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ОДЛУКОМ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВРШЦА

КУВАНИ ОБРОЦИ ЗА
СТАРИЈЕ И СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНЕ ГРАЂАНЕ

Прошлог викенда почела је достава
куваних оброка за старије и социјално
угрожене суграђане, који нису на евиденцији
народне кухиње, и то на иницијативу Штаба за
ванредне ситуације Града Вршца, а уз подршку
вршачких привредника. Захваљујући вредним
волонтерима, топли оброци стизаће на адресе
ових наших суграђана док трају ванредне мере
због пандемије коронавируса.
- На терену је велики број вршачких волонтера,
рекла је градоначелница Драгана Митровић

похваливши младе Вршчане који свакодневно
спремно чекају позиве овдашњих пензионера. –
Стићи ћемо до сваког домаћинства, одговорити
на сваки позив, грађани не треба да брину. Јер,
наша је обавеза да одговоримо на сваки позив
и пружимо неопходну помоћ сваком ко то од
нас затражи. Кувани оброци ће се делити сваког
наредног дана за све време трајања ванредног
стања и све док то буде било неопходно.
Корисници су били задовољни, пуни
речи хвале за овај хумани гест руководства и

привредника града, јер помоћ је добродошла
како за вишечлане породице, тако и за самце.
Вршчанка Снежана Сливњак захвалила се на
овом лепом гесту и поручила свим грађанима да
остану код својих кућа. Каже да није тешко бити
затворен, зна то из личног искуства, јер годину
дана није изашла из стана.
- Желим да вам кажем да није тешко бити
унутра и затворен, стрпите се, моћи ћете да
шетате, поручује Снежана.
Ј.Е.

Свакодневна помоћ докле год је потребно:
Градоначелница Вршца Драгана Митровић

ВОЛОНТЕРИ ОДЛИЧНО ОРГАНИЗОВАНИ

ДНЕВНО ПРЕКО СТОТИНУ ИЗЛАЗАКА НА ТЕРЕН

На иницијативу Штаба за ванредне ситуације
града Вршца, одмах по увођењу ванредног
стања на територији целе Србије, формирана
је волонтерска служба којој је приступио
велики број Вршчана, махом младих суграђана.
Тренутно служба броји више од стотину
волонтера и сваког дана јављају се нови.
У служби је и кол центар који има две

телефонске линије отворене 24 часа дневно
и три на које се позив може упутити од 8 до 15
часова, тако да сви суграђани којима је потребна
помоћ могу да се јаве. Све функционише
одлично, волонтери имају велику помоћ, како од
градског Штаба тако и од Вршчана добре воље
који помажу својим донацијама. Захваљујући
њима волонтери су организовано делили

средства за дезинфекцију, воће, хлеб, новине...
- У почетку смо имали по 40 – 50 позива, а
садаволонтери одговоре на више од сто позива
дневно и пруже помоћ сваком суграђанину
старијем од 65 година, али и другима којима
је помоћ неопходна, каже један од чланова
волонтерске службе МаркоТимарац.
Волонтери су на свом задатку сваког дана
од 8 до 15 часова и у том периоду примају се
позиви са три телефонске линије од укупно пет
доступних. Преостале две отворене су 24 часа.
- Наши старији суграђани који не могу да
излазе из својих кућа упућују позиве и ми смо
ту да за њих обавимо све што је неопходно. Од
одласка у продавницу по намирнице, у апотеку
по лекове, до шетње кућних љубимаца. Чак
и да се промени сијалица у дворишту, каже
волонтерка Анђела Халагић.
У једном тиму налази се најчешће два
волонтера. Од момента упућивања позива па
докомплетирања услуге старијим суграђанима
прође највише 30 минута, каже Ивана
Милосављевић из волонтерске службе Града
Вршца.
- Наши старији суграђани су изузетно
задовољни радом волонтера и захвални
су што неко у тешким тренуцима мисли на

њих. Волонтери су препознатљиви, имају
акредитације са именом и презименом и
печатом Града Вршца. Старији суграђани су се
већ навикли на њих и имају потпуно поверење
тако да нашим волонтерима дају и овлашћења
за подизање пензија. Све функционише без
проблема.
Б.Ј.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ОБИШЛА ШТАБОВЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

ПОХВАЛЕ ЗА УЉМАНСКЕ ВОЛОНТЕРЕ

У склопу редовних активности Штаба
за ванредне ситуације за територију Града
Вршца, градоначелница Драгана Митровић
обишла је, заједно са сарадницима, насељена
места на територији Града Вршца. У Уљми су
градоначелницу дочекали чланови сеоског
Штаба, а њима су се придружили и вредни
волонтери.
- Искористила сам прилику да обиђем Штаб,
да се информишем како у Уљми функционише
волонтерска служба и мислим да су се они
сјајно организовали, рекла је градоначелница и
похвалила њихов рад. - На располагању су свим
мештанима Уљме, ако је неком потребна било
каква помоћ. Видим да волонтери за старије
обављају и куповину животних намирница,
неопходних лекова и других потреба.
Искористили смо прилику да данас поделимо
неку врсту помоћи свим домаћинствима која су

нам исказала потребу за то, а ради се о социјално
угроженим породицама са великим бројем
чланова. Нашли смо начин да им донирамо
одређене неопходне животне намирнице и то

не само овде у Уљми, већ и у осталим насељеним
местима на територији Града Вршца. Град ће, и у
наредном периоду, омогућити свакој породици
неопходну помоћ, јер циљ нам је да стигнемо до
сваког домаћинства на територији нашег града и
да свима омогућимо нормално функционисање.
Градоначелница Митровић је, заједно са
члановима сеоског Штаба и волонтерима,
обишла село, посетила домаћинства и
разговарала са житељима Уљме о томе како се
сналазе у новонасталим условима, да ли им је
нешто потребно.
Уљмански волонтери су потврдили да их има
много, довољно да одговоре свим позивима
најстаријих житеља и да им је задовољство да им
свакодневно помажу, одлазе у набавку, доносе
им храну, лекове, подижу пензије... Жеља им је,
кажу, да им олакшају ово тешко време.
Ј.Е.

ОДЛУКА
ВРШЦА

ГРАДСКОГ

ВЕЋА

ОД 28. МАРТА НЕМА
НАПЛАТЕ ПАРКИРАЊА

На основу одлуке Градског већа
Града Вршца, од 28. марта ЈКП „Други
октобар“ неће вршити наплату
паркирања.
Влада Републике Србије је донела
најновије мере за спречавање ширења
вируса КОВИД-19. Једна од препорука
је и да се све пијаце на отвореном
и затвореном простору, затворе до
даљњег. Тим поводом, Агрико пијаца
престала је са радом 29. марта.

САОПШТЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Влада Републике Србије донела је 24.
марта 2020. године, Уредбу о примени рокова
у управним поступцима за време ванредног
стања, из тих разлога Национална служба
за запошљавање обавештава кориснике о
следећем:
-Странке које нису у могућности да се пријаве
на евиденцију незапослених и поднесу захтев
за новчану накнаду електронским путем или
путем поште, за време трајања ванредног стања,
моћи ће ове радње да предузму по престанку
ванредног стања. За време ванредног стања
прекинуће се рачунање рокова.
-Сматраће се да је достава решења и других
писмена од стране органа, од којих почињу

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА СТРАНКЕ
да теку рокови који се не могу продужити
(преклузивни рокови) извршена кад истекне
15 дана од престанка ванредног стања. Од овог
дана почиње рачунање рокова за изјављивање
жалби, приговора, других правних средстава,
као и предузимање радњи које су везане за
рокове који се иначе не могу продужавати. Ако
је странка благовремено поднела поднесак у
време ванредног стања или пре истека 15 дана
од престанка ванредног стања, није потребно да
исти поново подноси.

ГРАДА

-Продужују се рокови за поступање управних
органа (решавање по захтевима, жалбама,
другим правним средствима као и другим
поднесцима странака) и исти ће се продужити
30 дана од дана престанка ванредног стања.
Све информације можете пронаћи на сајту
Националне службе за запошљавање www.nsz.
gov.rs или се обратити надлежним филијалама
путем телефона.
Национална служба за запошљавање
Односи с јавношћу

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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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

VIN
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НАЈНОВИЈЕ ОДЛУКЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ЗАРАЗЕ

ЗАБРАНА РАДА ОБЈЕКАТА И ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ
ПОДРАЗУМЕВАЈУ БЛИЗАК ФИЗИЧКИ КОНТАКТ

На седници Владе Републике Србије
одржане 1. априла донете су најновије
одлуке у вези са спречавањем ширења
COVID-19.
Забрањује се у потпуности рад свих
објеката и делатности које подразумевају
близак физички контакт, као што су
фризерски и козметички салони, фитнес
клубови и теретане.
Донета је одлука о затварању свих
кладионица, коцкарница и аутомат
клубова и они од данас своју делатност
могу обављати искључиво електронским
путем.
С обзиром на специфичне потребе
које тренутна ситуација намеће, одлучено
је даза одређена занимања кућна

самоизолација важи 14 дана, уместо 28.
Ово се односи наздравствене раднике,
затворске чуваре, као и припаднике
Министарства унутрашњих послова и
Војске.
Битно је нагласити да се овом одлуком
не нарушава здравље припадника
ових професија, већ се превентивно
продужење кућне самоизолације на
њих неће односити. Своје радне задатке
обављаће уз потпуну заштитну опрему и
њихово здравствено стање ће се редовно
пратити.
Влада је одлучила да заставе на свим
јавним институцијама од данас па до
даљњег буду спуштене на пола копља.

ПОРУКА РОДИТЕЉИМА ИЗ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
“ЧАРОЛИЈА“ ВРШАЦ

УПИС ДЕЦЕ
У ВРТИЋ НА
ПОРТАЛУ
Е-УПРАВА

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВРШЦА ДОНЕО НОВЕ МЕРЕ

БЕЗ ОКУПЉАЊА У ГРАДСКОМ ПАРКУ,
НА ЈЕЗЕРУ И ВРШАЧКОМ БРЕГУ

Штаб за ванредне ситуације града
Вршца донео је нове мере које се односе
на затварање Градског парка и вршачког
језера а разматраће се и мере које би се
односиле на вршачки брег.
Не треба рачунати на отворен простор,
свеж ваздух и сунце, већи број људи на
једном месту иако се ради о отвореном
простору, подразумева и већи број
контакта, дружења па чак и спортских
активности.
Дружење и окупљање треба оставити
по страни, током пандемије и пронаћи
начина како одржати социјални живот кроз
неке, савременије начине комуникације.
Штаб за ванредне ситуације града
Вршца, који је у сталном заседању, пратећи
ситуацију у граду али и у свим насељеним
местима, доноси мере које су у циљу
заштите грађана и сузбијања ширења
пандемије.

КАКО СЕ ПРИЛАГОДИТИ НАСТАЛОЈ СИТУАЦИЈИ ЗБОГ КОРОНА ВИРУСА:

Упис деце на боравак у ПУ „Чаролија“ Вршац
биће спроведено путем услуге е-Вртића на порталу
е-Управе у складу са Одлуком о обустави извођења
наставе у високошколским установама, средњим
и основним школама и редовног рада установа
предшколског васпитања („Службени гласник РС“, бр.
30/2020) којом се у тачки 4. прописује да се упис деце
у установе предшколског васпитања и образовања
и основне школе наставља преко Портала е-Управа
(„еВртић - доступан је за упис у све установе
предшколског васпитања и образовања у Републици
Србији.“ ):
1. Датум пуштања услуге е-Вртић на порталу
е-Управа биће објављен на сајту установе, као и у
свим локалним медијима и на порталу Града Вршца,
одмах по окончању седнице Управног одбора на којој
ће бити усвојена општа акта о упису деце на боравак
у ПУ „Чаролија“ Вршац, као и текст конкурса која ће се
одржати у складу са могућностима, али најкасније до
13.04.2020. године;
2. Додатна документација ће се достављати на
следећу имејл адресу: glavnivaspitac@gmail.com ;
3. Контакт особа за рад са странкама/родитељима
јесте Данијела Франција, референт за правне,
кадровске и административне послове: имејл:
referentpucarolija@gmail.com;
4. Контакт телефон Установе: 013/831-700;
5. Веб-сајт установе: www.pucarolija.com ; имејл
установе је: pucarolija@gmail.com

бројем људи, са њима
разговарали, дружили се,

ИСКОРИСТИТЕ КВАЛИТЕТНО

БОРАВАК КОД КУЋЕ

ПИШЕ:
ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, ДИПЛ. ПСИХОЛОГ
Околности у којима се тренутно налазимо,
постојање опасности од инфекције вирусом
корона и проглашење ванредног стања
представљају ситуацију која нас тера да се
прилагођавамо новонасталим околностима.
Препоручено је да се борави у изолацији, да
се не излази и не контактира са другим људима,
а препоручене су додатне мере заштите,
коришћење заштитних маски и рукавица и
појачане лична и хигијена простора у коме
боравимо.
Опасност пред којом смо се нашли је
РЕАЛНА. Прва препорука, свакако, односи се на
поновно истицање потребе да се неизоставно,
поштују савети и препоруке стручњака у вези са
понашањем у постојећој ситуацији. То не смемо
да доводимо у питање!
Последице поштовања препоручених мера
свакако утичу на квалитет живота који смо
навикли да водимо у редовним околностима.

Не можемо да одемо на кафу, у теретану, посету
пријатељима, забринути смо за здравље своје
деце или родитеља, неизвесно је да ли ћемо,
када се све заврши, остати на послу који смо
радили до тада, не знамо да ли ће бити довољно
новца да подмиримо све трошкове током
трајања ванредног стања, не знамо шта да
радимо ако се неко од укућана разболи током
трајања полицијског часа… Много је недоумица
и несигурности које стварају осећање страха
и тескобе. Посебан проблем за већину људи
јесте чињеница да не знамо колико дуго ће ово
стање да траје. Дакле, имамо много фактора који
доприносе да се осећамо неспокојно, забринуто,
тескобно, љуто, да осећамо страх и панику.
Људи су, природно, упућени једни на
друге. Посебно када се налазе у тешким
ситуацијама. Много нас се сећа неких ранијих
периода, бомбардовања, несташица, када
смо били упућени једни на друге и помагали
се међусообно. Садашња ситуација, напротив,
захтева супротно понашање, оно које није
блиско људској природи, а то је живот са што
мање контаката што је могуће већом изолацијом
од других.
Ово, неприродно стање, у коме се налазимо
под утицајем који не можемо да контролишемо,
различити људи различито подносе. Некима
је лакше да прихвате изолацију јер су и раније
имали мањи бриј контаката са људима, били
повучени у себе и затворени.
Други су, увек, били окружени великим

излазили или их примали у својој кући. Њима ће,
свакако, бити теже да поднесу изолацију.
Узраст, такође, има значајну улогу у начину
на који ћемо прихватити то што морамо
да будемо у својим кућама. Малој деци ће
присуство родитеља пријати. Школарцима
и тинејџерима ће недостајати изласци и
дружења. На најжешћем удару су они који се
налазе у категорији одраслих. Радно су активни
и ангажовани, и често приморани да буду у
контакту са другим људима. У овој ситуацији,
појављује се посебна врста страха. Појављује се
у виду страха од тога да ли ћемо се заразити и
ту заразу пренети члановима своје породице.
Посебно су код одраслих, који имају партнерски
однос, у времену када су упућени на то да више
буду заједно, ови односи на испиту. Да ли ћемо
и колико моћи да успоставимо складан однос
са супружником када треба много времена да
проводимо заједно?
Стари људи, који често
живе сами,
представљају, свакако, најосетљивији део
популације. Морају да се суоче са тешкоћама
везаним за набавку хране и лекова, али и са
проблемом потпуне изолације и самоће.
Осећање тескобе и страха појављује се у
ситуацијама када предвиђамо да ће нам се у
животу догодити лоше ствари. У комбинацији
са осећањима која се јављају када немамо
структуриран начин на који ћемо провести
време, непријатност коју осећамо се додатно

појачава.
Да бисте смањили непријатност коју осећате
у постојећим околностима, треба, пре свега,
да прихватите чињеницу да су оне изазване
спољашњим факторима, да на њих није могуће
утицати и да је РЕАЛНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТ И
ЗДРАВЉЕ вас самих и вама блиских људи.
Време које имате на располагању,
покушајте да структурирате у складу са својим
могућностима и околностима у којима живите.
Направите план шта ћете радити сваког наредног
дана. Ако живите сами, одредите време устајања
и за сваки наредни сат, одредите себи активност
којом ћете се бавити. Немојте прескочити
и контакте са блиским људима помоћу
друштвених мрежа или телефоном. Размените
са њима своје страхове, зебње, питајте их о томе
како они проводе време. За набавку намирница
и лекова, обратите се волонтерима. Ако живите
са неким, питајте и остале укућане како бисте,
најбоље, могли да организујете време које имате
на располагању. Разговарајте са њима о ономе
што осећате.
Будите активни у свом стану или у дворишту.
На друштвеним мрежама могу да се нађу
препоруке за физичке вежбе које су у складу
са вашим годинама и здравственим стањем.
Ако имате двориште или башту, можете мало
времена да проводите на ваздуху и сунцу.
Имајте на уму да је, пре свега, потребно да
се заштитите од реалне опасности која постоји,
поштујући препоруке здравствених радника.
Изолација је нужна да бисмо сачували своје
животе и здравље! Имајте, такође, на уму, да не
може трајати вечно, и да ће се у једном тренутку
завршити. Прихватите непријатна осећања која
имате као сасвим нормална и осећања која нису
неочекивана у постојећим околностима.
На крају, искористите време да се одморите,
бавите собом и, у оквиру који постоји, удовољите
неким својим, ситним жељама, за које раније
нисте имали времена. Јер, и ово ће проћи!

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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МАРИЈА ВАСИЋ КАНАЧКИ, ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, КЊИЖЕВНИЦА, ОСНИВАЧ УДРУЖЕЊА ТАЧКА СУСРЕТАЊА:

ГОВОР ЈЕ ОРУЖЈЕ ОВОГА СВЕТА,
А ЋУТАЊЕ ТАЈНА БУДУЋЕГ ВЕКА

Марија Васић Каначки запливала је у свет
писане речи и као професорка српског језика и
књижевности, али и као списатељица. Пише и
објављује поезију и прозу. Њено искуство професора
и безгранична љубав према књижевности
искристалисали су занимљиву идеју коју је Марија
убрзо и реализовала. Реч је о Удружењу Тачка
сусретања. У Салону код Порте, током протеклих 6
година, одржано је више од 250 културних догађаја.
Била су то лепа дружења са уметницима. Тачка
сусретања постала је значајно место окупљања
поштовалаци културе.
Каква сећања носите из
детињства?
- Хигијена несећања или радост
сећања – на нама је избор. Често
свесно или несвесно потискујeмо
немиле
периоде,
догађаје,
људе; напуклине у души из којих
зјапе празнине, меланхолије,
лутања, недовршености. Древна
источњачка мудрост говори да
не треба бацити поломљене
ствари, вазе, шоље, већ их треба
залепити, део по део, јер након
тога оне су поново рођене,
њихово биће тада постаје
видљиво и опипљиво. Родила
сам се у дому у коме се знало
да пред госта изнесемо све што
имамо у кући. Где се нипошто
не сме остати дужан. Где су се
преплитале фигуре оца и мајке. У
првим година моје младости отац,
професор филозофије и учитељ,
било је мој узор; задивљујуће
колико је тај човек имао знања.
Убрзо сам схватила да је мамина
прагматичност, пожртвованост,
марљивост,
мудрост
била
потребнија за живот; она је била
и остала моја маскулина. Старији
брат, душеван, брижан дозволио
ми је да задобијем пажњу својих
родитеља. Наша љубав је била
недељива, била је цела! Живот
на селу (Великом Средишту)
био је диван; у природи, међу
животињама, у двориштима,
парку, игралишту, под ведрим
небом са кристалним звездама
које су намигивале нашим
еуфоричним
срцима, нашим
школским
задацима,
првим

симпатијама. Водила сам дневник
само када сам имала шта да кажем,
писала сам писмене задатке
онолико колико сам имала да
кажем. Изразито осетљиво дете,
уметничког сензибилитета у
одељењу најстроже учитељице,
чувене Катице. Једном је рекла
мојој мами: „Колико је плакала
могла је факултет да заврши“,
јесам завршила сам са овим
другим, али ово прво је стварало
пукотине у мојој души.
Када сте заволели језик и
књижевност?
- Одувек су ме речи
фасцинирале, попут артефакта,
приступала сам им пажљиво,
нежно. У моментима мојих
борби за слободу изражавања
и кретања у бунтовничко време,
неке су речи секле попут мача.
Сада знам, као родитељ, колико се
дуго после њих могло крварити.
Прелазак у нову средину,
Гимназија у Вршцу, тешких година
1992/1993. у одељење које је
било сачињено од великог броја
вршњака који су остали без
дома, суочило ме је са истином
да смо друштвена бића која су
често условљена историјскоекономским
(не)приликама.
Сећам се једног часа код чувеног
професора Драгишића, звали смо
га Куцко. Био је писмени задатак,

тренутак када сам почела да
пишем о киши, о првој капи, она
је почела да пада, попут неке
врсте иницијације, еманације,
проживљеног искуства писца и
читаоца у исто време, схватила
сам да је то тајно место мог
постојања, пукотине за дисање.
Литература која јесте у основи
психологија натерала ме је да
размишљам о свом животном
опредељењу и да мој избор
буде, ипак, књижевност, иако
психологија остаје предмет мог
целоживотног интересовања.
Како теку студентски дани?
Од
екстремне
екстровертности, наступило је
доба екстремне интровертности,
одлазак у Београд 1996/1997.
поново тескобно у земљи, сада
социјално-политички. Сећам се
да сам сваком просцу на којег
сам наилазила давала неки

динар да бих врло брзо схватила
да нећу имати за себе ако тако
наставим сваког дана, јер је
новца било таман за недељу дана,

а ја, која нисам имала економску
логику и дисциплину, често сам
нерационално трошила новац
који је морао да траје. Постојале
су само књиге, нови пријатељи,

сада свега неколико; изласци,
дружења у оквиру контекста
опште потребе младог човека, а не
зато што ми је то било неопходно.

Осећала сам глад за културним
садржајима којих је било у
изобиљу. Представе, изложбе,
књижевне вечери, концерти.
Била сам фасцинирана својим
професорима из књижевности,
знањем, реторичким вештинама,
харизматичним
појавама.
Опседала су ме егзистенцијална
питања,
смисао
живота,
испуњеност и срећа. Трагала
сам за одговорима. Из мале
патријархалне средине долазим
у велику, урбану, либералну где
на међи покушавам да нађем
одговоре и устројим своју душу.
У то време срећем свог садашњег
супруга, ондашњег студента
економије,
Стевана
Мику
Каначког уз кога сам емотивно
расла,
сазревала,
потпуно,
предано и на томе сам му вечно
захвална.
Да ли сте чекали дуго на
први посао?
- Повратак у кућу родитеља
2003. обележен је мојим првим
радним местом у ОШ „Бранко
Радичевић“ у мом селу где
је мој отац Звонимир Васић

био директор, мој брат Ненад
Васић професор географије,
а моја будућа снајка Данијела
Барбу професор историје. Као
апсолвент почињем да радим
и без одобрења одлучујем
да полажем возачки испит.
Урадила сам то тајно. Ставила
сам дозволу на сто и рекла
оцу: „Ево је дозвола!“. Сећам
се учионице за српски у уском
ходнику
раскошног
дворца
Лазаревић у коју сам се вратила
као наставник; на зидовима су и
даље били портрети најважнијих
српских писаца 20. века који
су били сведоци мојих првих
несигурности, узбуђења, радости
на сваком часу пред великим
детињим очима. Од тада, па до
дана данашњег, ја сам у једној
њиховој клупи, са њима, мала
Маја црнпурасте косе, крупних
кестењастих очију која је у
клупи осећала немир и нелагоду,
упркос томе што је била одличан
ђак. Чини се да се није носила са
теретом очекивања и критике.
Интуитивни осећај и упечатљива
слика из клупе временом постаје
приступ у настави, однос према
ученицима. И даље сам у једној
њиховој клупи. Радујем се
њиховим радостима, болујем
њихове боли. Све читам из
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њихових очију. Временом све
захтевнија и чврста у ставу да је
знање крунско у животу сваког
човека, посебно ако се стиче
целог живота. Није било довољно
репродуковати
књижевност
већ оживети, кроз литерарне,
рецитаторске, драмске секције.
Факултет је коначно био завршен,
тешко је било радити и учити.
Указала се прилика да као поклон
за дипломирање добијем карту
за непоновљиви концерт чувеног
слепог италијанско оперског
певача
Антонија
Бочелија.
Тада ми је било јасно да човек
мора наћи своју сврху у овом
животу, посебно ако је подарен
здрављем.
Шта је било одлучујуће да се
окушате као стваралац, писац,
песник?
- Књижевна општина Вршац,
најпре песник, уредник Петру
Крду понудио ми је нешто ново.
Извео је мој читалачки доживљај
из учионица, слушаоница, сале
Хероја, литература ми је постала
блиска, разумљива на други
начин, стваралачки. Добила
сам прилику да пратим све
фазе у настанку једне књиге од
рукописа до физичког облика;
да
модерирам
књижевним

вечерима; да упознајем писце,
уреднике, издаваче. Уронила сам
у универзум; почела да пишем.
Повратка више није било. Настала
је прва књига „Месечарења“
у КОВ-у 2010, а 2012. друга,
лирски-медитативни
дневник
под називом „Зар“ објављен
у новосадском Прометеју уз
рецензију мог другог ментора
легендарног др Драшка Ређепа.
У то време стекла сам нова
искуства као члан жирија награде
„Мирослав Мика Антић“ и награде
„Меша Селимовић“, као чан
Друштва књижевника Војводине
и Удружења књижевника Србије.
Књига „Зар“ настала је у једном од
најлепших периода у мом животу
када је у мени растао један нови
живот, једна величанствена Уна.
Њен долазак на свет није био
лак, њена енергија, еуфорија,
интелигенција, надилази нашу
свакодневну снагу. Улогу мајке
осећам архетипски, исконски.
Мајка је мени сачувала плетеницу
прве косе, тако сам ја сачувала
њену. Учим је да увек може, мора,
хоће, да, када је најтеже, увек буде
ЈУНАК, јер у тој речи постоји срце
које се именује њеним именом
– УНА; учим је духовности,
сегменту који је добио потпун

Суша и сплин
Лежала је тако дуго на трави,
Сувој кошчатој, раздвајајући мрак од неба.
Ноћ је. Тело јој болећиво улеже у немире, у глогове очи,
У страх од: уједа, убода, ударца, умора.
Напустићу ствари које су презреле.
Љуспе јутарње суше, на језику отпатке хране, разна
слаткаста пића.
Остаће вода, трајни белег ускрснућа и ракија,
она домаћа из казана, без етикете само са жврљотином
на белом папирићу.
Флаше су се ређале немилице, бројала их је пажљивије
него године некаквог живота.
Зашто увек на исти начин цртам цвет и када пупи и кад
цвета и кад се суши, посебно када нестаје.
Зашто се звезде премећу у воштанице.
Кроз уста је промолила
Жедна сам
Чаша је стајала далеко од кревета.

облик након десетогодишњег
одисејског лутања, као да се
вратила у свој дом. Тренутак када
ме је кума одвела на поклоњење
манастиру
Средиште
код
преподобног игумана Нектарија.
Био је то тренутак апсолутног
умирења, готово да сам одмах
угледала и запамтила стихове:
„Говор је оружје овога света, а
ћутање је тајна будућег века“ и
његове речи: „Ако верујеш у Бога,
нема страха“, пукотине моје душе
добиле су плодну земљу.
Како се родила идеја о Тачки
сусретања?
- Колико год ми је васпитнообразовни рад у школи био страст
и изазов, посебно прелазак у
вршачку Хемијско-медицинску
школу (2009) и колико год сам
разумевала развој младог човека,
знала сам да се ученицима
мора понудити нови концепт

идеју, али и даље помаже, је
мој животни сапутник. Тачка
сусретања је ушла у седму годину
постојања; уприличено је око
250 догађаја; како је идеја расла,
тако је све већи број еминентних
културних емисара из Вршца
проналазило свој лични мотив

културног развоја младог бића
у чијој су основи 2 принципа:
етички и естетички. То је била
искра идеје о месту сусрета,
где се сусрећу генерације,
знања, искуства, емоције, месту
афирмације културе, месту где ће
ученици пронаћи инспирацију,
открити
своје
потребе,
способности. На дан Светог
Трифуна 14.2.2014. породични
простор у Змај Јовиној 16 у Вршцу
(Салон код Порте) постаје мали
центар културе, Тачка сусретања.
Присећам се сумњичавих израза
лица људи којима сам говорила
колико је такво место важно и
спасоносно у трусном времену
у коме живимо, у кризи људског
идентитета и интегритета. Први ко
је поверовао и здушно подржао

укључивања и деловања. Упорно
тврдим да идеја може настати од
једног човека, али да би опстала,
трајала и добила пуни смисао,
потребни су људи. Верујем у
људски потенцијал, у идеју општег
добра, у моћ сусрета. Назив Тачка
сусретања проистекао је од
превода интернационалног знака
meeting point, место наласка и
размене. Сада удружење расте
у концентричним круговима
и вертикално и хоризонтално,
просторно,
временски.
Тачка
повезује
културу
и
образовање, развија потребе
за континуираним културним
садржајима међу основцима, а
посебно међу средњошколцима.
Велики број колегиница, пре
свих, професорке српског језика
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и књижевности, затим професори
историје,
социологије,
професори
Музичке
школе
„Јосиф Маринковић“ учествују
са својим ученицима а често
и креирају програме. Тачка се
повезује са другим институцијама
културе и удружењима не само
из нашег града, већ из других
градова: Београда, Новог Сада,
Краљева, Панчева, Новог Пазара,
али и региона. Идеје рађају
нове идеје. Школа у којој радим
је од самог почетка свесрдно
подржавала постојање и рад
Тачке која у оквиру школе има
радни
назив
„Примењена
култура“, која би требало једног
дана добити званични статус
секције, посебно због тога што
су неке генерације већ стасавале
у Тачки. Срећна сам јер осећам
да сам позвана да на овај начин
делујем, да будем мотиватор,
генеричка снага како у кући, тако
у учионици, у Салону. Умем да
препознам страх, несигурност,
зебњу, као и таленат, способност;
треба децу, али и људе само
охрабрити, мотивисати,
јер
никада није касно да се права
аутентична природа раскрили и
вине у небеска пространства.
Рођена као леворука, писала
сам десном руком деценијама,
јер у оно време није било
афирмације таквог природног
стања, напротив. Пре неколико
година вратила сам се својој левој
руци, сад пишем са обе руке,
умем, чак, и да цртам, а однедавно
поред ћерке учим да свирам
клавир; сан који никада нисам
одсањала. Наиђу тренуци замора,
исцрпљености, али довољно ми
је да се у кутку нашег дома нас
троје загрлимо; напишем који
стих, прочитам добру песму;
ухватим моменат недељног ручка
у селу код родитеља са братом,
снајком и мојом божанственом
братаницом
Доротеом
или
фотоапаратом ухватим тренутак
прославе рођендана када смо
сви на окупу: рођаци, пријатељи,
кумови; када уроним у молитвено
тиховање или када осећам како
из пукотина моје душе сада ниче
рајско миомирисно цвеће.
Јованка Ерски
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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 спратлегализована,
са
свом
инфраструктуром, Трг А. Лукића.
Тел. 064/2805881

Продајем гарсоњеру у центру
Вршца, одмах усељива, плин,
трофазна струја, бокс у подруму,
застакљена тераса. Тел. 060/1671519
и 060/7401210
На продају двособан стан 65 м²
на Војничком тргу и трособан стан
67 м² код Градске болнице, 1. спрат.
Тел. 064/2355436
Продајем плац на Гудуричком
путу, десна страна, има градски
водовод, шест километара од
центра Вршца, испред раскрснице
за Велико Средиште. Тел.
060/1671519
Продајем једнособан стан 20 м²
Трг св.Теодора 3/4 Вршац.Тел. 063/
81-00-154
Купујем једнособан стан или
гарсоњеру,
предност
новија
градња. Тел. 060/3333441
Лепа породична кућа на доброј
локацији, стамбени простор 100м²,
двориште са летњом кухињом и
шупом, велика ограђена башта. Тел.
063/1303001
Продајем двособан комфоран
стан од 66 м² на 4. спрату, на
Омладинском тргу бр 15. Тел.
063/8512698
Продајем двособан стан у строгом
центру града. Тел. 069/3545058
Продајем кућу у Првомајској 46,
Вршац, на плацу од 12 ари. Тел. 834128
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.

Број
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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

Продајем половни
намештај, спаваћа
соба, трпезарија,
два кауча, орман.
Веома повољно.
Тел: 060/8070-168
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 два женска бицикла,
краљицу пећ, роштиљ на струју. Тел.
064/1685894
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.
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 кожну канцеларијску
фотељу, 2 писаћа стола, тапацирану
клупу и дечји креветац. Тел.
064/3049145 и 832-867.
Продајем замрзивач, фрижидер,
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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
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.
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
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-казанкарлица 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 пржионицу кафе
са
комплетном
опремом,
гвоздену ограду за терасу 3м. Тел.
065/4523337.
Продајем малокалибарску пушку.
Тел. 064/3511952
Продајем стеге за цеви за скелу.
Тел. 837-631
Продајем 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. 013/401210,060/7401210 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.

Због новонастале
ситуације и затварања
Агрико пијаце
обавештавамо вас да
куповину цвећа и расада
за дворишта можете
обавити у стакленику у
улици Загорке Маливук
бр. 14, радним даном од
7 до 15 часова. Постоји
могућност доставе цвећа
на кућну адресу у Вршцу.
Информације на тел:
063/353-720.
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 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

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 аутодоговор. Тел 061/3071085
Продајем скутер „Pijagio“ 49
кубика, нове гуме, 2000 годиште,
регистрован за двоје, може замена
за ауто (доплата, договор). Тел.
061/3071085
Ауто приколица на продају,
димензија
175х105х28.
Тел.
060/6394391.
Продајем ауто маѕду 626
рег. до 5 јуна 2020. цена 400€.
Тел.013/2891209.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

1 kg
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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