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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”

Протеклог викенда екипе ЈКП „Други 
октобар“ почеле су са дезинфекцијом јавних 
површина - саобраћајница, тротоара, површина 
око болница, пијаца и осталих фреквентних 
простора у граду. Налог за подизање степена 
одржавања јавне хигијене на виши ниво дао 
је Штаб за ванредне ситуације Града Вршца 
и његов командант градоначелница Драгана 
Митровић. Дезинфекција ће се вршити 
према приоритетима, а започета је испред 
здравствених установа и саобраћајница које 
воде ка болницама.

- Мислим да нам је тренутно најважније 
да сачувамо улице и тротоаре који окружују 
саму болницу, а потом ћемо дезинфиковати и 
улице које су јуче биле пуне људи, нагласила 
је градоначелница Митровић. -  Људи су се 
окупљали у већем броју испред банака, Поште, 
Поштанске штедионице. То су Улица Феликса 
Милекера, Стеријина, а потом ће се уредити и 
све улице у центру града где је примећена већа 
флуктуација људи.

Командант градског Штаба за ванредне 
ситуације најавила је да ће наредних дана на 

ред за дезинфекцију доћи простор око маркета 
и објеката јавних служби... Градоначелница је 
позвала суграђане на сарадњу - да препаркирају 
своја возила, како би екипе ЈКП „Други октобар“ 
могле неометано да обављају свој посао. 

- Свакако смо могли ову акцију да спроведемо 
у раним јутарњим сатима или касно увече, али 

с обзиром на то да је циљ да што мање људи 
буде на улицама, ја их ево, и овом приликом, 
позивам да што мање буду на улицама и да 
омогуће нашим службама да, у току дана, очисте 
и дезинфикују све оно што је приоритет, истакла 
је градоначелница и најавила да ће приоритети 
бити одређивани и током наредних дана када је 
реч о дезинфекцији јавних површина. – То ће се, 
пре свега, односити на она места где се грађани 
окупљају - банке, Градска кућа, самопослуге, 
маркети... и позивам грађане Вршца да нам у 
овоме буду партнери, да заједно сачувамо свој 
град од појаве ширења вируса. 

Извршена је и дезинфекција граничног 
прелаза Ватин, који се такође нашао међу 
приоритетима. Дезинфикована је зграда, као и 
простор око граничног прелаза према суседној 
Румунији.

Градоначелница је подсетила да је 
непосредно пред затварање државних граница, 
овим прелазом прошао велики број наших 
држављана који су се у земљу враћали са 
различитих дестинација, из свих делова света.

- Дезинфекција је неопходна како објекта, 
тако и приступних путева првенствено због 
безбедности и здравља запослених на овом 
прелазу који је један од најфреквентнијих, 
сматра градоначелница Митровић.

Виши степен одржавања јавне хигијене биће 
спроведен и на остале градске улице, али и на 
насељена места на територији Града Вршца.

Ј.Е.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ПОДИГАО СТЕПЕН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ НА ВИШИ НИВО

ПОЧЕЛА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ТРОТОАРА И САОБРАЋАЈНИЦА

Ванредно стање, уведено у циљу заштите и 
заустављања ширења коронавируса, наложило 
је прилагођавање свих установа и институција, 
тако и Центра за социјални рад Града Вршца који 
је увео нови режим рада.

- Добили смо упуте Министарства и ми се 
тога строго придржавамо, наглашава Мирјана 
Кнежевић, директорка Центра за социјални 
рад Града Вршца. – Све потребе грађанства 
биће задовољене. Корисници неће долазити 
у Центар, али зато смо увели бројеве услужних 
телефона за комуникацију са грађанима. 

Према речима директорке Кнежевић, 
прошле седмице Центар је делио новчану 
социјалну помоћ, били су у директном контакту 
са странкама, јер су им давали овлашћења, а на 
даље ће контактирати путем телефона.

- Набавили смо све што треба: дезинфекциона 
средства, рукавице... обезбедили смо улаз у 
Пошту где су корисници преузимали новчану 
социјалну помоћ, истиче Кнежевићева. - Желим 
још једном да замолим грађане старије од 65 
година да не излазе, а ми ћемо се потрудити 
да путем волонтера, њихових рођака, 
сродника, дају своје личне карте и добиће од 
нас овлашћења, како не би излазили, већ се 
придржавали свих упута Владе Србије. 

Директорка подсећа да геронто домаћице 
настављају са радом. Обезбеђене су им маске, 
дезинфекциона средства и све потребно за 
неопходну заштиту.

- Центар за социјални рад је отворен, ми и 
даље радимо, али ја молим све кориснике да 
буде што мање директног контакта и што мање 

излазака, јер то је боље за све нас. Из тог разлога 
смо увели телефоне за контакт.

Ј.Е.

РЕЖИМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА

ПРЕМА УПУТСТВИМА МИНИСТАРСТВА

Како би пољопривредни произвођачи 
могли да обаве потребне радове на њивама, 
у виноградима и воћњацима, потребна им је 
дозвола за кретање у време забране. Управа за 
заштиту биља поручује пољопривредницима 
и сточарима да треба да поднесу захтев за 
кретање и то на адресу поменуте установе. 
Дозвола вреди само за наведени датум, а Управа 
је дужна да на захтев одговори у року од 48 сати.

- Поводом настале ситуације и 
уведеног ванредног стања, позивамо све 
пољопривреднике да поштују одлуке Владе 
Републике Србије, такође апелујемо свима 
старијим колегама од 65 година (70 година ако 
живе у сеоској средини) да се организују према 
насталој ситуацији како би се предстојећа сетва 
завршила на време, каже Слободан Јованов, 
члан Градског већа за пољопривреду. – Уколико 

пољопривредни произвођачи имају потребу да 
обаве пољопривредне радове попут заштите 
биља у вишегодишњим засадима, постоји 
имејл адреса agromere@registar-uzb.rs где ће 
поднети захтев за дозволу за кретање у време 
полицијског часа (од 17 до 05 часова).  У том 
захтеву навешће своје податке: име и презиме, 
адресу, број пољопривредног газдинства, 
локацију и време трајања радње како би добили 

дозволу за тај дан да обаве те радове. 
Све детаљније информације 

пољопривредници могу добити на http://
agromere.registar-uzb.rs или на телефон 064/88-
18-449, поручују из Управе за заштиту биља. 

Јованов подсећа да је Министарство 
пољопривреде донело одлуку да исплати све 
субвенције пољопривредним произвођачима, 
без обзира на то да ли су поднели захтев или не. 

За потребе обављања радова из области 
сточарства, пољопривредници су дужни да 
затраже дозволу за кретање у време забране (од 
17 до 05 сати) и то Сектору за пољопривредну 
инспекцију. Захтеви се могу поднети 
електронским путем на интернет адресу http://
stocarstvo.registar-uzb.rs/

Ј.Е.

АПЕЛ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА ДОЗВОЛУ ЗА КРЕТАЊЕ У ВРЕМЕ ЗАБРАНЕ

ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ УПРАВИ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Што мање излазака: Мирјана Кнежевић, 
директорка Центра за социјални рад Вршац

Исплате субвенција Министраства пољопривреде 
и без подношења захтева: Слободан Јованов

Позив грађанима да буду партнери у одбрани 
града од коронавируса: Драгана Митровић, 

градоначелница Вршца

УСЛУЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Док трају ванредне мере Владе 

Србије, комуникација са Центром 
за социјални рад обављаће се 
путем телефона. Све потребне 
информације корисници могу 
добити на следеће бројеве 
телефона:

833- 369 и 064/ 645- 40- 66.
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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

ТЕЛЕФОНИ ЛЕКАРА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ 

БОЛНИЦЕ 
„ДР СЛАВОЉУБ 
БАКАЛОВИЋ“

Др Татјана Воскресенски, директорка 
Специјалне болнице за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“ у Вршцу, обавештава грађане 
да све неопходне консултације са својим лекарима 
ове здравствене установе, пацијенти могу добити 
позивајући бројеве пословних мобилних телефона 
лекара специјалиста. Ово су бројеви лекара 
Специјалне болнице за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“:

Р.Б. Име Презиме Мобилни телефон
1. Татјана Воскресенски 063644404
2. Ана Ђокић  0628850300
3. Драгана Јелић-Ђорић 0628850277
4. Лидија Илић  0628850879
5. Љиљана Михајловски 0628850285
6. Предраг Ђумић  0628850365
7. Стеван Јокић  0628850291
8. Жељко Вилотијевић 0628850321
9. Жељко Милићевић 0628850339
10. Сања Миловановић 0628850343
11. Смиљка Разуменић 0628850283
12. Веселин Савић  0628850281
13. Јелена Митић  0628892470
14. Милутин Ивковић  0628850273
15. Оливера Голубовић  0628850203
16. Славица Николић Лалић 0628897868
17. Михаел Ђачић  0628850891
18. Мирољуб Стојановић 0628850342
19. Виолета Стојиљковић 0628850344
20. Радмила Туралић  0628850327
21. Снежана Стојановић 0628850363
22. Вукашин Перовић  0628850280
23. Вук Вуковић  0628831039
24. Бранко Бурмазовић 0628897858
25. Јелена Ђокић  0628850303
26. Ивана Живковић  0628831020
27. Антонела  Лелеа  0628850334
28. Ивана Мандић  0628897845
29. Светлана Момировић 0628892462
30. Вишња Моснак  0628850326
31. Драгољуб Панић  0693805160
32. Јован Јовановић 0628850371
33. Емина Корниц  0628831013
34. Катарина Јевдић  0628850356
35. Драган Мамојка  0628850224
36. Фадиљ Јашари  0628850282
37. Марко Јакшић  0628892476
38. Јелена Лакић  0649889830
39. Маријана Мунћан  0608500172
40. Драгана Копил  0628805148
41. Велимир Радојчић  0608500165
42. Чедица Пауновић  0628850322
43. Душица Кирилов  0628805101
44. Мариус Талиану Сонка 0628850318
45. Миланка Рудњанин  0608500230
46. Дејан Димитријевиц 0608500255
47. Драгана Печеничић 0608500196
48. Јашари Фадиљ  0628850282
49. Ненад Стоиљковић 0608500197
50. Овидиу Талиану Сонка 0608500237
51. Каролина Ропић  0608500246
52. Сања Калаба  0608500227
53. Слађана Муратовић 0608500183
54. Данијел Ђокић  0643057543

Удружење параплегичара и 
квадриплегичара „Параквад ВШ“ наставља 
своју активност и током ванредне ситуације 
уведене у циљу заустављања ширења 
корона вируса. „Параквад“ је донирао два 
комада инвалидских колица Специјалној 
болници за психијатријске болести “Др 
Славољуб Бакаловић”. 

- Удружење „Параквад“ добило је од 
својих донатора одређена средства и ми 
смо купили двоје инвалидских колица 
које донирамо Специјалној болници за 
психијатријске болести “Др Славољуб 
Бакаловић”, каже Драган Виторовић, 
председник „Параквада ВШ“. – У сталној 
смо координацији са директорком 
Татјаном Воскресенски, ослушкујемо 
потребе њихових пацијената, ова колица су 
потрошна роба. 

Виторовић је рекао да Удружење није 
било у могућности  да набави можда маске, 
рукавице, али ту су колица која су потрошна 
роба и пацијенти их могу користити 
свакодневно. 

- Велико хвала Удружењу „Параквад“ 
и господину Драгану Виторовићу на 

донацији, рекла је др Татјана Воскресенски, 
директорка Специјалне болнице за 
психијатријске болести “Др Славољуб 
Бакаловић”, и подсетила да ово није прва 
донација „Параквада“. – Прошле године 
био је то болнички кревет, а ова механичка 
колица су добродошла за све наше тешко 
покретне и непокретне пацијенте који 
су на Одељењу неурологије и Одељењу 
психогеријатрије. 

Др Воскресенски је нагласила да 
се Виторовић обратио психијатријској 
болници да понуди превоз комбијем 
„Параквада“.

- Виторовић је понудио могућност да се 
за све наше пацијенте и кориснике омогући 
превоз у граду, додала је директорка 
Воскресенски. – Хвала Граду Вршцу, 
хвала Удружењу „Параквад“ на доброј 

сарадњи, помоћи и донацији, а ми смо, као 
институција, и сви наши лекари увек ту да 
помогнемо што год да треба у раду њиховог 
удружења.

Виторовић је истакао да је Удружење у 
сталној координацији са Градом и Кризним 
штабом.

- Они су „Паракваду“  поверили задатак 
да свим особама, којима је потребан 
превоз, да их ми превеземо, поручио је 
Виторовић пензионерима и особама са 
инвалидитетом. – Све оно што не може 
Хитна помоћ, Психијатријска болница, ми 
ћемо превозити. Имамо три комбија, четири 
возача, дежурства 24 часа, тако да смо ми ту 
да помогнемо. Зато, не брините, останите 
код куће!

Ј.Е.

ДОПРИНОС „ПАРАКВАДА“ ВРШЧАНИМА И ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ

ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКУ БОЛНИЦУ

Донација „Параквада“ Психијатријској болници

Корнелија Пуренда из Војводинаца 
запослена је у Агрико пијаци где ради 
као контролорка наплате. У договору 
са управником Владимиром Грујином, 
Корнелија на свом радном месту шије 
бесплатне маске и дели их суграђанима. 
Видела је, каже, како се људи боре да набаве 
заштитне маске, што је оправдано, јер тако 
штите и себе и све око њих. Корнелијина 
хуманост представља понос целог града.

- Имала сам раније кројачки салон, па 
ми је остало нешто материјала, објашњава 
Корнелија. – Дошла сам на идеју да током 
радног времена почнем да шијем маске и 
делим их бесплатно људима. Подржао ме је 
наш управник пијаце Владимир Грујин, тако 
да сам донела на посао машину и почела да 
шијем маске. Од јутрос ми помаже и моја 
колегиница.

Прве маске подељене су на Агрико 
пијаци, тако да сада више нема никога без 
заштитне маске, а Корнелијине маске носе и 
запослени у Паркинг сервису. 

- Моје маске нису само за једнократну 
употребу, направљене су од памучних 
материјала и могу се прати, искувавати, 
дезинфиковати врућом пеглом и поново 
користити, каже ова хумана Вршчанка. – 
Материјала за сада имам. Проблем су ми 
били конци, а сад су их донирали шеф и 
колегиница. 

Пуренда је позвала све који желе да се 

укључе и помогну да се шију маске и додала:
- Не само онај ко зна да шије, могу да 

се придруже и сви други, јер има овде још 
посла. Да би се убрзао процес, кројим више 
слојева одједном овим старим маказама 
које имам, а то није лак посао, треба снаге, 
за мушку руку. 

Корнелија је позвала Вршчане на 
толеранцију замоливши их да не узимају 
више комада, да их чувају код куће, да 
стварају залихе, већ да узму колико им је 
потребно како би и други људи могли себи 
да набаве ово заштитно средство.

- Треба да мислимо и на друге људе, да 

свако може да дође до маске да се заштити, 
изричита је Корнелија. – Наравно, нико не 
сме да продаје ове маске, јер ми их делимо 
бесплатно. Биће још бесплатних маски, ја ћу 
их шити све док ово стање траје.

Материјала још има, а у сличају да га 
зафали, Корнелија ће, каже, затражити 
помоћ донатора. Њен је гест за сваку 
похвалу, а ово је право време да сви 
покажемо  мало више емпатије, хуманости 
и да помогнемо једни другима на било који 
начин.

Ј.Е.

ХУМАНИСТА ЗА ПОНОС ГРАДА

КОРНЕЛИЈА ПУРЕНДА ШИЈЕ БЕСПЛАТНЕ МАСКЕ

Корнелија Пуренда шије бесплатне маске 
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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”

Вршачки затвор поново је у функцији 
овог пута као притворска јединица за 
лица која су се вратила из иностранства и 
прекршила мере обавезне самоизолације 
ради спречавања ширења вируса COVID – 
19. У њему се до среде, 25. марта, налазило 
43 лица из целе Србије.

- Прекршиоци мере обавезне 
самоизолације су из Шапца, Лознице, 
Кикинде, Вршца, Панчева, Сомбора, 
Зрењанина и других градова Србије 
и налазе се у класичним притворским 
условима. Сви су прегледани, нико од њих 
нема симптоме коронавируса, али уколико 
се неко пожали на било који проблем, 
затворски лекар је ту и истог момента 
биће потпуно изоловани, каже Александар 
Патрић, руководилац притворске јединице 
за изолацију Вршац.

Још једном се апелује на грађане да 
поштују одлуке Владе Републике Србије и 
мере самоизолације.

- Помоћи ћете себи, својим породицама 
а помоћи ће те и нама који данима нисмо 
видели своје породице. Верујте ми да је 
много боље да време проводите у кругу 
породица, у вашем дому, него у притвору, 
јасан је Патрић.

Лица која су прекршила мере 
самоизолације у притворској јединици 
остаће 30 дана након чега ће суд одлучити 
о даљим мерама. Предвиђене казне за 
кршење мере самоизолације су 150.000 
динара или до 3 године затвора.

Осим у Вршцу, притворске јединице се 
налазе у Пожаревцу и Пироту. У Пожаревцу 
је до 25. марта притворено 27 лица а у 
Пироту 20 лица.

Боље код куће него у притвору: 
Александар Патрић, руководилац 

притворске јединице за изолацију Вршац

ВРШАЧКИ ЗАТВОР ПОНОВО У ФУНКЦИЈИ

ПРИТВОРЕНО 43 ПРЕКРШИЛАЦА 
ОБАВЕЗНЕ САМОИЗОЛАЦИЈЕ

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ 
ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

ОБУСТАВА РАДА 
СА СТРАНКАМА 
НА ШАЛТЕРИМА

Обавештавамо грађанство и привреду 
да ће ЈКП Други октобар у складу са 
Закључком Владе Републике Србије бр. 
53-2561/2020 (Сл. гласник РС бр. 35 од 
18.03.2020. године) обуставити рад са 
странкама путем непосредног контакта 
(шалтер и сл.) а у циљу спречавања 
ширења вируса Ковид-19.

Обављање комуналних делатности 
се несметано обавља а грађанство и 
привреда информације, рекламације, 
пријаве, захтеве и сл. могу добити и 
поднети писмено на адресу предузећа 
Стевана Немање бр. 26 (26300 Вршац) или

- за сва питања у вези комуналних 
рачуна на маил адресу reklamacije@
oktobar.rs или на телефон 013/440-800 
тастер 2

- за послове из делокруга рада 
Служби Зеленило, Изношење смећа, 
Димничарске услуге и Одржавања 
јавних површина на маил адресу javne.
povrsine@oktobar.rs или на телефон 
013/440-800 тастер 5

- за послове из делокруга рада Службе 
Водовод и канализације на маил адресу 
vodovod@oktobar.rs или на телефон 
013/440-800 тастер 3

- за послове из делокруга рада Службе 
Гасовод на маил адресу gasovod@oktobar.
rs или на телефон 013/440-800 тастер 4

- за послове из делокруга рада Службе 
Паркинг сервис на маил адресу parking.
vrsac@oktobar.rs или на телефон 013/440-
800 тастер 6

- за послове из делокруга рада 
Службе Погребне услуге на маил адресу 
pogrebneusluge@oktobar.rs или на 
телефон 013/839-822 и 0608435231

-за послове из делокруга рада Службе 
Пијаце на маил адресу pijaca@oktobar.rs 
или на телефон 0608435052

- за послове из делокруга рада Службе 
Зоохигијена на маил адресу prihvatiliste@
oktobar.rs или на телефон 013/839-510 и 
0608435066

- пријава и отклањање кварова из 
надлежности ЈКП Други октобар на 
телефон 013/440-800 тастер 1

- за све остале информације на info@
oktobar.rs 

Измиривање рачуна и других обавеза 
корисници услуга могу извршити на 
шалтерима ЈП „Пошта Србије“ или 
електронским плаћањем на текуће 
рачуне:

- 160-9523-25 који се води код Банка 
Интеса

- 325-9500600011357-26 који се води 
код Војвођанске банке

- 200-2279860101866-11 који се води 
код Поштанске штедионице

- 205-1593-62 који се води код 
Комецијалне банке

- 285-0274076590001-73 који се води 
код Сбербанке

Командант штаба за ванредне ситуације 
за територију Града Вршца, градоначелница 
Драгана Митровић, обишла је наставак 
радова на дезинфекцији јавних површина 
у Граду Вршцу који се одвијају на друмском 
граничном прелазу Ватин према Републици 
Румунији. Гранични прелаз Ватин један је 
од најфреквентнијих друмских прелаза у 
Србији како за путнички тако и за робни 
саобраћај, али је и он затворен одлуком 
Владе Србије о затаварању свих гранични 
хпрелаза.

- Непосредно пред затварање овим 
путем прошао је влики број наших грађана 
који су се враћали из свих крајева света 
па смо сматрали да је овде неопходна 
дезинфекција објеката и приступних 
путева, превасходно због безбедности 
и здравља запослених на овом прелазу, 
рекла је градоначелница Драгана 
Митровић.

Дезинфекција јавних површина у 
Граду Вршцу почела је у суботу, 21. марта, 
дезинфекцијом јавних површина око 
Опште болнице, Дома здравља, Поште 

и осталих објеката где је био окупљен 
велики број грађана, а у наредним данима 
биће дезинфикована свака улица како у 
самом граду тако и у сваком селу.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ГРАНИЧНОГ 
ПРЕЛАЗА ВАТИН И ОБЈЕКАТА

Како би здравствени радници, који 
живе у селима, долазили свакодневно 
на посао, након укидања међуградског 
саобраћаја, Град Вршац и наш највећи 
превозник СТУП обезбедили су 
две аутобуске линије. Аутобуси ће 
саобраћати из правца Великог Средишта 
и Гудурице, а друга линија повезиваће 
Вршац са Уљмом, Банатским Карловцем, 
Алибунаром и Владимировцем. Овим 
превозом обухваћени су запослени у Дому 
здравља, Општој болници, Специјалној 
болници за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“, Апотеци Вршац и 
Геронтолошком центру.

- Обзиром на забрану превоза, ми смо 
нашли начин да обезбедимо да сви људи, 
медицинско и немедицинско особље, 
које долази са села у Вршац, да могу да 
функционишу најнормалније као и до 
сада, да свакодневно долазе на посао у 
вршачке здравствене установе, објашњава 
градоначелница Драгана Митровић. – 
Вршац има 22 насељена места, која су 
веома разуђена и далеко од града, и било 
нам је важно да на овај начин решимо 
превоз здравствених радника, јер су они 

у првој линији одбране и свакако једни 
од најзначајнијих актера у борби против 
појаве и ширења вируса.

Према речима Драгана Амижића, 
директора саобраћаја СТУП Вршац, са 
Градом је договорено да се уведу две 
аутобуске линије које ће покрити правце 
из којих долази највећи број медицинара 
и осталих запослених у овдашњим 
болницама. 

- Покрили смо правац из Марковца, 
Гудурице и Великог Средишта, довоз и 
одвоз у две смене, полазак прве смене је 
у 7 часова и за другу смену у 19 часова, 
објашњава Амижић. – Имамо и правац 

из Банатског Новог Села, Владимировца, 
Алибунара, Банатског Карловца, Уљме, 
Влајковца које саобраћа на идентичан 
начин. За сада су то два аутобуса која 
покривају ове правце, а величина возила 
је прилагођена броју путника. У аутобусу 
се никад не налази више од 15 путника, 
од укупно 30 места. У случају потребе 
за већим бројем путника, ми ћемо 
прилагодити капацитете аутобуса.

Амижић истиче да су сви СТУП-ови 
возачи адекватно заштићени, носе 
рукавице, маске у циљу заштите и себе и 
путника.

Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ И СТУП ОБЕЗБЕДИЛИ ПРЕВОЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ ИЗ СЕЛА

УВЕДЕНЕ ДВЕ АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ 
ЗА МЕДИЦИНАРЕ
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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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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Каква сећања носите из 
детињства?

- Моје детињство било је врло 
специфично. Рођен сам 23.12.1984. 
у Вршцу, као апсолутно здраво дете 
здравих родитеља. Мајка је била 
врхунски спортиста, одбојкашки 
репрезентативац у старој Југославији 
(СФРЈ), један од носилаца Олимпијске 
бакље која је пролазила кроз мој 
родни град ка Минхену. Отац је био 
професор физичке културе, тренер, 
сликар, написао је две књиге. 
Према томе, имао сам све услове да 
наследим врхунску генетику. И јесам. 
До своје пете године био сам потпуно 
здрав. Осим уобичајених лекарских 
прегледа никад нисам одлазио лекару. 
Међутим, у тој петој години нешто се 
десило и добио сам астму, коју сам 
имао до 17. године. И тако, од потпуно 
здравог, хиперактивног детета, постао 
сам неко ко је једва могао да се креће и 
често има нападе гушења, а у плућима 
ми је свирала „филхармонија“, 
додуше веома раштимована. До 
дана данашњег нисмо сазнали шта 
је узроковало такво стање, пошто 
никаквих симптома које наводе разне 
специјалистичке клинике нисам имао, 
нити сам био алергичан на било шта. 
Исто тако никад нисмо открили ни 
шта је довело до излечења. Искрен да 
будем, за време најјачих асматичних 
напада нисам могао да ходам ни десет 
метара, а да се скроз не задишем и 
поплавим у лицу. Штавише, у најтежим 
стањима мој капацитет плућа био је 
толико мали да нисам могао ни свећу 
да угасим. Следствено томе, у болници 
сам проводио јако много времена на 
разним инхалацијама, инјекцијама и 
инфузијама. 

- У основној школи, наравно, био 
сам ослобођен физичког. Ништа није 
тада изгледало светло за мене. У то 
време мој отац је био кондициони 
тренер тенисера па ме је често водио 

(или боље рећи носио) са собом на 
стадион где их је тренирао, да бих био 
на свежем ваздуху. Круг око стадиона 
је дугачак 400м, и када сам га први пут 
видео помислио сам да ли постоји 
човек који може да истрчи „толики“ 
круг. Зачудио сам се када је мој отац 
рекао спортистима да истрче 3-4 
круга да би се загрејали. Да ми је тада 
неко рекао да ћу завршити Факултет 
спорта и физичког васпитања, 
магистрирати и касније уписати 
докторат, трчати полумаратоне (21км), 
пливати краул стилом 5км без паузе, 
подизати велике тежине у теретани, 
тренирати одбојку и написати две 
књиге из области вежбања, исхране и 
здравља и запослити се на факултету, 
свакако бих мислио да се шали.

- У 8. разреду болест је почела 
да попушта и у мени се постепено 
јављала жеља да нешто тренирам, и 
уписао сам се на шах. Претпостављам 

да сте се насмејали. Шах, који 
апсолутно нема никакве везе са 
кретањем, осим када треба да се оде 
до тоалета, помогао ми је да развијем 
такмичарски дух. У првом средње 
почео сам да тренирам стони тенис, да 
бих се, касније, пребацио на одбојку. 

- Око 17. године готово да више 
није било никаквих астматичних 
напада и то више од годину дана. 
Међутим, једно вече, ниоткуда, 
осетио сам да почиње да ме „стеже“ у 
грудима. Била је зима. Помислио сам: 
„Да ли је могуће, био сам сигуран да 
сам излечен“. Искуство од 12 година 
са оваквим нападима говорило ми 
је да ћу за два сата дисати на „шкрге“. 
Тако се и десило, али то није све. 
Моје стање се толико погоршало да 
слободно могу рећи да астматични 
напад такве јачине никад нисам 
доживео. У то време још нисмо имали 
ауто, па смо позвали хитну помоћ. 
Даље, те вечери, десиће се нешто 
чудесно што ће ме заувек ослободити 
тешког терета ове болести (детаљно о 
тим догађајима пишем у својој другој 
књизи). Од тада до дана данашњег 
никада више нисам имао астматични 
напад. 

- Како сам бивао све здравији, 

почео сам да откривам своје физичке 
способности. У почетку ми је свака 
физичка активност једва полазила 
за руком. Будући да сам постајао све 
способнији, моји резултати бављења 
спортом временом су постајали 
све бољи. Дошао је и дан пријатног 
изненађења. Гледајући се у огледалу, 
уочио сам по први пут незнатне 
обрисе својих трбушних мишића и 
прве облике мишића на грудима, 
рукама, ногама и раменима. Мењао 
сам се и, променио! Као да су „добри“ 
гени били потиснути болешћу, а сад 
су се поново активирали. Изненада, 
преда мном се отворио цео један 
нови свет који сам одушевљено 
пригрлио. Часови физичког више нису 
представљали бол и муку. Напротив, 
испуњавали су ме посебном снагом. 
На часовима и тренинзима решавао 
сам се стреса, а након свега, изгледао 
сам и осећао се много боље. Цело моје 
детињство било је врло тешко, али 
управо ме је та борба ојачала за све 
будуће изазове на које ћу наилазити. 
Такође, трасирало је мој пут ка 
остварењу најбоље сопствене верзије 
која је још у процесу изградње. 

Где сте стицали образовање?
- Завршио сам ОШ „Стерија“ и 

средњу Пољопривредну школу у 

Вршцу. Основне и постдипломске 
студије завршио сам на Факултету 
спорта и физичког васпитања у 
Београду, а докторске студије из 
кинезиологије уписао сам у Новом 
Саду. Тренутно сам на завршној 

години.
- Склоност ка струци сам наследио 

од оца који је завршио исти факултет 
на истом месту. Чак је већина његових 
професора и мени предавала. Моја 
лична „ренесанса“ десила са управо 

одласком на студије. Од једног 
(испод) просечног ђака, постао сам 
један од најбољих студената у својој 
генерацији. Од физички инфериорног 
до физички доминантног. Од неког 
ко није књигу прочитао до тога да 
читам једну књигу недељно – око 
50-ак књига годишње, не рачунајући 
у то стручну литературу. Многи моји 
пријатељи, као и пријатељи мојих 
родитеља, често ме питају како сам 
успео да направим тако драстичну 
промену. И свима увек одговарам на 
исти начин: пронашао сам оно што 
волим да радим и за шта имам смисла. 
Тајна је управо у томе, да се човек прво 
пронађе а потом да уложи огроман 
напор да се оствари и развије у својој 
професији. 

Како се развија Ваша 
професионална каријера?

- Развој професионалне каријере 
иде заиста добро. На факултету у 
наставно - дијагностичком центру 
(спортској лабораторији) спроводимо 
различита мерења и испитивања, 
која обрађујемо у научним радовима 
и публикујемо у домаћим и страним 
часописима. То су, да тако кажем, 
стандардне академске активности - 

СТРАХИЊА НИКОЛИЋ, АСИСТЕНТ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ У НОВОМ САДУ:

ОД ЂАКА ОСЛОБОЂЕНОГ ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА ДО МАГИСТРА СПОРТА
Страхиња Николић посветио се спорту. Мада, 

како каже, да му је, кад је још био дечак, неко рекао 
да ће завршити Факултет спорта и физичког 
васпитања, магистрирати и касније уписати 
докторат, не би му веровао. Јер, у основној школи, 
био је ослобођен физичког. Али, ако си упоран, 
ако желиш, у животу можеш све да оствариш. 
Страхиња је школски пример за то. 
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рад на пројектима, научним радовима, 
истраживањима у лабораторији и тзв. 
теренска истраживања, предавања 
и вежбе за студенте, консултације 
и сл. Осим каријере научног 
радника и професора на факултету, 
проширио сам своју делатност на 
писање научно-популарних књига 
о спортском тренингу, напредној 
исхрани и опоравку. Проучавајући 
стручну и научну спортску литературу, 
као и практично бавећи се спортском 
науком и тренингом, приметио сам 
да не постоји тип литературе који би 
„премостио“ спортску науку и човека 
који је ван те струке. Као што постоји 
литература из популарне историје, 
психологије, филозофије и сл. зашто 
не би постојала и из спортске науке, 
тренинга, исхране и опоравка, када 
су трчање, бициклизам, теретане 
и фитнес центри, као и вежбање 
било ког типа толико заступљени у 
данашњем савременом свету. То ме је 
навело да пишем књиге популарним 
језиком, разумљивим за све вежбаче 
који желе да сазнају научне истине 
о свом телу и вежбању. Увек сам се 
чудио како људи знају све релевантно 
да би одржавали свој аутомобил, 
телефон, рачунар и друге апарате 
у савршеном стању, а да при томе 
ништа не знају о сопственом телу. Ни 
од чега се састоји, ни како се одржава, 
развија, унапређује, усавршава, храни 
на исправан начин, опоравља и 

одмара... Циљ мојих књига је управо 
да попуне ове шупљине у знању. 
Поред писања књига водим и свој 
блог (100� t.blog) управо на ове теме. 
Можете ме пронаћи и на инстаграму 
(100� t_concept) где често објављујем 
корисне текстове и препоручујем 
рецепте и тренинге. До сада сам 
објавио две научно-популарне књиге 
– Савршени трбушњаци и језгро тела 
и 100% Fit: koncept elitnog � tnes – 
тренутно радим и на трећој књизи. 

- Планови за будућност се састоје 
од циљева које морам да остварим. 
Имам краткорочне и дугорочне 
планове. Али, како је један велики 
писац рекао:„Не говорите људима 
о својим плановима. Покажите им“. 
Дела имају једину вредност. Сви ми 
причамо више него што је потребно. 
Да деламо макар трећину тог времена 
где би нам крај био. 

Шта је то лепо у Вашој 
професији?

- На самом почетку бављења 
спортом мислио сам да морам 
само да тренирам, усавршавам 
технику, кондицију и јачам мишиће. 
Уписавши Факултет спорта и физичког 
васпитања убрзо сам схватио да 
озбиљно бављење спортом и 
фитнесом подразумева много више: 
да је, пре свега, најважније познавати 
састав, структуру и архитектуру 
људског тела и начине на које оно 
функционише; да је, заиста, важно 

разумети начине на које тело 
реагује на исправно, оптимално и 
правилно умерено вежбање, али 
и како реагује на погрешно, лоше 
дозирано и нестручно вежбање; да 
треба познавати сензитивне периоде 
у развоју људског организма и 
како развијати кључне мишићне 
групе битне за конкретан спорт или 
спортску грану, као и да исхрана и 
опоравак играју у томе веома важну 
улогу.

- Човек као централни део 
моје струке најлепша је и највећа 
мотивација. Иако моја истраживања 
нису окончана, открића до којих 
долазим (преко експерименталног и 
емпиријског рада), о којима пишем, 
на којима заснивам тренинге својих 
клијената, представљају целовит 
и логичан скуп информација и 
искустава, са тежњом за њиховим 
употпуњавањем и усавршавањем. 
За мене врх једне планине 
представља тек подножје друге, а 
моје истраживање човека - његових 
могућности, процес је без краја. 

Највеће сатисфакције долазе од 
пријатеља, студената и вежбача, 
када ми кажу да су напредовали 
захваљујући мојим саветима, 
препорукама и методама тренинга 
или учења. Заиста, ништа није толико 
лепо него помоћи другом да се 
развија и достиже испуњење својих 
потенцијала. То ме гура напред, то ме 
држи на правом путу, то чини моју 
струку блиставом. 

Имате ли неки хоби? Како 
проводите слободно време? Шта 
волите?

- Хоби и мој посао/професија 
су толико интимно испреплетени, 
повезани на нераздељиве начине, 
да не бих могао да раздвојим једно 
од другог. Све што професионално 
радим представља уживање на 
највишем нивоу. С друге стране, ако 
кажем да је нпр. писање мој хоби, онда 
не бих био искрен јер на тренажним 
програмима, које сам патентирао 

у својој првој књизи, радим своју 
докторску тезу, тј. мој професионални 
статус зависи управо од квалитета 
програма које сам описао у књизи 
сматрајући то својим хобијем. Слично 
је и са вежбањем и мојим другим 
делатностима.  

Која је Ваша животна 
филозофија? Шта је у животу 
најважније?

- У животу је најважнија породица. 
Без мојих родитеља, Предрага и 
Славице, нигде не бих стигао. Њима 
дугујем све. Кад су ме се сви одрицали, 
и то често, поготово у тренуцима када 
сам проживљавао болест, они су ми 
говорили да ћу бити врло успешан 
човек, свој на своме, трезвен и 
правичан, јак морално, физички и 
психички. То се управо остварује. 
Зато желим да им се овако - јавно 
захвалим на безрезервној подршци, 
љубави, подстицају и стрпљењу. Они 
су људи који се одричу своје воље 
да би другима приредили радост, 
и захвалан сам њиховим златним 
рукама које су ме, својим примером, 
научиле дисциплини, вредноћи и 
честитости.

Јованка Ерски
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем плац у потезу  Павлишко 
брдо погодно за виноград и воћњак 
као и пчеларе. Тел. 060/7401210 

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

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
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

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

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

Контактирајте нас 
на  имејл:

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

особа за контакт: 
Дејан.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________

Број 

1266
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 

СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему 
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

РИСТИЋ ВАСИЛИЈА – ЦИЛЕТА
1942-2019.

Вољени наш,
Година дубоке и тешке празнине. Нестварно тешко изгледа сваки дан 

без твог осмеха, гласа, присуства. Бескрајно недостајеш. Живиш и постојиш 
кроз љубав којом те чувамо и којом ћеш заувек бити са нама и у нашим  
срцима. Почивај у миру вољени наш тата и деда. 

Твоји вољени
Син Звездан са породицом, ћерка Маја, унука Тара и Горан.

28.03.2020 навршава се година од смрти нашег вољеног оца и деде
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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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