грађанима да 
испоштују мере заштите републичке Владе, као и 
препоруке стручњака.

Ј.Е.

НА СЕДНИЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

УСВОЈЕНЕ НОВЕ НАРЕДБЕ И МЕРЕ

У складу са проглашеним ванредним 
стањем у земљи, поводом епидемије Ковид-19 
(корона) вируса и проглашеном ванредном 
ситуацијом у Граду Вршцу, Специјална 
болница за психијатријске болести “Др 
Славољуб Бакаловић” Вршац је, у складу са 
препорукама Министарства здравља РС, 
Покрајинским секретаријатом за здравство 
АПВ и надлежним Заводом за јавно здравље 
Панчево, формирала је кризни штаб за 
ванредне ситуације. Чланови кризног штаба 
СБПБ Вршац су: др Татјана Воскресенски, 
спец. неуропсихијатрије, субспец. клиничке 
неурофизиологије са епилептологијом, 
др Жељко Милићевић, спец. психијатрије, 
Вирџинија Мунћан, мр фармације, Коста 
Магурјан, помоћник директора СБПБ Вршац 
и Наташа Ћургус, главна сестра болнице.

Према речима директорке СБПБ „Др 
Славољуб Бакаловић“ Вршац Татјане 
Воскресенски, Кризни штаб је предузео мере 
које се примењују као нови режим рада ове 
вршачке здравствене установе.

- Забрањене су посете пацијентима 
наше установе, али се све информације 
о стању здравља пацијената могу добити 
на контакт телефоне директора и главне 
сестре, као и чланова тима кризног штаба, 
наглашава др Воскресенски. - На самом 

улазу у установу, организован је тријажни 
пункт, на којем се, од стране медицинског 
особља, узимају епидемиолошки подаци и 
мери температура. У случају да је код таквог 
лица индикован пријем у нашу установу, оно 
се упућује у собу за опсервацију, где му се 
врше лабораторијске анализе и РТГ плућа. 
Уколико има сумње да постоји инфекција 
коронавирусом, обавештава се надлежни 
инфектолог и епидемиолог Завода за јавно 
здравље Панчево, те се пацијент даље упућује 
по њиховим препорукама.

Кризни штаб је, као меру заштите, 
предложио смањење броја контролних 
прегледа, с тим што се заказивање поновних 
прегледа обавља у контакту са надлежним 
специјалистима, чије контакт телефоне ће 
добити пацијенти.

- Специјална болница за психијатријске 
болести “Др Славољуб Бакаловић” 
Вршац организује рад дежурне службе и 
приправних служби 24 сата, с тим што се у 
болницу примају само хитни случајеви, након 
прегледа и процене дежурног лекара, истиче 
директорка Воскресенски. - Сви пацијенти у 
оквиру наше установе редовно се прате, што 
се тиче респираторних тегоба и фебрилних 
стања и, у таквим случајевима, упућују се на 
изолацију у оквиру надлежних одељења. У 

оквиру свих одељења установе, формиране 
су собе за изолацију. Дат је предлог свим 
медицинским и немедицинским службама да 
запослени, који имају здравствене проблеме, 
не долазе на посао или да посао, уколико је то 
могуће, обављају од куће.

Контакт телефони за све информације су: 
директор болнице: +381 63 644 404, главна 
сестра болнице: +381 60 85 00 256.

Ј.Е.

ТЕЛЕФОНИ ЗА 
ПСИХОСОЦИЈАЛНУ ПОДРШКУ

- Специјална болница за психијатријске 
болести “Др Славољуб Бакаловић” Вршац 
обавештава суграђане да отвара посебне 
телефонске линије за психосоцијалну 
подршку у условима ванредног стања 
изазваног Ковид-19 (Корона) вирусом, каже 
директорка др Татјана Воскресенски. - Циљ 
оваквог облика психосоцијалне подршке 
је смањење напетости и нерасположења, 
као и пружање свих видова подршке у овим 
условима. Овим путем можемо давати савете 
нашим суграђанима за превазилажење 
оваквих стања.

Лица задужена за пружање психосоцијалне 
подршке испред СБПБ Вршац јесу: др Ивана 
Мандић, спец. психијатрије, (тел. +381 62 88 
97 845) и др Лидија Илић, спец. психијатрије, 
(тел. +381 62 88 50 879).

- Путем наведених бројева стручна 
лица ће саветодавним радом са свим 
заинтересованим лицима и пружањем 
подршке и адекватних информација 
о начинима превазилажења стреса и 
анксиозности допринети очувању менталног 
здравља у условима епидемије и ванредног 
стања, наглашава др Воскресенски.

У СКЛАДУ СА МЕРАМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

НОВИ РЕЖИМ РАДА СБПС „ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“

Испоштоване препоруке 
Министарства и Покрајинског секретаријата 

- Др Татјана Воскресенски

Седница покрајинског Штаба за ванредне ситуације
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Штаб за ванредне ситуације за 
територију Града Вршца одржао је, 
16. марта 2020. године,  прву седницу, 
након проглашења ванредног стања на 
територији Републике Србије поводом 
ситуације у вези са коронавирусoм 
(Covid-19) и донео следеће мере:

1. У складу са чланом 9. став 5. одлуке о 
радном времену угоститељских објеката и 
објеката за приређивање игара за забаву, 
радно време угоститељских објеката 
скраћује се на период од 08:00 до 20:00 
часова, почев од 16. 3.2020. године.

2. Обуставља се рад свих спортских 
објеката (односи се на све врсте 
такмичења, спортских тренинга, рада 
теретана и слично) на територији Града 
Вршца.

3. Одељење за инспекцијске послове 
Градске управе Града Вршца, вршиће 
појачан надзор над спровођењем 

Одлуке о радном времену угоститељских 
објеката и објеката за приређивање игара 
за забаву на територији Града Вршца, а у 
складу са тачком 1.

 4. Донет је Закључак о образовању 
Координационог одбора, односно 
стручно -оперативних тимова за 
извршавање задатака, заштите и помоћи 
грађанима којима је то потребно.

Седницу је водила командант Штаба 
за ванредне ситуације Града Вршца 
градоначелница Драгана Митровић, а 
известили су директори: Специјалне 
болнице за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић” Вршац, Дома 
здравља Вршац, Апотеке Вршац и 
Директор ЈКП „Други октобар” Вршац, 
затим командир Полицијске станице 
Вршац и Ватрогасне јединице Вршац, 
као и координатор градске организације 
Црвеног крста, о спремности да, свако у 

свом домену, буде на услузи грађанима у 
условима проглашеног ванредног стања 
у земљи.

С тим у вези, детаљније инструкције 
Штаба за ванредне ситуације Града Вршца 
биће саопштене накнадно, јер све мере 
и било какво деловање на терену морају 
бити у складу са мерама Владе Републике 
Србије.

Грађани ће благовремено бити 
обавештавани о свим мерама и упутствима 
које у наредном периоду буде доносио 
Градски штаб за ванредне ситуације.

Бројеви телефона дежурних служби у 

Вршцу на којима се можете информисати 
за прегледе лекара:

Дом Здравља Вршац: Тел: 013/830 – 
087, 013/838 – 902 и 013/809 – 000

Бројеви телефона дежурних служби у 
Вршцу на којима се можете информисати 
о стању пацијената на болничком лечењу: 

Општа Болница Вршац: Тел: 013/832 – 
552 и 013/839 – 911. 

Специјална болница за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић”: Тел: 
060/850 – 02 - 56.

Градски штаб за ванредне ситуације 
за територију Града Вршца

НАКОН ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 
ВРШЦА ДОНЕО НЕОПХОДНЕ МЕРЕ

Након састанка Штаба за ванредне ситуације 
Града Панчева, одржаног 16. марта, др Љиљана 
Лазић, директорка Завода за јавно здравље 
Панчево, објаснила је да се у градовима и 
општинама Јужнобанатског округа редовно 
прати стање везано за Ковид -19 (Коронавирус) и 
да је епидемиолошка ситуација под контролом.

- На територији Јужнобанатског округа 
епидемиолошка ситуација је под контролом, 
наглашава др Љиљана Лазић, директорка 
Завода за јавно здравље Панчево. – Ми смо у 
потпуности, на тој некој првој линији одбране, 
покрили све особе које су под надзором, из било 
којих разлога. Сви остали грађани су здрави и 
могу нормално да живе и да се крећу у складу са 
овом насталом ванредном ситуацијом. 

Др Лазић је указала на значај поштовања 
свих мера предузетих по увођењу ванредне 

ситуације, као и савета стручњака.
- У овом моменту сви смо у обавези да 

поштујемо све мере Владе Репулике Србије 
и то треба да нам буде свакодневна обавеза, 
рекла је др Лазић. – Поготово мере здравствене 
препоруке у смислу хигијене: појачане хигијене 
руку, простора у коме боравимо, затим 
контаката, и у смислу свих других мера како 
је речено. Јако је важно да слушамо савете 
стручњака, да се обратимо Заводу за јавно 
зддравље уколико имамо било која питања на 
телефоне које иимате на сајту и Министарства 
здравља, панчевачког Завода и Града Панчева. За 
све информације везано за коронавирус можете 
се обратити  нашим докторима. Ми ћемо, сходно 
ситуацији, од случаја до случаја, упућивати наше 
грађане како ће даље поступати.

Директорка Завода за јавно здравље 

Панчево посебно је нагласила да грађани треба 
да остану смирени и прибрани како се не би 
подизала паника међу становништвом.

- Оно што је најбитније - нема места паници, 
изричита је др Лазић. - Грађани не треба да иду 
за додатне информације у здравствене установе, 
јер ми смо се договорили да сви домови здравља 
и болнице дају своје телефоне, као и изабраних 
лекара како би са њима грађани могли да 
реше и друге своје здравствене тегобе и добију 
праве савете. Нема места паници, само треба 
бити дисциплинован, реално  и рационално 
сагледавати ситуацију.

Др Лазић је још једном подсетила на 
појачану хигијену и апеловала на одговорност и 
солидарност свих грађана.

Ј.Е.

ДР ЉИЉАНА ЛАЗИЋ, ДИРЕКТОРКА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО:

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА ПОД КОНТРОЛОМ У ЈУЖНОМ БАНАТУ

После одржане седнице Штаба за ванредне 
ситуације градоначелница Драгана Митровић 
обратила се медијима и говорила о предузетим 
мерама. Како истиче, најважније је да се прате 
упутства и мере Владе Републике Србије и да 
се мора видети показати велика одговорност 
сваког појединца.

- Прва мера односи се на ограничење радног 
времена угоститељских објеката за време 
ванредног стања од 8 до 20 часова. Као наредну 
меру увели смо појачан инспекцијски надзор 
када је рад угоститељских објеката у питању, 
такође, не искључујем могућност за додатно 
ограничавање рада угоститељских објеката, 
али ће сви о томе бити на време обавештени. 
Затворени су и сви објекти у којима се одвијала 
спортска активност, каже градоначелница 
Митровић.

О мерама ће бринути стручно – оперативни 
тимуови у кол центрима, а градоначелница је 

упутила апел млађима за пружањем помоћи 
старијим суграђанима. 

- Немојте да нам буде тешко да им донесемо 
неку неопходну намерницу или лек. Апеловала 
бих на наше најстарије суграђане да прате 
упутства нашег председника Републике Србије, 
председнице Владе Републике Србије који се 
заиста боре да сачувају своје становништво, али 
то они не могу сами. Веома је важно да сви као 
појединци схватимо озбиљност ситуације и да 
будемо одговорни према себи и према другима.

Градоначелница је изразила задовољство 
спремношћу свих органа и организација 
посебно када су у питању здравствене установе 
Општа болница Вршац, Неуропсихијатријска 
болница и Дом здравља Вршац.

- Спроводе се све неопходне мере које је 
прописало њихово надлежно министарство и 
грађани могу бити мирни. Здравствене установе 
испуњавају све оне мере које су наложене.

Шалтери јавних служби биће организовани 
у складу са Одлуком Владе Републике Србије а 
градоначелница каже да ће локална самоуправа 
од свог министарства добити детаљна упутства о 
начину рада сада у овом периоду. 

- Оно што смо ми тренутно преудузели је 
да свим запосленима старијим од 60 година 
омогућимо рад од куће уколико јет о могуће и 
посебно да се изађе у сусрет запосленима који 
имају децу која су млађа од 12 година како би 
могли да их чувају.

Такође, градоначелница је апеловала на 
сугрђане да нема потребе за прављењем залиха.

- Нема потребе за гомилањем намирница, 
лекова ,било чега другог. Потребно је да грађани 
прате упутства и мере Владе Републике Србије 
јер се она на одговоран начин брине о њима. 
Заједно сви на једном великом задатку, где ће се 
пре свега видети одговорност самог појединца.

Б. Ј.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ, НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА МЕДИЈЕ ГОВОРИЛА О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА 

СВИ СМО НА ВЕЛИКОМ ЗАДАТКУ

Др Љиљана Лазић, 
директорка Завода за јавно здравље Панчево

Важна је одговорност сваког појединца: 
Градоначелница Драгана Митровић

ФОРМИРАНИ СТРУЧНО – ОПЕРАТИВНИ ТИМОВИ 
ЗА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА

У складу са мерама које је донела Влада Републике Србије, на основу Одлуке о 
увођењу ванредног стања на територији целе Републике Србије услед пандемије 
вируса COVID-19, Град Вршац формирао је Координациони одбор, односно стручно-
оперативне тимове за извршавање задатака, заштите и помоћи грађанима којима је 
то потребно. У оквиру Координационог одбора почео је са радом позивни центар 
са три телефонске линије где се могу обратити грађани којима је потребна помоћ 
или достава намирница и лекова. Месне заједнице су на својим територијама, како 
у самом Граду тако и у свим селима организовале волонтере који су се пријавили 
у жељи да помогну старијим суграђанима током трајања ванредног стања. Сви 
грађани су путем медија, друштвених мрежа и портала Града Вршца обавештени 
о начину и времену рада контакт центра. Најпре се примају телефонски позиви и 
прикупљају информације о потребама суграђана, а потом те податке дистрибуирају 
волонтерима који одлазе на адресу и организују неопходну помоћ. Град Вршац и 
донатори обезбедили су волонтерима сву неопходну опрему за безбедно кретање 
и комуникацију са људима у виду маски, рукавица и средстава за дезинфекцију. 
Бројеви телефона позивног центра су: 013/800-593, 013/800-594, 013/833-328, а 
услед најновијих мера о забрани кретања, радно време позивног центра ће бити 
сваког дана од 8:00 до 17:00, како би волонтери на терену успели свима да изађу у 
сусрет. Град Вршац ће редовно обавештавати своје грађане о даљим активностима 
волонтера и Координационог одбора.
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На територији Града Вршца почели су 
радови на санацији ударних рупа и коловоза.  
Чим су се ствoрили повољни временски 
услови, Град је кренуо са радовима на 
санација ударних рупа и они ће се обавити 
на већини путева и улица на целој територији 
Града Вршца.

У циљу веће безбедности саобраћаја, Град 
Вршац је за ове намене издвојио значајна 
средства како би санацијом била обухваћена 
целокупна путна мреже. 

На територији Града Вршца налази се 
укупно 115 км локалних путева. Дужина 
улица у самом граду је 109 км, а у преостала 

22 насељена места 151 км, па град одржава 
укупно око 380 км путева. 

Радови  на oдржавању путева и улица 
поверени су, одлуком градске Скупштине, ЈКП 
„Други oктобар“. На основу процена извођача 
радова, радови ће трајати око десет дана. 

- Ово није нимало лак посао и захтева 
доста напора да се путеви поправе и доведу 
у жељено стање. Молимо возаче да буду 
стрпљиви и да обрате више пажње када 
наиђу на „радове на путу“ како би радови 
могли несметано и на безбедан начин да се 
одвијају, кажу извођачи радова.

НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ УПРКОС ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

САНАЦИЈА УДАРНИХ 
РУПА НА КОЛОВОЗИМА 

ВРШАЧКИХ УЛИЦА

Вршачке установе културе отказале су 
све најављене догађаје, за време трајања 
ванредног стања уведеног у циљу сузбијања 
ширења вируса КОВИД- 19. 

Градска библиотека обавештава грађане 
да од 16. марта неће бити бити отворена 
за кориснике и посетиоце до даљег. 

Из вршачке Куће књига поручују да ће 
благовремено обавестити своје кориснике 
о нормализацији режима рада. 

Иста ситуација је и у Културном центру 
вршац, као и у Народном позоришту 
„Стерија“ где су отказане све планираане 
позоришне представе.

ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ОТКАЗАНИ СВИ 
КУЛТУРНИ ДОГАЂАЈИ

Градска изборна комисија обавештава 
грађане да је, у складу са чланом 5. Уредбе 
о мерама за време ванредног стања коју 
је донела Влада, уз супотпис председника 
Републике, на седници одржаној дана 
16. марта 2020. године, донела Решење 
о прекиду свих изборних радњи у 
спровођењу избора за одборнике 
Скупштине Града Вршца, расписаних 
за 26. април 2020. године. Решење је на 
снази док важи Одлука о проглашењу 
ванредног стања, коју су 15. марта 2020. 
године донели заједно председник 
Републике, председник Народне 

скупштине и председник Владе. 
Престају да теку сви рокови за вршење 

изборних радњи у поступку спровођења 
избора. Нови рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора за 
одборнике Скупштине Града Вршца биће 
утврђени у складу са временом наставка 
спровођења изборних радњи које ће 
бити установљено одлуком о престанку 
ванредног стања, када се за то стекну 
услови.

Све до сада предузете изборне радње 
у поступку спровођења избора остају на 
правној снази.

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ:

ПРЕКИНУТЕ СВЕ ИЗБОРНЕ РАДЊЕ

На основу мера утврђених Oдлуком 
о увођењу ванредног стања од 16. 
марта 2020. године, обавештавамо Вас 
да се почев од 17.3.2020. године у свим 
организационим јединицама Националне 
службе за запошљавање обуставља 
непосредан рад са странкама. 

Неће се вршити пријављивање на 
евиденцију незапослених лица, нити ће 
се евидентирати обавезно лично јављање 
тражиоца запослења. 

Молимо све послодавце који подносе 
захтев за издавање / продужење радне 
дозволе да га упуте електронским путем 
на имејл адресе филијала, у складу са 
обавештењем које се налази на веб сајту 

Националне службе за запошљавање у 
одељку „документи / дозволе за рад“.

Такође, молимо све клијенте да користе 
алтернативне облике комуникације - 
телефон, имејл и друго.

Контакт телефони и имејл адресе путем 
којих заинтересована лица могу добити 
све потребне информације везане за рад 
филијала Националне службе налазе се 
на интернет страници НСЗ www.nsz.gov.rs 
и на улазним вратима сваке филијале.

О свим променама режима рада 
са странкама, благовремено ћемо 
информисати јавност.

ПРЕС НСЗ

САОПШТЕЊЕ НАЦИОНАЛНE СЛУЖБE ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛE ВРШАЦ

ОБУСТАВА НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА СТРАНКАМА
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Како сте се и када нашли у 
свету параглајдинга?

- Главни кривац за све то је мој 
друг, пријатељ Горан Ђурковић, 
члан репрезентације Србије 
и председник Параглајдинг 
клуба „Беркут“ из Вршца. Већ 
дуго се бави овим спортом. Ја 
сам се цео живот бавила неким 
спортом: кошарка, теквондо - 8 
година врло успешно, била сам 
у репрезентацији, постизала 
сам престижне резултате, 
али параглајдинг нисам ни 
примећивала. Једном приликом 
Горан ме је позвао да одем да 
видим шта је то. Прихватила сам, 
јер увек сам спремна за нове, 
непознате ствари. Отишли смо на 
неко брдашце према Румунији, 
показао ми је и објаснио како 
изгледа опрема, закачио ми 
је и ја сам полетела. Била је 
то мала висина. Слетела сам у 
неку коприву, никад нећу да 
заборавим. Цела сам се опржила, 
а Горан се тако слатко смејао. 
Толико ме је привукао овај спорт 
да сам већ следећег дана звала 
Горана да идемо поново. 

Шта је то било тако лепо?
- Не знам. Не умем да 

објасним, али било је предивно, 
тај осећај, као неко бестежинско 
стање, лебдиш, не додирујеш 
тло... Увек сам волела екстремне 
спортове, скакала сам банџи 
џампинг, али ово је било нешто 
сасвим другачије, била сам 
одушевљена. Полетела сам, 
нешто најлепше што никада до 
тада нисам доживела. Било је то 
2011, имала сам 22 године.

Одмах сам кренула са обуком, 
максимално сам се посветила 
параглајдингу. Обуку, која 
траје од 6 месеци до годину 
дана, завршила сам за непуних 

месец дана, толико сам била 
одлучна и решена да се озбиљно 
посветим овом спорту. Био је 
то невероватан изазов за мене. 
Сећам се да су биле ненормалне 
врућине, крај августа, али била 
сам упорна, сваки дан сам звала 
Горана да идемо да вежбамо. 
Дане и дане провели смо на 
брду, на ливади, тако да сам 
врло брзо савладала самостално 
летење. Било је напорно. Није 
то само летење, већ и тренинзи, 
припреме, кондиција... Потребно  
нам је за такмичења. Можда 
не за само летење, али некад 
чекамо и 10 сати на брду да се 
промене услови да можемо 
да полетимо, потребне су и 
физичка и психичка кондиција. 
У то време моје су другарице 
излазиле, а ја сам одлазила 
раније на спавање да бих ујутро 
била одморна и спремна за 
летење. Али, ништа ми то није 
био проблем, јер волела сам да 
летим. То ми је било најбитније. 
Мада, било је дружење и на 
такмичењима касније. Упознала 
сам много људи, имам пријатеље 
широм света са којима и сад 
комуницирам.

Када је било прво 
такмичење?

- Након 2 месеца одлазим на 
прво такмичење, нисам ни знала. 
У летењу су нам врло битни 
правац и јачина ветра. Вршац је 
једно од најпогоднијих места, 
долазе овде из целе Србије. Али, 
ако услови код нас нису добри, 
пилоти иду у Рајац код Београда, 
Кањижу... Горан ме је звао да 
идемо у Кањижу на летење и 
тек кад смо отишли тамо, рекао 
ми је да идем да се пријавим за 

такмичење. Био је то шок за мене. 
Уплашила сам се, не од летења, 
али ухватила ме је трема - да ли 
ја уопште могу да се такмичим, 
да ли сам спремна, прошло је 
непуних 2 месеца... Међутим, ја 

сам тада освојила прво место. То 
ми је један од најдражих трофеја, 
јер било ми је прво такмичење. 

Колико видим, имате 
стотинак трофеја. Где сте све 
били на такмичењима? 

- Да. Нисам никад бројала 
пехаре и медаље, али вероватно 
их има стотинак, можда и који 
више. Учествовала сам на много 
такмичења. Мислим да смо били 
у свим државама Европе, затим 
у Азији - Индонезија, Тајланд, 
Малезија, Кина, Тајван... обишли 
смо већи део југоисточне Азије. 
После такмичења остајемо још 
неко време у тим земљама, 
дружимо се, пилоти су дивни 
људи, посебно они у Азији.

Да ли је могуће да сте са 
скоро сваког таккмичења 
донели неки трофеј?

- Мање - више јесам. Са сваког 
скоро такмичења. Можда је 
било само пар где нисам ништа 

освојила. Сви трофеји су ми 
једнако драги, за сваки од њих 
имам неку причу. Можда овај 
трофеј из Кине. 

- У параглајдингу свако 
може да оде на такмичење, 
самофинансирајуће, на светске 
купове. Међутим, у Кини су, 
последњих пар година, на 
своје такмичење позивали 

само најбоље пилоте света, 
њих 20-так. Организатори су 
све финансирали - одлазак, 
смештај, све што треба. Много 
ми је значило што сам и ја била 
позвана. 

Кина и Дубаи, 2015, били 
су важна такмичења, Светске 
ваздухопловне игре, као пандан 
Олимпијским играма, јер 
параглајдинг није олимпијски 
спорт (надам се да ће ускоро 
бити). У Дубаиу је учествовало 
више од 10.000 спортиста, преко 
50 дисциплина. Горан Ђурковић 
и ја и још двоје пилота позвано је 
из Европе за параглајдинг.  

Параглајдинг је екстреман 
спорт. Да ли си искусила и неку 
његову опаснију страну?

- Било је у параглајдингу, 
као екстремном спорту, и 
лоших ситуација и, нажалост, 
погибија. Настрадали су и неки 
моји пријатељи из тог спорта. 
Увек сам говорила да не осећам 
никакав страх, али осећам неко 
страхопоштовање према свему 
томе. Јер, природа је то, треба 
је поштовати. Ми бринемо о 
бројним факторима, од правца 
и јачине ветра, до врсте облака. 
Када се све то сложи, онда 
полећемо. Ако нешто није 
како треба, онда пилот иде 
на свој ризик. Ако поштујемо 
сва правила, као када возимо 
аутомобил, нисмо ни у каквој 

ТАМАРА КАЛИНОВ, РЕПРЕЗЕНТАТИВКА СРБИЈЕ У ПАРАГЛАЈДИНГУ:

ЛЕТЕЛА САМ СА ОРЛОВИМА!
Тамара Калинов (девојачко Костић) одувек је 

волела екстремне спортове, да осети адреналин, 
али посебну пажњу привукао јој је параглајдинг, 
којим је почела да се бави када је имала 22 године. 
Била је одушевљена већ првим летом. Никад, каже, 
ништа лепше није доживела. На првом такмичењу, 
након непуних два месеца тренинга, освојила је 
прво место. Наставили су да се нижу трофеји, сада 
их има више од стотину, са такмичења широм 
света. Лепота летења параглајдером, дружење са 
птицама, орловима, не може се описати. То мора да 
се доживи, изричита је Тамара.  
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опасности. Онда је то уживање. 
Ми летимо, не пропадамо, 
не скачемо из авиона, већ 
полећемо са брда. Летимо 
брзином од 15- 20 км на сат. То је 
споро кретање, уживање, вртимо 
ваздушне „стубове“, користимо 
ветар, облаке... Када полетимо 
са вршачке куле (300 м), ако 
су идеални услови, можемо да 
одемо на висину од 3.000 м. 

Како је у том свету птица?
- Не може то да се опише. 

Мора човек да полети да сам 
то све осети, види. У једном 
тренутку сте на земљи, а онда 
сте одједном у ваздуху, лебдите, 
летите, уживате... Видите птице, 
летите са њима. Летела сам са 
орловима! Била сам пресрећна! 
Птице могу да буду опасне, да уђу 
у крило, али када су далеко, онда 
је то уживање. Када видите да 
птица лети у круг, ту је термички 
стуб, а ми то и тражимо да би нас 
подигао горе у висине. 

Колико ви можете да 
манипулишете параглајдером?

- Ми то радимо све време. 
Једна од најбитнијих ставки 
јесте да ми возимо крило, а 
не оно нас. Ми смо ти који, у 
сваком тренутку, стопроцентно 
држимо крило под контролом, 
управљамо њиме. Код себе 
имамо и резервни падобран 
у систему за који свако од нас 
каже:“Не дај Боже да морамо да 
га отворимо!“. Отвара се само 
у најкритичнијим ситуацијама, 
опасним по живот. Природа је 
чудо, свашта може да се деси. 

Али, оне приче да ветар може 
да те однесе у Румунију, то не 
може да се догоди. Дешавају се 
турбуленције, као када летите 
авионом, слично имамо и ми 
у ваздуху. Онда пилот треба 
да смири крило, да га затегне. 
Хвала Богу, никада нисам била у 

ситуацији да помислим да бацим 
резервни падобран, пилоти се 
тешко на то одлучују. Међутим, 
била сам у ситуацији да дођем 
на брдо, али да се не осећам 
добро да полетим, као да ми 
неки глас, нешто говори да не 
полећем. Десило се пар пута и 
испоштовала сам то. Не желим да 
идем против себе. Нисам од тих 
који иду „главом кроз зид“. 

Желим да кажем да ми је 
подршка за све што сам постигла 
био и остао Горан Ђурковић, 

тренер, друг, пријатељ који ме 
је провео кроз све то и од кога 
сам много, много научила. Када 
сам на неким такмичењима 
била боља од њега, био  је то 
наш заједнички успех, и за 
мене и за Горана. Тако смо ми 
то доживљавали. Прихватао је 

то са поносом, јер ја сам његов 
ученик. 

Какви су Вам планови?
- Нисам ја никад имала неке 

планове, све је некако ишло 
само по себи, из године у годину. 
Али, с обзиром на то да сам 
сада у другом стању, мој супруг 
и ја чекамо дете, сад тренутно 
планирам паузу. Колико ће да 
траје, видећемо. Кад буде прави 
тренутак и кад будем спремна, 
вратићу се мом омиљеном 
спорту.  

Реците нам нешто о свом 
детињству. Како га памтите?

- Рођена сам 20. јуна 1989, у 
Вуковару, тадашњој Југославији, 

сада Хрватској. Врло брзо 
отишли смо за Немачку моји 
родитељи, мама Гордана и тата 
Златко Костић, где сам кренула 
у вртић, у предшколско. Имам 
брата Александра, годину дана 
млађег. У Немачкој смо живели 
до 1999, када смо се вратили за 
Вршац, таман на бомбардовање. 
Овде у Вршцу креће мој најлепши 
период, који памтим. Имала сам 
десет година. Памтим одрастање, 
дружење, упознајем пријатеље, 
Вршац доживљавам као свој 
родни град. Моје одрастање и 
живот у Вршцу обележили су 
моја тетка и теча Милица и Ратко 
Тодоровић. Били су увек ту, уз 
мене, и помоћ и подршка, мој 
род рођени. Уз мене је увек била 
и моја породица.

- Овде сам завршила ОШ 
„Јован Стерија Поповић“, 
после вршачку Гимназију и 
отишла у Београд да студирам 
инжењерски интернационални 
менаџмент. Тамо сам завршила 
и мастер студије. Док сам била 
на факултету, почела сам да се 
бавим параглајдингом. Тако 
да сам у исто време радила и 
дипломски и полагала за дозволу 
за параглајдинг. 

Када се родила љубав 
између Вашег супруга и Вас?

- Мој супруг Владан Калинов 
и ја упознали смо се 2015. Тада 
почињу да ми се ређају највећи 

успеси у спорту. Мислим да је 
наша љубав допринела томе, 
дала ми је снаге, ветар у леђа. 
Јер, нисам тада ништа више 
тренирала него обично, можда 

чак и мање, али успеси су почели 
да се нижу.

Владан и ја смо нашу љубав 
крунисали браком, сада чекамо 
дете, једног малог, лепог дечака. 
Срећна сам!
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Колосална есплозија 
у космосу пет пута већа 

од свих до 
сада

ЛУЈ ВИТОН 
ПОЧИЊЕ С А ПРОИЗВОДЊОМ 

ДЕЗИНФЕКЦИОНИХ СРЕДС ТАВА

    
ВАШИНГТОН: Научници су откррили доказе да је у космосу дошло до 

експлозије која је пет пута већа од свих које су до сада примећене.
Експлозија је изазвала незапамћено ослобађање енергије, а верује се да 

зрачи из супер матривне црне рупе која је 390 милиона година удаљена од 
Земље, објавио је Астрофизички журнал, преноси АП.

Већ дуже време сумњало се да се нешто чудно дешава око Офикс кластера 
галаксија у коме има на хиљаде посебних галаксија помешаних са врућим 
гасовима и црном материјом. Телескопи са X зрацима су открили да те 
галаксије имају заобљене ивице. То би требало да буде, верују астрономи, 
“зид” рупе која је настала мешањем врелих гасова са црном материјом на 
сред те рупе.

Црне рупе су познате по томе што гутају све што упадне у њих и 
истовремено избацују велике количине материјала из своје унутрашњости: 
У почетку се сумњало да то што избацују долази из постојеће рупе, али 
она је тако велика да би у њу могло да стане 15 наших Млечних путева: 
То је потврдио радио телескоп из Аустралије и џиновски метровејв радио 
телескоп из Индије.

“Експлозија је у почетку личила на ерупцију вулкана Свете Хелене из 
1980. године, која је откинула врх планине”, рекла је Симона Ђачинтучи, из 
поморске лабораторије у Вашингтону која је шеф тима који проучава овај 
нови астро феномен у космосу.

Извор: Политика

ПАРИЗ - Компанија Луј Витон почеће да 
производи средства за дезинфекцију руку, 
којих у Француској нема у довољној количини, 
а која ће властима доставити бесплатно. За то ће 
бити коришћена производна линија парфема и 
козметике, наводи се у саопштењу из компаније.

Производња дезинфекционих средстава 
почеће данас и трајаће онолико дуго колико 
здравствени ауторитети у Француској буду 
сматрали да је потребно.

У Француској је 120 особа умрло од последица 
корона вируса, а власти су у борби против 
епидемије затвориле ресторане, кафиће и 
све радње које не продају основне животне 
намирнице.

Власти су такође апеловале на све произвођаче 
да помогну у производњи средстава кључних у 
борби против корона вируса, а којих у тој земљи 
нема довољно.

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

Пајино целокупно дело одише ослобађајућим 
оптимизмом. У његовим сликама нема замаскиране 
стрепње, неспокоја, несигурности, која уметника чини 
великим а посматрача малим, односно врши се подела 
друштвене функције увођења у дубоку послушност.

Пајино дело ослобађа, даје шансу духовном  и социјалном 
расту и као непоновљива колективна психотерапија 
ослобађа од неурозе вишевековног робовања.

Свет је географски, климатски, верски, економски 
подељен, али добија некакав запањујући заједнички 
садржитељ а то су велелепни музеји модерних и 
постмодерних уметности као престижни објекти некакве 
квазидемократичности, чак и тамо где постоји нулта 
толеранција према странама утицајима.

Свет је подељен, али и повезан као никад апетитима 
владајућих елита и амбицијама да трају што дуже.

Један од инструмената увођења у послушност су 
и терапије арт бласфемије односно плаћање скупих 
улазница, чекања на ред, пролажење кроз богохулно лепе 
и скупе просторе у којима се мистификују најбољи домети 
савремених креација у које сумњамо, али интелигентни 
аранжман ауторитета, натера нас да на крају посумњамо у 
себе и из тих простора излазимо духом и самосвешћу мањи 
него што смо ушли.

Сјајан изум директно преузет из старог Египта, из 
Вавилона, да се засени простота а у простору и времену 
фиксирају друштвени односи са свим варијантама 
неправди и патологија којима овакви храмови доприносе. 
Улазак у такав простор чини да заборављамо шта смо тиме 
уопште желели за себе. 

И велики свет наставља да расте богатији но икад, 
чудеснији но икад и постаје холограмска мрежа 

диригованих људских судбина, а пројекцију тих правила 
које препознајемо као своју жељу диктира интерес и логика 
светског производног организма који је постао чудесни 
перпетум мобиле друге врсте, што теоретски не постоји, 
али као да даје више од онога што се у њега улаже.

У контексту тога стоји Пајино хумано дело које се не може 
користити за мрачне манипулације и гашењу креативног 
светла у људима.

Само постојање таквих слика напросто омета 
интелигентни вековни пројекат модерних уметности које 
су раздвојиле уметност од информације о уметности које не 
дотичу хемијско језгро наше духовности, побољшавајући 
нас, чинећи нас опаснијим.

Шарада је назив за сјане представе које су саме себи 
сврха а губитак за  публику.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (68)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ОАЗА У ПОСТМОДЕРНОЈ ПУСТИЊИ

Јавни час историје са непролазним 
темама револуције 1848/49, борбе за 
Српску Војводину и битке код Вршца 
одржан је други пут, овог пута у великој 
сали Културног центра, у четвртак 12. 
марта. Александар Јовановић, дипл. 
правник, песник и председник Удружења 
“Феликс Милекер”, иницирао је серију ових 
атипичних предавања о нашем граду и 
историји ових простора прошле године, на 
170 година од битке код Вршца.

Први пут је час о борби српског народа 
за своја права и аутономију у тадашњој 
Хабзбуршкој монархији организован у ОШ 
“Бранко Радичевић” у Великом Средишту, 
у сарадњи са Александром Божићем, 
професором историје и истакнутим 
ученицима 6, 7 и 8. разреда, праћен 
музичким наступом и фото презентацијом.

Овог пута Јовановић је сарађивао 
са Невеном Даничићем професором 
историје, као и приликом организације 
мултимедијалне вечери посвећене 
100-годишњици Великог рата. Обојица су 
истакли да је питање колико смо заиста 
упознати са историјом свог града и околине, 
као и да је поменутим темама недовољно 
простора посвећено у школском наставном 
програму и званичним уџбеницима. 

Даничић је направио хронолигију 
збивања, од најаве националних револуција 
у тадашњој Европи, чији талас је захватио и 

наш народ на овим просторима, до епилога, 
настанка Војводства Србије и Тамишког 
Баната. Напоменуо је да Вршац има значајно 
место у револуционарним збивањима, као 
поприште битака и политичких дешавања, 
нарочито у лето 1848. и почетком 1849. 

године, те да је ово пут да “осветлимо неке 
затамњене територије у познавању историје 
Вршца”. Томе су дали допринос Јасмина 
Батрњин и Милош Милосављевић, ученици 
ИИИ разреда гимназије и одељења, којем 
је разредни старешина управо Даничић. 

Они су читали изводе из записа о борбама 
крај Вршца Феликса Милекера и официра 
Адама Косовића, једног од заповедника 
српске војске. 

Јовановић је рекао да је на Мајској 
скупштини у Сремским Карловцима на 
којој је свечано прокламована Српска 
Војводина, на којој су се окупили српски 
световни, духовни прваци и готово цела 
интелектуална елита тог времена, међу 
укупно 175 делегата место нашао 51 делегат 
из вршачке епархије. Подсетио је да осим о 
великим победама српске војске треба да 
знамо више о правим револуционарима 
једног бурног и просперитетног доба, 
маркантним личностима попут Патријарха 
Јосифа Рајачића, Војводе Стевана 
Шупљикца, Стевана Книћанина, Ђорђа 
Стратимировића, Светозара Милетића, 
утолико пре што данас шетамо улицама 
Вршца са њиховим именима.Кроз активно 
учешће публике, присутни су могли да 
се упознају са вестима о току радова на 
изградњи цркве која ниче на месту битке код 
Вршца. 

У складу са идејом иницијатора, овакав 
јавни час историје се одвија у наставцима и 
биће у наредном периоду одржаван у другим 
културним институцијама и школама, са 
различитим предавачима и научним изворима, 
а имајући у виду да је наишао на веома добре 
реакције публике, директора, професора и ђака.

У ВРШАЧКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОДРЖАН ЈАВНИ ЧАС ИСТОРИЈЕ

ПОЗНАЈЕМО ЛИ ВРШАЧКУ ИСТОРИЈУ?

Млади вршачки уметник, академски 
сликар Милош Калишки приредио је 
своју 13. самосталну изложбу у галерији 
Културног центра у Ковину.

Према речима аутора, направљен је 
одабир углавном радова новијег датума, али 
део поставке чине и они пар година стари, 
као и мањи број дела из периода студија. 
Слике су рађене различитим техникама, 
највише акрил на картону, али има и уљаних 
слика на платну, као и цртежа у разним 
техникама.

- Напоменуо бих да су све технике 
нешто што зову “класичним”, каже 
Калишки.  Нема дигиталних, видео радова 
или било шта у чему би учествовао 

компјутер или што би се сврстало у “нове 
медије”. 

Стручну реч о радовима овог младог 
уметника дао је, у каталогу, ликовни 
критичар Никола Шуица који је указао 
на занимљив, несвакидашњи ликовни 
рукопис аутора и мотиве на његовим 
сликама.

- Далеко од праћење фантазмагоричне 
атмосфере, сликар се премеће у 
рецептор памћења, сведочећи да су 
најинтимнији знаци наше посебности, 
једнако и наши снови и наши трагови 
или, исто тако,  гласови који не припадају 
само нама, већ нам доспевају из спољњег  
окружења, каже, између осталог Шуица.  

Остварење нема недоумице: слика 
у својој изведености и вибрантним 
слојевима је снажна и истовремено 
дискретна идентификација постојања.

Изложба Милоша Калишког у 
ковинском Културном центру наишла је 
на добар пријем поштовалаца ликовне 
уметности. Поставка је требало да буде 
изложена до 23. марта, али тренутно није 
доступна грађанима због одлагања свих 
културних дешавања и привременог 
затварања установа културе, као мера 
проглашеног ванредног стања у циљу 
спречавања ширења коронавируса.

Ј.Е.

У КОВИНСКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОТВОРЕНА

САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА МИЛОША КАЛИШКОГ

Милош Калишки, академски сликар

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

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Привредна комора Војводине уручила је донацију 
Матици српској у виду техничке опреме у циљу 
унапређења програма и предавања у овој најстаријој 
књижевној, културној и научној институцији. Тим 
поводом, председник ПКВ Бошко Вучуревић и 
председник Матице српске проф. др Драган Станић 
претходне седмице су у Матици српској потписали 
Уговор о донацији.

„ПКВ и Матица српска институције су које постоје 
више од 100 година – Матица српска 194, а ПКВ 101 
годину.У Свечаној сали старог здања Матице српске,1. 
фебруара 1919. године, представници трговаца и 
занатлија су основали Трговачко-занатску комору 
у Новом Саду из које се развила данашња ПКВ“, 
рекао је Вучуревић и додао да је један од оснивача 
и дугогодишњи председник (1919-1939) Трговачко-
занатске коморе био истакнути привредни делатних, 
визионар Коста Миросављевић, који је, између осталог, 
био истакнут члан и потпредседник Матице српске. 

„По њему, од прошле године, носе назив награде 
ПКВ за најуспешније привреднике на територији 
АП Војводине.Све ове чињенице говоре даисторију 
пишемо заједно, односно да је снажно друштво 
засновано на заједничком раду – ка јачању привреде и, 
истовремено, ка неговању културе. Негујући културну 
баштину, одајемо захвалност свима који су се пре нас 
борили за очување стабилног друштва, а исто тако, 
чувамо га за будуће нараштаје. Због свега тога, ПКВ у 
духу друштвено одговорног пословања које негује 
годинама, данас донира видео и аудио опрему високе 
употребне вредности“, рекао је Вучуревић. 

Захваливши се Привредној комори Војводине на 
значајној донацији, председник Матице српске проф. 
др Драган Станић истакао је велико задовољство 
услед, како је рекао, интензивирања сарадње са ПКВ, 

која има статус великог добротвора, јер је увидела 
значај постојања и рада Матице српске.

„Ми у Матици српској заиста са знатижељом 
гледамо како се наш привредни амбијент сређује 
и унапређује, како се долази до неких форми које 
би требало да нас чине довољно компететивним на 
светском простору. Матица је својим једним сегментом 
рада утицала на то да се ове ствари доведу до свести 
и да имамо научноистраживачке пројекте. Овај спој 
људи који размишљају о привреди и људи који су 
посвећени науци и култури, мислим да даје једну добру 

перспективу, односно то је једна формула важна за наш 
целокупни опстанак и утолико је наше задовољство 
веће“, рекао је проф. др Драган Станић. 

Свечаном потписивању Уговора о донацији 
присуствовали су  управник послова Матице српске 
мр Јелена Веселинов, редовни професор Филозофског 
факултета, Универзитета у Новом Саду проф. др Ненад 
Крстић, виши саветник за област туризма у Кабинету 
председника ПКВ Драгица Самарџић и дугогодишњи 
сарадник у Матици српској мр Драгомир Ђукић.

Привредна комора Војводине уручила 
донацију Матици српској
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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. 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

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

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 
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.

Продајем локал од 23м2 са 
подрумом од 16,6о м2 и таваном од 
23,15 м2 у Стеријиној 53 а, у Вршцу. 
Те. 060/0940333.

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 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
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.

Продајем комерцијални 
пчелињак од 50 дб кошница са свом 
опремом. Тел. 061/3175360.

На продају тв пријемник, 
француски лежај, двосед, тросед, 
фотеља, плинска пећ, плинска зидна 
грејалица, електрични радијатор, 
тепих, бојлер“Тики“, тегле од 1 кг., 
тепих стаза. Тел. 069/8696371.

На продају буишилица „Томос“ за 
бушење рупа у воћњаку и за лозу. 
Тел. 064/3208414.

Продајем чаробну пећ на дрва 
и електричну пећ од 3,5 kw. Тел. 
060/3805110

Продајем два фикуса, две 
шефлере и два Адама. Тел. 
068/5221329.

Продајем „Тонет“ столица 6 ком. у 
добром стању. Тел. 060/ 8435097.

На продају та пећ 6 kw, 
електрично тоцило,шиваћу машину 
„Јадранка“ (кабинет), компјутерски 
сто, кожну компјутерску фотељу и 
микроталасна. Тел. 060/4250200.

Продајем књиге разних издавча 
100 комада цена 100 динара комад. 
Тел. 061/1338946.

Продајем моторну черупаљку 
за пилиће, шурилицу, левкове за 
клање, и појилицу за воду велику. 
Тел. 013/833-494.

Озбиљна жена бринула би за децу 
или старије особе. Могуић сваки 
договор. Тел. 060/3333470.

Кошење и одржавање 
травнатих површина тримером, 
као и крчење терена и плацева 
обраслих дрвенастим растињем 
и високом травом са тримером 
или мотокултиватором. Тел. 
064/1955269.

Продајем камп приколицу Адриа, 
исправну, комплетно опремљену, 
регистровану до новембра 2019. 
Тел. 064/ 0108921.

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

Грађевински пословиповољно и 
квалитетно (кровне конструкције, 
бетонажа, малтерисање, фасада, 
стиропор) Тел. 061/2342612

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

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

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

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

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

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 трпезаријски округли 
сто са четири столице. Тел. 
064/3208200

Плиносервис врши поправку 
плинских бојлера, пећи, шпорета, 
плинских решоа. Тел. 063/482418 и 
013/861419

На продају плинске пећи и 
плински бојлери више комада. Тел. 
063/482418

Услужно вршим култивирање и 
орање мањих башта и травњака. 
Цена по договору. Тел. 063/8321772

Услужно вршим кошење траве 
и кречење плацева моторним 
тримером и моторном тестером. 
Тел. 063/8321772

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Увек ћеш остати у нашим срцима јер 
си то својим великим срцем заслужио.

Твоји Бугарчићи који те неизмерно 
воле

ДУШАН ХЕЂЕШИ
2006-2020.

ЖАРКО ПЕТРОВ
1933-2020.

Отишо си изненада без поздрава на пут без повратка.
Делили смо заједно и лепе и тешке тренутке непуне 64 године заједничког 

живота. Све те године нашег заједничког живота  не могу заборавити.
Туговаћу за тобом док будем жива.
Ти си отишао нашим синовима Предрагу- Бати и Ранку.
Мене си оставио унуцима, унукама, праунуку и снајама да ме теше и пазе 

док сам жива.
Туговаћу за тобом остатак живота али срећна сам што нисам остала сама.
Твоја супруга Мица, унуци Драган и Давид са породицама, унук Жарко, 

унуке Јелена и Анђела, снаје Јованка и Снежана.

8. марта 2020. године престало је да куца срце  мог супруга, свекра, деде 
и прадеде
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

Од страних гостију био је 
на скупштини овој црногорски 
војвода Машо Врбица, босански 
архимандрит Пелагић, из Србије 
Владимир Јовановић и Милан 
Кујунџић, професор Гига Гершић и 
капетан Влајковић 1).

Наскоро затим српско 
грађанство оснује у кафани “код 
јелена“ српску читаоницу 2). Г. 
1871. посластичар Карло Хофман 
сагради  велики киоск у вар. 
башти.

Год. 1872. саграђена је у шуми 
на Превали кућа, одржана је 
учитељска скупштина („Lehrertag“) 
и покренуто је питање о устројству 
добровољног пожарног друштва, 
које се идуће године установило.

Год. 1873. основана је „грађанска 
касина“ и „таршашкер“( Versecz 
és vidéke társasköre). Касина је 20. 
јануара отворена, конституишућа 
скупштина  држана је 6. фебруара. 
Локал јој се налазио, дивно 
уређен,  на 1. спрату Цофманове 
куће. Касније је имала 40 разних 
новина. Председник је био Фр. Ј. 
Херцог. – „Таршашкер“ је подигнут 
под  протекторатом грофа 
Бисингена и под председништвом 
влајковачког спахије Фердинанда 
Хајнира. Оба ова друштва имала 
су ширити удружење, но касније 
се заведу у партајске распре, са 
чега је „грађанска касина“ већ 
год. 1877. пропала. Год. 1877. 
поново је основана и „Хевра 
Кадиша“ (свето братство), пошто 
ово човекољубно друштво млого 
година није постојало. Онда је 
овде постојало и „ђимнастичко 
друштво“.

Год. 1874. конституисао се 
у нашем месту филијал касе 
будапештанске радничке болнице 
(23. марта), пошто је занатлијска 
задруга (Gewerbe-Bildungs-Verein) 
која је ово друштво подигла, после 
неколико година пропала. Крајем 
исте године, у почетку зиме, 
постао је клуб за тоциљање.

Год. 1875. поче се говорити, 

да се у нашим местима заведе 
грађанска милиција („Schützen-
Corps“ Miliz), којој њег. Величанство 
200 ф поклони. У јесен исте године 
набавио је сваки члан овога 
друштва војничку униформу. 8. 
јунија 1879. освећена је застава 
грађанске милиције. Кумовала 
је Ида Паст, жена Виљема Паста, 
председника белоцркванског 
суда. Копље овој застави узето 
је од заставе домобранаца из 
год. 1809. О винарском друштву, 

основаном 1875. г. говори се на 
другом месту ове књиге.

Какав дух за подизање друштва 
онда владаше, види се и отуда, 
што је у исти мах „добровољном 
пожарном друштву“ створена 
конкуренција друштвом „варошко 
пожарно друштво“, сметајући 
се само пожарништву. Казано је 
већ да је „ грађанска касина“ год. 
1877. пропала, а и „стрељачко“ и 
„ добровољно пожарно друштво“. 
Престадоше постојати 3).

Друга периода развијања 
друштва, почиње год. 1879. Онда 
је постала грађанска милиција, 
премишљајући између осталог 
и о томе, да се стрелиште овог 
друштва на „Јами“ подигне. Исте 

године у лето основан је овде 
филијал уг.“друштва црвеног 
крста“.

18., 19., и 20. августа 1881. 
год. овде је држана омладинска 
скупштина , да се „Омладина“ 
изнова подигне. Устав, који је том 
приликом донешен, влада није 
потврдила.

Год 1882. постала је и у Вршцу 
„добротворна задруга Српкиња 
Вршчанака“. Исте године основано 
је ратарско укопно друштво 
( O e k o n o m e n - L e i c h e n w a g e n -
Verein).

Г. 1883. из средине  пожарног 
друштва постаде немачко 
дилетантско позоришно друштво 
(Dilettanten-Theater-Klub), које 
и данас постоји. 22, маја 1882. 
држана су саветовања, да се у 
нашем месту подигне друштво 
за старине Вршца и околине, но 
на том је ова прилика остала. 
У јесен исте године  основана 
је општа радничка читаоница 
(конштитутивна скупштина 
држана је 6. јануара 1883.), 
одржала се је до пролећа 1886. 
На против исте године основано 
је  певачко друштво „Weingärtner-
Gesangverein“ може се похваллити 
лепим напретком. Ово друштво 
давало је своју прву забаву 25. 
новембра 1882. год. Исто се то 
може казати о занатлијском 
певачком друштву, које се 26. 
марта конституисало.

Год. 1883/84., у зиму, опажало 
се живо кретање у нашем 
друштвеном животу. Онда је 
основано „ пољопривредно 
друштво“, односно „трговачка 
секција“ (конштитутивна 
скупштина од 6. децембра 
1883.), „винарско друштво“ 
претворило се у „ виноградарску 
секцију“. Затим поста трговачка 
задруга („Kaufmannshalle“) која 
после године дана пропаде, и 
конституисало се друштво за 
улепшавање вароши („Park- 
verein“).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (215)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) „Werschetzer  Gebiresbote”, г.1871. бр.36.
2) Исто, г. 1871. бр.44

3) Год. 1875. постаде политичко друштво „Bürgerklub“ и 1877. 

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 15, БРОЈ 211 , 15. ФЕБРУАР 1989.

ЈОШ ЈЕДНОМ О ПИОНИРСКОМ ШАМПИОНУ ВОЈВОДИНЕ 

ПОБЕДА ЗА ШАМПИОНСКУ 
ТИТУЛУ

1.Е4-Ц5 2. СФ3- Е6Д4-Ц:д4  4. С:д4-а6 5. Ле3-Сф6: 6. Сц3 –Дц7 (ово 
су добро познате утабане стазе сицилијанске одбране, отварање 
које доноси оштру борбу). / а3- Ле7 8. Лд3-д6 9. Г4Сц6 10. Г5- Сд7 11. 
Х4  ?! (мала непрецизност, боље је било 11. Ф4 да се спречи упад 
коња на  е 5) 11...- Сце5 12. Ф4-С:Д3 13. Д: Д3- б5 14 ф5? (у веикој жељи 
за победом бели  процењује нападачке шансе, требало је велико 
рокадом завршити развој) 14. ... – е5 ? (одлучујућа грешка коју млади 
Вршчанин вешто користи , црни је морао играти  14... Сц5 или Сд5 
– Д б7 16. СФ3 – Лф8 17. Де3- Тб8 18.С Сц7- Кд8 19. Сд5 – Ле7 20. 0-0-
0 Лф8  (црни нема праве одбране и пасивно чека евентуалну грубу 
грешку противника. Међутим , првак Војводине је на висини задатка 
и егзекуцију спроводи беспрекорно) 21. Ф6?- г6 22. Да5+-Сб6 (на Ке8 
следило би 23. Си7+-Кд8 24. Се6 уз Дд8 мат) 23. Л:б6+ Кд7 24.Лц7... 
црни се предао.

Стручни коментар Милорад Капелан Фиде мајстор

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 15, БРОЈ 211 , 15. ФЕБРУАР 1989.

ДОБИТНИЦИ НАГРАДА
Уредакцији „Вршачке куле“ је до назначеног рока, 6. фебруара , 

стигао велики број  дописница са одговорима на наградно питање 
из 209. броја  листа. Тачан одговор је гласио да је Саобраћајно - 
туристчко услужно предузеће „Вршац“  почело са радом 1975. 
Године.

Срећне добитнике, у присуству петочлане комисије, извукла 
је Драгана Зарић, једна он највећих нада вршачког спорта у 1988. 
години, иначе ученица петог разреда Основне школе „Олга Петров 
Радишић“.

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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ПЕЧЕНА ПАТКА  
КУЛИН КУВАР

ЧОКО-ЛЕШНИК ТАРТ 
НАМИРНИЦЕ:

ПРИПРЕМА:   У брашно додати шећер, жуманце, со, на 
коцкице исечен путер, какао и млевене лешнике. Брзо замесити 
глатко тесто, обликовати лопту, умотати у прозирну фолију и 
ставити у фрижидер на најмање 40 минута. На пари отопити 
обе врсте чоколаде са слатком павлаком. Склонити с паре и 
чоколадну смесу прохладити. Калуп за тарт (пречника 20 цм) 
науљити и посути брашном. Тесто разваљати на дебљину од око 
4 мм, обложити калуп, а дно теста избоцкати. Пећи у претходно 
загрејаној рерни на 180°Ц, око 20 минута. Печено тесто мало 
прохладити, па на њега излити чоколадну смесу и посути 
лешницима. Ставити да се хлади најмање 3 х пре служења.

КРЕМ ЧОРБА 
ОД КРОМПИРА 

И СЛАНИНЕ          

АЛЖИРСКА 
ТОРТА    НАМИРНИЦЕ:

Коре: 
9 беланаца 
9 кашика шећера 
3 жуманцета 
6 кашика брашна 
6 кашика гриза 
Фил 1: 
250 мл воде 
250 мл сока од ананаса 
4 кашике шећера 
2 кесице пудинга од 
ваниле 
80 мл слатке павлаке 
6 колутова ананаса 
Фил 2: 
½ л млека 
4 кашике шећера 
6 жуманаца 
1 ½ кесица пудинга од 
ваниле 
200 г путера 
150 г шећера у праху
Остало: 
1 кесица шлага 
250 мл сока од ананаса за 
натапање кора 

НАМИРНИЦЕ:
1 очишћена патка (од 2 
кг)
2 кашике путера
½ кашичице соли
на врх ножа бибера
2 кашике меда
Пуњење:
1 главица лука
1 стабљика целера
2 киселкасте јабуке
2 кашике путера
60 г хлебних мрвица
1/3 кашичице млевеног 
цимета
1/3 кашичице бибера
1/3 кашичице соли
1 кашичица нарендане 
коре лимуна
1 шољица јабуковог 
вина

НАМИРНИЦЕ:
  

6 кромпира
4 главице лука
200 г сланине
2 кашике брашна
2 кашике уља
1 кашика сувог 
зачина
2 феферона
4 кашике павлаке
мало чилија
бели лук
пермезан
со
4 кришке црног 
хлеба

ПРИПРЕМА: Кромпир исећи на коцкице, 
скувати у води и пропасирати. Исецкан лук и танко 
исечену сланину испећи, додати брашно, воду, кромпир 
и зачине. Кувати чорбу на лаганој ватри док се не добије 
жељена густина (треба да буде гушћа). Хлеб натрљати 
белим луком, исећи на ситне коцке и препећи. Пре 
сервирања, у чорбу умешати павлаку, фефероне, чили, 
пермезан и коцкице прженог хлеба.

ПРИПРЕМА:   
Пенасто умутити беланца, додати 

шећер, затим жуманца, брашно и гриз. Од 
ове смесе испећи три коре у претходно 
загрејаној рерни. Фил 1: Помешати воду, 
сок од ананаса и шећер и у тој смеси скувати 
пудинг (претходно размућен у 5 кашика 
воде). Добро охладити фил. Чврсто умутити 
слатку павлаку, па је сјединити са хладним 
филом. Колутове ананаса ситно исецкати, 
па додати у фил. Фил 2: Скувати млеко са 
шећером. У то додати жуманца и пудинг 
претходно размућен у 5 кашика млека. Фил 
оставити да се охлади. Пенасто умутити 
путер и шећер у праху, па сјединити са 
охлађеним филом. Коре натопити соком од 
ананаса, па филовати: кора, фил 1, фил 2, 
кора, фил 1, фил 2, кора, фил 1 и, на крају, 
фил 2. Целу торту премазати умућеним 
шлагом и декорисати воћем по жељи. 

ПРИПРЕМА:  Пуњење: Лук ољуштити и исећи на ситне 
коцкице. Стабљику целера ситно исецкати. Јабуке ољуштити, 
извадити им срце и исећи их на кришке. Путер растопити у 
тигању. Додати лук, целер и јабуке, па пржити уз мешање 3 
минута. Тигањ склонити с ватре, па умешати хлебне мрвице 
помешане са зачинима и јабуковим вином. Рерну загрејати на 
200°Ц. Патку напунити припремљеном смесом, а отворе зашити. 
Кожу пачјих батака избости иглом, па натрљати путером, сољу 
и бибером. Пећи у рерни на решетки за грил, око 75 минута. 
Петнаестак минута пре краја печења, мед отопити у кашики 
вруће воде и четкицом га размазати по патки. Сок од печења 
очистити од масноће, па га служити као сос уз месо. 

Тесто: 
130 г брашна
10 г какаоа 
30 г пржених и млевених 
лешника 
прстохват соли 
100 г хладног путера 
1 жуманце 
50 г жутог шећера 

Фил: 
100 г млечне чоколаде 
100 г црне чоколаде 
200 мл слатке павлаке 
45 г пржених лешника 
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ТАМИШ: Николић 14, Чабрило 17, Радовић 4, 
Васић, Павићевић, Фенер 13, Прља 16, Јанковић 2, 
Лучић, Роудс 13, Лабудовић 6.

ВРШАЦ: Милошевић 8, Димић 14, Дукић, 
Ћирковић 17, Аџић, Грушановић, Мајсторовић, 
Газибеговић 6, Савовић, Ђурић 10, Вранеш 12, 
Билер 13.

Кошаркаши Вршца изгубили су у Панчеву од 
Тамиша, али су успели да изборе 12. позицију 
на табели и сачувају статус КЛС лигаша. Меч у 
Хали Стрелиште био је неизвестан до последњег 
минута, обе екипе имале су императив победе, 
али су изабраници тренера Јовичића успели да 
се реванширају Вршчанима за пораз из првог 
дела сезоне. На крају су оба тима имала разлог за 
задовољство. Панчевци су у највећем делу меча 
имали резултатску предност, највећу крајем првог 
и почетком другог периода од десет разлике 
(31:21), међутим Вршац је од тада преузео контролу 
игре, и успео да, кошем Ћирковића, крајем првог 
полувремена пређе у вођство (38:40).

У трећој четвртини Панчевци су се поново 
резултатски одвојили на двоцифрену разлику 
(54:44), потом су играчи тренера Зорана 
Тодоровића, тројком Ћирковића, успели да 
вођство Тамиша смање на два поена разлике 
(78:76), али нису имали снаге за потпуни преокрет. 
Панчевци су минут пре краја повели са 85:80 и до 
краја се мрежице више нису тресле. И Тамиш и 
Вршац успели су да сачувају опастанак у лиги, иза 
себе оставили су претпоследњи ОКК Београд (има 
слабији међусобни скор са Вршцем) и последњу 
Војводину.

Б.Ј.

 БОРАЦ ШАМПИОН, 
СИМОВИЋ МВП

Првак КЛС за сезону 2019/20 је Борац. На основу 
пласмана у КЛС у Суперлигу су се пласирали: КК 
Борац, Слобода, Златибор, Нови Пазар, Динамик, 
Младост, Напредак и Металац. 

На основу пласмана у Другу АБА лигу су се 
пласирали Борац и Слобода.

У зависности од пласмана наших клубова у Првој 
и Другој АБА лиги могуће је да у Другу АБА уђе и 
трећепласирани клуб (Златибор) а могуће је и да 
уђе само Борац.

На основу оствареног пласмана из КЛС испадају 
Војводина и ОКК Београд. У зависности од пласмана 
наших клубова у Првој и Другој АБА лиги могуће је 
да из лиге испадне само један клуб (Војводина) или 
три клуба (Војводина, ОКК Београд, Вршац). 

Најефикаснији играч (МВП) по утакмици - 
Андрија Симовић - Војводина

Играч који је постигао највише поена по 
утакмици - Андрија Симовић - Војводина

Играч са највише скокова по утакмици - 
Александар Вулетић - Колубара 

Играч са највише асистенција по утакмици - 
Светозар Поповић - Борац

Играч са највише освојених лопти - Ненад 
Миљеновић - ОКК Београд

ЗАВРШЕНО ТАКМИЧЕЊЕ У КЛС 

ВРШАЧКИ БРОД 
УПЛОВИО У МИРНУ ЛУКУ

ТАМИШ – ВРШАЦ 85:80 (29:19, 17:25, 21:18, 18:18)

КО Ш А Р К А
СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 17.КОЛО

Братство 1946- Омладинац  0 : 1
Железничар - Козара  4 : 0
1. Мај Рума - Динамо 1945  1 : 0
Раднички (Зр) - Бечеј 1918  0 : 1
Борац- Војводина 1928  0 : 0
Раднички 1912 - ОФК Вршац 2 : 0
Раднички (СМ) - Дунав  0 : 0
Бачка 1901 - Хајдук 1912  1 : 1
 

1.Железничар 17     15 2 0 47
2.Бачка 1901 17     11 4 2 37
3.Раднички (Зр) 17     10 2 5 32
4.ОФК Вршац 17      9 2 6 29
5.Динамо 1945 17      8 2 7 26
6.Раднички 1912 17      7 5 5 26
7.Братство 1946 17      8 2 7 26
8.Бечеј 1918 17      7 4 6 25
9.Омладинац 17      5 7 5 22
10.Раднички (СМ) 17      6 4 7 22
11.1. Мај Рума 17      6 1 10 19
12.Борац  17      5 4 8 19
13.Војводина 1928 17      4 5 8 17
14.Козара 17      3 4 10 13
15.Хајдук 1912 17      3 3 11 12
16.Дунав  17      2 3 12  9

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 26. КОЛО

Тамиш- Вршац  85 : 80
Напредак - Колубара  92 : 66
Златибор - ОКК Београд 79 : 73
Нови Пазар - Дунав 93 : 100
Борац - Војводина 76 : 63
Младост – Металац 102 : 83
Слобода – Динамик 77 : 78

1.Борац  26 23 3 49
2.Слобода 26 20 6 46
3.Златибор 26 17 9 43
4.Нови Пазар 26 17 9 43
5.Дyнамиц 26 16 10 42
6.Младост 26 15 11 41
7.Напредак 26 11 15 37
8.Металац 26 10 16 36
9.Колубара  26 10 16 36
10.Дунав  26 10 16 36
11.Тамиш  26 10 16 36
12.Вршац  26 9 17 35
13.ОКК Београд 26 9 17 35
14.Војводина 26 5 21 31

ПРВА Б ЛИГА 16. КОЛО

Ужице - К. Митровица 3 : 0
Борац - Лозница  3 : 2
Топличанин - Карађорђе 1 : 3
Банат - Дубочица 1 : 3
Баваниште - Футог 1 : 3
 

 1.Борац  16 14  2 
2.Дубочица 16 14  2 
3.Карађорђе 16 14  2 
4.Банат  16 11  5 
5.Футог  16  6 10 
6.К.Митровица 16  6 10 
7.Топличанин 16  5 11 
8.Ужице  16  4 12 
9.Лозница 16  3 13 
10.Баваниште 16  3 13 

Судија: Димитријевић (Нови Сад), стрелци: 
Радовановић 45, Димитрић 70. 

РАДНИЧКИ: Пехил, Терзић, Бранковић, 
Славуљица, Рајковача (Антонић), Кнежевић, 
Димитрић, Бошковић (Вукадиновић), Мирчетић, 
Гороњић, Радовановић.

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б.Благојевић, Бељин, 
Качаревић, Илић (Јанковић), Сарајлин, Ђуровић, 

Спасић, Миошко (Петровић), Лазевски, Ђурић 
(Станков).

Вршчани нису успели да наставе успешан низ на 
тешком гостовању у Сомбору, али су упркос поразу 
остали у самом врху табеле Српске лиге Војводина. 
Тренер Ненад Мијаиловић каже да је екипа у 
складу са препорукама Владе Републике Србије 
обуставила све активности до даљњег.

ФУД БА Л
СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 17. КОЛО

ПОРАЗ ВРШЧАНА У СОМБОРУ
РАДНИЧКИ (С) – ОФК ВРШАЦ 2:0 (1:0)

Ф
ото: М

.Ж
.
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