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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”

Са жељом да се повећа безбедност најмлађих 
Вршчана у саобраћају, Град Вршац и Савет за безбедност 
у саобраћају последње четири године додељују 
бесплатна ауто седишта родитељима деце рођене 
протеклих месеци у вршачком породилишту. На додели 
се организује и презентација правилног постављања 
седишта и везивања деце, јер је статистика указала да 
најмлађи, нажалост, страдају у саобраћајним незгодама 
зато што нису правилно везани у својим ауто седиштима.

На то је подсетио и Милош Васић, председник Савета 
за безбедност у саобраћају и члан Градског већа за 
заштиту животне средине, приликом доделе дечјих 
седишта у првој овогодишњој акцији, у Градској кући, 11. 
јуна. Овом приликом уручено је 70 дечјих ауто седишта.

- Свако треће дете се не везује правилно или не 
користи аутоседишта, а 40 одсто настрадале деце су 
путници, нагласио је Васић. - Из тих разлога, а у циљу 
повећања безбедности деце и веће употребе дечјих 
ауто-седишта, ми смо одлучили, ево већ четврту годину, 
да делимо родитељима новорођене деце бесплатна 
седишта. 

Према речима Маријане Јовановић, из Центра за 
промоцију безбедности у саобраћају, десеторо деце 
погинуло је у саобраћају, прошле године у Србији. 

- Од тих десеторо деце, седморо су били путници, 
петоро су имали аутоседишта, али нису била правилно 
везани, истиче Јовановићева. – Троје деце је излетело из 
ауто седишта што значи да уопште није било правилно, 
довољно чврсто везано, а преостала деца су са све ауто 
седиштима излетела из аутомобила. Управо о томе говори 
колико је битно не само да добијете ово седиште, које ће 
вас евентуално спасити казне од саобраћајне полиције, 

него да бисте заиста заштитили оно највредније, своју 
децу. Зато је веома важно да се ауто седишта правилно 
користе.

Према речима Васића, у плану је да се до краја године 
додели још бесплатних ауто седишта, те се очекује да 
ће се достићи бројка од око 450 седишта за најмлађе 

Вршчане. Ове акције су оправдале своје постојање, а у 
прилог томе говори и податак да последњих година у 
нашем граду, на срећу, нема деце - жртава саобраћајних 
незгода.

Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ ДОДЕЛИО БЕСПЛАТНА ДЕЧЈА АУТО СЕДИШТА РОДИТЕЉИМА

ЦИЉ - БЕЗБЕДНОСТ 
НАЈМЛАЂИХ У САОБРАЋАЈУ

Безбедност деце у саобраћају најважнија: Милош Васић, Ненад Барош и Маријана Јовановић

Након прекида због увођења ванредног 
стања због корона вируса, Градска изборна 
комисија наставила је изборне радње, 
припреме за предстојеће изборе, заказане за 
21. јун, наглашено је на конференцији за медије 
одржаној у Градској кући, 12. јуна. Медијима 
су се обратили представници Градске изборне 
комисије председник Ален Делкић, заменица 
председника Јелена Мушкиња и заменик 
секретара Веселин Тутић.

- Рок за подношење изборних листа истекао 
је 5. јуна, након чега је утврђена збирна изборна 
листа, која је са осталим изборним материјалом 
преведена и на језике националних мањина, 
мађарски и румунски језик, каже Ален Делкић, 
председник Градске изборне комисије (ГИК). -  
Проглашене су 4 изборне листе и то:

1. Александар Вучић - За нашу децу
2. Ивица Дачић - Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган 
Марковић Палма

3. Војвођански фронт - Уједињени за 
демократски Вршац (Лига социјалдемократа 

Војводине, Војвођанска партија) и 
4. Др Војислав Шешељ - Српска радикална 

странка.
Према речима председника Градске 

изборне комисије, у Граду Вршцу избори за 
народне посланике, посланике у Скупштини 
АП Војводине и одборнике Скупштине Града 

Вршца ће се спроводити на 56 бирачких 
места.

- До дана закључења бирачког списка 
уписано је 45.583 бирача са правом гласа, 
нагласио је Делкић. - Градска изборна 
комисија је донела све потребне акте у 
складу са Законом о локалним изборима и 

другим позитивноправним прописима. Као 
председник Градске изборне комисије, могу 
да изразим велико задовољство са до сада 
спроведеним поступком и члановима ГИК-а 
који су конструктивно учествовали у раду.

Веселин Тутић, заменик секретара Градске 
изборне комисије, разјаснио је изборну 
процедуру везано за лица која нису у стању да 
дођу на изборно места, а желе да искористе 
своје грађанско право.

- Особе са ограниченим потребама и 
друга лица, која из здравствених разлога не 
могу да дођу до бирачког места, имају своје 
старатеље, лица која воде рачуна о њима 
и та лица ће да оду на бирачко место да их 
пријаве, објашњава Тутић. – Њихову жељу да 
остваре своје право гласа, старатељи треба да 
пријаве бирачком одбору бирачког места на 
ком су уписани у извод из бирачког списка и 
то на дан гласања, до 11 часова. Председници 
бирачких одбора организоваће комисију која 
ће изаћи на лице места и обавити гласање.

Ј.Е.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НАСТАВИЛА СА АКТИВНОСТИМА

ВРШЧАНИ БИРАЈУ КАНДИДАТЕ ЗА 
ОДБОРНИКЕ СА ЧЕТИРИ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Све је спремно за изборни дан: Чланови Градске изборне комисије: 
Јелена Мушкиња, Ален Делкић и Веселин Тутић

Град Вршац потписао је  уговор о јавном 
приватном партнерству које се односи на 
изградњу нових саобраћајница и санацију 
већ постојећих, а ових дана започет је први 
пројекат - реконструкција Гудуричког пута. 
Градоначелница Вршца Драгана Митровић 
обишла је, са сарадницима, почетак радова.

Градоначелница је подсетила да ће на 
Гудуричком путу бити изграђен нови коловоз у 
дужини од 1.300 м, а вредност радова износи око 
45 милиона динара. 

- Овај путни правац Вршац-Велико Средиште-
Гудурица-Марковац је важан и када је главни пут 
у питању, завршићемо асфалтирање до краја, од 
изласка из Вршца, нагласила је градоначелница 
Митровић. – То нам је важно због становника 
који овде живе, али и што овај путни правац води 
у Гудурицу која је наш привредни, туристички 
потенцијал, обзиром на бројне винске подруме.

Градоначелница је истакла да се највећи део 
пројекта односи на асфалтирање попречних 

улица у Гудуричком насељу, али и на изградњу 
новог коловоза на Гудуричком путу који ће 
значајно унапредити и услове за живот и 
привређивање мештана насељених места на 
овом путном правцу.

- Што се тиче попречних улица, тренутно су 
геометри на терену, обилазе све улице како би 
успели добро да испројектују све путеве, јер ове 
улице нису никада до сада имале асфалт, додаје 
градоначелница. - Ово је први пут да ће улице 

добити асфалт и са те стране морамо водити 
рачуна о имовинско-правним односима како би 
асфалтирање завршили негде до краја лета или 
почетка јесени ове године. 

Митровићева је подсетила да је током 
протекле године Гудуричко насеље добило 
нова аутобуска стајалишта, ново игралиште за 
најмлађе, а када се уради путна мрежа, ово ће 
насеље добити потпуно нови изглед.

Најављени су и радови на путу од обилазнице 
до центра Павлиша, али и у осталим насељеним 
местима на територији Града Вршца. Пројекти 
из уговора Града Вршца и јавног приватног 
партнерства обухватиће уређење путне 
инфраструктуре и у селима Мали Жам, Уљма, 
Влајковац и Војводинци. Према поменутом 
уговору, биће изграђено око 16.000 метара новог 
коловоза што ће значајно унапредити путну 
инфраструктуру на територији Града Вршца.

Ј.Е.

ПРВИ ПРОЈЕКАТ ЈАВНОГ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ГРАДА ВРШЦА

ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА ГУДУРИЧКОГ ПУТА
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Грађани Вршца ће у недељу 21. јуна гласати 
за своје представнике у локалном парламенту и 
одлучивати ко ће их представљати у покрајинској и 
републичкој скупштини. Чланови Српске напредне 
странке први су предали листу са кандидатима за 
одборнике у Скупштини Града Вршца а носилац 
листе је Драгана Митровић. Градоначелница Вршца 
истиче да су резултати остварени у претходне 
четири године најбоља изборна порука бирачима.

- Град Вршац је у последње четири године 
видно напредовао јер се све време водило рачуна 
да се модернизује инфраструктура и обезбеде 
инвеститори. О успешности зацртаног плана 
који смо поставили пред себе довољно говоре 
реализовани и започети велики инфраструктурни 
пројектии бројне инвестиције. Добили смо 
најсавременију фабрику пијаће воде у Павлишу 
вредну 6 милиона евра, затим олимпијски базен 
који је био вишедеценијска жеља Вршчана све до 
2018. године, обновљена је путна и канализациона 
мрежа, завршене су прве две фазе радова на 
санацији и детаљном уређењу водотока канала 
Месић, који протиче кроз само градско језгро. 
Уређењем водотока Месића решава се један од 
највећих могућих проблема града Вршца, а то су 
поплаве. Уједно биће решен и велики еколошки 
проблем, јер је корито деценијама било запуштено. 
Изграђена је фекална канализација у укупној дужини 
од преко 4 километра. Осим тога реконструисана 
је атмосферска канализација у Улици Димитрија 
Туцовића, као и у Технолошком парку. Започета је 
изградња канализације у Павлишу, вредна преко 
300 милина динара, а инвеститор је Град Вршац и 
Управа за капитална улагања АП Војводине.

Епидемија вируса корона ставила је на 
велики испит здравствени систем и здравствене 
установе. Колико сте задовољни урађеним у 
области здравства?

- Наше здравствене установе, као и лечење и 
здравствена нега били су нам приоритет од првога 
дана, али и велики изазов, јер је затечено стање 
било забрињавајуће. Успели смо да обезбедимо 
значајна средства за санације, нове уређаје, опрему 
и возила.Од стране Покрајинског секретаријата 
за здравство Општој болници Вршац додељена 
су значајана средства за набавку најсавременије 
опреме и инструмената. Након више десетина 
година реконструисано је Одељење гинекологије 
и акушерства и замењени су лифтови на  Одељењу 
интерне медицине и у централној згради болнице. 
И у вршачком Дому здравља значајна су улагања 
у опрему и возни парк последње три године, а 
део средстава је ишао на обнављање објеката 
и набавку медицинске опреме. Набављена су 
три нова санитетска возила за Службу хитне 
медицинске помоћи, са комплетном опремом 
за реанимацију, политрауму и превоз животно 
угрожених пацијената, апарати за физикалну 
медицину и рехабилитацију. Након поплава у Уљми 
реконструисана је и амбуланта, а обновљена је 
Гарнизонска амбуланта, која није била у функцији 
13 година. Претходне четири године уложено је 
много у инфраструктуру и опрему Специјалне 
болнице за психијатријске болести.

У  Вршцу је значајно побољшан положај 
особа са инвалидитетом, водило се рачуна 
о социјално угроженим становницимаи 
угроженим друштвеним групама. Како сте 
задовољни урађеним на том плану?

- У оквиру Центра за социјални рад отворена је и 
опремљена соба за виђање деце у контролисаним 
условима. Отворени су и обнављани оронули 
клубови за најстарије суграђане, као и домови 
за пензионере. Посебно смо задовољни бројним 
похвалама за спровођење програма инклузије Рома. 
Асфалтиране су улице у ромском насељу, уведена је 
струја у њихове куће, а чак 16 домаћинстава у Уљми 
први пут је добило воду. Успели смо да организујемо 
први редован специјализовани превоз посебним 
возилом за особе са инвалидитетом, а затим и да 
изградимо у центру града прво игралиште за децу 
са инвалидитетом. Град Вршац је из сопствених 

средстава обезбедио гусеничар за пењање у 
Градској кући, као и прилазне рампе на већини 
градских установа. Много рачуна водило се и 
о образовању и запошљавању, а отворена је и 
Канцеларија за особе са инвалидитетом.

Вршачки брег постао је познат широм Србије 
не само због Куле, као симбола града, већ и због 
ваздуха за кога стручњаци тврде да је међу 
најздравијима у нашој земљи и шире. Колико 
сте задовољни урађеним у области екологије и 
заштите животне средине?

- Један од најважнијих приоритета у оквиру 
заштите животне средине и здравља становника 
био је израда стратешког документа „Локални 
еколошки акциони план” за период  2016 – 

2020. године. Приоритети су били завршетак 
фабрике за пречишћавање пијаће воде у 
Павлишу, модернизација и доградња фабрике за 
пречишћавање отпадних вода, наставак изградње 
канализационог система у граду Вршцу, изградња 
канализације у насељеним местима, унапређење 
праћења стања животне средине и унапређење 
управљања и заштите заштићених подручја. 
Уклоњене су дивље депоније из свих села као и у 
градском језгру.

Колико је у последње четири године уложено 
у реконструкцију школа?

- У последње четири године у реконструкцију 
школа уложено је преко 100.000.000 динара. Осим 
тога, у предшколске установе, основне и средње 
школе кроз пројектовање, санације, адаптације 
и реновирања инвестирано је преко 40.000.000 
динара, а један од најзначајнијих пројеката свакако 
је увођење централног грејања у ОШ „Олга Петров 
Радишић”. Због тога могу да кажем да „За нашу 
децу“ није само предизборни слоган већ наша 
искрена жеља да им обезбедимо бољу будућност, 

али и боље услове за образовање. Такође, поред 
редовних активности и реализованих 2.000 
програма у културним установама на територији 
Града Вршца, урађене су и реконструкције 
позоришне сале у Народном позоришту „Стерија” и 
фасаде на Градској библиотеци.

Када је у питању пољопривреда Вршац има 
чиме да се похвали.

- Тако је. Град Вршац је апсолутни лидер на нивоу 
Србије у процесу поступка комасације земљишта. 
Осим тога, само у неколико инвестиција уложено 
је преко 485 милиона у претходне четири године. 
За то време уређено је 14,5 километара и 58.000 
метара квадратних атарских путева. Урађено 
је одводњавање пољопривредног земљишта и 
чишћење каналске мреже са посебним акцентом на 
канале који нису одржавани последњих 20 и више 
година, а укупна дужина очишћених канала је 135 
километара. Осим тога, ископана је и нова каналска 
мрежа дужине четири километра.

Шта је то што грађани Вршца могу да очекују 
уколико повере поверење Српској напредној 
странци?

- Уколико нам грађани поново укажу поверење 
у наредном мандату најпре ће, комплетном 
реконструкцијом Опште болнице, Вршац добити 
савремену болницу по највишим светским 
стандардима. Очекује се почетак радова на 
комплетној реконструкцији како саме зграде 
Пољопривредне школе Вршац тако и партерног 
уређења целе њене околине. Вршачка индустријска 
зона „Технолошки парк” у потпуности је попуњена, 
па је Град Вршац приступио пројектовању нове 
индустријске зоне „Север“.Један од највећих 
пројеката који спроводи Град Вршац је изградња 
мреже фекалне канализације у свим насељеним 
местима. Вршчани пију једну од најквалитетнијих 
вода у Србији захваљујући изградњи постројења 
за прераду пијаће воде у Павлишу. Да би се то 
употпунило неопходна је замена свих водоводних 
инсталација како у граду, тако и у свим насељеним 
местима. У сарадњи са Канцеларијом за капитална 
улагања Владе Републике Србије отпочели 
смо израду пројекта за комплетну замену свих 
водоводних цеви на територији Града Вршца.
Приоритети у политици градске власти претходне 
четири године били су одржавање и унапређење 
инфраструктуре наших села. Добар пример тога је 
да радови на канализацији у Павлишу, вредни више 
од 303 милиона динара увелико трају, али и то да су 
уклоњене све дивље депоније у селима и редовно 
се одржавају јавне површине. Један од најважнијих 
пројеката је изградња ретензије у Уљми, која трајно 
решава проблем овог села бујичним атмосферским 
водама, које су често изазивале велике поплаве 
када се спусте са загајичких брда. Реконструисали 
смо девет зграда месних заједница, као и два дома 
културе, а изграђена је и једна нова летња сцена, 
у Куштиљу. Изграђена је спортска сала у Великом 
Средишту, у току су радови на хали у Уљми, а у 
овогодишњем плану је изградња спортске сале у 
Гудурици.

Грађани ће у недељу бирати и кандидате за 
републички и покрајински парламент. Која је 
Ваша порука за њих?

- Поносни смо на постигнуто у нашем Вршцу, 
а то не бисмо успели без подршке председника 
Републике Србије, Владе Републике Србије и 
Покрајинске владе. Њихова помоћ и добра сарадња 
допринели су да напредујемо и градимо бољу 
будућност. О успешној сарадњи најбоље говори 
често присуство председника Александра Вучића, 
као и републичких и покрајинских представника 
власти нашој локалној самоуправи. У сарадњи са 
Владом Србије у наредном периоду планирана 
је изградња потпуно нове саобраћајнице на 
коридору 11, а као део Европског пута Е 70, која 
ћше повезивати Београд са Панчевом, Вршцем и 
Румунијом. Студија изводљивости показаће да ли 
ће се тај правац градити у пуном профилу аутопута 
или као брза саобраћајница.

ДРАГАНА МИТРОВИЋ, НОСИЛАЦ ЛИСТЕ „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“ НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА У ВРШЦУ

БОРИЋЕМО СЕ ЗА ВРШАЦ И ВРШЧАНЕ, 
УВЕК И НА СВАКОМ МЕСТУ

Борићемо се за будућност наше деце и победићемо: 
Драгана Митровић, 

носилац локалне листе „Александар Вучић за нашу децу“ 
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Како оцењујете сарадњу са Српском 
напредном странком, каква је та 
сарадња била у Војводини?

- Нема разлога да будемо незадовољни. 
СНС је унео новине у политички живот 
Србије. Ја бих рекао - они играју тотални 
фудбал, јасно и бескомпромисно, спроводе 
своје циљеве. Знате, у политици нема 
милости, она је сурова и прагматична, а 
у суштини се састоји од разних интереса. 
Ми смо мањински партнер, коректан 
партнер и сматрам да смо веома добро 
обављали послове који су нам поверени. 
Да будем искрен, загрљај СНС врло често 
није нимало нежан, али ни СПС није 
мекан, наша партија има свој интегритет 
и идентитет, своје дугорочне циљеве 
и од тога се не одустаје. Када је реч о 
Војводини, било је ту трзавица, нисмо били 
ни најсрећнији ни најзадовољнији. Али то 
је безначајно у односу на проблеме које 
смо решавали и резултате које је постигла 
ова влада и на унутрашњем и на спољном 
плану, и на економском и на политичком. 
Србија је данас политички и економски 
стабилна земља, а СПС је томе дао свој 
велики допринос.

Шта мислите, како ће СПС проћи на 
изборима и да ли је ваш циљ да ваша 
партија освоји 11% на изборима, као 
што је лидер Ваше партије дао задатак?

- Јесте, то је јавно прокламовани 
задатак. Данашњи СПС, подмлађен 
и реорганизован, спреман је да 
понуди политичко удруживање свим 
социјалистима, социјалдемократама, 
левичарима и свима онима који желе да 
се боре за социјалну правду и социјалну 
државу. То, мислим, није тежак циљ. 
Ако то левичари у Србији препознају 
и ако схвате да је нама сада потребна 
политичка стабилност, као и да не треба 
да нерационално расипамо гласове на оне 
који, наводно, нуде нешто ново, а заправо 
не могу да ураде ништа, у том случају 
резултат СПС биће још бољи.

На овим изборима имате веома 
упечатљив и ефектан слоган?

- Подсетићу Вас, иако је за Србију 
трагични 5. октобар требало да обрише 
СПС са политичке сцене, то се није десило. 
Зато, ми и даље стојимо постојано, што нам 
је и изборни слоган. Да вас подсетим, ми 
смо директно утицали да се разбије ДОС 
одржавајући Коштуницу на власти, па онда 
са ДС напавили историјско национално 
помирење и отворили врата Србији на 
европском путу. Најнепосредније смо, 
након избора 2012. године, утицали да СНС 
дође на власт. Прве две године данашње 
власти Ивица Дачић је био премијер. У 
свим тим опцијама били смо мањински 
партнер. Марљиво и поштено обављали 
смо све послове на свим оним позицијама 
које смо дужили. СПС је, просто, бренд који 
не треба посебно објашњавати.

О политици, још једно питање. Како 
коментаришете бојкот опозиције?

- На бојкот гледам као на тројанског 
коња. Сви знају да је коњ и чему служи. 

Нејединство самопроглашених лидера и 
потпуна безидејност гомиле политичких 
партија и некаквих организација, просто 
је убило сваку могућност уједињеног 
наступа опозиције. Од њихових 
политичких идеја најзапаженије су 
сујета, саморекламерство, самољубље, 
а од тога је тешко направити јединство и 
политичку оштрицу. Тешко да актуелна 
владајућа коалиција има некаквих великих 
проблема и некакве тешке противнике 
у њима, ако је количина незадовољства 
коју су произвели некадашњи и садашњи 
бојкоташи мера незадовољства у Србији за 
све месеце протеста на улицама Србије и 
неким иностраним центрима моћи.

Шта ће бити са Вама после избора, 
да ли се надате да ћете остати директор 
Србијагаса? Иду ли Вам у прилог 
резултати које је постигло ово јавно 
предузеће?

- Да ли ћу ја остати директор или не, о 
томе одлучује Влада Републике Србије, 
која ме је именовала на ово место. Много 
се писало о Србијагасу и мени лично, и 

то смо углавном трпели нападе и само 
нападе. Србијагас већ годинама није 
никакав губиташ. Од 2012. године, када 
је избачена скупа социјална политика 
из нашег пословања, Србијагас послује 
позитивно са просечном пословном 
добити од око 100 милиона евра годишње. 
Ми данас нисмо обичан продавац гаса, већ 
стратешки учесник у привредном животу 
Републике Србије. Свима је познато да је 
у једном моменту Србијагас био дужан 
око 1,7 милијарди евра, а сви заборављају 
да су истовремено привреда и грађани 
Србијагасу дуговали 2,4 милијарде евра. 
Те паре отишле су привреди, болницама, 
школама, вртићима, грађанима Србије, да 
лакше преживе економску кризу. Данас 

су биланси Србијагаса чисти и не дугујемо 
ником ништа ни по једном основу.O

У којој су фази стратешки пројекти у 
којима је Србијагас директан учесник?

- Пројекат „Балкански ток“ комплетно ће 
бити завршен до Нове године и спреман 
да прихвати гас из Бугарске и транспортује 
га до Мађарске. Ми смо га изградили у 
рекордном року и сада очекујемо да овај 
гасовод буде у функцији од 1. јануара 2021. 
године. Оно што бих такође желео да 
истакнем, то је да је Подземно складиште 
гаса Банатски Двор завршено и да га 
проширујемо. У претходних 12 година 
у гасну привреду Србије без поменутих 
пројеката уложено је око 800 милиона 
евра, направљено нових 2.000 километара 
челичних гасовода и скоро 16.000 
километара дистрибутивних гасовода. 
То је више него што је укупно урађено на 
плану гасификације од њених почетака у 
Србији. 

Како ће се кретати цена гаса 
ове године, треба ли да очекујемо 
поскупљење?

- Према дугорочном уговору са руским 
Гаспромом, цену гаса одређује нафтна 
формула. То значи да ће комерцијални 
уговори, које има привреда, омогућити 
јефтинији гас. С обзиром на то да 
потрошња гаса у Србији расте, пре свега у 
привреди, а ми очекујемо у скорије време 
и у домаћинствима, то је свакако добра 
вест.

А како ћете стимулисати 
домаћинства да се прикључе на мрежу 
и повећају потрошњу гаса?

- Једном речју, Србијагас је и до сада 
много урадио на гасификацији Србије. 
Ових дана детаљно ћемо све потенцијалне 
индивидуалне потрошаче обавестити о 
новом моделу прикључења на гасоводну 

мрежу. Свакоме ко то буде желео, биће 
омогућено да се прикључи одмах, а да 
трошкове прикључка плаћа бескаматно, 
у наредних 36 месеци, и то уз рачун за 
утрошени гас. Цена прикључка износиће 
780 евра, са ПДВ-ом, тј. 650 евра за сам 
прикључак, и она ће бити иста за целу 
територију Србије. Овај модел је добар 
и сигурно ће значити велику корист за 
све оне који се још нису прикључили на 
гас. Започели смо гасификацију Краљева, 
тренутно се раде пожаревачки округ, 
колубарски треба да започнемо, да 
кренемо да радимо гасовод Београд-
Ваљево, и како је то председник Вучић 
најавио, и Лесковац и Врање, због 
великог броја фабрика које се тамо раде. 
Иако је Војводина безмало комплетно 
гасификована, тренутно и овде радимо 
и ширимо мрежу и стварамо услове за 
нове потрошаче, и то у Зрењанину, Иригу 
и на Фрушкој гори, Шиду, Белој Цркви, 
Ковачици, Бачу.. Градимо и велике доводне 
гасоводе. Са свим тим пројектима, али и 
пре свега са Београдом, биће створене 
могућности да се оствари између 300.000 
и 500.000 нових прикључака. Гас је не само 
најкомфорнији и економски најповољнији 
енергент, гас је и еколошко гориво. Грејање 
на гас и већа потрошња тог енергента у 
индустрији смањиће загађење и повећати 
квалитет живота грађана у сваком смислу. 
А то нам је циљ.

И на самом крају овог разговора, 
много сте нападани у медијима због 
набавке џипова у време ванредног 
стања, је ли то било у реду?

- Никада Србијагас није купио ниједан 
џип, као што је уосталом и писало у 
нарученим текстовима. Та фамозна 
три поменута „луксузна џипа“, заправо 
су камионети са сандуком носивости 
приколице од 1.800 килограма. Тренутно, 
као што смо рекли, спроводимо много 
пројеката укључујући „Балкански ток“, 
интерконекцију Ниш-Димитровград-
Софија, гасовод Александровац-Тутин, и 
у више десетина градова и села градимо 
дистрибутивне мреже. Наше пословно 
опредељење било је да не користимо 
коње и магарце за обилазак терена, него 
теренска возила.

ДУШАН БАЈАТОВИЋ, ПОТПРЕДСЕДНИК СПС И ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  СРБИЈАГАСА

СРБИЈА ЈЕ ПОЛИТИЧКИ И ЕКОНОМСКИ СТАБИЛНА 
ЗЕМЉА,  А СПС ЈЕ ТОМЕ ДАО СВОЈ ДОПРИНОС

Србији ће и даље бити потребна политичка стабилност и национално јединство у вези са кључним националним и економским 
питањима. Тешко ми је да замислим да је то могуће без СПС-а, каже Душан Бајатовић, потпредседник Социјалистичке партије Србије и 
генерални директор ЈП „Србијагас“. 
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Каква сећања носите из 
детињства?

- Рођен сам 18. јула 1974. 
године у Новом Кнежевцу. Како 
ми је отац Миодраг био свештеник 
Хришћанске адвентистичке цркве 
са службом у Сенти, недалеко од 
Кнежевца, најлепши део детињства 
провео сам у том крају непрегледне 
равнице коју пресеца Тиса. Нови 
Кнежевац, у коме су ми живели баба 
и деда, родитељи моје мајке Олгице, 
и данас памтим по мирису липе. 
Цело место је  било под дрворедима 
липе, па када процвета, имали сте 
осећај да једете колаче од липе. Са 
млађим братом Дејаном и другарима 
сате сам проводио у игрању игара 
карактеристичних за то време: 
жмурке, кликере, те неизбежне 
борбе између Каубоја и Индијанаца 
или Партизана и Немаца. Уживали 
смо у истраживању околине Тисе, 
а посебна авантура нам је била да 
бициклима побегнемо до Кањиже, 
где су нас опет чекале неке нове 

авантуре. Заиста ме за тај део 
детињства вежу најлепше успомене.

Где сте стицали образовање?
- Због очевог занимања, добар 

део мог живота обележиле су 
сталне селидбе. Након Сенте, отац 
је службом отишао у Јагодину, а 
након Јагодине у Крагујевац где 
сам пошао у основну и упоредо у 
музичку школу, одсек клавир, а по 
завршетку клавира, завршио сам 
и соло певање. За Крагујевац ме, 
такође, вежу веома лепе успомене. 
Леп град, дивни људи, сређене 
школе, прелепа природа... Наравно, 
увек сам жељно ишчекивао школске 
распусте које сам проводио код 
бабе и деде у Новом Кнежевцу. 

Сталне селидбе, са једне стране, 
тешко падају детету, уклапање у 
нове средине, менталитете, школе, 
упознавање нових људи, грађење 
неких нових пријатељстава. Али, с 
друге стране, већ као дете, научиш 
да врло брзо процениш људе и 
ситуације и уклопиш се.То је веома 
добра школа за даље уклапање 
у живот. Једноставно се раније 
сазрева.

По завршетку нижих разреда 
основне школе, из Крагујевца 
преселили смо се у Вршац, где сам 
више разреде завршио у ОШ „Олга 
Петров Радишић“. Упис у средњу 
школу била је још једна животна 
авантура, уписао сам техничку 
школу у Вараждину и тамо провео 
две године. Живот у интернату 
био је још једно значајно животно 
искуство. Устаљени животни ритам, 
устајање и оброци у одређено 
време, итд, иако нису претежно 
омиљени једном тинејџеру, 
науче човека одређеној врсти 

дисциплине, али и самосталности. 
Након те две године, некако у 
време када се заратило, вратио 
сам се у Вршац и школовање 
наставио у Школском центру 
„Никола Тесла“. 

Моја животна жеља одувек 
је била да завршим права и 
то сам у каснијим годинама 
живота и урадио. Право ме је 
одувек привлачило. За мене 
је оно животно – уткано је у 
сваку сферу живота и самим 
тим јако интересантно. Некоме 
се може учинити као досадна 
„дисциплина“, али када се уђе 
у материју, заиста је веома 
интересантно. 

Како се развија Ваша 
професионална каријера?

- У том економском смислу, 
веома рано сам се осамосталио. 
Већ са 19 година започео сам, 
скромним средствима, свој 
приватни бизнис. Касније сам 
са (будућим) кумовима отворио 
приватну продавницу, па ланац 

продавница, па велепродају. Било 
је ту и успешних и мање успешних 
момената, али се радило и 
живело. 

Од када сте на функцији 
директора Културног центра 
Вршац? Каква је Ваша визија 
једне савремене културне 
установе?

- На функцију директора 
Културног центра Вршац дошао 
сам 2014. године. Од самог 
почетка моја визија је била да 
једна савремена институција 
културе мора да буде брза у 
свом пословању, да не буде 
незграпна. Да се одлуке доносе 
брзо и да се сви ресурси, који 
су на располагању, максимално 
искористе.Такође, сматрам да 
једна институција оваквог типа 
мора имати одређену ширину и 
бити отворена за све уметнике и 
све видове уметности. Мислим да 
резултати, које је Културни центар 
остварио претходних година 
и остварује их и даље, говоре 

ДАВОР СТОЈКОВИЋ, ДИРЕКТОР КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ:

ТРЕБА СЕ БОРИТИ И ИСТРАЈАВАТИ 
У ТОМЕ ДА БУДЕШ ДОБАР ЧОВЕК

Сталне селидбе због очевог занимања, довеле су Давора 
Стојковића у Вршац још као дечака, ученика виших 
разреда основне школе. Овде је наставио школовање, 
живот, свио своје породично гнездо. Од 2014. године је на 
функцији директора Културног центра Вршац. Успешно 
руководи овом установом значајном за развој вршачке 
културе и за све генерације Вршчана. Последњих је 
година Културни центар успоставио значајну сарадњу 
са Амбасадама бројних земаља чији су уметници 
презентовали своја дела у галеријском простору КЦ 
Вршац. Овај први контакт често је био темељ за ширу 
сарадњу Града са амбасадорима и земљама из којих 
долазе. Културни центар је организатор свих значајних 
културних манифестација које се организују у нашем 
граду.
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колико смо у томе успели.

Оно што желим да истакнем 
је да су највећи ресурс једне 
овако мале, али веома значајне, 
институције културе пре свега 
људи. Управо зато сам се од почетка 
трудио да тимски рад и тимски 
дух увек буду на високом нивоу, 
како би сваки појединац, у свом 
сегменту посла, могао да пружи свој 
максимум. Веома сам поносан на све 
те људе и морам да кажем да ми је 
задовољство што сам имао и имам 
прилику да сарађујем са једном 
Данијелом, Јеленом, Гоцом, Надом, 
Тањом, Маринелом, Жиком, Ђеком 
и Јоном, или Емилом и Зораном 
који су управо из Културног центра 
отишли у заслужене пензије.

Који су то значајни пројекти 
које сте реализовали као 
директор? Будући планови?

- Културни центар Вршац је, у 
програмском смислу, веома плодна 
институција која на годишњем 
нивоу реализује у просеку 140 
програма. Те програме види, посети 
или у њима учествује, више од 
20.000 посетилаца на годишњем 
нивоу, што су одлични резултати. 
У најзначајније пројекте, свакако, 
спадају Међународни фестивал 
фолклора „Вршачки венац“, Ликовна 
манифестација деце и омладине 
за награду „Паја Јовановић“ и 
Вршачко културно лето. Али, не 
треба заборавити да су вршачкој 
публици, свих ових година били 
представљани аутори и поставке 
које прате савремене трендове на 
српској и европској уметничкој 
сцени. Филмске пројекције, 
позоришне представе, концерти, 
промоције књига и трибине биле 
су, такође, саставни део програма 
Културног центра Вршац. Значајан 
број тих програма Културни центар 
је организовао у сарадњи са 
иностраним културним центрима 
и амбасадама Холандије, Италије, 
Чешке, Мађарске, Румуније, 
Русије, Данске, Аустрије, Шпаније, 
Индије, Словеније, Пољске, 
Израела, Норвешке, Финске, 
Индонезије, Немачке, Мексика... 
Представници свих ових амбасада 

посетили су наш град, а кроз 
културну сарадњу отворили и 
путеве за остварење сарадње на 
економском нивоу. Град Вршац 
је, на челу са градоначелницом 
Драганом Митровић, члановима 
Градског већа, те Скупштином 
града на челу са председником 
Ненадом Барошом, препознао ове 
прилике и дао максималну подршку 
Културном центру да остане на свом 
путу. Са друге стране, веома смо 
поносни и на успешну дугогодишњу 
сарадњу са локалним ауторима 
и уметничким организацијама 
са којима реализујемо значајан 
део програма наше институције. 
Трудићемо се да, у годинама које су 
пред нама, све ово што смо до сада 
радили одржимо, али и унапредимо 
где год се за то укаже прилика.

У чему је лепота Вашег 
посла?

- Овај посао ми је донео много 
тога лепог. Свака изложбе која 
је постављена, сваки одржан 
концерт, одиграна представа 

или књига која је представљена, 
донели су неку врсту лепоте. 
Човек не може да остане 
равнодушан пред уметношћу. Не 
мање значајно задовољство је 
када се, по успешном завршетку 
неког програма, види срећа на 
лицима људи који те програме 
реализују и публике којој су ти 
програми намењени. Све су то 
ситнице које у човеку трајно 
остају.

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

- Од ране младости тренирам 
у теретани. И данас, кад  год имам 
времена, користим прилику да 
одем на вежбање. Осим вежбања, 

волим бициклом да одем на 
брег, а неизоставно морам да 
поменем и шетње са својом 
немачком овчарком Киром, која 
ми је веома привржена.

Стреличарство ми је, такође, 
веома интересантно па се и тиме 
помало бавим. Генерало физичку 
активност сматрам веома 
битном. Мислим да она чини 
човека јачим и стабилнијим, не 
само физички, већ и ментално. 

Интересовања су ми веома 
широка: историја, психологија... 
Много је тема које ме интересују, 
али премало времена да бих се 
свима посветио. 

То мало слободног времена 
које имам најрадије проводим 
са породицом, супругом 
Јадранком и ћерком Леоном. 
Супруга и ја смо се упознали као 
веома млади. Била је то љубав 
на први поглед која, ево, траје 
још увек. Леона, која је круна 
наше љубави, похађа вршачку 
Гимназију, свира клавир, иде на 
соло певање и лепо црта на маму. 
Мама се, иначе, бави сликањем. 
Могу слободно да кажем да је 
наша Леона од оба родитеља 
наследила све уметничке црте 
које имамо супруга и ја. 

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

- Борити се и истрајавати у 
томе да будеш добар човек - 
сматрам кључном животном 
филозофијом. Бити истрајан у 
остваривању циљева који доносе 
добро, храбро се суочавати са 
оним што нам живот намеће, не 
издавати људе и градити добру 
комуникацију са њима је за мене 
јако важно, јер самим тим и 
друштво постаје боље.
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ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац је акредитована високошколска установа која образује будуће васпитаче на три наставна језика: српском, румунском и 
ромском, на основним и мастер струковним студијама.

На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите,  у складу са  европским стандардима, сами креирате свој наставни план кроз три модула - смера који вам се нуде  (модул са појачаним 
компетенцијама за рад са децом на јасленом узрасту, рад са социјално депривираном децом или за рад са децом на енглеском језику) и тиме створите себи шире могућности за касније запошљавање. 

Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ програма ЕУ, један или више семестара проведу, студирају и полажу испите на више  универзитета у ЕУ  (Словенији, Норвешкој, 
Румунији, Литванији)  уз стипендије које овај програм нуди. 

 

Право уписа основних струковних студија имају кандидати који су завршили четворогодишњу средњу школу било ког смера/профила.

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
     
     Начин финансирања:      Број студената
    –одељење на српском језику 
                        из средстава буџета Републике Србије   40
                        на терет личних средстава (самофинансирајући)  60
    –одељење на румунском језику 
                        из средстава буџета Републике Србије   10
    –одељење на ромском језику 
                        из средстава буџета Републике Србије   10

Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних студија да своје школовање наставе на мастер студијама (на студијском програму: струковни мастер васпитач) у трајању 
од две године (120 ЕСПБ). На поменути студијски програм може се уписати 50 кандидата у прву и 50 кандидата у другу годину студија који су претходно завршили специјалистичке  стркуковне студије 
– припремни предшколски програм (самофинансирање).

Пријава за кандидате основних струковних студија обавиће се 23, 24. и 29. јуна 2020. године у времену од 09.00 до 12.00 часова (због пандемије COVID-19 датуми су подложни промени).
• Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера способности (говорних, музичких, физичких) и провера знања из бонтона.
• Класификациони испит одржаће се 29. јуна 2020. године по следећем распореду: 
  • српски/румунски/ромски језик од 12.00 часова;
  • општа информисаност од 13.30 часова.
• Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 30. јуна 2020. у 12.00 часова.
• Примедбе на ранг-листу подносе се 01. јула 2019. године од 10.00 до 12.00 часова, а решење по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније до 02. јула 2020. године (до 12.00 часова).
• Упис примљених кандидата обавиће се 06. и 07. јула. 2020. године од 09.00 до 12.00 часова, по распореду истакнутом на огласној табли школе.

Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од 01. јуна 2020.г., па закључно до 03. јула 2020. године у времену од 10.00 до 13.00 часова у студентској служби Високе школе.

 Све информације око термина уписа , провера, као и класификационих испита биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.
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Уједињена демократска Србија 
на изборе излази у много општина 
и градова, на покрајинске заједно 
са Војвођанским фронтом, а 
на републичке као УДС. У тој 
широкој колацији су и мањинске 
партије као што је Црногорска, 
Русинска, представници Хрвата у 
Војводини, Унија Румуна Србије... 
Није било дилеме изаћи на изборе 
или не јер сматрамо да се треба 
политички борити за демократску 
и проевропску Србију, а то значи 
изаћи пред гласаче. Уколико 
се власт не промени, биће нам 
још горе, истиче први на листи 
Уједињене демократске Србије 
Марко Ђуришић.

- Желимо да променимо власт и 
ови избори су први корак на том 
путу. Намеравамо да јачамо наш 
опозициони фронт, да се боримо 
у локалним парламентима где 
будемо имали заступнике, као 
и у покрајинској и републичкој 
скупштини. У сваком случају, 
сматрамо да је потребно 
направити јак грађански 
проевропски покрет који ће 
бити алтернатива постојећој 
власти. Тако би на председничким 
изборима изнедрили кандидата 
који ће победити Александра 
Вучића. 

Каквим резултатима се нада 
УДС на овим изборима?

- Очекујемо успех на свим 
нивоима како би део политичке 
борбе водили кроз институције, 
али је најважније да будемо зрно 
из ког ће да нарасте велики покрет 
који ће моћи да изнесе победу.

Да ли су могуће постизборне 
коалиције и са каквим 
политичким опцијама?

- Не планирамо да будемо део 
власти са садашњим владајућим 
странкама. Нажалост, због 
ситуације у којој се изборни 
процеси одвијају јер нису фер и 
демократски, део грађане неће 
закружити бројеве на листићима 
у недељу. Због тога не очекујемо 

да ћемо имати довољно 
посланика у републичком и 
покрајинском парламенту да 
можемо да формирамо власт нити 
размишљамо о томе.

У ком правцу желите да 
мењате Србију?

- Најбољи пут је приступање 
Европској унији, што подразумева 
слободу медија и изражавања, 

владавину права, солидарност, 
економски модел који ће 
искорењивати сиромаштво и 
страначко запошљавање. Буџети 
свих нивоа и институција морају 
да буду транспарентни, не сме да 
буде тајних уговора и незаконитих 

в.д. именовања директора која 
трају годинама јер није било 
редовне процедуре. Све то ствара 
партијске послушнике од врха 
институције или предузећа до 
последњег запосленог.

Који пројекти недостају нашој 
привреди и друштву?

- Путна, енергетска, технолошка, 
информатичка и готово свака 

друга инфраструктура нам још 
увек недостаје. Постојеће пројекте 
пре свега треба завршити, а не да 
се пре сваке изборе најављују нови 
на које касније власт заборави. 
Слушамо о лажном свету сваког 
дана, а посебно пред изборе.

Да ли Војводина може поново 
да буде локомотива Србије?

- Не само да може него и мора да 
буде јер за то постоје предуслови. 
Бројне шансе су пропуштен 

у прошлости, сиромаштво у 
покрајини је распрострањено 
као и, нажалост, у целој земљи. 
Међутим, децентрализацијом и 
правилним економским односом 
то може да се промени

Како решити проблем Косова 
и Метохије?
- Једино дијалогом Београда и 
Приштине који се не води већ 
две године, а и пре тога је ишао 
на погрешан начин. Покровитељ 
треба да буде Брисел, да договор 
подржи Запад и већина наших 
грађана, како би могли да се 
окренемо будућности.

То укључује и референдум 
или...?

- Нажалост, нисам присталица 
референдума јер сматрам да је 
у прошлости служио као алиби 
политичарима. Тек кад видио исход 
дијалога Београда и Приштине, 
можемо да разговарамо да ли је 
референдум потребан или не.

Србија у односу на Русију и 
Кину?

- Требамо да будемо пријатељ 
и имам најбоље могуће односе са 
сваком земљом на свету, али пуна 
политичка интеграција односи се 
на Европску унију.

Зоран Сурла

БОРИЋЕМО СЕ ЗА СЛОБОДУ МЕДИЈА И ИЗРАЖАВАЊА, ВЛАДАВИНУ ПРАВА, ЕКОНОМСКИ МОДЕЛ КОЈИ ЋЕ ИСКОРЕЊИВАТИ 
СИРОМАШТВО И СТРАНАЧКО ЗАПОШЉАВАЊЕ, КАЖЕ ПРВИ НА ЛИСТИ УЈЕДИЊЕНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СРБИЈЕ 
МАРКО ЂУРИШИЋ

НАЈБОЉИ ПУТ ЈЕ ПРИСТУПАЊЕ 
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Војводина не само да 
може него и мора да буде 

економска локомотива 
Србије и за то постоје 
предуслови, иако су 

пропуштене бројне прилике 
у прошлости 
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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

У јуну месецу сваке године састају се 
ученици генерација, они које је младост одавно 
напустила, са жељом да поново сретну драга 
лица својих другова, другарица , професора 
и да обнове сећања на минуле школске дане. 
Остао ми је у непријатном сећању коментар 
једног новинара да су то већ времешни људи 
који се једва пробијају између школских клупа, 
и питање : „У чему је чаролија ових састанака 
?„ Нека ова кратка прича  буде одговор  на 
то питање, са надом да ћу у њој наћи много 
истомишљеника.

Растали смо се у Вршцу као матуранти 
Учитељске школе  пре много година.Свако је 
кренуо својим животним путем и задржао у 
сећању остварене и неостварене ђачке снове 
и мале љубави, као велику тајну из тих дана.

Године су оставиле трага на нама и у нама, али 
су ови сусрети  прихватани са нестрпљењем и 
радошћу.Место окупљања била је некадашња 
школа, где се вршила прозивка ученика , а 
затим се дружење настављало у ресторанима 
и чувеном  хотелу  Србија. И ту почиње ова 
прича. Прилазим столу за којим већ седи 
весело друштво. Погледом прелазим  мени 
драга  лица  из ђачких  дана  и трудим се да их 
препознам.Следе  срдачни поздрави , загрљаји, 
али се намеће и питање шта нас је променило? 
За другим крајем стола седе моје другарице и 
ја им се придружујем. Разговарамо,откривамо 
себе, своју породицу ,тражимо се у времену 
које је иза нас и покушавамо да га вратимо 
у сећањима. До мене допиру звуци познате 
песме “Тамно вишњеве боје шал“, остајем 

спокојна и певушим све до паузе, када излазим 
са другарицом.Тог тренутка осећам да нас 
је неко иза леђа пригрлио.Пошао је за нама. 
Уз пут следи питање:Како је госпођа? Добро, 
одговарам кратко.Годи примедба да се то види 
по мени. Чекаћу вас - рекао је, и замолио ме да 
се придружим столу за којим је седео. Из речи,да 
је у ишчекивању овог сусрета већ месец дана, 
наслућујем да је то можда желео више од мене. 
Весели смо, држећи чашу у рукама говори ми 
:“Ин вино веритас“.  И несвесно, нашла сам се  у 
његовом загрљају, да ми стиском руке пренесе 
своја осећања или љубав коју сам у младости 
желела. Кроз танку муслинску хаљину осећам 
устрепталост и топлину његових прстију који 
ме додирују. И упркос жеље да задржим то 
осећање време брзо пролази.Одзвањају речи 

песме: „Станите дани, станите ноћи, станите 
године ...и друштво полако почиње да се 
разилази. Помало носталгично, растајемо се 
уз жеље за добро здравље и поновно виђење.
Пуна утисака са овог сусрета схватам његову 
чаролију, која у позним годинама буди сазнање 
да је то био само бљесак ђачке љубави . И док 
напуштам Вршац, град своје младости,уснулом 
у бљештавилу уличних реклама,бљештавилу 
аутомобилских фарова у ноћи, само један мали 
бљесак титра у мени. Време ипак није стало . 
И овог пролећа цветали су кестенови, водене 
капљице из великог водоскока у парку још 
увек  блистају на сунцу, небо града понекад 
покрива шарена дуга у коју су уткане све боје 
наших живота. Нажалост,увеликом букету мојих 
школских другова и другарица, све је мање 
цветова  који чувају од заборава сећања са 
сусрета генерација, која  ће се памтити све док 
има ко да их се сећа.

Вера Меза, генерација 1957-1962 год.                               

ЧИТАОЦИ ПИШУ

КАД СУ ЦВЕТАЛИ КЕСТЕНОВИ     

У суботу је у „Салону код Порте“ у организацији 
удружења „Тачка сусретања“ и „Вита оптима“ одржано 
предавање Георгиј Назарова „Тајне јаког заштитног 
система“. Натуролог и истраживач Назаров, који је 
и раније био гост „Тачке сусретања“, још једном је 
Вршчанима понудио рецепт за здрав и уравнотежен 
живот. 

- Питање шта можемо урадити да бисмо ојачали 
заштитни систем увек је важно, али је данас још 
актуелније него иначе. Врло једноставне ствари имају 
изузетно снажан утицај и свако би требало да уради 
онолико колико може – истиче Назаров. 

Савети су бројни, али за почетак би себе требало 
ослободити јурњаве, сталног оптерећења и стиске с 
временом, додаје он. 

- Стрес је једна од најбољих ствари која нам се икада 
десила јер подстиче наш развој, али стање дистреса има 
изузетно штетан утицај – каже Назаров. 

Георгиј Назаров је рођени Московљанин, аутор је 
серије семинара о здравијем и квалитетнијем начину 
живљења, као и низа бестселера: „Тајне правилне 
исхране“, „Здравље без компромиса“, и других у 
којима је на врло једноставан начин објашњено како 
уз одређене корекције навика у исхрани, можемо 

веома снажно утицати на квалитет свог здравља и 
стање психе. Књиге садрже практичне савете о избору, 
времену узимања хране, комбиновању намирница, 
као и о припремању хране. Аутор је и књига „Како се 
најлакше угојити и ослабити, или 7 корака до оптималне 
тежине“, „Тајне чишћења мозга“ и „Здрава глава“, које 
су такође доживеле велики успех. Према књигама из 
серије Кувар здраве исхране: “Главно јело”, “Салате”, 
“Слаткиши” и “Зимница, посластице, напици”, хране се 
стотине хиљада људи у Србији и широм света. Такође 
је и аутор књига “Георгиј Назаров Вас саветује”, “Како 
живети здравије лети”, Како живети здравије у јесен”, 
као и специјалних издања “Здравог живота” о томе како 
живети здравије зими и у пролеће. Аутор је и преко 350 
објављених чланака и коментара, стручни је сарадник 
часописа “Живети здравије”, “Биље и Здравље”, “Здрав 
живот”, “У здравом телу …”. Вишегодишњи сарадник 
Руског центра за науку и културу у Београду, један је од 
оснивача „Покрета за здравију Србију“. 

Професор је у школи „Здравог живота“, аутор низа 
семинара у природи и традиционалног летњег семинара 
на Златибору, као и програма здравије исхране који се 
традиционално спроводи у низу ресторана у Београду. 

Т.С. 

ГЕОРГИЈ НАЗАРОВ ГОСТОВАО У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

САВЕТИ ЗА СТВАРАЊЕ И ОЧУВАЊЕ СНАЖНОГ ИМУНИТЕТА 

Традиционална манифестација Ноћ 
књиге одржаће се и овог јуна! Уз мало 
одлагање и у складу са околностима, 22. 
Ноћ књиге овога пута трајаће три дана 
и одржаће се 26, 27. и 28. јуна 2020. под 
покровитељством Еуробанк Србија. 

- Како бисмо избегли гужве у 
књижарама, бринући пре свега о здрављу 
читалаца и запослених, врата књижара 
отварамо у петак ујутру 26. јуна, а велики 
попусти примењиваће се све до недеље 
увече 28. Јуна, кажу у Лагуни и додају да 
осим понуде – више од 50.000 наслова – 
и ове године припремамо фантастичне 
попусте. 

Ово ће бити још једна прилика да се 
по најповољнијим ценама купе најновији 
светски хитови, књиге домаћих аутора, 

књиге за децу и друга издања, сјајан гифт 
програм.

Попусти на Лагунина издања за 
куповину једне књиге биће 25%, за две 
књиге 30%, за три књиге 35% а за четири 
и више књига 40%, док ће књиге других 
издавача, страна издања и гифт асортиман 
биће снижени 20%.

Ноћ књиге ће се одржати на чак 60 
локација у књижарама Делфи и Лагуниним 
клубовима читалаца у 30 градова у Србији 
и региону, а у Вршцу у књижари Васко 
Попа на Тргу Светог Теодора Вршачког 5.

Покренута 2009. године, Ноћ књиге 
је постала најпосећенија манифестација 
која промовише књигу и читање после 
Београдског сајма књига, коју за само 
седам сати посети више од 50.000 
љубитеља добре књиге.

Организатори овог фестивала књиге 
су издавачка кућа Лагуна и књижарски 
ланац Делфи.

ПРАЗНИК ЗА ЉУБИТЕЉЕ КЊИГЕ У КЊИЖАРАМА ЛАГУНЕ И ДЕЛФИ

НОЋ КЊИГЕ ТРАЈЕ ТРИ ДАНА!

Лагунина књижара у Вршцу увек препуна љубитеља књига
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 

КОНКУРС
за пријем у радни однос

За потребе новог хотела високе категорије у Вршцу, 
власничка компанија Swisslion d.o.o. Beograd расписује 
конкурс за радна места:конобар, шанкер, собарица и 
друго помоћно особље.

Пријаве на оглас доставити електронским путем на 
имејл адресу: rsamcevic@casadelmare.me са обавезном 
назнаком: Оглас за хотел Хелвеција у Вршцу - (навести 
позицију за коју се пријављујете на оглас).

Пријава на оглас треба да садржи:
- CV или биографију са детаљима о претходном 

радном искуству

Кандидати који буду у ужем избору биће позвани 
на разговор. Пријаве које нису задовољиле услове 
из конкурса неће се разматрати у даљем поступку 
пријема, а кандидати о томе неће бити посебно 
обавештени.

Рок за достављање пријава је 20.06.2020.

Компанија задржава право да не изврши избор по 
овом огласу.
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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.

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 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 приземну кућу 
од 80 м², угао Козарачке 
и Скадарске улице. Цена 
18.000 €. Тел. 064/1226129.

Продајем кућу у 
Влајковцу, ул. Железничка 
34. Тел. 064/8263038

На продају кућа на спрат- 
легализована, са свом 
инфраструктуром, Трг А. 
Лукића. Тел. 064/2805881

На продају двособан стан 
65 м² на Војничком тргу и 
трособан стан 67 м² код 
Градске болнице, 1. спрат. 
Тел. 064/2355436

Продајем плац на 
Гудуричком путу, десна 
страна, има градски 
водовод, шест километара 
од центра Вршца, испред 
раскрснице за Велико 
Средиште. Тел. 060/1671519

Продајем једнособан стан 
20 м² Трг  св.Теодора  3/4 
Вршац.Тел. 063/ 81-00-154

Купујем једнособан стан 
или гарсоњеру, предност 
новија градња. Тел. 
060/3333441

Лепа породична кућа  на 
доброј локацији, стамбени 
простор 100м², двориште 
са летњом кухињом и 
шупом, велика ограђена 
башта. Тел. 063/1303001

Продајем двособан  
комфоран стан од 66 м² на 
4. спрату, на Омладинском 
тргу бр 15. Тел. 063/8512698

Продајем двособан стан у 
строгом центру града. Тел. 
069/3545058

Продајем кућу у 
Првомајској 46, Вршац, на 
плацу од 12 ари. Тел. 834-
128 

Продајем кућу у 
Павлишу, три велике 
собе, трпезарија, ходник, 
купатило, мала соба, 
гаража, шупа, башта, 
чврста градња. 18.000€. Тел. 
063/8770604.

Купујем викендицу. Тел. 
064/2805881 и 064/1641561

Плац на продају 4,63 
ари потез Брег, изнад 
Миленијума. Тел. 
069/1117040.

Продајем трособан стан 
Стеријина 26/16, 4. спрат. 
Тел. 063/8909960.

Продајем плац од 15 
ари и 48 м² са кућом 48 м² 
Вноградарски пут 6. Тел. 
063/8309960.

Продајем кућу Гаврила 
Принципа 12 од 400 м² 
на плацу од 400 м². Тел. 
063/8909960

На продају спратна кућа 
240 м²са сутереном и 3 
ари плаца, одмах усељива 

у Карпатској у Вршцу. Цена 
63.000 €Тел.060/0839339

Продаје се кућа са плацем 
20 ари у Вршцу, Гудурички 
пут бб. . Tel. 064/2111774

Купујем кућу у Вршцу. 
Тел.064/1314674

На продају кућа са баштом 
у Пећкој 15 у Вршцу.Тел. 
837631 и 064/2805868.

Продајем кућу у изградњи 
сива фаза на Гудуричком 
путу. Тел. 069/3545058

Продајем  двособан 
комфоран стан од 66 м² на 
4. спрату на Омладинском 
тргу бр. 15. Тел. 063/8512698

Плац на продају, 
грађевинско земљиште 440 
м². Улица Авијатичарска бб. 
Тел. 065/3131000

Продајем двособан 
стан 56 м²-3, 1. спрат, 
двособан, реновиран, Трг 
Константина Спајића, плин, 
може и опремљен. 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.

Продајем стан изузетно 
одржаван, сређен 50 м², 
застакљена тераса, подрум, 
реновирана кухиња, 
купатило, све ново, паркет, 
преко пута социјалног, 
улични, високо приземље, 
41.000€. Тел. 063/7615969.

Продајем кућу у Горанској 
улици на лепом месту или 
мењам ѕа одговарајућу 
кућу. Тел. 064/37591459

На продају двособан стан 
од 59 м² Трг Андрије Лукића, 
2 спрат, поглед на улицу, уз 
стан иде кухиња, плакар и 
клима. Тел. 064/3962064

Продајем приземну 
кућу 60 м² код Маргитског 
насеља – почетак. Цена 
26.000€. Тел. 064/9174777

Продајем сеоску кућу 
30 км од Вршца, у добром 
стању са купатилом, цена 

5.000 €. Тел. 022/441005
На продају кућа ул. 

Сремска 5, има 4 собе, 
кухиња, купатило, шпајз, 
предсобље, оставу 5х5м, 
ајнфорт и двориште. Близу 
је  две школе и три маркета. 
Тел. 064/2262910.

Мељам гарсоњеру у 
центру Вршца за Панчево 
или Београд, уз договор. 
Тел. 060/1671519

Продајем на  Вршачком 
брегу плац 60 ари, потез 
Павлишко брдо погодно 
за виноград, воћњак и 
пчеларе. Тел. 060/1671519 
и 060/7401210

Продајем приземну кућу 
од 80 м², угао козарачке 
и Скадарске улице. Цена 
18.000 €. Тел. 064/1226129

Кућа  у Иланџи, у центру 
ул. Светозара Марковића 
на продају, цена повољна. 
Тел. 063/7440598

Продајем плац 12 ари 
у Павлишу (грађевинска 
зона), улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

За  продају кућа на 
селу 9 км од Вршца, цена 
повољна. Тел. 013/830753

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

Издајем пословни 
простор на Омладинском 
тргу,  згодан за фризере, 
кафић, играоницу 
било коју самостзалну 
делатност. Врло повољно. 
Тел. 064/1704999

Потребан пословни 
простор за коришћење 
Удружењу слепих и 
слабовидих Јужног Баната. 
Моле се сви који имају 
могућност да уступе 
простор једном или два 
пута недељно по 3 до 
4 сата да се јаве на тел. 
063/842- 99- 99 за договор 
и детаљније информације.

Издајем нагацин 300м² 
у Вршцу, Подвршанска 
17, 300 € месечно. Тел. 

063/8100154
Издајем гарсоњеру, 

Војнички трг,( намештену, 
35м2,грејање топлана). 
Тел.

065/5292212
Издајем мањи локал у 

улици Гаврила Принципа 
45. Тел. 064/1443406

Издајем трособан стан 
на првом спрату. Тел. 
064/2355436

Издаје се намештена 
гарсоњера код железничке 
станице у Новом ссаду. 130 
€. Тел. 062/8284002

Изаје се намештен једно 
и по собни стан (35 м² плус 
тераса 10 ) у Београду, 
Мирјево 3, цена 180 евра, 
обавезан депозит. Тел. 
064/2599960.

Издајем комфоран 
једнособан стан, засебан 
улаз, клима, бвеш машина, 
соба, купатило, чајна 
кухиња. Тел. 060/1671519 и 
060/7401210

РАЗНО
Ел. бојлер 80 л, плинска 

пећ Алфа, плинска пећ 
Иком. Тел. 065/8454503

Продајем монитор за 
компјутер, тв vivax,  твvox, 
сто за телевизор, стону 
лампу. Тел. 060/0833293

На продају замрзивач 
Горење 400л., замрзивач 
Ободин 310 л. Тел. 
066/9520727.

Немачки језик, часови 
у Београду. Ради се по 
уџбенику Делфин (Хубер) 
или по другом уџбенику. 
Цена двочаса (2х45 мин) 
је 1200 динара. Тел. 
062/1760629

Продајем камен 
темељац, ручну справу за 
садњу купуса, пластично 
буре од 200 л. мушки 
бицикл, два плуга 
(једнобразни и двобразни) 
Тел. 064/1830018

Продајем мајице 
памучне у разним 
бојама,женске и дечје као 
и дечје и мушке пиџаме. 
Тел. 064/1830018

Продајем та пећ „елинд“ 
2,5 кw и два колор 
телевизора екран 55. Тел. 
064/1284698.

Каталог Вилерови 
гоблени у боји добро 
очуван, комплетна основа 
„Тајне вечере“ , „Лавинија“ 
, „Пастирска идила“, „Мона 
Лиза“, радна свеска за рад, 
већа количина конца у 
разним бојама, сталак за 
рад при изради гоблена 
и други прибор за ручне 
радове. Тел. 830-077 

Купујем очувану кухињу 
(горње и доње делове), 
плакар за предсобље, 
шпорет (струје, 

плин).Тел. 606/701622
Продајем орахове 

талпе природно суве. Тел. 
063/7569429

На продају агрегат 1,5 kw, 
нов неодпакован, пумпа 
за воду. Цена по договору. 
Тел. 066/411496

На продају регал и кауч. 
Тел. 066/411496

Продајем два женска 
бицикла, краљицу пећ, 
роштиљ на струју. Тел. 

064/1685894
Продајем 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 
е л е к т р о м о т о р и , 
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, 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.

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 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

Правим (месим) ситне 
колаче и домаћу супу по 
наруџбини од домаћих 
јаја у Малом Жаму. Тел. 
060/3050960, 013/838-351 
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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 
7 k w , ф р и ж и д е р , 
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. 

Г р а ђ е в и н с к и 
пословиповољно и 
квалитетно (кровне 
конструкције, бетонажа, 
малтерисање, фасада, 
стиропор) Тел. 
061/2342612

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

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

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

П р о д а ј е м 
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 
т р п е з а р и ј у ( к о м о д а , 
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 
т е р м о а к о м у л а ц и о н е 
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.

П р о д а ј е м 
мотокултиватор Хонда 
-200 €, замрзивач 
Ободин 310 л. -80 €. Тел. 
063/1867385

П р о д а ј е м 
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

За продају хармоника 
Велтмајстор, 80 басова, 
црне боје, исправна, цена 
50 €. Тел. 061/3071085

Продајем кавез за коке 
носиље 10 ком. као и 
ракију од  кајсије. Тел. 
065/2579100

За продају веш машима 
„Горење“ новијег датума 
исправна у одличном 
стању, цена 80 €, договор. 
Тел. 061/3071085.

Продајем половни 
намештај, спаваћа соба, 
трпезарија, два кауча, 
орман. Веома повољно.

Тел: 060/8070-168
Ауто приколица 1х1,3 

м,светларник 145х250, 
балконска врата дупла 
2,30х70, прозор са 

ролетном 1,60 х 1,20, врата 
( дупла) 2,30х90, бицикл 
мушки. Тел. 064/4256130 

Мешаона сточне 
хране капацитета 
150 кг, са трофазним 
електромотором. Тел. 
063/262840

На продају ћурићи тек 
излежени, домаћи мали и 
већи. Цена 300 дин ком. У 
Малом Жаму. Тел. 013/838-
440

Продајем кућу, 2 
приколице, 2 плуга, вагу 
од 500 кг, растурач за 
вештачко убриво, тегле од 
1 кг. Тел. 013/2832-563

На продају две трубе 
„Кинг“, бакарни казан, 
тучани казан, фуруна, 
корито за клање свиња. 
Тел. 064/3962064

Продајем мушки бицикл 
унис спринт Смедеревац 
МБС3. Тел. 013/833-123 и 
063/85925407.

Телефон са факсом, 
дечији бицикл, спортска 
справа-лег мађик, 
застакљен прозор 
старински алат- машина за 
предење, телевизор, туш 
када. Тел. 013/830-753.

Продајем дводелну 
судоперa  од росфраја, 
трпезаријски креденац, 
комбиновани креденац, 
тепх 3х2 м, лустер са пет 
кугли,  мали прозор 60х60  
застакљен има шалон. Тел. 
061/1844316

Продајем 6 нових 
писаћих столова (три 
мања три већа) клуб сто 
метал стакло, модеран, 
полован лежај  и вршачки 
камен. Тел. 060/0821134

Продајем неколико 
кинези трака за вежбање, 
футроле за картице, 
светиљке за комарце. 
Све по 300 д комад. Тел. 
064/9174777

На продају дрвени 
држачи за  мобилне 
телефоне, кавез за зечеве, 
куниће и сл. Зидне полице 
за цвеће, кућице за псе и 
мачке. Тел. 064/9912221

Уступам два гробна места 
на Српском православном 
гробљу уз договор, близу 
цркве. Тел. 060/1671519 и 
060/7401210

Купујем мању камп 
приколицу у исправном 

стању. Тел. 060/1671519 и 
013/401-210

Вршим услуге чишћења 
тавана, подрума, глетерско 
молерске фарбарске  
послове, претресање 
кровова чишћење 
црепова и каљева. Тел. 
061/1036528 и 063837860

На продају лежај, 
кауч, тросед, двосед, 
фотеља , трпезаријска 
витрина и сто, собни 
регал две гарнитуре). Тел. 
069/117040

Продајем спаваћу собу, 
два ормана, два кревета, 
наткасне . Тел. 061/1570550

П р о д а ј е м 
термоакумулациону пећ, 
плинску грејалицу зидну 
и alt deutsch орман. Тел. 
061/1570550На продају 
њива крај пута за Београд 
у правцу Кевериша, 
површине 93 ари и 15 
м². Тел. 065/6919699 и 
0684063899.

Спремам станове, куће и 
пословне  просторе. Тел. 
063/1842709

Купујем старе 
неисправне плинске 
бојлере. Тел. 063/482418 и 
064/3892738

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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 
2008 годиште, регистрована  
до 17. 03. 2021. год. власник, 
у одличном стању8, може 
замена. 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 Мазду 626 
рег. до 5  јуна 2020. цена 
400€. Тел.013/2891209.

Застава 101 на 
продају, регистровна до 
децембра, цена 200€. Тел. 
062/8284002.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

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

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.

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ 
печат

Судски преводилац са седиштем у Берлину 
и са немачким печатом нуди услуге 

превођења докумената. Оверени преводи, 
поуздан и тачан рад, вишегодишње 

искуство. 

М. А. Вукан Михаиловић де Део

www.prevodilac-berlin.de

Контакт:  Institucija Psycho invest,  065/25 10 135 
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Год. 1875. уједно је и најроднија, 
односно виногради. Берба је била 
јако богата. Многи људи нису  имали 
довољно судова да сместе вино. 
Аков добра кљука, који је иначе 
4 ф. вредио, могао се за 60-80 н. 
купити. Могуће да се онда у Вршцу 
на милијон акова вина произвело, 
само што отуда није производник 
имао велике користи, јер га је ко 
слабо тражио.

Уопште узевши г. 1875. није била 
погодна. Неродица  год. 1873. и 
1874., показала се и г. 1875. на житу, 
а и народ стане јаче умирати но 
обично. Те године појави се у нашем 
месту дифтеритис у јачој мери 1).

Год. 1876. виноградска гусеница 
уништи 2000 ланаца виногради. 
Но зато се г. 1877. стане одавде 
слати за Францеску и Швајцарску 
млого грожђе и вино. Јошт се јаче 
извозило вино за ове земље г. 1879., 
услед особене тарифе за подвоз. 
Тако на пр. исте године извезло се 
из Вршца151.903 хл вино, а од тога 
25.964 хл директно у Швајцарску 
2). Год. 1880. употреби железничка 
управа, за олакшицу транспорта, 
особене вагоне, као резервоаре за 
вино 3).

26. августа 1877. врш. друштво за 
производњу вина и белоцркванско 
виноделско друштво држали су у 
Белој Цркви, под председништвом 
секретара тамишградске трговачке 
коморе, конференцију ради 
договора о томе, како да се 
унапреде интереси једне и друге 
општине. 14. септембра и.г. приреди 
наше друштво у грађанској школи 
виноделску изложбу, у којој су и 
Белоцрквани учествовали, и која је 
врло добро испала 4)

Год. 1880. врло је значајна и 
жалосна у историји вршачког 
виноградарства. Знаменито је из 
ове године, што је Бернхард Штауб, 
винар у Швајцарској, назидао велики 
подрум, уредивши га најновијим 
опремама подрумарским. Штауб, 
због филоксере (Phylloxera 
vastatrix) у Француској, потражи 
згодније место својој радњи. Кр. 
уг. министарство за привреду, 

трговину и занате, обрати му пажњу 
на Вршац, и он у пролеће и.г. купи 
од вароши 3 ланца и 1000 хв. земље 
на јабучком путу близо вароши 5), 
назида и дивно уреди свој подрум и 
у њему смести  бурад за 10.000 хл., 
да у њему цеди, држи и обрађује 
вино. Овај подрум, назидан  по 
плану неког циришког архитекта, 
довршен је  крајем год. 1880. и 
ноди име “Хелветиа”. Јединствен у ј. 
Угарској, састоји се из 3 парарелних 
одељења са сводовима, у којима је 
смештено 82 бурета, свако од 120 
хл. Над овим одељењима налазе 
се магазини за празну бурад. Над 

самим подрумом, усред она 3 
одељења, налази се одељење за 16 
ступа и 11  каца свака од 100 хл., где 
ће да преври црно вино. За здањем 
налазе се судови за комину грађени 
од каје и 150 хл. у волумену. Ту се 
налази и ракиџиница са 3 казана, 
сваки по 10 хл.

Испре покренуто питање, да 
се у Вршцу подигне виноделска 
школа, било је у изгледу, да ће се 
ове године решити. И депутацији 
одаслатој у Б. Пешту рече министар 
привреде, барон Кемењи, да 
ће влада оваку школу у Вршцу 
подићи, ако варош назида нужне 
одаје 6). Но од тога не би ништа. 
Јер мада је министар изнео свој 
план, да у Вршцу подигне школу, 
пред земаљску виноградарску 
конференцију, која се почетком 
маја месеца у Б.Пешти држала.7) 
, и мада је варош закључила дати 
не само нужне локале већ и 4-5 
ланаца жемље за угледан виноград 
8) - он своју реч није искупио 9). У 
среди месеца септембра састане се 
овде по наредби истога министара 
комисија, под председништвом 
управитеља диосешке (Dioszegh) 
виноделске школе Габора, да 
поднесе извештај о ономе што ће 
варош за ову школу поклонити 
10). Априла месеца стиже наредба 
министарства пољопривреде, да ће 
се пожељена школа подићи, ако се 
пријаве најмање 16-18 ђака. Сама 
школа имала би трајати 2 године 
11). Пријавише се 20 ученика 12), 
дакле више него што се тражило, 
па ипак се школа не  отвори. Зато 
се год. 1883. тражило, да се овде 
заведе државна виноделска школа 
13) али бадава.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (220)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записник седнице од 24. јануара 1876.
2)  “Werschetzer Gebirgsbote” год. 1879., бр. 51.
3) Исто, год. 1880., бр 22
4)Исто, год. 1877., бр 35., 37
5) Записник седнице од 5. марта 1880.
6) Исто од 19. априла  1880.
7) “Werschetzer Gebirgsbote” год. 1880., бр. 20.

8) Записник седнице од 28. маја 1880.
9) “Werschetzer Gebirgsbote” год. 1880., бр. 35.
10) “Werschetzer Gebirgsbote” год. 1880., бр. 38.
11)Исто, г. 1881., бр. 18.
12) Записник седнице од 16. јулија 1881.
13) Исто од 11. августа 1883.
.

XXIV  ОДЕЉАК
1871-1886.
(ПРОДУЖЕЊЕ)

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Трговина и индустрија.- Виноделство. - Шумарство. - Челарство. - Изложбе. - Украшавања.- Хуманост.- 

Живот војнички. - Несређе. - Списак судаца, комесара камералне економије, кр. комесара, жупана, 
почасних грађана, бирона, градоначеоника и формундера.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ 312, 13. МАЈ 1994.

СВИЛА ИЗ ГРОБА
После више од двеста година допрли су до вршачке читалачке 

публике гласови записани у прошлим временима нашег града. 
Појавила се књига под називом Вршачке хронике. То су записници 
петорице Вршчана који су давно умрли, а ево, постадоше нам 
опет суграђани. Андрија Васић, Франц Ајзингер, Ника Мандукић, 
Криштоф Бауман и Милан Петко Павловић. Њихове речи и мисли 
као сведока њиховог времена, на месту где ми сада трајемо, 
прикупио је и објавио Душан Белча.

У њиховим кратким белешкама о годинама које су заједно са 
њима протицале и отицале у прошлост да је просто невероватно 
како на нас делују.

Тих две стотине и нешто више година, као забелешке, нису 
само описи догађаја, те белешке имају у својој спонтаности и духа 
и искричавих мисли о вечности, и снажан објектив који уочава 
микроскопски покрет живота или детаљ предела. Кад Милан Петко 
Павловић описује несрећу која се догодила на ћуприји приликом 
једне бујице где је много људи који су посматрали са моста како 
буја вршачки Месић, изгинуло и подавило се  приликом рушења, он 
каже: „онда се разбила ћуприја код старог шпитаља у гробљанском 
сокаку и ту много несретника пождере несити јад“ па наставља са 
ређањем имена његових настрадалих суграђана.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ 313, 10. ЈУН 1994.

ЛИКОВИ СПОРТИСТА
Зоран Арашков, капитен одбојкашке екипе „Вршац МБВ“, члана 

Јединствене српске лиге.
Да спорт и студије могу заједно најбоље потврђује пример 

Зорана, који је дипломирао на Стоматолошком факултету у 
Београду, сада стажиста на Стоматолошком одељењу Медицинског 
центра „Анђа Ранковић“.

- Своју одбојкашку каријеру започео сам у ОК „Младост“ у 
пионирској одбојкашкој школи. Пионирска екипа је 1978 г. освојила 
прво место у Војводини, то су и први почеци моје одбојкашке 
каријере. За време студирања шест година сам играо за „Обилић“ из 
Београда у Првој Б лиги. Играо сам и за омладинску репрезентацију 
Југославије на првенству Европе и Балкана и на многим турнирима 
где је играла репрезентација. Одбојкашки стручњаци су ме уврстили 
у Олимпијске наде 1982. године. Морам да истакнем да су ме у то 
време звали многи прволигашки клубови (Партизан, Босна, Вардар), 
али  желео сам да завршим студије, зато нисам прешао ни у један 
клуб. По завршетку студија у Вршац сам се вратио 1992. године и 
прикључио се својим старим другарима у жељи  да се за годину две 
пласирамо у виши ранг такмичења.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

1 kg     41,80
5 kg   203,50
25 kg  852,50
1 kg     36,30
5 kg   176,00
25 kg 715,00

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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СПОРТ

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на 
животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009) 
Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и 
стамбене послове и послове заштите животне средине, 
објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за 
комуналне и стамбене послове и послове заштите животне 
средине Градске управе Града Вршца донело одлуку да за 
пројекат – Реконструкција локације РБС PAU107/PAO107 
‘’Сочица’’, Вршац, на к.п. 2359/2 К.О. Сочица, на територији 
града Вршца, носиоца пројекта ‘’Телеком Србија’’ а.д. из 
Београда, ул. Таковска бр. 2. није потребна процена утицаја 
на животну средину (Решење број 501-22/2020-IV-04 од 
дана 08.06.2020. године.

 Заинтересована јавност може изјавити жалбу против 
овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања 
у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

 

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове 

и послове заштите животне средине

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на 
животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009) 
Градска управа Града Вршца, Одељење за комуналне и 
стамбене послове и послове заштите животне средине, 
објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење за 
комуналне и стамбене послове и послове заштите животне 
средине Градске управе Града Вршца донело одлуку да за 
пројекат – Реконструкција локације РБС PAU106/PAO106 
‘’Месић’’, Вршац, на к.п. 91 К.О. Месић, на територији града 
Вршца, носиоца пројекта ‘’Телеком Србија’’ а.д. из Београда, 
ул. Таковска бр. 2. није потребна процена утицаја на 
животну средину (Решење број 501-21/2020-IV-04 од дана 
08.06.2020. године).

 Заинтересована јавност може изјавити жалбу против 
овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања 
у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

 

Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове 

и послове заштите животне средине
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