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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”

Од избијања епидемије заразе корона 
вирусом па до 28. априла у јужнобанатском 
округу регистровано је 219 позитивних. 
Од тог броја у Вршцу је евидентирано 69 
особа заражених вирусом, а највише у 
Панчеву, 83.

У Служби кардиологије са коронарном 
јединицом Опште болнице у Вршцу 
појавио се вирус корона па су у циљу 
даљег ширења и спречавања заразе 
припадници оружаних снага Русије, 
стручњаци из јединице атомско – 
биолошко – хемијске одбране, заједно 

са припадницима Војске Србије, 
извршили дезинфекцију Опште болнице у 
понедељак 27. априла. Руководилац акције 
дезинфиковања, капетан Сергеј Шорупов, 
оценио је да су припадници јединице 
атомско – биолошко – хемијске одбране 
Војске Србије добро организовани и 
професионални. Припадници оружаних 
снага Русије обавили су дезинфекцију 
унутрашњости објеката Опште болнице, 
док су припадници Војске Србије 
дезинфиковали све оно што се налази 
споља. Сви запослени у Општој болници 
Вршац тесирани су на коронавирус .

Председник Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, Игор Мировић, 
говорио је на конференцији за медије 
одржаној згради Владе Војводине у 
понедељак, 27. Априла, о епидемиолшкој 
ситуацији у Војводини. Мировић је рекао 
да је у претходна 24 сата у АП Војводини 
тестирано је 239 особа на присуство 
вируса ковид 19, а код њих 19 је потврђено 
присуство ове вирусне инфекције. Такође, 
покрајински премијер је поменуо да је 
највећи број њих из Вршца.

Из Клиничког центра Војводине (КЦВ) 
на кућно лечење до сада је отпуштено 150 
људи, а из Опште болнице Панчево њих 
170. Од почетка епидемије до данас, 18 
пацијената је преминуло. У АП Војводини 
до данас је тестирано 7.190 особа, а њих 
656 било је позитивно на вирус.

Игор Мировић је изјавио да је 
епидемиолошка криза проузроковала 
пад прихода у покрајинском буџету, 
истакавши да ће Покрајинска влада 
усвојити предлог одлуке о ребалансу 
буџета.

- Буџет АП Војводине за ову 
годину биће умањен за 4,24 милијарде 
динара, односно за 5,43 процента, али 
и поред тога ми ћемо у готово свим 
сферама одржати ниво планираних 

издвајања и наставити реализацију 
већине планираних инвестиција, поручио 
је председник Мировић.

Када је реч о броју оболелих од вируса 
ковид 19, оценио је да је АП Војводина, 
у односу на друге покрајине и регионе, 
постигла изузетне резултате. Додао 
је и да је у систему социјалне заштите 
у Војводини, који обухвата 92 такве 
установе, ситуација под контролом.

- Огроман успех је што су у установама 
социјалне заштите, након 51 дана од 
појаве вируса ковид 19 у Војводини, 
само две особе оболеле од ове вирусне 
инфекције, навео је председник Мировић.

У наредних неколико дана, како је 
рекао, запосленима у здравственом 
систему, са нижим примањима, биће 
подељено 17.500 прехрамбених пакета, 
као вид помоћи онима који се налазе на 
првој линији одбране од овог вируса.

- На основу свих резултата које 
бележимо, морамо да кажемо велико 
хвала целокупном здравственом 
систему Војводине, лекарима, сестрама, 
техничарима и свим запосленима, 
на стручности, напорима и труду 
који су уложили, како бисмо из ове 
епидемиолошке кризе изашли са 
минималним губицима“, закључио је 
председник покрајинске Владе Мировић.

Б.Ј.

ОСМА НЕДЕЉА ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА У СРБИЈИ

На основу закључка Владе Републике 
Србије у наставку достављамо препоруку свим 
привредним субјектима, а нарочито привредним 
субјектима који обављају производну делатност, 
да раде, односно да наставе рад пуним 
капацитетом, уз поштовање превентивних 
мера које се односе на спречавање ширења 
заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом 
САРС-ЦоВ-2, којима се осигурава безбедност 
запослених и безбедност корисника услуга, а 
које подразумевају организацију посла, радних 
активности и радног простора на тај начин да 

се осигура безбедност запослених и корисника 
услуга, купаца, и других лица која улазе у 
пословне просторије.

- физички размак међу запосленима (тзв. 
Физичка дистанца), односно организација 
радних активности и радног простора на начин 
да се избегне директан контак између лица када 
год то природа посла дозвољава,

- обавезна дезинфекција просторија, подова, 
мобилијара, машина, алата и уређаја за рад 
после пружене услуге сваком појединачном 
кориснику, као и обавезно постављање 

дезобаријера (дезинфекционим средством – 
хлорним препаратима, препаратима на бази 
алкохола са минимално 70% алкохола или 
другим дезинфекционим средством)

- обавезна замена коришћене папирне, 
пластичне или платнене галантерије,

-обавезно коришћење личних заштитних 
средстава тј. маски и рукавица,

- обавезна дезинфекција ногу и руку свих 
лица која улазе у пословни простор,

- често проветравање свих просторија,
-редовна дезинфекција свих заједничких и 

хигијенских просторија,
- у  случају сумње да неко лице има 

симптоме заразне болести COVID -19, (повишена 
температура и један од знакова и симптома 
- кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) 
одговорно лице привредног субјекта дужно 
је да, без одлагања удаљи то лице из радних 
просторија, са препоруком да се одмах јави 
надлежном дому здравља - COVID амбуланти,

-све друге мере које се могу спровести, а да 
се не ремети процес рада, одн. производње, уз 
обезбеђивање безбедности свих лица

Министарство културе и информисања 
препоручило је свим библиотекама, архивима, 
музејима и галеријама у Србији да од 22. априла 
наставе са својим досадашњим радом. Вршачки 
Градски музеј следи препоруку ресорног 
Министарства.

- У складу са тим, Градски музеј Вршац 
обавештава све грађане да ће од 28. априла поново 
отворити врата за своје посетиоце, наглашава 
Звонимир Сантрач, директор Градског музеја 
Вршац. – Током ове недеље, од уторка до петка, 
отворени смо за посетиоце од 10 до 14 часова. 

Ванредно стање уведено како би се 
зауставило ширење коронавируса и пандемија 
још увек трају. На снази су и даље прописане 
мере заштите, које посетиоци свих установа 
културе, па и Градског музеја, морати да поштују. 

- У складу са препоруком Министарства, 
улаз у Градски музеј биће контролисан у 
односу на све здравствене ризике, а све у 
циљу спречавања ширења епидемије, истиче 
Санттрач. - Прописана је социјална дистанца која 
мора да се испоштује у згради Музеја приликом 
обиласка и разгледања поставки. Одређен је 

максималан број лица која могу да бораве у 
затвореном простору. Обавезно је ношење 
маски, рукавица, као и дезинфекција руку на 
улазу и излазу Музеја.

Посетиоци могу да погледају сталну музејску 
поставку, а директор Градског музеја поручује 
да ће се запослени у овој престижној установи 
културе потрудити да изложбени програм, 
предвиђен за ову годину попут 2. Међународног 
графичког Бијенала, организују у складу са 
новонасталом ситуацијом.

Ј.Е.

ЗВОНИМИР САНТРАЧ, ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ:

МУЗЕЈ ПОНОВО ОТВОРИО СВОЈА ВРАТА

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ О ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОИЗВОДНУ ДЕЛАТНОСТ

У ВРШЦУ ДО 28. АПРИЛА 69 ЗАРАЖЕНИХ

Висока оцена за здравствени систем Војводине: 
Игор Мировић, председник Владе АП Војводине 

(Фото: АПВ)

Организована дезинфекција у Општој болници 
Вршац

Обилазак Музеја само уз прописану заштиту: 
Звонимир Сантрач

Градски штаб за ванредне ситуације за 
територију Града Вршца у наставку доставља 
инструкцију Кризног штаба за сузбијање заразне 
болести COVID – 19 за рад козметичких и 
фризерских салона у примени мера превенције, 
спречавања ширења и смањења ризика болести.

1. На видном месту обавезно морају бити 
истакнута правила понашања за запослене и 
корисни кеуслуга (ношење заштитне опреме, 
физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку 
приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција 
обуће при уласку у салон)

2. На улазу у салон мора бити инсталирана 
дезобаријера (подметач натопљен 
дезинфекционим средством – хлорним 
препаратима, препаратима на бази алкохола 
са минимално 70% алкохола или другим 
дезинфекционим средством)

3. Приликом отварања и затварања 
салона, добро проветрити све просторије и 
дезинфиковати све радне површине, као и под 
салона. У току радног дана проветравати све 

просторије што чешће,
4. Приликом сваког уласка запослених или 

корисника мора се вршити дезинфекција руку са 
препаратом на бази од минимално 70% алкохола,

5. Корисници услуга морају унапред заказати 
термин за коришћење услуга салона телефоном, 
мобилним телефоном или електронском поштом,

6. У салону може боравити ограничен број 
корисника, тако да раздаљина између два 
корисника буде минимум 2 метра (користити 
сваку другу столицу и сл),

7. Приликом рада са корисницима, обавезно 
је ношење заштитне маске и рукавица,

8. Приликом пружања услуга хигијенске неге 
и улепшавања лица и тела, као и немедицинских 
естетских интервенција којима се нарушава 
интегритет коже одговорна лица салона дужна су 
да обезбеде да се те услуге пружају под условима 
и на начин којим се спречава појава и преношење 
болести, а уколико то није могуће, да такве услуге 
не пружају,

8. Сва опрема и средства за рад, радне 

површине, нарочито они који се непосредно 
користе на кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, 
кревети, инструменти у козметичким салонима, 
итд) морају бити обавезно дезинфиковани 
након сваке употребе. По могућству користити 
једнократну папирну или пластичну галантерију, 
а уколико се користи галантерија од тканине 
(пешкир, заштитни огртачи за кориснике и сл.) 
обавезно их користити само за једног корисника,

9. Отпадни материјал који настане у раду 
салона покупити и ставити у једну кесу за ђубре 
коју треба добро завезати, паставити у још једну 
кесу и одложити на за то предвиђено место,

10. Употребљене пешкире и другу текстилну 
галантерију одложити у посебно одређену кесу, 
те их на крају радног дана опрати у машини за 
веш са коришћењем прашка за веш на високој 
температури,

11. Коришћење заједничких, помоћних 
просторија, као што су кафе кухиње, собе за 
пресвлачење, туш кабине, купатила, WЦ и сл. 
могуће је само уколико постоји могућност да се 

након сваког појединачног коришћења изврши 
дезинфекција те просторије,

12. Радне површине, столице и столови који 
се не користе често  морају се дезинфиковати 
минимум једном у току радног дана,

13. Цео простор салона, са свим пратећим 
просторијама мора свакодневно бити 
дезинфикован након завршетка рада салона,

14. У случају сумње да неко од запослених 
има симптоме заразне болести COVID-19, 
(повишена температура и један од знакова и 
симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано 
дисање) одговорно лице салона дужно је да, 
без одлагања удаљи запосленог из просторија 
салона, са препоруком да се одмах јави 
надлежном дому здравља - COVID амбуланти,

15. У случају сумње да неко од корисника 
услуга има симптоме заразне болести COVID-19, 
(повишена температура и један од знакова и 
симптома - кашаљ, краткоћа даха и отежано 
дисање), запослени и/или одговорно лице 
салона дужни су да упозоре корисника и да 
га замоле да напусти просторије салона, са 
препоруком да се одмах јави надлежном дому 
здравља - COVID амбуланти

ИНСТРУКЦИЈА ЗА РАД КОЗМЕТИЧКИХ И ФРИЗЕРСКИХ САЛОНА
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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
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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”

ПИШЕ: 
ТАТЈАНА ДАНИЧИЋ, ДИПЛ. ПСИХОЛОГ

Од појаве вируса корона, 
увођења ванредног стања и забране 
кретања током дужих периода, а 
за поједине групе становништва и 
континуираних, искључиво се говори 
о лошим последицама ове ситуације. 
Појављује се јако много савета о томе 
како се изборити са новонасталом 
ситуацијом и како се понашати да 
би последице по ментално здравље 
биле што мање. Поред тешких страна, 
проблема, које ово време носи, 
постоји и једна светлија страна.

Извесно је да је сада, велика 
већина људи, решила читав низ 
„техничких“ тешкоћа у свакодневном 
животу. Научили смо да купујемо 
храну у одређено време, да купимо 
онолико колико нам је потребно за 
неколико дана, старији суграђани 
су се организовали са својим 
укућанима или волонтерима, а деца 
су се привикла на онлајн наставу. 
Одрасли раде од куће или одлазе на 
посао у режиму који је другачији од 
свакодневног, уобичајеног.

Упркос сазнању да постоје људи 
који су оболели од Ковида 19 или 
су, на жалост преминули, као и да 
постоје људи који раде више него 

у редовним ситуацијама или су 
више изложени ризику да оболе 
(здравствени радници, запослени 
у установама социјалне заштите, 
полицајци…) и упркос чињеници да 
стање у коме се налазимо изазива 
приличну количину неизвесности 
када је у питању здравље и економска 
будућност,  код великог броја људи 
појављују се и реакције које указују 
да им тренутна ситуација одговара и 
прија.

После почетног несналажења и 
превазилажења многих недоумица 
у вези са инфекцијом која нам 
је претила, велики број људи 
процењивао је да ће се на дужи 
период наћи у ситуацији у којој неће 
моћи да задовољи своје жеље. Код 
неких су се појављивали ужурбаност, 
жеља да испланирају сваки тренутак 
у дану који предстоји да би на тај 
начин успоставили контролу над 
ситуацијом и жеља да се некаквом 
акцијом промени стање у коме се 
налазимо. 

Међутим, након извесног времена, 
показало се, да спорији темпо живота, 
који нам је наметнут споља, без 
могућности да га променимо, доноси 
и много добрих ствари.

У животу, пре вируса Корона, 
умор који бисмо осећали,што је 
природан одговор организма који 
се налази на измаку снага, сматран је 
проблемом, а не сигналом који треба 
поштовати. Хиперактивност и стално 
излагање великом броју надражаја 

из спољашње средине, постало је 
императив. Таква понашања сматрана 
су нормалним и пожељним. Постали 
смо нестрпљиви, намамљени да 
стално будемо „у тренду“ и када је у 
питању и посао и забава. Није смело 
да буде празног хода. Постали смо 
„инстант“ људи, са захтевима да 
све буде „овде и одмах“. Време које 
тече није било савезник у лечењу 
и превазилажењу тешкоћа, већ 
непријатељ кога је требало исцрпети 
сталним додавањем садржаја.

У ранијој психолошкој литератури 
постојао је термин „недељна 
неуроза“. Овај термин односио се 
на појаву негативних осећања која 
су доживљавали људи, недељом, 
у слободно време, када њихови 
проблеми нису били „затрпани“ 
обавезама на послу и „програмима“ 
који су били наметани. Људи су се 
нашли у ситуацији да „функционишу“ 
као машине. Да време распоређују у 
складу са прописаним процедурама, 
правилима и строго контролисаним 
корацима, по некада, занемарујући 
исход. Често је резултат био у 
диспропорцији са уложеним напором, 
а пратеће осећање празнине, терало 
би у нови, зачарани круг.

Опуштање је тражено на местима 
која, суштински, то нису, већ су 
представљала начин за „показивање 
и доказивање“. И, као и стална трка, 
постало је програмирани императив. 
Мало тога је било аутентично.

У време пандемије која постоји, 

брзина је неопходна у деловању 
служби које су задужене за њено 
сузбијање. Међутим, изван тога 
оквира, брзина више није нужна. 
Психолошку матрицу коју смо имали 
до појаве опасности од вируса 
Корона, а која је подразумевала 
сталну журбу, сада можемо да 
заменимо. Да се репрограмирамо 
и да постанемо свесни благодети 
успоренијег ритма живота.

Морамо да признамо да 
успоравање ритма живота доприноси 
великом смањењу психолошког 
притиска. Пружа нам прилику да 
боље погледамо око себе, да се 
окренемо правим вредностима, а то 
су блиски људи које имамо. 

Такође, пружа нам прилику и 
да „заронимо“ у себе. Тамо ћемо 
пронаћи смисао и оријентисати се 
на постојање. Постаће нам јасније 
да можемо да живимо без велике 
журбе, а да време које пролази 
може да буде наш савезник. Можемо 
га испунити садржајима који 
нам причињавају задовољство. 
Прихватите задовољство које доноси 
успоренији темпо живљења. Уживајте 
у благостању које ће, без сумње, 
повољно утицати на ваше душевно 
стање, па и на начин телесног 
функционисања. Додајмо свом 
животу нови квалитет. Лакше ћемо се, 
такви, одупрети вирусу.

ПОШТУЈТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ!

КАКО ДА ВРЕМЕ ПРЕТВОРИТЕ У САВЕЗНИКА У СОЦИЈАЛНОЈ ИЗОЛАЦИЈИ (5)

БЛАГОДЕТИ УСПОРЕНИЈЕГ 
РИТМА ЖИВЉЕЊА

-Недавно сам била у прилици да водим овакав разговор са својим познаником: „Био сам 
на боловању два месеца. Имао сам проблем са притиском. А од чега? Па, од нервозе, 

нервирања и сталне „трке“!“- 

Економске мере државе би требало 
у значајној мери да помогну мала, 
микро и средња предузећа да одрже 
запосленост и ликвидност док трају 
ванредне околности. У овом тренутку, 
према речима председника Привредне 
коморе Војводине Бошка Вучуревића, 
најзначајније ће бити померање 
пореских обавеза за наредну годину са 
плаћањем до 24 рата и помоћ у исплати 
зарада запослених.

„Додатни сет мера обухвата 
дугорочно кредитирање за одржавање 
ликвидности и обртна средства 
користећи у првој фази развојни фонд, 
а у другој фази у функцију треба да буде 
стављен значајан кредитни потенцијал 
пословних банака уз гарантну шему 
државе. Циљ је да се последице кризе 
сведу на најмању могућу меру за велики 
број привредних субјеката којима је 
угрожено пословање и опстанак“, рекао 
је Вучуревић. 

Он додаје да у овом сегменту, значајан 
део привредних субјеката треба да 
одступи од става да је задуживање, по 
правилу, лоша пословна одлука. 

„Наиме, студија Светске банке 
представљена пре настанка ове кризе 
указала је да фирме које користе 
зајмове, бележе углавном виши ниво 
продуктивности и иновативности од 
оних који целокупни развој заснивају 
само на својим финансијским 
средствима. Наравно, било је и оних 
које су се суочили са значајним нивоом 
ограничења када су хтели да се задуже. 
У овим околностима, држава треба 
да помогне да се ово превазиђе и да 
финансијске линије из више различитих 
извора помогну у опоравку значајног 
дела привреде“, истакао је Вучуревић.

Регуларни животни токови, па и 
цео економски систем су у доброј 
мери уздрмани пандемијом, тако да 
се наша привреда, уз већ поменуту 
смањену ликвидност, суочава с бројним 
проблемима у вези са кашњењењем 
и отказивањем поруџбина, 
отежаном логистиком, транспортом 
и дистрибуцијом, немогућности 
добављања сировина и пласмана 
производа, нарочито сезонских 
производа са кратким роковима 

трајања.
„Одређене анкете показале су да око 

40 одсто привредника сматра да би им 
требало, ако би сада престала криза, до 
три месеца да се врате у нормалан ритам 
пословања, док око 20 одсто сматра да 
ће последице бити дугорочне. Један 
део привреде и у оваквим околностима 
ради несметано, а поједини сектори 
бележе и раст. То се пре свега односи 
на прехрамбену индустрију, која је 
значајан део прерађивачке индустрије. 
У овим околностима се показало да 
висок удео пољопривреде у БДП са 
око седам одсто и добро конципиран 
сектор прераде, представљају 
позитивне елементе,јер смо скоро у 
целости имали обезбеђене основне 
животне намирнице уз могућност да 
се задовоље традиционална извозна 
тржишта где су наши производи дуго 
присутни“, рекао је Вучуревић.

У овим околностима, најтеже погођен 
је сектор туризма и угоститељства 
где су приходи сведени практично на 
нулу, а где су у претходном периоду 
реализоване значајне инвестиције, 

које оптерећују текуће пословање и 
захтевају висок ниво ликвидности. 
Државни органи су најавили додатни 
сет мера за најугроженије секторе.

„Наравно, привредна слика је 
сложена и постоје многи други сегменти 
који на разне начине трпе последице 
ове ситуације. Од изузетног значаја је 
да након стабилизације унутрашњих 
економских токова, буде настављена 
интензивна спољна сарадња. У том 
смислу, позитивно је што се у земљама 
у региону ситуација смирује, јер ће се 
ова сарадња најлакше реактивирати. 
Наравно, исто се односи на наше 
кључне спољнотрговинске партнере 
у Европи. Треба наравно веровати 
да ће, након веома добре сарадње у 
сузбијању вируса, наша сарадња са 
Кином и Русијом, посебно у вези са 
нашим извозом, бити додатно појачана“, 
истакао је Вучуревић.

Економске мере за помоћ привреди у циљу 
ублажавања последица кризе пандемије COVID-19
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Како памтите детињство?
- За детињство ме вежу лепе 

успомене. Рођен сам, овде, у 
Вршцу, 1979. Мој отац, Драгослав 
био је просветни радник, радио 
је у школи ШЦ „Никола Тесла“, а 
мајка Мирјана била је службеник у 
предузећу „Техника“. Одрастао сам у 
Подвршанској улици, на годуричком 
насељу, где и данас живим. Врло често 
сам одлазио код бабе и деде, живели 
су у зградама у близини железничке 
станице и Пољопривредне школе. 
Код њих је било више деце, мојих 
другара, са којима сам знао да 
по читав дан возим бицикл уз 
железничку станицу, у дворишту и 
теренима Пољопривредне школе, 
али и непрегледним атарима 
Вршца, који се нижу иза њих. Била 
су то најдивнија лета мог детињства. 
Играли смо кошарку, фудбал и одбојку 
на теренима Пољопривредне школе. 
Са друштвом у Подвршанској често 
сам одлазио на брег. Умели смо тако, 
да родитељи не знају, да стигнемо 
до вршачке куле, Црвеног крста и 
Планинарског дома и вратимо се 
до ручка. Такође, сећам се зима које 
су некада биле са много више снега 
и целодневног санкања по разним 
низбрдицама Гудуричког насеља. 
Биле су то најдивније зиме којих се 
сећам. Знам да ће ми неки замерити 
јер немам баш много година, али 
сећам се из детињства тог мирног, 
помало успаваног панонског Вршца, 
не тако уређеног као данас, али без 
буке, без толико аутомобила, без те 
данашње ужурбаности и са пуно деце 
на улицама и у парковима.

Где сте стицали образовање?
- Похађао сам ОШ „Олга 

Петров Радишић“, потом средњу 
Пољопривредну школу у Вршцу. 
После тога, уписао сам и завршио 
Пољопривредни факултет у 
Београду, смер воћарство и 

виноградарство. Утицај на мене да 
упишем Пољопривредни факултет 
и баш воћарство и виноградарство 
имао је мој покојни отац, указавши 
ми на, у то време, предности струке 

и те професије. Такође, увидевши 
да имам афинитете ка биологији и 
природи уопште, које чак ни сам, 
тада нисам препознавао. Уствари, ја 

сам гледајући њега, желео да будем 
наставник у некој школи, али ми 
је он стално понављао да је много 
боље завршити нешто и радити у 
привреди, него живети, од тада, много 
мање професорске плате. Послушао 
сам га, али ето судбина је тако хтела, 
и  испуни се баш моја првобитна 
жеља да сам, ипак, највећи део своје 
професионалне каријере до сада 
провео у школству.

Када и где сте добили прво 
запослење?

- Први посао после факултета 
добио сам у ПИК „Јужни Банат“ у 
Белој Цркви, на позицији инжењера 
у засаду брескви. Ту сам положио и 
приправнички испит. Много сам тога 

овде научио, првенствено колико 
су привредни системи комплексни, 
колико брзо морају да реагују у 
многим ситуацијама. Увидео сам ту 
динамичност и сву лепоту привреде, 
коју не може свако да испрати. Затим, 
на позив моје велике пријатељице 
и другарице Снежане Кремић, 
директорке Агрозавода, прелазим 
у Вршац  у Канцеларију за рурални 
развој, коју је отворило Министарство 
пољопривреде. Овде сам провео 
својих пар најлепших година. Било 
је то верме када се Србија крупним 
корацима отварала ка свету и Европи. 
Време када смо учили како да пишемо 
пројекте, како да узмемо све најбоље 
од Европе и света. Све то преносили 
смо нашим пољопривредницима у 
вршачким селима. Било је то време 
када сам темељно упознао наша 
села, живот и тадашње проблеме, 
али и предности живота у њима. Из 
Канцеларије за рурални развој дошао 
сам на место наставника воћарства и 
виноградарства, а потом и директора 

у Пољопривредној школи „Вршац“. 
Каква је Ваша визија, стратегија 

квлитетног образовања?
- На месту директора 

Пољопривредне школе сам од 
јула 2014. до данас. Све ово време 
визија ми је једна модерна школа 
задовољних ђака и наставника. 
Школа која је младим генерацијама 
пожељна за упис и школовање. Да би 
се ова визија остварила, многе ствари 
су морале да се мењају, стратешки 
другачије поставе или унапреде. Од 
првог дана инсистирао сам на писању 
пројеката, привлачењу донација, 
опремању и осавремењавању школе, 
као и школске економије. Сматрао сам 
и сматрам да је практична настава, тј. 
обука ученика, у стручним школама 
изузетно битна и важна и да она 

мора што приближније да симулира 
ситуације које ће им се дешавати у 
будућем раду. Такође, веома је важно 
да школа буде препознатљива у 
локалној заједници, да је људи виде, 
препознају како рад наставника и 
подизање капацитета школе, тако 
и рад ученика који ће на тај начин 
сутра по завршетку школовања, 
лакше наћи пут до посла. Зато је 
Пољопривредна школа успела да се 
повеже са највећим делом привреде у 
окружењу, да им прикаже које будуће 
кадрове образује и да са привредом 
буде партнер у сваком погледу. 

Који су значајнији пројекти 
који су реализовани током 
Вашег мандата директора 
Пољопривредне школе „Вршац“?

- Пуно је пројеката и планова у 

СРЂАН КЛИСКА, ДИРЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ВРШАЦ“:

САВРЕМЕНА ШКОЛА ЗАДОВОЉНИХ 
УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА

Срђан Клиска директор је Пољопривредне 
школе „Вршац“ од 2014. Вредан, амбициозан, 
упоран, марљиво ради на унапређењу квалитета 
наставе, уређењу зграде, проширењу школске 
економије на којој ђаци стичу практично знање. 
Школа треба да буде пријатељско окружење, 
јер једино тако и без стреса, каже, ученици могу 
квалитетно да усвајају нова знања.
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Пољопривредној школи „Вршац“ 
остварено за ових 6 година, или 
су у фази реализације. На самом 
почетку мандата, завршили смо 
пројекат, расписали тендер и 
кренули у реализацију комплетне 
реконструкције електричних 
инсталација у школи. Био је то велики 
и изазован посао. Одмах затим, 
од уштеђеног новца због одлично 
урађеног и спроведеног тендера 
од стране школе, Општина нам је 
определила остала средства за 
комплетно кречење унутрашњости 
школе и фарбање столарије. За дивно 
чудо, опет је остало новца и остатак 
смо потрошили за реконструкцију 
крова на једном објекту на економији 
школе. Ето тако, домаћинским 
понашањем од опредељеног новца 
за један пројекат, ми смо урадили чак 
три. Изводљиво је то. Потом добијамо 
средства за реконструкцију хемијске 
лабораторије у школи. Тадашња 
лабораторија била је смештена 
у подруму школе у потпуним 
неусловима. Средства су, такође, 
добијена од самодоприноса грађана 
Вршца и распоређена одлуком Града 
Вршца. Данас је та лабораторија 
једна од најопремљенијих школских 
лабораторија и најсавременија 
засигурно у Вршцу. Извршили 
смо опремање школе потребном 
опремом и рачунарима из различитих 
донација и пројеката. 

Прва смо средња школа у Граду 
која је увидела и почела са применом 
електронског дневника. Посебно сам 
поносан што ту одлуку нисам донео 
самостално (на шта сам имао право), 
већ је одлуку, на мој предлог, донело 
Наставничко веће школе на посебној 
седници, огромном већином. Данас 

чак и они малобројни који су гласали 
против, увиђају све благодети 
оваквог начина вођења евиденције о 
ученицима и часовима.

Како је унапређена школска 

економија?
- У протеклих 5-6 година на 

економији школе учињено је много 
да се стање поправи и доведе 
у задовољавајуће. Сопственим 
средствима реновирани су поједини 
објекти, бетониран део круга 
економије, ограђена цела економија 
школе. Набављене су животиње 
којих, по мом доласку, уопште више 
није ни било. Захваљујући највише 
средствима АП Војводине набављене 
су многе нове машине, таруп, 
косачица, сунце за сено, сејачица 
за кукуруз и сунцокрет, растурач 
минералних ђубрива, тракторска 
приколица... Сопственим средствима 
школе обновљен је комбајн ЗМАЈ 142, 
потпуно репариран трактор ИМТ 539, 
извршен генерални ремонт трактора 
БЕЛАРУС 1025.

Захваљујући ИПА пројектру 
АГРИНО Србија - Мађарска добијен 
је најсавременији паметни пластеник 
стандардне дужине, који је сада у 
функцији узјош 3 стара пластеника. 
Од Министарства пољопривреде 
добијена је опрема са контролу 
прскалица код индивидуалних 
пољопривредних произвођача.

Има ли неки пројекат због кога 
сте посебно задовољни и поносни?

- Нешто на шта сам изузетно 
поносан је добијање средстава за 
комплетну реконструкцију и доградњу 
зграде Пољопривредне школе 
„Вршац“ од стране Канцеларије за 
управљање јавним улагањима Владе 
Републике Србије. Морам признати 
да је Канцеларија веома ригорозна 

у контроли пројеката и ми смо се 
озбиљно потрудили да урадимо све 
што је од нас тражено и у томе смо, 
сигуран сам успели. Овај пројекат се 
не би успешно завршио да није било 
несебичне помоћи људи из локалне 
самоуправе, градоначелнице Драгане 
Митровић, Мирослава Ступара, Ивана 
Грујина. Надам се да ће овај пројекат 
брзо прећи у фазу реализације.

Како смо били један од најбољих 
партнера у АГРИНО пројекту Србија 
- Мађарска, уведени смо у нови 
предлог пројекта АГРИНО 2 за који 
очекујемо позитиван одговор ове 
године. Он би се бавио узгајањем и 
сушењем лековитог биља. 

Поново смо конкрисали код 
АП Војводине за део средстава за 
куповину машина. Ако све буде у 
реду и прођемо на конкурсу, Школа 
ће бити богатија за још један трактор 
снаге 105 коња.

У току је и рушење старог мушког 
интерната који представља ругло 
и опасност за безбедност ученика 
и запослених, као и инвестиционо 

одржавање старог женског интерната 
у коме ће, за време реконструкције 
школе, бити привремено седиште 
управе школе, а касније ће се предати 
на коришћење запосленима на 
економији, наставницима практичне 

наставе и ученицима. За ове радове 
средства су обезбеђена из више 
извора, и то из градског буџета, 
сопствених средстава и ученичког 
динара.

Шта је урађено на подизању 
нивоа квалитета наставе?

- Подизање квалитета саме наставе 
веома је значајно. То, свакако, зависи 
од самог наставника и његових 
способности, али и мотивисаности. 
Важно је организовати квалитетне 
семинаре, да све више буду уско 

стручни, а мање општи. Битно је 
градити добре и растерећене односе 
међу колегама, да наставник на посао 
долази са осмехом и уморан са посла, 
али задовољан да је нешто квалитетно 
урадио и да није залуд долазио на 
посао. Такође, међу првима смо увели 
принцип нулте толеранције на насиље 
и у томе упорно истрајавамо. Школа 
мора да буде пријатељско окружење 
за ученика који ће се осећати сигурно 
и комфорно док слуша наставу и 
образује се. Једино тако, без стреса, 
може квалитетно да усваја знања и 
осећа се као уважена личност. Исто 
важи за наставно особље.

Зашто волите своју професију?
-Лепота мог посла је у томе што 

је веома креативан. Пружа огромне 
могућности да се сваког дана види 
нешто ново и лепо што сте урадили 
за нашу будућност, а то су наша 
деца. Лепо је да видите веома брзо 
плодове својих напора. Посао 
директора школе је, ако желите да 
га радите часно и одговорно, врло 
стресан, понекад фрустрирајући, али 
то мене не обесхрабрује да истрајем 
у променама и побољшањима 
рада и услова у њој. Разочарава 
ме чињеница да неки желе да буду 
директори како би се „одморили“ од 
посла наставника. Место директора 
није за одмор, мада би могло да 
буде, али то није фер према колегама 
и будућим генерацијама ђака, па у 
крајњем случају ако хоћете и према 
држави која вас плаћа за рад, а не 
одмор. Морам признати да је посао 
наставника, такође, веома креативан 
и пружа велике могућности да нешто 
добро урадите. Често жалим што 
нисам остао наставник, али ме радује 
чињеница што место директора није 
вечно те да ћу ускоро сигурно поново 
бити наставник и бавити се једним 
предивним послом. Наставник до 
своје пензије не може да остари, бар 
не духом, поред толике младости, 
памети, енергије, креативности, па и 
несташлука, којом су окружени. То је 
један заиста диван посао.

Имате ли неки хоби? Шта 
волите?

- Нажалост, тренутно немам 
времена за хобије, а било би их 
сигурно. Некада давно са оцем сам 
одлазио на пецање, касније и сам. 
Дивно је уживати уз реку или језеро и 
ослушкивати звукове природе далеко 
од градске вреве. Волим да провозам 
бицикл по атарским путевима Вршца, 
одмарајући се у погледу на равницу и 
брег, али и гледајући предивне усеве 
наших вредних пољопривредника. 
Слободно време покушавам да 
искористим тако да будем што више 

са својим сином Вуком и да, колико 
је могуће, њему бар не не достајем. 
Пре неку годину сам, са једним 
колегом, купио мало парче земље 
близу Великог Средишта. Ту гајимо 
вишњу и то ми ја сада начин да се 
мало отиснем у природу, а и корисно 
да у агрономији проверим и неке 
нове методе рада. Дакле, слободног 
времена је веома мало, али не жалим, 
биће времена када ћу се и одмарати, 
надам се.

Када сте основали породицу?
- Венчао сам се са Марином, 2006. 

Она је професорка музике у више 

вршачких школа. Три године касније, 
добили смо дивног сина јединца, 
нашег Вука. Он је сада 4. разред 
ОШ „Олга Петров Радишић“, код 
учитељице Данице Киш. И он ће убрзо 
поћи у неку средњу школу, видећемо 
коју, још нисам сигуран ка чему има 
афинитета, осим што воли компјутере.

Која је Ваша животна 
филозофија?

-Моја животна филозофија 
је:“Нисам учио да ходам, да бих пузао“. 
Према томе кроз живот се мора ићи 
храбрим и правичним корацима. То ће 
често многе заболети. Многи очекују 
ситне сићарџијске услуге и постаће 
вам непријатељи ако им не испуните 
њихове, често и неправедне, жеље. 
Али, ако знате да сте исправни и да не 
грешите, онда се немате чега бојати. 
Често се изненадим када добијем 
безрезервну и искрену помоћ од 
некога од кога то упоште нисам 
очекивао, нисам их ничим задужио 
и не траже ништа за узврат. Постоје 
још увек такви људи, мада су ретки. 
Најважније од свега у животу, по мом 
мишљењу, је породица. Породица 
је у крајњем случају и стуб сваког 
друштва.

Јованка Ерски
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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. 
Тел. 060/0940333.

Продајем кућу у Влајковцу улица 
Железничка 34. Тел. 064/8263038.

Продајем кућу у Иланџи са 
нус просторијама и плацем. Тел. 
063/1815504.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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.

Издајем собу купатило и чајна 
кухиеа, засебан улаз, клима, веш 
машина, запосленој девојци. 
Тел. 013/401-210 , 060/1671519 и 
060/740210.

Издајем полу намештен стан. 
Дворишни. Тел. 064/1572948

РАЗНО
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 два стилска 
трпезаријска ормара. Повољно. Тел. 
060/0839943

На продају је пианино- Украјина, 
цена 350€. Тел. 065/3355343

Продајем повољно  2 пећи од 
5 kw и 7kw,фрижидер, шиваћи 
машину Багат, једнокрилни мањи 
дупли прозор и ракасто, котао-
казан-карлица за свињокољ, 
старији женски бицикл. Тел. 834549 

Продајем регал, четвороделни, 
дужине 4 м, очуван, беле боје. Цена 
100 евра. Тел. 066/41- 59-59. 

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

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

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

Продајем 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.

Храстова врата 180х220, пећ 
на дрва новија краљица, бојлер 
Металац димензије 125х35 две 
године стар. Тел. 061/1112821.

Продајем пианино Чајковски, 
кухињу Марлес, храстову 
трпезарију(комода, витрина, сто, 
столице), храст гарнитур тросед, 
двосет, фотеља, СТО. Тел. 837-586.

Продајем већи кауч „Шипад“ 3.000, 
дводелну витрину 4.000, фотељу 
1.000 динара и комбиновану 
машину м-8 МИО-Осјек 250 еура. 
Тел. 063/1871673 и 807-793

Продајем замрзивач, фотељу на 
расклапање, машину Сингер. Тел. 
063/8768575.

Продајем нов тросед  крем 
боје некоришћен, 4 месеца стар. 
Имам рачун цена 15.000дин. Тел. 
064/1319128.

Продајем зимске гуме са фелнама 
– Тигар 165-70 Р14. Тел. 061/1132661

Продајем делове за веш машину 
Горење стари тип, делове од аута 
Опел Аскона и плински бојлер нов.. 
Тел.063/8100154 и 065/8806204.. 

Продајем петоделни регал, 
тросед, двосед, фотељу, кауч, два 
ормана. Тел. 064/1196670 после 18 
ч.

Продајем санке, изузетан 
квалитет, велика носивост, 
демонтажни наслон за најмлађе, 
црвене, плаве, зелене. Тел. 
065/5293602.

Продајем скутер марке“ Piagio“, 
гуске, плац у Жаму-Кента и стару 
амбалажу флаше од пива и вина. 
Тел. 061/2353023

Бицикл мушки, ауто приколицу, 

светларник 2,50х1,40 м, улазна врата 
дим 2,00х1,30м. Тел. 064/4256130

Продајем балконска врата 
210х140 цм са вакум стаклима. Тел. 
063/8769824

Потребна жена за чување деце 
и помоћ у кући, са искуством. Тел. 
064/1301949

Продајем дечији креветац 
дрвени, Тики бојлер потисни, 
Томос преносна пумпа за воду. Тел. 
060/8435003.

Продајем 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

На продају  круњач прекрупар 
Лимфан С. Пазова. Исправан. Тел. 
064/5128473

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

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________

Број 

1271
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.

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.

СНЕЖАНЕ КАНАЧКИ
Рођена 11. 11. 1964.  Умрла 9. 5. 2019.

Тешко је прихватити да те више нема, јер постоји љубав коју смрт не 
прекида и туга коју време не лечи. Увек ћемо те чувати од заборава и са 
поносом причати о теби. 

Твоји најмилији: ћерка Данијела, зет Гојко и унук Вук

Дана 9. маја 2020. навршава се година од смрти наше вољене и никад прежаљене
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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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