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РЕШЕЊЕ ЗА БОЉЕ СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

НОВИ БУНАР ЗА УЉМАНЕ

ЧИШЋЕЊЕ
КАНАЛА ГАЛАМБОШ
У БАНАТСКОЈ УЛИЦИ

Јавно комунално предузеће „Други
октобар“ током 2019. године преузело је
водоснабдевање насељеног места Уљма,
које има око 15 километара водоводне
мреже са два бушена бунара дубине око 100
метара. Међутим, то није довољна количина
воде, нарочито лети, па је ЈКП „Други
октобар“ сада пустио у рад још један бунар,
који ће решити проблеме и обезбедити
довољну количину воде и притиска у
славинама мештана овог села.
- Пуштањем у рад Б-3 бунара планирамо
да решимо проблем у летњим месецима
када је у појединим деловима Уљме слаб
притисак воде услед повећане потрошње.
Урађено је комплетно подводно снимање
бунара, стављене су нове хидромашинске и
електро инсталације, а уграђен је и надземни

У току је чишћење канала
Галамбош у Банатској улици.
Радници ЈКП „Други октобар“
ручно чисте канал који није
чишћен више од 30 година, а
реакције грађана који живе

Нови бунар решава проблем слабог
притиска воде у летњим месецима:
Милош Салапура, извршни директор

Бунар има уређај за дезинфекцију воде
на бази натријум-хипохлорида у том
подручју.

хидрант како би се вода стално испирала
и стално проверавао квалитет. Такође,
постављен је и уређај за дезинфекцију воде
на бази натријум – хипохлорида. Обавили
смо све потребне анализе и вода је потпуно
исправна за пиће.
Пуштањем у рад овог бунара повећаће
се притисак у мрежи у овом делу насеља,
као и количине воде, поготово у летњим
месецима – објашњава Милош Салапура,
извршни директор ЈКП „Други октобар”.

НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ
И УРЕЂЕЊУ ПУТНОГ ПОЈАСА

АПЕЛ УЧЕСНИЦИМА
У САОБРАЋАЈУ
У граду и насељеним местима
тренутно се изводе радови на
чишћењу каналске мреже и уређењу
атмосферске канализације, а након
улица Милоша Обилића и Жарка
Зрењанина, чишћење се тренутно
изводи у Улици Боре Костића, али и у
Павлишу.

почели смо са уређењем путног
појаса и уклањањем шибља покрај
пута. Радови су већ изведени на
путном правцу од Вршца ка Јабланци
и Куштиљу, ка Избишту и Шушари
и путном правцу од државног пута
који води ка граничном прелазу,
до села Мали Жам. Очекује нас

га је могуће чистити само ручно.
Град Вршац је препознао значај
атмосферске канализације у
граду и определио је одређена
средства за те намене и
поверио је рад „Другом

Чишћење канала Галамбош после три деценије
у овом делу града врло су
позитивне јер ће на овај начин
коначно бити решен проблем
одвођења атмосферске воде у
овом делу града.
- Канал Галамбош се
простире од улице Војводе
Книћанина до улива у поток
Месић у Сутјеској улици. Канал
је већим делом отворен и
пролази кроз узак појас у којем

октобру“. Ово је само почетак
извођења радова на каналу за
атмосфеску канализацију, што
значи да ћемо током године
очистити све канале који су
у годишњем оперативном
програму канала – рекао је
Милош Салапура, директор
сектора комуналних услуга ЈКП
„Други октобар“ Вршац.

У складу са чланом 60.- 63. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“ број 72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19 - др.закон и 9/20)

Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца,

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ:
Урбанистичког пројекта бр. УП-02/21 од фебруара 2021. за Објекат
за технички преглед возила до 3,5т на кат.парц.бр.28227 КО Вршац, у
Вршцу, Гудурички пут бб.
ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА: „БИРО ПЛУС“
ДОО из Вршца,
Ул.Стеријина бр.19
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: „БИРО ПЛУС“
ДОО из Вршца,
ул.Стеријина бр.19 за потребе Инвеститора Пинку Ема и Пинку Трајан
из Вршца, ул.Копаоничка бр.60.

- У самом граду, као и у околним
местима, тренутно изводимо радове
на чишћењу каналске мреже и
уређењу атмосферске канализације,
како би сва атмосферска вода
несметано отицала и како не би
долазило до изливања услед
обимнијих падавина. Такође, како
би нам коловози били безбеднији и
прегледнији, након зимског периода

уређење путног правца од Вршца,
преко Малог Средишта и Гудурице до
Марковца, у дужини од 14 км – каже
Дејан Чебзан, члан Градског већа за
инфраструктуру.
Чебзан је апеловао на све учеснике
у саобраћају да поштују саобраћајну
сигнализацију и саобраћајне прописе
и да обрате посебну пажњу у зонама
извођења радова.

Наведени урбанистички пројекат биће изложен у холу зграде
Скупштине Града Вршца. Јавна презентација трајаће 7 дана почев од
26.03.2021. године.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на
изложени урбанистички пројекат за време трајања јавне презентације,
у писаном облику и предају их Одељењу за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца.
Сарадник Одељења за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство Градске управе Града Вршца пружиће обавештења о
садржају јавне презентације.
Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички
пројекат је портал града Вршца: http://www.vrsac.com/

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ЕПИДЕМИЈСКА СИТУАЦИЈА БОЉА НЕГО У ОСТАТКУ СРБИЈЕ, АПЕЛ СВИМА ДА ПОШТУЈУ МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

ПРОТИВ КОРОНА ВИРУСА ВАКЦИНИСАНО
ВИШЕ ОД 14.500 ВРШЧАНА

Епидемијска ситуација у Вршцу тренутно се
оцењује као повољна, а надлежну кажу да је
томе допринео и добар одзив за вакцинацију и
поштовање мера превенције.
- На територији града Вршца је до уторка ове
недеље вакцинисана 14.561 особа, а од тога је 5.829
грађана и ревакцинисано. У Вршцу су присутне
вакцине свих произвођача које су стигле у Србију,
а вакцинација се одвија несметано, без гужви, а
према списковима грађана који су се пријавили
преко е-управе. Вакцинисани су сви грађани који
су исказали интересовање, осим оних који из
медицинских разлога нису могли да се вакцинишу

– изјавила је др Јелена Ђокић, чланица Градског
већа за здравство.
Ђокић наглашава да од почетка вакцинације,
на територији Вршца није било пријава животно
угрожавајућих нежељених реакција на вакцине,
али је било пријава блажих нежељених реакција у
виду бола, црвенила на месту апликације вакцине,
повишене телесне температуре, малаксалости,
главобоље, болова у мишићима и зглобовима, које

су трајале неколико дана.
Објашњава да у овом тренутку у Вршцу има
довољно смештајних капацитета у болници и да се
ситуација сматра стабилном.
- У Општој болници у Вршцу тренутно је
хоспитализовано 40 пацијената оболелих од
короне, од чега се 14 пацијената налази у јединици
интензивне неге, а чак осморо је на неком виду
механичке вентилације. Капацитети ковид
одељења нису попуњени, а уколико за тим буде
потребе, капацитети се могу и проширити. Према
подацима Завода за јавно здравље у Панчеву, на
територији града Вршца је у последњих 24 сата
(уторак, 16. март) забележено 7 нових случајева
инфекције – додаје Јелена Ђокић уз апел свим
грађанима који то до сада нису урадили да се
вакцинишу.
Од среде су у целој Србији на снази нове
противепидемијске мере. До краја недеље
забрањен је рад тржних центара, угоститељских
објеката, фризерских салона, салона за негу лепоте,
дечијих играоница, теретана, базена и свих других
објеката, а радиће само прехрамбене продавнице,
апотеке и бензинске пумпе. Као једна од наредних
могућих мера помиње се и прелазак млађих
основаца на онлајн наставу, међутим, поставља се
питање како би у том случају било решено питање
одсуства родитеља са посла, јер деца млађа од 12
година не смеју да остају сама код куће, као и низ
повезаних проблема.

У ЦИЉУ ВЕЋЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ

ПОСТАВЉАЊЕ МЕРАЧА БРЗИНЕ У ЗОНАМА ШКОЛА
У циљу повећања безбедности
деце у саобраћају у зони школа, Град
Вршац реализује три пројекта, укупне
вредности веће од 6 милиона динара.
- Први од три пројекта из области
безбедности саобраћаја се односи
на постављање пешачког семафора
у зони школе „Бранко Радичевић“ у
Уљми, други подразумева уређење
зоне школе у Великом Средишту,
а трећи пројекат се односи на
постављање лед дисплеја, односно
мерача брзине у зонама Основне
школе „Ђура Јакшић“ у Павлишу,
Гимназије „Борислав Петров Браца“ и
Пољопривредне школе „Вршац“. Циљ
пројеката је повећање безбедности
деце у зонама школа – објашњава
Мирослав Лепир, члан Градског већа

за образовање и додаје да је у ове
пројекте уложено више од 6 милиона
динара.
- Ради се на обнављању школских
објеката у свим насељеним местима.
Обновљена је школа у Месићу, где је
урађена санација крова, замењена
комплетна столарија, урађена фасада
на школи, сређени подови, замењене
електроинсталације и осветљење.
Град је у овај пројекат уложио
преко милион динара. Радује нас и
чињеница да се број ученика у том
месту из године у годину повећава.
Трудићемо се да у свим насељеним
местима створимо услове за бољи
живот, јер је улагање у образовање
уствари улагање у будућност – рекао
је Лепир.

Коментаришући епидемиолошку
ситуацију у школама, Лепир истиче
да је стање тренутно стабилно, али
да ови охрабрујући подаци морају
бити узети уз опрез и свест о значају
поштовања свих мера и надаље.
- Епидемиолошка ситуација у
школама у Вршцу је стабилна, чему
сигурно доприноси и чињеница
да смо једна од водећих општина
по броју имунизованих грађана,
али то не би смело да нас опушта. И
даље се морамо придржавати свих
превентивних мера, а школе чекају
званична упутства Министарства за
даљи рад. Постоје наговештаји да
ће од понедељка и нижи разреди
основаца прећи на онлајн наставу –
изјавио је Лепир.

ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛЕ У МЕСИЋУ

УСКОРО РЕНОВИРАЊЕ ОБЈЕКАТА И У ДРУГИМ МЕСТИМА
Завршено је реновирање зграде
школе у Месићу, у ком наставу
похађају деца из овог села у оквиру
истуреног одељења Основне школе

„Олга Петров Радишић“ Вршац.
- Један од приоритета Града Вршца
је изједначавање живота у граду и
селима, и Град Вршац на овај начин
показује да мисли и на мале средине.
У Месићу смо пре зграде школе
реконструисали и Дом културе, а
у наредном периоду трудићемо се
да у свим селима реконструишемо
објекте овакве врсте – рекао је
Славиша Максимовић, члан Градског
већа за рурални развој.
Максимовић
се
захвалио
мештанима Месића на стрпљењу да
се заврши реконструкција школе у
овом месту.
Задовољство због реновирања
исказала је и Елена Боу, учитељица
у Месићу, која се захвалила на
уложеним средствима која су учинила
бољим услове за рад у школи.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ФОТОРЕПОРТАЖА
ЕКИПЕ УЧЕСНИЦЕ ФИНАЛНОГ ТУРНИРА КУПА „МИЛАН ЦИГА ВАСОЈЕВИЋ“ ПРЕЗАДОВОЉНЕ УСЛОВИМА У ВРШЦУ

ВРШАЦ И ЦЕНТАР МИЛЕНИЈУМ
ГАРАНТИ ВРХУНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Председник КСС Предраг Даниловић уручује
признање Тамари Радочај за 64 одиграна меча у
националном тиму

Спустила се завеса на финални турнир Купа за кошаркашице
“Милан Цига Васојевић”, одигран протеклог викенда у Центру
Миленијум. Вршац је добио похвале за организацију од
Кошаркашког савеза Србије.
“Желим да честитам представницима Града Вршца на
организацији финалног турнира „Милан Цига Васојевић“ у
коме смо добили победника националног Купа у категорији
сениорки за такмичарску сезону 2020/2021. Својим
ангажовањем, пожртвовањем, енергијом, посвећеношћу и
ентузијазмом учинили сте да овај турнир у овим околностима
буде организован на врхунском нивоу. Сви клубови учесници
су презадовољни условима које сте им пружили. Показали сте
да када се знање, енергија и посвећеност споје у једно - успех
је загарантован. Мислим да сте задали озбиљан задатак и
Градоначелница Драгана Митровић уручује медаље победничкој екипи Арт Баскет
поставили ниво организације овакве манифестације. Захваљујем
се у име Кошаркашког савеза Србије,
а и своје лично име на гостопримству
и жељи да се осећамо пријатно и у
два дана Вршац претворимо у град
женске кошарке. Надам се да ћемо са
Градом Вршцем сарађивати на многим
акцијама у будућности” истакао је
Душан
Пројовић,
потпредседник
Кошаркашког савеза Србије.
Град Вршац заиста се показао као
одличан домаћин и организатор,
а на церемонији додела награда,
сребрне и златне медаље уручила
је градоначелница Вршца Драгана
Митровић.
Без награде није остао ни Град
Вршца, па је тако плакету Кошаркашког
савеза Србије “За одличну организацију
финалног турнира” испред Града
Вршца примио Марко Рашић, члан
Марко Рашић (лево), члан Градског већа Вршца за спорт примио је
Радост победница: Кошаркашице Арт Баскета славе први трофеј у
градског већа задужен за спорт.
плакету КСС за организацију финалног турнира Купа
историји клуба
“Најпре бих желео да Вам се
захвалим у име Града Вршца и у своје
лично име што смо заједничким
снагама успели да организујемо један
од најзначајнијих турнира, када је
женска кошарка у питању. Поносан
сам на чињеницу, да смо joш једном
показали да је Град Вршац врхунски
домаћин и што смо учинили да се
сви учесници финала купа „Милан
Цига Васојевић“ осећају пријатно
током турнира и да ће из нашег
града понети једну лепу успомену .
Драго ми је да смо као организатор
турнира , заједно са СЦ Миленијум,
показали свој велики капацитет када
су питању најозбиљнији спортски
догађаји и надамо се да ће завршница
Купа „Милан Цига Васојевић“ постати
традиционална за град Вршац , на
обострано задовољство.” изјавио је
Тамара Радочај уручила је признања најбољој играчици финала Вишњи Стефановић (Арт Баскет) и најбољем стрелцу Јовани
Рашић приликом пријема плакете.
Адамовић (Војводина 021)
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ГРАД ВРШАЦ

ИЗДАЈЕ У ЗАКУП ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ
ПОНУДА У ЗАТВОРЕНИМ КОВЕРТАМА И ТО:
1. Пословни простор у Вршцу
Војнички трг 22. у површини од 13,00
м2 (IIl зона) са почетном ценом од
6.400,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
2. Пословни простор означен
са бројем 7 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 44,00 м2 (I зона)
са почетном ценом од 21.120,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
3. Пословни простор означен
са бројем 8 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 44,00 м2 (I зона)
са почетном ценом од 21.120,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
4. Пословни простор означен са
бројем 11 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 60,00 м2 (I зона)
са почетном ценом од 28.800,00
динара месечно без ПДВ-а
5. Пословни простор означен са
бројем 1 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 30,00 м2 (I зона)
са почетном ценом од 14.400,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
6. Пословни простор означен са
бројем 2 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 27,00 м2 (I зона)
са почетном ценом од 12.960,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
7. Пословни простор означен са
бројем 3 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 25,00 м2 (I зона)
са почетном ценом од 12.000,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
8. Пословни простор означен
са бројем 4 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 35,00 м2 (I зона)
са почетном ценом од 16.800,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
9. Пословни простор означен са
бројем 5 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 30,00 м2 (I зона)
са почетном ценом од 14.400,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
10. Пословни простор означен
са бројем 6 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 25,00 м2 (I зона)

са почетном ценом од 12.000,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
11. Пословни простор означен са
бројем 12 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 16,00 м2 (I
зона) са почетном ценом од 7.680,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
12. Пословни простор означен са
бројем 13 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 13,00 м2 (I
зона) са почетном ценом од 6.240,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
13. Пословни простор означен са
бројем 14 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 16,00 м2 (I
зона) са почетном ценом од 7.680,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
14. Пословни простор означен са
бројем 15 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 16,00 м2 (I
зона) са почетном ценом од 7.680,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
15. Пословни простор означен са
бројем 16 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 18,00 м2 (I
зона) са почетном ценом од 8.640,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
16. Пословни простор означен са
бројем 17 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 15,00 м2 (I
зона) са почетном ценом од 7.200,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
17. Пословни простор означен са
бројем 18 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 13,00 м2 (I
зона) са почетном ценом од 6.240,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
18. Пословни простор означен са
бројем 19 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.15 у површини од 13,00 м2 (I
зона) са почетном ценом од 6.240,00
динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
19. Пословни простор у Вршцу,
Змај Јовина 3 у површини од 21,00

м2 (I зона) са почетном ценом од
18.240,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
20. Пословни простор у Вршцу,
Доситејева бр.7 у површини од 38,00
м2 (I зона) са почетном ценом од
18.240,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa
oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2
гoдинe у виђeнoм стaњу
21. Гaрaжa у Вршцу нa Tргу
Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa
брojeм 11 у пoвршини oд 15,00 м2 сa
пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa
мeсeчнo без ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo
врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
22. Гaрaжa у Вршцу нa Tргу
Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa
брojeм 15 у пoвршини oд 15,00 м2 сa
пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa
мeсeчнo без ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo
врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
23. Гaрaжa у Вршцу нa Tргу
Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa
брojeм 9 у пoвршини oд 15,00 м2 сa
пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa
мeсeчнo без ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo
врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
24. Гaрaжa у Вршцу нa Анђе
Ранковић 6б oзнaчeнa сa брojeм 3 у
пoвршини oд 15,00 м2 сa пoчeтнoм
цeнoм oд 1.500,00 динaрa мeсeчнo
без ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo
врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
У цену закупа није урачунат
ПДВ који ће се обрачунавати и
фактурисати у складу са Законом.
На јавном надметању могу да
учествују физичка и правна лица
која доставе уредну, писану и
благовремену пријаву.
Исправном пријавом, односно
понудом сматра се пријава односно
понуда која садржи следеће
елементе и прилоге:
А) податке о подносиоцу пријаве
и то
-за физичка лица: име и презиме,
фотокопија личне карте, број текућег
рачуна и назив банке код које се
води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису
у регистар који води надлежни
орган, копију решења о додељеном
ПИБ-у, копија потврде о извршеном
евидентирању за ПДВ, уколико је у
систему ПДВ-а, копију депо картона
код пословне банке;
-за правна лица: копију решења
о упису правног лица у регистар
који води надлежни орган, копију

решења о додељеном ПИБ-у, копију
потврде о извршеном евидентирању
за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и
копију депо картона код пословне
банке;
Б) потврду надлежног органа да
подносиоцу пријаве није изречена
мера забране обављања делатности
у претходне две године (уколико
пријаву подноси правно лице или
предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве
измирио закупнину, уколико је већ
закупац пословног простора у јавној
својини Града Вршца или уколико је
оснивач (члан) правног лица које је
закупац
Г) да уплати депозит у висини
од 20% од почетне цене без ПДВ-а
приликом подношења пријаве;
дoкaз o уплaти дeпoзитa, Уплата
депозита се врши на текући рачун
Града Вршца број 840-720804-40 са
позивом на број 97 54-241
Д) пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе
пријаву за више пословних простора,
с тим што је у обавези да за сваки
простор поднесе посебну пријаву и
уплати депозит.
Подносиоци
неблаговремених
пријава не могу учествовати на
јавном надметању односно отварању
писмених понуда.
Комисија ће одбацити непотпуне
и неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа
односно до петка 26.03.2021.године
до 10 часова.
Пријаве се подносе препорученом
пошиљком или предајом пријаве
на деловодник-писарницу Градске
Управе Града Вршца . Предаја се може
извршити до петка 26.03..2021.г.
до 10 часова.У разматрање,као
благовремене, ће се узети пријаве
које стигну до назначеног рока у
писарницу Градске Управе.
Отварање писмених понуда уз
присуство понуђача обавиће се
26.03..2021.године са почетком у 12
часова у просторијама Одељења за
имовинско-правне послове у Вршцу
Дворска 10а.
Најповољнији понуђач са којим ће
се закључити уговор о закупу дужан
је да пре потписивања уговора преда
закуподавцу две соло (регистроване
) менице као средство обезбеђења
са меничним овлашћењем.
За све ближе информације и
могућност разгледања понуђених
локала обратите се Одељењу за
имовинско-правне послове Градске
Управе Вршац, Дворска 10а, тел.
бр. 013/ 821-614 сваког радног
дана у времену од 09-14 часова до
25.03.2021.г. .
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ДРАГАН ДОНДУР ДОША, ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ФАРМАЦЕУТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ХРОНИЧАР ЖИВОТА ГРАДА ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ:

МОЖДА МИ ЈЕ ЗАФАЛИЛО САМО МАЛО
ВИШЕ СРЕЋЕ У ЖИВОТУ!

Драган Дондур Вршчанима је добро познат по
својој Фотографској радњи „Фото Доша“, у којој је
живот у граду овековечен на стотинама хиљада
фотографија и километрима видео траке. Фото
Доша је, током протеклих 30 година, био хроничар
града бележећи све што се током тог периода
дешавало, и у јавном и у приватним животима
Вршчана. Међутим, мало је њих који знају да Дондур
није фотограф по професији, већ дипломирани
инжењер фармацеутске технологије. Дипломирао
је 1985. године на Технолошком факултету у Новом
Саду. Иако је био одличан студент и бавио се научним
радом, није успео да добије посао у струци. Све што
је требало, урадио је. Има факултетску диплому,
стручност, али и неразумевање некадашњих
појединаца и градских институција. Можда је у
животу, ипак, важно родити се под срећном звездом?!
Кажете
да
сте
жртва
усмереног образовања. Како?
- Да! И усмереног образовања
и тадашње општинске владе.
Школство није било спремно на
једну такву реформу.
- Био сам одличан ученик
основне
школе,
награђиван,
врхунски спортиста. Девети и
десети разред завршио сам у
згради Педагошке академије у
намери да наставим педагошко
образовање за упис на Факултет
физичке културе. Одустао сам
јер тада Педагошка није била у
систему усмереног образовања,
тако да је требало да наставим још
четири године средњошколског
образовања, па тек онда могу на
факултет. Одлучио сам да упишем
средњу Хемијску. Школовање
сам наставио на Технолошком
факултету у Новом Саду, одсек
за хемијско - прерађивачко и
фармацеутско инжењерство и то
на препоруку тадашњег директора
Хемофарма Бошка Савића, који
је бринуо о томе да се образују
млади кадрови, будући радници
Хемофарма. Факултет сам завршио
пре рока, као једини из моје
генерације ђака Хемијске школе.
Моје занимање - дипломирани
инжењер
фармацеутске
технологије било је дефицитарно.
Од стране општинског СИЗ-а
за образовање (користио сам
студентски кредит) имао сам
уговорну обавезу да, по завршетку
факултета, 10 година радим на
територији
општине
Вршац.
Нисам смео нигде другде да се
запослим. Кад сам, са факултетском
дипломом, дошао у Вршац и

отишао у СИЗ, секретар Предраг
Сучевић ми је рекао да за мене
нема посао. Затражио сам да ми
да потврду за то како бих могао да
тражим посао на другом месту, ван
наше општине. Тврдио је да тако
нешто не може да ми изда, на крају
ми је рекао да дођем сутра када ми
је уручио потврду.
- На његову и моју несрећу,
директор Хемофарма Бошко Савић
изненада је преминуо док сам био
прва година факултета, па од посла
за који сам се школовао, није било
ништа. Имао сам највиши степен
стручности за поменуту фабрику,
али ни дан радног стажа, што је
тада било „важно“. Остао сам и без
стипендије, тако да сам се од друге
године школовао највише о свом
трошку и делом од скромног СИЗовог студентског кредита. Верујем
да би све било другачије да је

директор Савић остао и наставио
да спроводи свој план образовања
и запошљавања стручних кадрова.
Одмах по завршетку средње, ђаци
из мог разреда фармацеутских
техничара су се запослили у
Хемофарму, сви који нису желели
да студирају, а онима који су
наставили школовање, обећани су
стипендија и радно место.
Да ли успевате да се
запослите?
- На факултету сам имао
врло коректан однос, пун
обостраног поштовања са проф.
др Браниславом Пекићем. Држао
је катедру на предмету хемија
и технологија фармацеутских
производа. Уз његово менторство,
радио сам научне радове које сам
презентовао на међународним
симпозијумима. Био је врло строг
професор, а предмет је био и тежак
и обиман. Један сам од ретких
студената који је код њега писао и
бранио дипломски рад. Професор
Пекић ме је препоручио на пар
места за посао. Ишао сам и на
разговор да будем директор једне
фармацеутске фабрике у изградњи
у Црној Гори. Био је то огроман
пројекат. Нажалост, инвестиција
је стопирана, вероватно због
финансија.
- Било ми је жао што у свом
родном граду нисам могао да
се запослим у струци. Сва та

незаинтересованост
за
моју
факултетску диплому, за моју
стручност, да одједном за мене није
било посла иако је моја професија
била дефицитарна, открили су ми
по мало чудну људску психологију.
Невероватно, али има људи који
не трпе конкуренцију, можда
се плаше, несигурни су у себе?!
Већини људи недостаје диплома
при запошљавању, а мени је
изгледа била вишак и сметња.
- Пред почетак нове школске
године, отворио се конкурс у
Хемијској школи, 1985. Почео сам
да радим као професор стручних
предмета. Било ми је лепо у школи.
Мислили су да сам ученик. Био
сам млад. Било је толико шала
и смешних ситуација када су ме
поистовећивали са ђацима.
Када почињете озбиљно да се

бавите фотографијом?
- Три пута су ме слали у Хрватску,
на тзв. ратиште, 1992. године.
Вратио сам се у Хемијску на место
професора. У то време креће
незапамћена инфлација. Живело
се све теже. Моја плата износила
је 2-3 немачке марке, инфлација
је обезвредила зараду за пар
сати. Нисам могао да издржавам
породицу. Морао сам да се
сналазим. Почео сам да радим као
фотограф, мало озбиљније. Иначе,
фотографија ме је привлачила још
од малих ногу. Прве озбиљније
фотографије направио сам маја
1989. године. Сликао сам прославе
матуре,
годишњице
матура,
свадбе, вртиће, прваке, рођења...
Фотографисао сам политички
живот у граду, долазак политичара,
једини сам који је забележио
демонстрације, преврат 2000.
године. Од самог почетка, у посао
сам ушао заједно са Шанијем
Краснићем, звали смо га Шањи.
Нажалост, рано је преминуо,
настрадао је у саобраћајној
несрећи.
- Након неког времена, када
је посао кренуо, отворио сам
Фотографску радњу „Фото Доша“ у
локалу на Војничком тргу, 1991. За

протеклих 30 година фотографског
рада, мењао сам локацију радње.
Преселили смо се у центар, преко
од Градске куће, а онда се поново
вратили на Војнички трг.
Шта сте све радили?
- Много смо радили, све и свашта.
Успомене из вртића, ђаке прваке,
таблое матураната. Први табло у
колору у нашем граду урадила је
Фотографска радња „Фото Доша“.
Увео сам многе иновације у области
фотографије. Прва дигитална
фотографија урађена је код нас,
фотографије за документа биле су
готове за два минута. Први смо у
Вршцу професионално договарали
снимање свадби.
- Деда Мразеве Тиху Пауновића
и Милутина Јовановића претворио

сам у институције. Делили су
пакетиће деци, обилазили смо
вртиће, школе, малишани су
их обожавали. Било је толико
посла да смо једва успевали све
да постигнемо. Радили смо и
календаре са ликовима деце за
маме, тате, баке и деке. Волео сам
да фотографишем децу у вртићима,
школама. Клинци су дивни. Знало
се - ко има пара плати, ко нема
- не плати. Дошле су избеглице
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из Хрватске у то време, неки
су се снашли лакше, неки теже.
Трудио сам се да помогнем кад
год сам могао.Сећам се да ме је
васпитачица Срданка питала могу
ли да помогнем једном малом да
иде и он на екскурзију са осталом
децом. Није било пара. Помогао
сам, наравно. Много година
касније, ја сликам војску у Панчеву
и један војник из строја зовне ме
тихо: “Чика Дошо!“. Кад сам боље
погледао, а оно мали Јанко, са
екскурзије из вртића. Висок, леп
момак, момчина. Загрлили смо се
као род рођени!
- Урадио сам и велики број
документарних фотографија за
хронологију града Вршца. Често
сам знао да први стигнем на
место догађаја, знало ме је много
људи, јављали су ми кад се нешто
изненада догоди. Сећам се кад су
били пожари на граници, кад се
палио безин, дао сам фотографије
колегама са телевизије како би
„покрили“ вест о пожару. Био сам
на задатку и у Нато бомбардовању,
када су ракетирали Кулу и
међународну железничку пругу у
Ватину.
- Било је и оних лепих
фотографија, уметничких, оне што
се раде за своју душу. Правили
смо разгледнице Вршца, са
занимљивим детаљима нашег
града.
За три деценије фотографског
рада, на километре трака, на
стотине хиљада фотографија,
забележили сте сваки значајнији
тренутак у савременој историји
града. Била је то богата и
разноврсна архива. Да ли је остало
нешто од тог материјала?
- Немам никакву архиву,
нажалост. Хтео сам да направим
Архив Града Вршца. Тражио сам од
општине да ми дају простор. Нисам
наишао на разумевање тадашњих
власти. Били су незаинтересовани.

Мислим да је штета, јер тако би сав
тај огроман материјал био сачуван.
Био би то богат архив.
Како сада функционише
фотографски посао? Шта Ви
радите?
- Радња је и даље отворена, али

на моју жену Драгану Стјепановић.
Ја сам незапослен, на евиденцији
сам Службе за запошљавање, већ
дужи низ година. У међувремену
сам радио све и свашта.
- А, да, да не заборавим! Био сам
директор Туристичке организације
Вршца две године. Организовао
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сам јубиларну 50. „Бербу грожђа“. У
то време сам написао и сценарио за
„Варошарије“, за емисију о Вршцу.
Био је то серијал о војвођанским
градовима који је снимала РТВ
Војводина. Радили су по мом
сценарију, 2006. Новинарство ми
није страно. Бавио сам се њиме
још у војсци. Сарађивао сам и са
„Вршачком кулом“, и као новинар, и
као фотограф.
- Свуда сам радио, требало је да
се преживи, али ништа од тог посла
није било у струци. Изгледа да треба
бити рођен под срећном звездом,
што се за мене не би могло рећи.
Некоме све у животу иде глатко,
а неко се труди, ради као црнац, и
једва да преживљава. Треба имати
и среће. Ја сам у животу све урадио
да се ишколујем, максимално,
али исто тако максимално сам
наилазио на затворена врата, није
ме заобишла ни једна друштвена

неправда и неразумевање. И
поред свега тога, трудио сам се да
не кренем линијом мањег отпора,
неком странпутицом. Приоритет
ми је да останем поштен, вредан, да
не окаљам образ ни свој, ни своје
породице, деце. Сигурно је да паре
могу да се зараде и на лакши начин,
без физикалисања, али све су то
сумњиве работе, незаконите. Овај
мој пут није лак, али задовољан сам
јер сам задржао поштење и људско
достојанство.
Да ли сте били активни у
политичком животу?
- У политику сам ушао сасвим
случајно, 1991. Док сам тражио
креветац за ћерку Љиљану, Пера
Мича и Божић звали су ме да
будем на листи Српске Радикалне
странке, били су избори. Ставили су
ме у изборну јединицу Балата, тамо
су ме знали, очекивао сам да ћу
сигурно проћи. На листи је у Балати
био и Драгослав Алексић, изабран
је за председника општине на тим
изборима. Прошао сам тај први
круг, „одувао“ сам Алексића, а
онда су ме радикали „продали“. Ту
сам причу сазнао тек касније од

Алексића.
- Одлазио сам на митинге,
политичке догађаје, али да сликам.
Фотографисао сам и Слобу
Милошевића, Коштуницу, Ђинђића,
Тадића... Кад се СНС издвојио од
СРС, био сам учлањен као оснивач
одбора у Вршцу. Међу првима сам
прешао на страну СНС верујући
тада у Тому Николића. Својим
залагањем и радом постао сам
први повереник за Јужнобанатски
округ. И данас сам члан СНС.

ђаке прваке. Учитељ нам је био
Сима Јањић. Врло често сам се
тукао, нападали су ме и из старијих
разреда. Нисам ја први почињао,
али сам се успешно бранио.
- Бавио сам се и спортом.
Тренирао сам гимнастику. Највише
сам волео и био сам добар на
разбоју и на круговима. Требало је
да идемо на школску олимпијаду,
кад сам био 7. основне. Нисмо
ни отишли, наставник Драган
Поп Ценић нас није ни пријавио,

Какво сте детињство имали?
- Рођен сам 17. августа 1960,
у Вршцу. Отац Марко, нажалост
покојни, био је возач. Мајка
Викторија је радила у Болници.
Имам брата Јована, старијег 4
године. Као дечак био сам доста
несташан и за све сам увек
имао времена. Много сам волео
животиње. Прве неке паре, које
сам зарадио, биле су од продаје
голубова.
Улица
нам
је
била
неасфалтирана.
Читав
дан
смо проводили на улици, није
било толико саобраћаја. У кућу
смо улазили само да нешто
презалогајимо, и то на брзака, с
ногу. Данас су деца другачија. Не
можеш да их истераш на улицу, а
нас су једва успевали да утерају
у кућу на спавање. Једном сам
толико био на тавану с голубовима,
замало да закасним у школу. Тек
сам у школи схватио да се нисам
ни пресвукао, мама је радила, тата
је сређивао свој камион, био је
један од првих возача приватника
у граду. Мој друг из школске клупе
Никола Вег (нажалост, преминуо
је) и ја смо сами дошли у школу
први дан. Нико нас није довео као

заборавио је. После општинских,
ишли
смо
на
покрајинска
такмичења, као гимнастичка екипа
Вршца.
Када сте основали своју
породицу?
- Оженио сам се 1989. са
Драганом Смиљанић. Из тог брака
имам двоје деце: сина Страхињу и
ћерку Љиљану. Постао сам и деда.
Од Љиљане имам унука Максима,
а од Страхиње унуку Тијану. Јуна
месеца имаћу и унуку Марту, од
Љиљане.
- Одавно сам већ у другом браку
са својом садашњом супругом
Драганом Стјепановић. Имамо две
ћерке: Анђелију и Цвету. Добре су
ученице, баве се денсом. Анђелија
свира виолину, иде у средњу
музичку школу, у први разред.
Иначе, Анђелија је сада осми
разред основне школе, а Цвета иде
у четврти. Волим своју породицу,
своју децу, унучиће. Они су ми
највећа срећа!
- Кад се мало осврнем, погледам
у назад свој живот, запитам се:
“Можда ми је зафалило мало више
среће у животу!“.

Јованка Ерски
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ПЕКИНГА И МОСКВЕ

ДА ЛИ
БИЗАМСКИ
ПАЦОВ ЈЕДЕ РИБУ

САВЕЗ КИНЕ И РУСИЈЕ И НА МЕСЕЦУ

Споразум Пекинга и Москве
о изградњи лунарне свемирске
станице означава наставак
кинеских амбиција у свемиру и
повратак Русије „у истраживачку
трку” али и продубљивање
геополитичких
односа
две
земље развијених у време
захлађења односа са САД,
преноси Радио слободна Европа
(РСЕ) писање светских медија.
Кина и Русија најавиле су
планове за изградњу заједничке
лунарне свемирске станице која
ће, према плановима, спровести
широк
спектар
научних
истраживања,
укључујући
истраживање Месеца, пренео је
Би-би-си.
Руска свемирска агенција
Роскосмос
и
кинеска
Национална свемирска управа
потписале су споразум о развоју
истраживачких објеката на
површини Месеца, у орбити или
обоје. Саопштено је да ће две
земље сарађивати у планирању,
дизајнирању, развоју и раду
истраживачке станице.
Кина, која је релативно касно
напредовала у истраживању
свемира, прошлог децембра
забележила је успешан повратак
сонде Чанг’е-5, која је на
Земљу донела камење и тло с
Месеца, што је оцењено као
још једна демонстрација све

Рибу не дира * Бизамски пацов,
који живи у свим водама дунавског
слива, безазлена је животиња
која се скоро искључиво храни
биљном храном, и то корењем
воденог биља, младим изданцима
шевара и рогоза... Доказано је да

веће способности те земље у
свемиру.
Најава Кине и Русије да
планирају изградити лунарну
истраживачку станицу, могуће на
Месечевој површини, означава
почетак нове ере у свемирској
сарадњи две земаља, указује
Асошиејтед прес.
Кина се, како наглашава
АП, снажно ослањала на руску
стручност у првим годинама
свог свемирског програма, али
је од покретања прве мисије с
посадом 2003. увелико кренула

властитим путем.
Упркос
томе,
кинеске
свемирске летелице Шензу
веома подсећају на руске ракете
Сојуз, а ЦНСА је сарађивала са
земљама широм света, осим са
САД где је Конгрес забранио
готово све контакте НАСА-е
и Кине због забринутости за
могуће
крађе
технологије
и тајне природе кинеског
свемирског програма који има
војну подршку.
Кина је ове године планирала
четири мисије с посадом за

АРХЕОЛОШКА ПОСЛАСТИЦА

рад на својој првој сталној
свемирској станици у орбити,
чији би темељни модул могао
бити лансиран већ у априлу.
Кина се касно укључила у
свемирску утрку - свој први
сателит послала је у орбиту тек
1970. - убрзала је свој свемирски
програм и у току су планови за
слање астронаута на Месец до
2030-их. У случају успеха, Кина
би постала друга земља после
САД која је спустила човека на
Месец, преноси Бета.
Извор: Политика

он рибу не дира, али зато наноси
штету усевима поред воде. Велики
је љубитељ младог кукуруза.
Кукуруз не једе на лицу места, него
стабљику обори, а клипове носи у
своју јазбину. Исто тако краде ноћу
мркву, репу и друго поврће, као и
воће. Велику штету наноси и тиме
што копа ходнике у насипима.
Извор: Политика

ОТКРИВЕНИ НОВИ СВИЦИ СА МРТВОГ МОРА

Израелски археолози објавили
су данас откриће десетина нових
фрагмената свитака са Мртвог мора
са библијским текстом пронађеним у
пустињској пећини, за које се верује
да су скривени током јеврејске
побуне против Рима пре готово 1.900
година.
На фрагментима пергамента је
текст на грчком из Књиге Захарија и
Наум, а радиокарбонском методом
је уврђено да потичу из другог века
наше ере, саопштила је Израелска
управа за антиквитете, а преноси
агенција АП.

То је прво ново откриће таквих
списа у пустињи јужно од Јерусалима
после 60 година. Верује се да су
фрагменти скривени у пећини за
време оружаног устанка Бар Кохбе
против Рима у време владавине
императора Хадријана, између 132. и
136. године нове ере.
„Свици са Мртвог мора” или
„Кумрански списи” састоје се од
око 900 докумената, укључујући и
текстове из Хебрејске Библије, који су
откривени између 1947. и 1956. у 11
пећина у околини Кумрана у близини
древног насеља Кхирбет Кумран, на

ПРЕМИНУО ЛУ ОТЕНС

ТВОРАЦ
АУДИО-КАСЕТЕ
УМРО У
94. ГОДИНИ
Лу Отенс, творац аудио-касете и пионир Це-Де технологије преминуо је
у 94. години у дому у месту Дуизел у северној Холандији, пренели су медији.
Отенс, који је желео да буде инжењер, почео је да ради за Филипс 1952.
године, а осам годинa касније већ је био шеф.
У року од годину дана он и његов тим су развили први портабл снимач
касета, који је продат у више од милион примерака, преноси сајт „Дач њуз”.
Две године касније је модификовао магнетофон и претворио га у касету,
преноси Танјуг.
Много година касније, Отенс је почео да развија Це-Де технологију
за компаније „Сони” и „Филипс” и она је продата у више од 200 милијарди
примерака.
У пензију је отишао 1986. године, али је све време одбијао да преузме
заслуге за учешће у технолошкој еволуцији, која је милијардама људи
омогућила да слушају музику.
„Све је то био тимски рад”, говорио је Отенс.
Извор: Политика

северозападној обали Мртвог мора.
Текстови су од великог историјског
и религијског значења пошто садрже
једине познате преживеле копије
библијских докумената насталих
око 100. П. Н. Е., те садрже доказе
о значајној разноликости вере и
праксе унутар касног јудаизма.
Написани су на хебрејском,
арамејском и грчком језику, већином
на пергаменту, али неки су написани
и на папирусу, преноси Танјуг.
Извор: Политика
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„ЛАГУНА“ И „КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

НОВО ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКОМ АФОРИСТИЧАРУ

ТРИЛЕР „ПОСЛЕДЊА ГОСПОЂА ПАРИШ“
Бестселер Последња госпођа Париш
преведен је на више од двадесет језика и
одушевио је читаоце непредвидивошћу заплета,
слојевитошћу ликова и дубоком психолошком
позадином.
Роман је написан под псеудонимом Лив
Константин, иза којег стоје две сестре, Лин и
Валери Константин. Ауторски тандем одушевио
је публику романом Последња госпођа Париш,
који је само у Сједињеним Државама, где
ауторке живе, продат у више од пола милиона
примерака. Чувена холивудска глумица Рис
Видерспун изабрала је ову књигу за свој
читалачки клуб „Hello Sunshine“.
Између шокантних открића и мрачних тајни,
овај напети психолошки трилер о жени која
не преза ни од чега натераће вас да задржите
дах до последње странице. Амбер Патерсон
досадило је да буде невидљива, неважна,
превише небитна да би је приметили. Заслужује
више, живот пун новца и моћи, какав има Дафни
Париш, богиња плаве косе и блиставих плавих
очију. Сви у Бишопс Харбору, ексклузивном
насељу у Конектикату, сматрају да Дафни,
светска жена и филантроп, и њен муж Џексон,
неодољиви милионер, изгледају као пар који је
изашао право из бајке. Завист прети да прогута
Амбер... али она има план. Анонимна девојка
из провинције претвориће се у жену која ће
учинити све да постане нова госпођа Париш.
Наравно, проблем је прелепа Дафни и то што је
њен муж Џексон лудо заљубљен у њу, али Амбер
неће одустати због такве препреке. Увући ће се у
њихов живот и почети да вуче конце у пажљиво
смишљеној игри.
Чувени магазин Пеопле истиче: „Последња
госпођа Париш је фантастичан трилер!
Обожаваћете сваки ђаволски преокрет.“
Психолошки трилер Последња госпођа
Париш, који нећете испустити до самог краја,
можете купити путем сајта www.vulkani.rs.
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„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА КУЛА“
НАГРАЂУЈУ
Издавачка кућа „Вулкан“ и „Вршачка кула“
обезбедили су поклоне за своје читаоце. Овог
пута ћемо два љубитеља књиге који пошаљу
имејл на адресу citajmokulu@gmail.com
обрадовати књигом „Последња госпођа Париш“.
У прошлом броју поклањали смо књигу
„Догмен: пуштен с ланца“, освојиле су је наше
читатељке Маринета Суса и Драгана Грбић.
Честитамо!

KЊИГА ЗОРАНА ЂУРОВИЋА У
УЖЕМ ИЗБОРУ ЗА КЊИГУ ГОДИНЕ
Жири Београдског афористичарског
круга одлучио је да овогодишњу
награду за најбољу књигу афоризама
која од 2016. године носи име „Раде
Јовановић“, у знак сећања на познатог
српског сатиричара и афористичара,
додели
познатом
српском
афористичару Ђорђу Оташевићу из
Београда.
У ужи избор стручни жири је после
прочитане 43 књиге афоризама из
Србије, БиХ и Црне Горе одлучио да
изброји 7 књига међу којима је и нова
књига вршачког афористичара Зорана
Ђуровића под насловом „И шта сад“.
- Пресрећан сам што сам практично
само за годину дана, од марта
прошле до марта ове године по
други пут у ужем избору за најбољу
књигу године. Претходне године са
„Размишљаоницом“ а сада и са „И шта
сад“ . Заиста велики успех за мене, а
надам се и за културну сцену нашег
града кога већ 4 године узастопно
са поносом представљам на Сатира
фестивалу на који се позивају најбољи
афористичари бивше Југославије.
Велика ми је част и задовољство јер
је ово признање од колега знак да сам
задржао ниво квалитета афоризама

из претходне књиге и да ме уважене
старије и познатије колеге цене. Тим
пре што број нових колега, а све више
и колегиница, расте из дана у дан што је
веома добро за афористичарску сцену
Србије, како због чињенице да ће из тог
квантитета сигурно нарасти квалитет,
тако и због неговања критике мисли и
односа према разноразним негативним
појавама у друштву. Претходна година
ми је била фантастична, потрудићу се
да и даље наставим у том смеру. Радим
најбоље што могу и надам се новим
успесима, боље рећи , верујем и сигуран
сам у њих - рекао је Зоран Ђуровић.

АФОРИЗМИ
ЗОРАНА ЂУРОВИЋА ИЗ КЊИГЕ
„И ШТА САД“
- Срби су увек имали муке да докажу
своје патње.
- Ко умије њима двије. Функције.
- Ако овај вирус настави да мутира
преживеће само мутанти.
- Имамо врхунске стручњаке. Авај, и
медиокритети су нам врхунски.
- Гладног је најлакше превести
жедног преко воде.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (108)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ИСКУСТВО
УМЕТНОСТИ У ДОБА КОРОНЕ

У својим путописима Марко
Поло причао је како су се на Тибету
монаси летели, медитирали. У
Индији су мудраци тежили Нирвани,
недостижном стању духа, мира,
равнотеже врло препоручљивом за
надобудне, талентоване и опасне
свих врста са вишком идеја у једном
друштву где су границе међу људима
и порције живота непроменљиво
одређене. Многа друштва разним
друштвеним триковима које ми
називамо
постмодерне
културе
успевају да задрже статус кво и омету
промене и губитке привилегија.
Пајин Триптихон је једна мирна
слика која би се из данашње позиције
могла назвати футуристичком да

није документ прошлости. Можда
долазе посткоронарна времена у
којима ћемо сањати време спокоја и
сигурности којим одише Триптихон.
Уметничка искуства су као никад
раније доступна и као никад раније
запостављена. Одсутни смо сами од
себе уверени да боље место у свету,
који није куцао кад је ушао у наше
животе, не можемо ни сањати.
А и кад би пожелели промене,
каквим знањима и способностима
располажемо, сва истина света
којом нас бомбардују мреже загуше
светло да се искобељамо из тих
истина. Уметност је исконски учитељ
заузимања
става и превртнички
тренинг у временима промена.

Уметничко искуство је најмање
агресиван и болан начин активирања
своје креативне менталне хемије,
тог пријатељског океана који нас
послушно храни и кад ми одбијамо
његове плодове.
Уметност
нас
достојанствено
доведе до вратанца наше сопствене
духовности којом евидентирамо
да смо
покренули процес
креативне хемије, како би то рекли
неурохемичари.
Један
социолог
закаснело
констатује да смо се обучавали за
употребу свих могућих справа, вожњу
свих возила, да знамо капе многих
градова, али никад нас нико није учио
како се сурфује по таласима нејасних

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

сигнала наше интуиције, како се
вози кану крхке свести ка беспућима
океана наше духовности где вребају
експлозије хемије разних врста које
ми видимо као сигнале за одустајање.
Таоци смо бирократске хијерархије
наше менталне мреже, лепршави
простор речи, симбола, слика
тешко декодира мудре снажне
неприкосновене сигнале креативне
хемије нашег духа. Предводилац је
увек уморан, одсутан или се забавља
па у сопственом свету остајемо
дубоко и губитнички подељени. Рука
и мач никако да се споје. Они срећни
власници спонтане емоционалне
интелигенције господаре запуштеним
душама.
Т. Сухецки

АГЕНЦИЈА
МАГИБАШТА 013 ВРШАЦ
Уређење, одржавање зеленила и зграда
врши услуге фирмама и приватним
лицима.
Опремљени смо машинама за одржавање
зеленила.

Тел. 060/0806872
013/806-872
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

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

vrsackakula@open.telekom.rs
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
На
продају
кућа
на
спратлегализована,
са
свом
инфраструктуром, Трг А. Лукића. Тел.
064/280-5881
Лепа породична кућа на доброј
локацији, стамбени простор 100м²,
двориште са летњом кухињом и шупом,
велика ограђена башта. Тел. 063/1303001
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. Тел. 063/8770604.
На продају спратна кућа 240
м²са сутереном и 3 ари плаца, одмах
усељива у Карпатској у Вршцу. Цена
63.000 €Тел.060/083-9339
Продајем кућу у изградњи сива фаза
на Гудуричком путу. Тел. 069/354-5058
Продајем двособан комфоран стан
од 66 м² на 4. спрату на Омладинском
тргу бр. 15. Тел. 063/851-2
Нова спратна кућа у Вршцу са две
одвојене целине 2 х70 м²код Хемограда
са великим плацем. Тел 060/491-1005
Продајем локал од 23м2 са
подрумом од 16,6о м2 и таваном од
23,15 м2 у Стеријиној 53 а, у Вршцу. Тел.
060/094-0333.
Продајем кућу у Влајковцу улица
Железничка 34. Тел. 064/826-3038.
Продајем кућу у Иланџи са нус
просторијама и плацем. Тел. 063/1815504.
Кућа центру Иланџе старија кућа
на продају. Цена договор. Тел. 063/7440598 и 013/836-340.и, у центру ул.
Светозара Марковића на продају, цена
повољна. Тел. 063/744-0598
Продајем плац 12 ари у Павлишу
(грађевинска зона), улаз у Павлиш. Тел.
062/329-812.
За продају кућа на селу 9 км од
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел.
013/830-753
Продајем кућу улица Златиборска
Вршац. Тел.060/414-1266
Повољно продајем кућу у Банатској
Суботици са легализованим помоћним
објектима (штала, свињци, летња кујна,
амбар на пола ланца земље) и 0,5 ха
земље. Тел. 060 30 80 333.
Купујем кућу чврсте, новије
градње, предност шири центар, брег
приступачан прилаз. Тел. 064/879-5697
Купујем већи конфоран стан са
лифтом, новије градње, предност
центар. Тел. 064/879-5697
Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ²,
једнособан 46 м². Тел. 833-478
Продајем кућу у Горанској улици на
лепом месту код„Виле брег“ или мењам
за одговарајућу. Тел. 064/375-9459
Продајем
четворособни
стан
Број
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71м², ул Војводе Книћанина 70. Тел.
064/2582696 и 807-585
На продају викендица у Думбрави
112 м²(сутерен плус приземље) на
плацу од 5517 м². Тел. 064/585-2997
На продају кућа у Вршцу, Његошева
улица, укупна квадратура 420 , стамбена
175. Цена 36.000 евра. Тел. 065/576-8208
Продајем кућу у Дужинама, 1200 м2,
са плацем од 30 ари. Укњижено. Цена
по договору. Тел: 063/425-334
На продају хектар земље потез
Јарак поред обилазнице за Павлиш.
Тел: 064/512-8473, 063/559-577.
На
продају
викендица
на
Маргитском путу са помоћним
просторијама, њивом и воћњаком.
Повољно. Тел: 060/464-6558.
Продајем двособан стан са гаражом.
Цена по договору. Тел. 064/2392587
Продајем плац 6.5 ари, са кућом,
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел.
063/575980
Купујем кућу чврсте градње у
Павлишу са баштом до 13.000€. Тел.
064/9548698
Продаје се кућа од 110 м² на плацу
440 м². Вршац, Светозара Милетића 82
Продајем двособан стан са гаражом.
Цена по договору. Тел. 064/2392587
Продајем кућу у Душановцу, 200м²,
са плацем од 30 ари. Укњижено. Тел.
063/425334
Стан за продају од 42м², центар,
приземље. Тел. 064/1979069
Плацеви за продају на три локације
од 500 м² до 3000м². Тел. 064/1979069
Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг
Андрије Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Продајем плац 5 км од центра
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна,
виноградарска
кућица,
градски
водовод. Тел. 060/7401, 013/401210 и
060/1671519
Продајем плац у Уљми, врт у селу,
површина 46,54 м², асфалт, струја, плин.
Погодно за магацине, уз асфалт.Тел.
061/1530800
Продајем двособан стан 64 м² на
Војничком тргу. Хитно. Тел. 064/2355436
Продајем плац на потезу Широко
било 2300 м², пола плаца под шумом, на
плацу темељи. Погодан за пчеларе Тел.
065/3454538
Продајем плац у Сочици, на
одличној локацији, и продајем агрегат
за струју 1,5 кw. Тел. 065/3454538
Кућу у Маргити купујем, са баштом
и са двориштем. Тел. 063/482418 и
064/3892738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел.
064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан
за пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15,
Гудуричко насеље. Тел. 064/2805862
На продају кућа 51 м² на плацу од 20
ари. Гудурички пут бб. Тел. 064/2111774
Мењам плац у ширем центру
града за мањи стан, има комплетну
инфраструктуру. Тел. 063/8310629
Кућа на продају Јелене Варјашки
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
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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.

32 Вршац, може и замена за стан. Тел.
061/1677066.
Продајем плац у Купинику 99 ари
у грађевинској зони, ул Кордунска 88,
асфалт до плаца. Информације у Воводе
Степе Степановића 3/8, Крнетић. Тел.
065/9912133
Продајем 60 ари на вршачком брегу,
потез „Павлишко брдо“. Тел. 013/401210, 060/7410210 и 060/1671519.
Продајем плац у Војводинцима
поред Kараша идеално за пчеларе или
викендаше. Тел. 063/8326918.
На продају кућа у Великом
Средишту са локалом и подрумом, у
центру села. Тел: 060/35 - 23 – 540
Мењам двособан стан у Нишу
(спрат куће) за сличан у Вршцу. Тел.
064/1850079 и 061/6637650.
Продајем викендицу на ковиначком
путу код раскрснице Кајтасово, 50 м
према Ковину . Тел. 065/9912133
Спратна кућа на продају у Вршцу, ул
Милоша Црњанског 15. Повољно. Тел.
063/1214367
Кућа на продају, друга зона Вршац,
усељива, две стамбене јединице под
истим кровом. Укупна квадратура 420,
стамбена 175. Тел. 0655768208
Купујем
пластеник
средње
величине.
Тел.
064/4856810
и
064/5315176
На продају саднице лешника,

или малу кућицу за педесетак евра или кућу
за чување. Тел. 061/8139998
Издајем намештен дворишни стан у ул.
Хероја Пинкија за запослене самце, самице,
брачни пар без деце. Тел. 063/8103228
Издаје се намештен стан у кући
ул. Сремска бр5, у бизини ДИС-а. Тел.
063/8860704.
Потребан једнособан стан у згради за
издавање. Тел. 062/403127
Потребан намештен или полунамештен
једнособан стан у згради. Тел. 063/8069409
Издајем кућу комплетно намештену са
мус просторијама. Тел. 063/8829782.
Потребна
намештена
или
полунамештена кућа на издавање на дужи
период, трочланој породици. До 100 евра.
Тел. 064/3621423.

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно. Тел.
064/4930226.
ОСБ
плоче
за
подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.Тел.062-437236
На продају храстова бурад за ракију,
вино 60л и 80л очувана, регал трокрилни,
косачица бензин Томосова. Цена по
договору. Тел. 066/411496.
Продајем виноград 500 метара од
раскрснице за Мало Седиште 100 метара

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
смокве, вишње, брескве. Тел. 837-631 и
061/3004439
Продајем плац на Белуци, у
Павлишу,површине 16,36А. Цена по
договору. Тел. 066/8811062
Плац на продају близу центра града.
Тел. 063/8310629
Продајем трособан стан 70 м² са
великим двориштем. Тел. 061/6509999.
Продајем гарсоњеру у Београду,
Карабурма, 25м².Тел. 063/76315
Продајем мању кућу и 10 ари плаца
у Прњавору или мењам за стан у Вршцу.
Тел. 069/721949..
Купујем двособан стан са лифтом
или на првом спрату, новије градње
са гаражом, шири центар. Тел.
062/1870271.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издаје се гарсоњера у центру града,
одвојен плин, струја. Тел. 064/2960285
Издаје се локал , 30 м² у центру Вршца,
Стевана Немање 14. Хитно и повољно. Тел.
064/1513853
Радионица за издавање, добра локација.
Тел. 064/1979069
Издајем намештен једнособан стан у
приземљу нове зграде у Мирјеву, последња
станица аутобуса 27. Тел. 064/ 2599960
Брачни пар тражи једнособан намештен

од главног пута, габарита 100 х 20 мтара. Тел.
063/7306041
Радила бих кућне послове и чувала децу.
Дајем часове енглеског језика основцима и
продајем гардеробу мањих величина. Тел:
069/62-66-99.
На продају ловачки карабин 30-06 са
оптиком, ловачка пушка ТОЗ-34Е калибар 12,
ловачка пушка хамерлес-застава калибар 16,
тел: 013/836-584, 064/27-17-088.
Продајем дрвену кухињу, велики
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221-610.
Продајем оригинал Вилерове гоблене и
трпезаријске хеклане столњаке. Тел: 064/4695-175.
Продајем ливене роштиље 58Х60 и
60Х65цм. Машину за прање судова, половну.
Тел: 013/833-524.
Продајем лустере, већу плафоњеру,
столице на расклапање, колица за пијацу,
комплет кухињу 4м дужине, кацигу,
жардињере, сет клуб сточиће, брзинац
бицикл. Тел. 064/1830018
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац.
Гвоздени зидни старински чивилук, два
стабла лимуна у плоду. Тел. 064/9407095
Продајем нову циглу. Тел. 0600837418
Продајем сто и столице. Тел. 642262888
Продајем угаону гарнитуру нову,
микроталасну, два штапа –мушица, лов
пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат уз дозволу.
Тел. 064/3858314
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МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Продајем писаћи сто са три фиоке
(прављен) и два нова кауча.Тел. 0645/9174777
Продајем „адаптер“ за вц шољу, то је
за лица која имају проблема са куковима,
монитор
за
компјутер,
телевизор,
хармонику(малу) за мањи узраст. Тел.
060/0833293.
Продајем кокошке расе италијанке,
угаону гарнитуру (нова) тепихе 5 комада. Тел.
064/4902239.
Продајем кауч на развлачење у добром
стању. Тел: 060/8070-158.
Продаје сто и 6 столица, сто је са
стакленом плочом вреди видети. Тел.
064/4902239
Два дечја креветца са мадрацима на
продају и колица дечја. Тел. 063/1123270
Продајем јаја јапанске препелице ком.,
већа количина договор. Тел 060/3000704
Продајем стаклени балон 50л, пластичну
бурад за ракију 50 л, половну зимску и
летњу гардеробу, саксијско јапанско дрво.
Повољно. Тел.013/2105429
Грађевински
послови
повољно(бетонирање, кровне конструкције,
зидање, малтерисање, стиродур фасаде)
квалитетно. Тел. 061/2656204
Поклањам трпезаријску витрину и један
кауч на спуштање. Тел. 013/2105429
На продају ланац и по земље вечито,
вршачки атар потез Јабучко поље.
Тел.064/9541284и 013/2105070
Продајем казан за печење ракије 120 л,
превртач са новом фуруном од 3 мм лим и
дном од 3 мм. Продајем кауч као нов, велики,
на клик- клак. Тел. 065/88-06- 652.
Бицикл само 3.000 дин, сат Фосил, нови
повољно, светларник 1,40х2,50 м, балконска
врата 2 ком. 2,0х0,70 м, прозор са ролетном
1,60х1,20 м, канте за маст разне велилчине.
Тел. 064/4256130
Пекарске пећи за продају. Тел.
064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт на 4 м
висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају, трофазма
од 350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар са круном
купујем (чисте). Тел. 064/1979069
Вибро сто за производњу бетонске
галантерије продајем. Тел. 064/1979069
Електрични шпорет на продају у
одличном је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља,
машину за сушење веша очуване и исправне.
Тел. 066/8013286
Припрема
из
математике
за
Електротехнички факултет Нови СадЗрењанин. Тел. 013/2839461
Пажња, продајем оргинал домаћи сапун,
Тел. 061/2406285
Продајем маскирни комбинезон и
прслук за ловце и риболовце, чизме бр 42
нове, 3 штапа за пецање „Робинсон“ нови.
Тел. 061/2406295
Продајем ручни фрижидер са боцом од
25 литара, нов, VOX –цд радио плејер нов,
ручни миксер са посудом, саморезница,
тостер, грил, ел. роштиљ. Тел. 064/3906276

Продајем веш машину Беко мало
коришћена, електрични шпорет, полован,
фрижидер мањи, две нове плинске пећи
Алфа, две пећи на дрва нове, трпезаријски
сто и 6 столица. Тел 064/3806276
На продају две електричне плафоњерке
грејалице, 80w, руска производња „Инлајн“
Тел. 065/3355343
Продајем половни фрижидер, рерна са
две рингле, бојлер 60л. Тел.065/2839461
Њива
поред
асфалта
ВршацПландиштепродаја близу града. Тел.
064/1979069
Продајем вакумирана балконска врата
са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел.
064/6357325
Продајем плинску пећ велика (6),
повољна за сале и продавнице, исправна и
мало коришћена. Тел. 061/1125698
Продајем четворокрилни и двокрилни
прозор са ролетнама и Иве Милутиновића
57. Тел. 013/834-061
Продајем 4 краве и два телета у Малом
Жаму. Тел. 013/838-439 и 064/3852933
Продаје се собни регал, трпезаријске
витрине(3 ком), трпезарјиски сто, мини
машина за прање судова (4 комплета) Тел.
069/1117040.
Припрема
математике
за
електротзехнички факултет у Новом саду и
Зрењанину. Тел. 065/2839461
Купујем брилијант минђуше по могућству
стари тип . Тел. 833-524 и 064/4695175
Продајем гробницу
већу на
православном гробљу уз Павлишки пут. Тел.
063/7375149
Продајем нове некоришћене полице за
кућну библиотеку. Тел. 064/4124994
Обављам посао уношења и слагања
сечених дрва. Тел. 064/4124994 и 063/8961606
Радим послове сређивања куће и
пословних просторија. Тел. 063/1842709
Продајем француски лежај од еко коже,
нов. Тел. 063/1121270
Комплет судова од
росфраја 16
делова,бергхоме цена 10.000 дин, ланци
за снег некоришћени више врста. Тел.
063/1077271
Купујем
исправну,
мању
камп
прикколицу. Тел. 013/401210 и 060/1671519
Продајем нову туш каду 80х80 цм
некоришћена, трпезаријски
сто на
расклапање, електрични шпорет нов
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел.
064/4695175 и 833-524
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са
поткровљем испод целе куће подрум и
бушени бунар. Тел. 064/4695175
Плинске пећи и бојлери на продају све
исправно. Тел. 064/3892738
Вршим поправку плинских пећи, бојлера,
решоа, шпорета и др. Тел. 063/482418
Купујем плинске пећи и плинске бојлере,
неисправне због делова. Тел. 063/482418 и
013/861419
Продајем метални порман са три
крила погодан за држање наоружања или

гардеробе. Тел. 065/8806652
Продајем абрихтер са циркуларом и
чеоном бушилицом – мотор трофазни. Тел.
063/308331
Продајем медицински кревет са
електроподизачима,
антидекубитни
душек, лежећи масажер и Zepter therapy air
пречистач ваздуха. Тел. 063/8208532
Продајем одличну ракију од шљиве,
кајсије, крушку и грожђа. Тел. 065/2579100
На продају круњач и прекрупач
Пољострој, дизел мотор Ломбардини 12 кс
нов. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене тегле
са поклопцем. Тел. 063/308331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито за
клање и тучани казан. Тел. 063/308331.
Продајем круњач прекрупач Лифам,
сетвоспремач 2,9 м. Тел. 063/308331
Продајем моторну тестеру Sthil MC 341,
исправна, очувана повољно Тел.0638420246.
Продајем
пластеник,
метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел. 063/8420246
Радим послове везане за дрва, шут, ризлу
и избацивање непотребних ствари. Тел.
064/4124994
Продајем пнеуматску сејалицу ОЛТ и
трактор Р-64. Тел. 065/2579100
Спремам станове, куће и пословне
простореије. Тел. 063/1842709
Купујем пластеник мање површине до 60
м². Тел. 066/411496
Продајем нове очуване полице за кућну
варијанту. Копус иверица-сонома храст. Тел.
064/4124994 и 063/8961606
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/2839461
На продају лежећи масажер, масажер за
стопала и масажер за врат. Тел. 061/6806244.
Продајем термо пећ, пинску пећ,
грејалицу на струју, машине за шивење (Багат
и Сингер), телевизоре, дечија дубока колица
и носиљку за бебе. Тел. 013/830753
Продајем два прозора 120х140, врата,
регал, гарнитуру кожну, кристални лустер 2
ком. сто и 4 столице. Тел. 834-586.
На продају вертикални замрзивач,
усисивач Кирби, хаварисану 128, трофазне
електромоторе. Тел. 064/2355436
Потребна жена за рад и помоћ у кући,
доћи лично у Пекару Дукат , улица Гаврила
Принципа 35.
Ситуирана породица са препорукама и
великим искуством жели да обавља дужност
гледања и чувања старије особе у замену за
стан или кућу уз договорени пробни период.
Тел. 064/4822535.
Продајем два кревета за 7000 дин. Тел
064/1516798.
Продајем комбиновани креденац, тепих
3х2 м, три тв сточића, лустер са 5 кугли,
дводелну судоперу, мали прозор 60х60 цм са
стаклом и шалоном. Тел. 061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један бакарни и
емајлирани казан, фуруе и корито за клање
свиња. Тел. 064/3962064.
Продајем орахове трупце. Тел.
060/1671519 и 013/401210.

На продају фрижидер (расхладна
витрина) Тел. 0638829782
Желим да чувам старије особе у замену
за стан или кућу уз договорени пробни
период. Тел. 061/8139998.
На продају тв „Самсунг“ керан 37 цм. Тел.
063/8961606 и 064/4124994.
Вршим услужно култивирање башта и
одвожење биљних остатака. Тел. 060/0806872
и 013/806-872
Озбиљан мушкарац жели да упозна
озбиљну жену до 35 година ради везе или
брака. Тел. 061/6832086
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по
договору изгледају као нове, Тел. 837-631 и
064/2805862
Вршим услуге педикира (сређивање
пета, сечење ноктију) Тел. 065/2821388
Продајем 2о ари и 69 м² у Месићу, потез
Думбрава. Тел. 013/2105496 и 0637873100.
Продајем њиву код Гребенца, поред
канала ДТД, 50 ари. Тел. 063/8326918
18-то недељнљ коке носиље, товне
пачиће, гушчиће, једнодневне товне
пилиће, једнодневне женске пилиће
(носиље), домаће једнодневне пилиће.Тел.
064/4256130
Продајем тракторску прискалицу 440л.
„Агромеханика“ Крањ и расипач минералног
ђубрива. Тел. 065/2579100.
Шишање и бријање на кућној адреси,
стари, непокретни. Тел. 062/408880.
Чишћење тавана, подрума, шупа,
молерско-глетарски радови, фарбање,
претресање кровова и каљева. Лаки сваки
посао завршава лако. Тел. 061/1036528 и
0638378602

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

.
Продајем Опел Вектру А у исправном
стању, нерегистрован, мотор добар. Тел.
064/1432911
На продају ауто марке Фиат
Чиквеченто 900м³, регистрован до
маја 2021. године, 2003. годиште. Тел.
066/8013286
Мазда 626 у возном стању,
нерегистрована.Тел. 064/5125724
На продају хитно и повољно лака ауто
пиколица АТП 460 гаражирана и очувана,
под ребрасти лим ојачана конструкција.
Тел. 064/6585499
Продајем ауто приколицу, квалитетну
(амортизери – федери - гибњеви)
нерегистрована.
Повољно.
Тел.
061/1530800
Продајем гаражу за кола у центру
Пландишта. Тел. 063/8829782
На продају ауто приколица од
поцинкованог лима, цистерну са пумпом
4.500 лит. Тел. 063/1867385
Продајем Сузуки Марути, 1997.
годиште, регистрован до августа 2021.
Тел. 060/0345801

ВЛАДАН МАЈСТОРОВИЋ

ДУШАН ХЕЂЕШИ

Последњи поздрав од Адриана, Вашалића, Ћосе и Вршачке интернет
заједнице.

Без тебе смо већ 15 година, али никада нећемо остати без успомена oне
ће нам помоћи да твој велики дух учиномо вечним.
Твоји Бугарчићи.

(1967 – 2021)
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НОВА ПОСТАВКА У ГАЛЕРИЈИ У ИЗЛОГУ

ИЗЛОЖБА ДИАНЕ ПЕТРОВИЋ „ВРЕДНОСТИ“
Културни центар Вршац у Галерији
у излогу представља младу вршачку
ауторку Диану Петровић. Изложба
под називом „Вредности“ од 15. марта
налази се пред публиком.
„У данашњем друштву које
ствара огромну количину отпада
рециклажа је постала основна акција
заштите животне средине. Унутар
овог подручја појавила су се два
приступа, даунсајклинг (downcycling),
односно рашчлањивање производа
на различите елементе како би
били поновно искоришћени, и
апсајклинг (upcycling), процес у
коме се додавање вредности врши
за сваки елемент кроз поновну
употребу. У првом је деструктивни
циклус
успорен,
али
настали
предмети губе квалитет као резултат
процеса, док у другом добијају
вредност захваљујуц́и креативној
интервенцији. Поновна рециклажа
довела је до појаве уметничког
покрета познатог као рециклирана
уметност – уметност надоградње
или уметност рециклирања – који
тренутно надахњује многе уметнике
широм света својом критичком
поруком у вези са прекомерном
потрошњом и загађењем животне
средине. Ова врста уметности настоји
да отпад као што су папир, картон,
дрво, стакло, пластика, метали и
гума трансформише у уметничка
дела.
Концепт
превазилази
конвенционално
рециклирање
материјала стварањем предмета
који премашују економску, културну

и социјалну вредност оригиналног
производа. Радови које млада
вршачка ауторка излаже у Галерији
у излогу и сама тема изложбе под
називом „Вредности“ управо су
израз љубави према биљкама и
животињама, као и забринутости за
њихову, па самим тим и будућност
човечанства.
Све
илустрације
израђене су од већ коришћених и
одбачених предмета и материјала,

како би се нагласила неопходност
штедљивости и захвалности према
свету који нас окружује“, каже се у
рецензији изложбе.
Диана Петровић рођена је 1990.
године у Вршцу. Завршила је средњу
школу за дизајн „Богдан Шупут“ у
Новом Саду као техничар графичког
дизајна. Излагала је самостално и на
колективним изложбама, а потписује
и илустрације плаката за неколико

позоришних представа и књига.
Илустрацијом се бави од најранијег
детињства. Поред илустрације бави
се и журналисичком и уметничком
фотографијом и вајарством. Осим
визуелним уметностима бави се
и глумом и певањем. Страст и
инспирацију проналази у љубави
према екологији.
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ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА У „АПОТЕЦИ НА СТЕПЕНИЦАМА“

„УМЕТНОСТ АПОТЕКЕ – ОД БИЉКЕ ДО ТАБЛЕТЕ“,
АУТОРКЕ ЉИЉАНЕ БАКИЋ

Прошлог четвртка је у згради „Апотеке на
степеницама“, објекту Градског музеја Вршца,
отворена изложба „Уметност апотеке - од биљке
до таблете“, ауторке Љиљане Бакић. На изложби
су представљени предмети из збирке предмета за
историју здравствене културе.
Колекција је сложена и током година се
повећавала, а увећава се и данас поклонима
појединачних предмета, књига или архивских
материјала, као и целог насљеђа апотекара који су
тиме желели да трајно сачувају све оно што може
доприниети проучавању фармацеутске историје.
Збирка представља изузетно важну колекцију кроз
коју се уз непосредно детаљно истраживање и
презентацију резултата може прецизно утврдити
развој фармације на подручју Војводине и шире.
- Велико је задовољство посетиоцима да
поново отворе врата једне од најстаријих и
најрепрезентативнијих зграда у Вршцу. „Апотека на
степеницама” краси наш град од средине 18. века,
а већ деценијама је споменик културе од великог
значаја и једно од места које се незаобилазно
посећује у нашем граду. Отварањем данашње
изложбе приказујемо дугу фармацеутску традицију
у нашем граду, али и побољшавамо културну и
туристичку понуду Вршца. Желимо да све наше
знаменитости буду доступне нашим суграђанима,
али и свим посетиоцима, а поновно отварање
„Апотеке на степеницама“ је само први корак у
томе – поручила је приликом отварања изложбе
градоначелница Вршца Драгана Митровић.
- Апотеке су често привлачиле пажњу јер нису
биле само места на којима се могао набавити или
купити лек, мелем или било које друго средство
против бола. Интригирале су ентеријером,
мирисима који су из њих допирали, разноразним
бочицама којих је било на све стране, препаратима

који су се правили, као и причама које су о
њима кружиле. Према апотекарима људи су
гајили изузетно поштовање, често и веће него
према лекарима. Осим тога што су се бавили
медицином и фармацијом, били су запажени и
у другим сегментима и активностима. У Вршцу,
традиција апотекарства дуга је више од два века.
Наша „Апотека на степеницама” са очуваном
фармацеутском збирком и мобилијаром од 18. до
половине 20. века, на оригиналној адреси, је данас
једина на подручју Србије која се налази у музејском

простору. Од велике важности је да се ова колекција
сачува од заборава и остави генерацијама Вршчана
које долазе – изјавила је ауторка изложбе, музејски
саветник Љиљана Бакић.
Отварањем ове изложбе, депанданс Градског
музеја „Апотека на степеницама“ ће поново почети
са редовним радом, а врата за све посетиоце биће
отворена сваким даном осим уторка од 12:00 до
18:00, док ће се улазница продавати по симболичној
цени од 100 динара.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 11, БРОЈ 134. 27. МАРТ 1985.

САРАДЊА ЈЕ НАША УЗДАНИЦА
Молерско-фарбарска радна организација „Декор“ са
својих осамдесеторо запослених специјализована је данас за
обављање свих завршних радова у грађевинарству, уз настојање
да палету услуга још и прошири. Реч је о колективу који се већ
годинама одликује стабилношћу пословања, мада - гледано
у целини - припада грани која има пуно тешкоћа у садашњем
друштвено-економским, рестриктивним околностима...О томе

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (257)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

11. ВАРОШКО ГАЗДИНСТВО, ИМАЊЕ,
ОПШТА ПОРЕЗА, ВЛАСТИ.

како је „Декор“ током протеклих двадесет пет година успео да се
избори, не само за опстанак и развој, већ и за водећу позицију
у делатности у којој припада, разговарали смо са директором
Радне организације Петром Локасом.
- Пре свега, када се ради о настанку „Декора“, ваља имати у
виду да тај колектив пре 25 година није основала друштвенополитичка заједница друштвеним капиталом и друштвеним
средствима рада - наглашава Петар Локас - већ је то учинила
група занатлија, удруживши како одређена финансијска
средства, тако и свој алат.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 11, БРОЈ 134. 27. МАРТ 1985.

НОВА УСЛУГА, НОВА ПОНУДА
У настојању да стекне сва својства савремене и специјализоване
радне организације у својој грани, колектив „Декора“ је недавно
набавио опрему за обележавање хоризонталне сигнализације на
путевима, улицама, трговима, као и на ајродромима (на слици).
Реч је о маркираном строју, набављеном посредством љубљанске
„Автотехне“, широких могућности употребе. Прилагођена за
означавање црта ширине од 8 до 100 цм између точкова или са
бочним агрегатом лево и десно, ова машина је употребљива, како за

означавање путева, тако и за аеродроме. Имајући у виду ову новину
у свом услужном програму,“Декор“ је у међувремену начинио и
разаслао понуде заинтресованим организацијама и заједницама (за
путеве) на овом подручју

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Вирилци су: Виљем Адлер, Арон Андрејевић, Гејза
Берначки, Севастијан Брајних старији, Ђура Цвејић, Др.
Михајло Деметровић, Тима Деметровић, Јован Фишер, Др.
Александар Фиц, Јулије Фишер, Ника Формаћ, Јован Фухс,
Коста Гренчарски, Милан Ђорђевић, Јосиф Хеген, Карло
Хеген, Фридрих Хешл, Милан Јовановић, Карло Керер
млађи, Др. Александар Куктаји, Др Ђока Милосављевић,
Васа Младеновић, Љуба Недељковић, Коста Обрадовић,
Виљем Паст, Марко Первуловић, Светозар Пеша од Малог
Џама, Лазар Радак, Стеван Радак, Др. Карло Семајер,
Владимир Спатарију, Коста Стефановић, Милан Стојићев,
Севастијан Страх, Адам Тир, Антон Тир, Леополд Тир,
Карло Требалски, Михаило Вајферт, Антон Виндауер,
Јосиф Це и Јован Цофман 1).
Изабрани муниципални представници јесу: Гига
Андрејевић, Јован Барбуловић, Коста Богосављевић,
Севастијан Брајних млађи, Михаило Филип, Антон
Фриц, Герхард Гринвалд, Михаило Јост, др. Ђорђе
Јовановић, Јосиф Кемлер, Михаило Кесл, Јован Ледерер
млађи, Фрања Лајдл, Филип Лофл, Антон Луц, Светозар
Мандукић (†), Јосиф Марк, Јован Мајер, Јован Менцер,
Јосиф Најман, Иван Паунов, Лука Павков, Ђока Петровић,
Ника Петровић, Сима Петровић, Антон Пијекарски, Лазар
Попов (Гараш), Сава Радак, Едмунд Ритингер, Фрања
Ротлер, Адам Семајер, Аца Токин, Фрања Вагнер, Јосиф
Вамсер, Јован Вајферт (†), Јосиф Вајтершин и Петар
Вершинг 2).
Званичење и рад варошких органа за 1885. годину
показују ови податци:
1. У општи ексхибитни записник уведено је 8369 акта.
2. У екехибитни записник газдинског одбора 432 акта.
3. Код градоначелника 129 акта
4. Код варош капетаније 5888 акта.
5. Код газдинства 422 акта
6. Код општинског (багателног) суда 6944 акта
7. Код порезништва 2231 акт
8. Код порезничарског звања 535 акта
9. Код фискалата 593 акта
10. Код књиговодства 2600 акта
11. Код мерничког звања 267 акта
12. Код казначејства 1170 акта
13. Код сирочадског стола 1979 акта
14. Код шумарког звања 151 акт
О новчењу за 1885. годину узето је 59 момака и 17
заменика, свега 76 људи. А из ове четири класе узето је
укупно 610 војника.
Војници, који су узети у заједничку војску увршћени су
у 83. линијску пешадијску регименту грофа Дегенфелд Шомбурга (штабно место: Бела Црква, гарнизон: у Бечу),
а они, који су узети у домобранце, прибројани су 17.
тамишко-карашком домобранском батаљону.
О стању варошког чиновничког и послужитељског
особља, као и о њиховој наплати, даје нам потребна
извешћа ниже изложена таблица: 1 градоначелник 2000
фор., а ако је председник сирочадског стола, годишњи
додатак 300 фор., 1 велики бележник 1200 фор., 1
полицајни капетан 1200 фор., 3 већника (сенатора по
1000 фор. - 3000 фор., ако један од већника врши дужност
председника сирочадског стола, добије годишњи додатак
200 фор.

Код сирочадског стола: I. известилац 1000 фор.,
II. известилац је бележник сирочадског стола 900
фор.,1 казначејски благајник 1000 фор.,1 физик 600
фор.,1 мерник 800 фор.,1 казначејски и сирочадски
контролор 900 фор., 1 сирочадски куратор 800 фор.,
1 књиговођа 1000 фор., 1 архивар 900 фор., за случај
промене у личности 800 фор., 1 порезничар 1000 фор.,
1 сирочадски благајник 800 фор., 1 порезни контролор
800 фор., 1 фискални адјункт 700 фор., 1 подбележник код
муниципалне администрације 800 фор., 1 газда 800 фор.,1
шумар, који је за случај потребе дужан испомагати газду

600 фор.,паушал за коље 200 фор.,1 порезни официјал
600 фор., 1 полицајни потпоручник који је уједно и
поткапетан 800 фор.,1 ранар 400 фор.,3 канцеларисте по
450 фор 1350 фор., 3 канцеларисте по 400 фор. 1200 фор.,
1 марвени лечник 200 фор., 1 болнички газда 300 фор.,2
примаље по 60 фор. 120 фор., 2 разносача по 360 фор.
720 фор.,1 варошки наредник 360 фор., и стан у нарави,
1 каплар на коњу 360 фор., 2 послужитеља по 300 фор.
600 фор.,2 добошара по 240 фор. 480 фор., 4 полицајска
стражара на коњима по 312 фор. 1248 фор., 22 полицајна
послужитеља по 240 фор 5280 фор.,1 варошки баштован
400 фор., и стан у нарави, односно 100 фор, станарине. 4
стражара на торњу по 120 фор. 480 фор.,4 шумска чувара
по 240 фор. 960 фор., 1 болничарка 240 фор., и стан у
болници, 1 болнички послужитељ 120 фор.,3 чувара
магазина за дрво и сено по 160 фор. 480 фор.,и стан, 1
стрводер 40 фор.,и стан и пашу, 1 болнички берберин 36
фор.,.

1) Највише порезе плаћао је Коста Обрадовић-785 ф 43 нов. (просто) а најмање Севастојан Брајних, старији
-319ф.32 н. (просто)
2) На место умрлог Св. Мандукића и Јована Вајферта изабрати су 7. новембра за представнике Александар
Драгић и Јосиф Кирхгеснер, али до данас још нису верификовани
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СПОРТ
ФУДБАЛ КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ
24. КОЛО
Мачва - Чукарички			
Црвена звезда - Раднички (Н) 		
РФК Графичар – Земун		
Спартак ЖК - Војводина		
Младост (Л) - Партизан		
Телеоптик - Кикер			
Рад - Бродарац			
ОФК Вршац - Напредак		
Реал Ниш - ТСЦ			
Интернационал - Аполон 4		
1.Војводина
2.Партизан
3.Црвена звезда
4.Чукарички
5.РФК Графичар
6.Бродарац
7.Кикер 		
8.Земун 		
9.Напредак
10.Спартак ЖК
11.Младост (Л)
12.Телеоптик
13.Рад 		
14.Аполон 4
15.Раднички (Н)
16.ТСЦ 		
17.ОФК Вршац
18.Интернационал
19.Реал Ниш
20.Мачва 		
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3
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КОШАРКА
ФИНАЛЕ „КУПА МИЛАН ЦИГА ВАСОЈЕВИЋ”

АРТ БАСКЕТ СЛАВИ ПРВИ ТРОФЕЈ
ВОЈВОДИНА021 – АРТ БАСКЕТ 74:83 (19:18, 24:24, 17:18, 14:23)

Кошаркашице Арт Баскета освојиле су
у Вршцу Куп „Милан Цига Васојевић“ после
победе у узбудљивом финалу над новосадском
Војводином 021 и после заслуженог славља
сместиће у витрине први велики трофеј
у историји клуба. Завршни меч одлично
организованог турнира био је права посластица
за љубитеље кошарке, о резултатској
неизвесности најбоље говори податак да су
се екипе 22 пута смењивале у вођству а да је
резултат био 14 пута изједначен.
Војводина је мирније ушла у меч, повела
са 7:0, са друге стране Катарина Зец је после
три минута игре постигла први кош за Арт
Баскет и покренула свој тим тако да до краја
прве четвртине више нико од ривала није
стекао предност већу од два поена. Резултатска
клацкалица продужила се до краја првог
полувремена. Арт Баскет је у 15 минуту серијом
7:0 (тројка Буквић и кошеви Вучковић и Јанковић)
дошао до предности од 7 разлике (34:27), али су
Новосађанке узвратиле тројкама Мишељић и
Цукић за нови резултатски егал. На две секунде
пре одмора тројком Опачићеве Војводина је
стекла минималну предност (43:42).
Почетак другог полувремена донео је
наставак неивесности и наизменичне налете
обеју екипа. Најпре је Арт Баскет преко Катарине
Зец повео са 51:47, а Војводина узвратила са
две акције Адамовићеве чија су реализована
слободна бацања њеном тиму донела вођство
52:51. У последњих десет минута ушло се са
нерешеним резултатом 60:60.
Преломни тренуци утакмице били су у

РУКОМЕТ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 13. КОЛО
Младост - Црепаја		
Славија - Далматинац
Сента - Војвода Степа
Нафтагас - Сомбор		
Пригревица - Раднички
ЖСК 1955 - Будућност
Металац - ОРК Панчево

30 : 32
36 : 23
26 : 27
28 : 17
37 : 24
35 : 24
одложено

1.Војвода Степа
2.Славија
3.Металац
4.Пригревица
5.ЖСК 1955
6.Раднички
7.Црепаја
8.Сента 		
9.Младост
10.Будућност
11.Далматинац
12.ОРК Панчево
13.Нафтагас
14.Сомбор

1
0
0
0
2
2
1
0
0
1
1
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0
0
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8:5
8:2
4:9
4:3
одложено
одложено

1.Бечеј 2003
2.Лозница
3.Ивањица
4.Јастребац
5.Тиса 		
6.Лесковац
7.САС 		
8.Палеж 		
9.Форум 		
10.Бањица
11.Зуфо 		
12.Металац К.
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35. и 38. минуту када је Ања Буквић убациле
две тројке за Арт Баскет и донела свом тиму
предност од 7 поена разлике (78:71). Био је
то шок за Новосађанке које више нису имале
концентрације ни за осмишљене нападе а ни
за реализацију. Београђанке су мудро сачувале
стечену предност и заслжено се радовале
великом тријумфу.
Тренери ривала наравно у различитом
расположењу су коментарисали финале, али
у једном су били сагласни. Меч је био изузетно
квалитетан.
Велики прелазни пехар Купа „Милан Цига
Васојевић“ капитену Арт Баскета Снежани
Чолић уручио је председник Кошаркашког
савеза Србије Предраг Даниловић, а пехар у
трајно власништво победнику уручио је Борис
Васојевић. Најбоља играчица финала била је
Вишња Стефановић из Арт Баскета, награду
јој је уручила Тамара Радочај, помоћница
градоначелнице Вршца. Поред признања
Стефаовићева је добила и ваучер, поклон „СП
Ризорт“ за боравак на Старој планини. Најбољи

ПРИЗНАЊЕ
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА
СРБИЈЕ ТАМАРИ РАДОЧАЈ
И ПЛАКЕТА ГРАДУ
ВРШЦУ ЗА ОДЛИЧНУ
ОРГАНИЗАЦИЈУ
Кошаркашки савез Србије доделио
је специјално признање Тамари Радочај,
прослављеној репрезентативки, освајачици
златне медаље на Европском првенству и
спортисткињи која је у Вршац донела једину
олимпијску медаљу са Игара у Рију. Председник
Кошаркашког савеза Србије Предраг Даниловић
и потпредседница Савеза задужена за женску
кошарку, Ана Јоковић, уручили су Тамари
пригодан поклон, дрес са бројем 64, који
симболизује број утакмица у националном тиму
које је одиграла Радочај. Такође, Марко Рашић,
члан Градског већа Вршца задужен за спорт
примио је плакету Кошаркашког савеза Србије
за одличну организацију турнира и изузетно
домаћинство Града Вршца свим екипама
учесницама финалног турнира Купа„Милан Цига
Васојевић“.

Б О КС
ВРШЧАНКА НА БОКС РЕВИЈИ У ФРАНЦУСКОЈ

САНДРА МАРАН БИЛА БЛИЗУ
ПРВОГ ПРОФИ ТРИЈУМФА
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У суботу 13. марта 2021 у месту надомак
Париза, Val-d’Oise, у Француској одржана је
професионална бокс ревија у Хотелу Mairie de
Garges.
На
ревији
је
поред
домаћих
професионалних
боxерки
учествовала
чланица БК Гард Сандра Маран која је на овом
мечу наступила у бантам категорији -54кг, која
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10

је виша за 2 категорије од њене стандардне
папир категорије -48кг.
У борби против досад непоражене
француске такмичарке Johanne Wonyou,
имајући у виду разлику у телесној тежини,
пружила је одличну борбу и носила се са њом
све 4 рунде а изгубила је судијском одлуком на
поене.

С А В АТ Е
ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ЗА ВРШЧАНЕ НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ

ШАМПИОНСКА ЗВОНА ЗА МИЛИЦУ И АЛЕНА

У недељу 14. марта у Спортском Центру у
Руми одржано је Првенство Србије за млађе
јуниоре у саватеу. Пријавио се 15 клубова.
Најсупешнији је био КБС „Вождовац“ из Београда
са освојених 3 златних, 2 сребрене и 3 бронзаних
медаља а друго место деле БК Гард из Вршца и СК
Војводина из Новог Сада са истоветним бројем
медаља: 2 златне 1 сребрна и 1 бронзана,.
БК Гард је наступио са 5 такмичара од којих су
чак 4 се окитили медаљама и то:
Ален Лунгу златна 1. место -52кг, Милица
Павловић златна 1 место -65кг, Анђела

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА СРБИЈЕ 17. КОЛО
Ивањица - САС 		
Бечеј 2003 - Палеж 		
Зуфо - Лозница Град 2018
Тиса - Металац Колорадо
Лесковац - Форум 		
Бањица – Јастребац		

стрелац финала била је капитен Војводине
Јована Адамовић, са 31 поеном, признање је
примила из руку Тамаре Радочај.
Б. Ј.

Костадинов сребрна 2 место -70кг, Алеодор
Васић бронзана 3 место - 80кг, Анђела Баришић
дели 5-6 место -60кг.
Организатори првенства били су Савате бокс
клуб “Рума” и Савате Савез Србије. Покровитељи
првенства били су Министарство омладине и
спорта РС и Општина Рума. Врховни делегат
такмичења био је Миодраг Ракић из Руме а
врховни судија Маја Оџић из Новог Сада.
Такмичење је било организовано у складу са
безбедоносном ситацијом уз препоруке кризног
штаба без публике и са строгим мерама заштите.

Победници са овог такмичења представиће
нашу земљу на јуниорском Првенству Света у
асаут саватеу од 01-03. јула 2021. у Руми.

IN MEMORIAM

ВЛАДАН МАЈСТОРОВИЋ ВЛАСТА
(1967 – 2021)

У уторак, 16. марта изненада
је преминуо истакнути вршачки
спортски
радник,
директор
Кошаркашког
клуба
Вршац,
Владан
Мајсторовић
Власта.
Прошле недеље, на тестирању
уочи финалног турнира купа за
кошаркашице констатовано је да је

био позитиван на коронавирус.
Мајсторовић је на функцију
директора Кошаркашког клуба
Вршац именован августа 2018.
године. Спортску каријеру почео
је као играч у КК Вршац, био је
технико мушке и женске екипе
Хемофарма, а 2006. године, током

квалификационог циклуса за
пласман на Европско првенство
у Италији, именован је за техника
женске репрезентације Србије и
Црне Горе. Владан Мајсторовић
је један од идејних твораца и
оснивача Кошаркашког клуба
Кондивик који је касније променио
име у Лајонси и догурао до АБА
лиге.
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СПОРТ

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 22. КОЛО

НОВА ПОБЕДА ВРШЧАНА У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

САРАЈЛИН И ГРЕК ПРЕЦИЗНИ, ДЕБИ МЛАДОГ ТРЊАНЦА
ОФК ВРШАЦ – ХАЈДУК (К) 2:1 (1:0)

Вршац, Градски стадион, судија;
Саша Ранисавић (С. Митровица)
7, стрелци: Сарајлин у 39, Грек у
71. За ОФК Вршац, Вуковић у 85.
минуту за Хајдук, жути картони:
Миловановић, Илић (ОФК Вршац).
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б.
Благојевић, Стојковић, Качаревић,
Миловановић (од 46. Бељин), Грек
(од 80. Трњанац), Сарајлин (од 67.
Радисављевић), Жеравица (од 77.
Стојадиновић), Лазевски, Илић,
Вујић (од 77. В. Благојевић).
ХАЈДУК: Дринчић, Вујовић,
Шушњар (од 67. Вуковић),
Матијевић, Манојловић, Лаћарак
(од 75. Божовић), Слијепчевић
(од 46. Арежина), Рајковача,
Манојловић,
Масалушић,
Вујошевић.
Вршчани су лакше него пто
то говори резултат савладали
Куљане и наставили борбу за
позицију број два на табели. Већ
у првом нападу су изабраници
тренера Мијаиловића најавили
офанзиву и добру игру, Грек је
сјајном дубинском лоптом спојио
са голом Сарајлина, али је његов
ударац погодио стативу. Вршчани
су створили још неколико прилика,
пропуштали су их Качаревић и
Илић, шут Жеравице из слободног
ударца са 18 метара Дринчић је
зауставио парадом. Ипак, у 39.
минуту труд се исплатио , после
слободног ударца са леве стране
и одличног центаршута Вујића,
Сарајлин је спретно реаговао на

другој стативи и ефектно довео
ОФК Вршац у вођство. У наставку
је игра гостију без класичног
шпица са шест везних играча дала
резултат, Хајдук је успоставио
равнотежу на средини терена, али
су до прилика стизали Вршчани и
просто је невероватно како Илић у
65. минуту није искористио зицер.

Нашао се сам пред голманом, његов
шут завршио је преко пречке. У 71.
минуту пала је одлука, Бељин је са
своје половине сјајно пронашао
Радисављевића, овај је у спринту
био бржи од голмана Дринчића и
упутио центаршут у петерац у коме
се налазио најбољи играч меча,
Грек, и ушетао се у мрежу. До краја

меча тренер Мијаиловић указао је
прилику дебитатнту из класе 2004,
млади Трњанац одиграо је прве
минуте у сениорској конкуренцији,
а гости су у финишу дошли до
почасног поготка преко резервисте
Вуковића.
Б. Ј.

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ПРЕОКРЕТ ВРШЧАНА У ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ
ОФК ВРШАЦ – НАПРЕДАК 3:1 (0:1)

Влајковац, стадион Јединства, судија: Душан
Белић (Зрењанин) 7, стрелци: Чупић у 55,
Марковић у 58. и Делић у 69. минуту за ОФК
Вршац, Милићевић у 20. минуту за Напредак,
жути картони: Ђуричић, Марковић (од 89. Герга),
Јунгић (ОФК Вршац).
ОФК ВРШАЦ: Павловић, Л. Тошић, Благојевић
(од 79. Жула), Петковић (од 90. Тешић), Крстић,
Чупић, Делић, У. Тошић, Марковић (од 89. Герга),
Трњанац, Ђуричић (од 56. Јунгић).
НАПРЕДАК: Марковић, Ивковић, Јовановић,
Николић, Пуношевац, Ристић, Миленковић
(од 22. Стошић), Миљковић (од 64. Петровић),

Котлајић, Гајић (од 85. Влајковић-Томић),
Милићевић (од 85. Којић).
Вршчани су славили важну победу у мечу са
два потпуно различита полувремена. У првих 45,
минута Крушевљани су били бољи ривал, имали
су константну иницијативу и заслужено повели
голом Милићевића. Изабраници Марина Миока
покушавали су да запрете из прекида, али нису
створили праву прилику. У другом полувремену
на терен је изашла потпуно другачија екипа
ОФК Вршца, играла је са пуно самопоуздања
и одговорности, била борбена, максимално
концентрисана у одбрани и на средини терена

и креативна у офанзивним акцијама. Такав
приступ омогућио им је да експресно преокрену
резултат у своју корист, најпре је Михајло Чупић
реализовао оправдано досуђен једанаестерац
у 55. минуту, а само три минута касније после
изванредног дегажмана голмана Павловића,
Марковић је ефектним поготком Вршчане довео
у вођство. Изванредну игру домаћих крунисао је
Делић лепим голом после одличне асистенције
Марковића.
Б. Ј.

ВЛАЈКОВЧАНИ ПРИРЕДИЛИ ГОЛЕАДУ У БАРАНДИ

ТРИ ХИЦА МОТОРОВА
РАДНИЧКИ (БАРАНДА) – ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 2:4 (1:3)

Баранда, судија: Немања Бунчић (Панчево),
стрелци: Радивојац у 41, Кочиш у 86 за Раднички,
Моторов у 15, 42. и 60, Богдановић у 21. минуту
за Јединство.
РАДНИЧКИ: Томашевић, Арађанин (од 68.
Салкаи), Бербаков (од 77. Моноштори), Кочиш,
Симин (од 68. Француски), Лисица, Радивојац,
Важић, Дрљача, Фучак, Месарошки.
ЈЕДИНСТВО: Доновић, Симић, Миошко,

Марковић (од 87. Милићевић), Текијашки,
Секулић, Богдановић (од 76. Јанковић), Моторов,
Живанов (од 76. Нецин), Станков, Јовановић (од
68. М. Ћирка).
Влајковчани
су
брзо
преболели
прошлонедељни кикс против Црвене звезде из
Војводе Степе, када су неочекивано освојили
само бод, и убедљивим тријумфом у освојили
цео плен у Баранди против Радничког. Творац

победе био је искусни Јовица Моторов, који
је је забележио први хет-трик ове сезоне.
Победа је потврда да су изабраници тренера
МИше Бељина на правом путу ка опстанку и у
наредном колу имају лепу прилику да увећају
бодовни салдо јер у Влајковац стиже још један
„дављеник“, Раднички из Сутјеске.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) – ХАЈДУЧИЦА 2:0 (1:0)

Павлиш, стадион Црвене зевзде, судија:
Стеван Станковић (Панчево) 7, стрелци: Балог
у 44. и Војнов у 53. минуту, жути картони:
Поморишац, Пуцар, Којић (Ц. звезда), Пејчић,
Петровић, Ђукић, Малијар (Хајдучица).
Ц. ЗВЕЗДА: Митов 7,5, Пуцар 8, Радосављев
7,5, Петковић 7 (од 40. И. Јованов 7,5) (од 88.
Гвозденов -), Јарковачки 7 (од 88. Леваја -), Војнов
7,5 (од 88. Ердеји -), Поморишац 7, Којић 7 (од 60.
М. Јовановић 7), Ратковић 7, Балог 8,5, Стрнад 7,5.

ХАЈДУЧИЦА: Мелих 7,5, Липтак 7, Павловић
7, Малијар 6, 5, Мршић, Петровић 6,5 (од 80.
Бериша ), Кнежевић 7, А. Ружић 7,5, Радовић 6,5
(од 65. Спасовски), Н. Ружић 7,5, Пејчић 6,5.
Играч утакмице: Дарко Балог
Павлишани су заслужено славили први
пролећни тријумф против старог ривала,
у борбеној утакмици пуној темпа, у којој је
фудбалере читавих сат времена ометао јак
пљусак. Изабраници тренера Јована Стефанова

повели су у финишу првог полувремена, после
корнера уследила је уиграна комбинација,
Јованов је асистирао Балогу, а млади нападач
прецизним ударцем са ивице шеснаестерца
постигао
еврогол.
Почетком
другом
полувремена домаћи су наставили са нападима и
уследила је нова радост. Игор Јованов је снажно
шутирао из слободног ударца, а одбијену лопту
пратио је Војнов и рутински је сместио у мрежу.
Б. Јосимов

1. Мај Рума - Бачка 1901
ОФК Вршац - Хајдук 1912
Омладинац - Дунав		
ОФК Стари Град - Слога (Ч)
Војводина 1928 - Слобода
Козара - Борац		
Раднички 1912 - Динамо 1945
Јединство (СП) - Тиса
Бечеј 1918 - Младост (НС)
Раднички (Зр) - Феникс 1995

1:0
2:1
4:1
2:1
1:0
1:2
3:1
1:1
0:2
2:1

1.Младост (НС)
2.Раднички 1912
3.ОФК Вршац
4.Борац		
5.Динамо 1945
6.Тиса		
7.1. Мај Рума
8.Раднички (Зр)
9.Омладинац
10.Бечеј 1918
11.ОФК Стари Град
12.Феникс 1995
13.Хајдук 1912
14.Јединство (СП)
15.Слога (Ч)
16.Бачка 1901
17.Козара
18.Слобода
19.Војводина 1928
20.Дунав		

3
6
6
1
3
5
8
4
9
3
2
4
5
8
6
4
4
5
6
6

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
12
12
12
11
10
9
10
8
10
10
9
8
7
7
6
6
3
2
2

2
4
4
9
8
7
5
8
5
9
10
9
9
7
9
12
12
14
14
14

54
42
42
37
36
35
35
34
33
33
32
31
29
29
27
22
22
14
12
12

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 19. КОЛО
Нафтагас - Бегеј		
2:0
Раднички (С) - Слога		
2:0
ЖАК - Јединство (В)		
2:4
Ц. звезда - Омладинац
0:1
Банат - ОФК Кикинда
1:2
Борац - Пролетер		
0:3
Будућност - Крајина		
4:0
Јединство (БК) - Младост
3:0
1.Јединство (БК)
18
2.ОФК Кикинда 1909 18
3.Нафтагас
18
4.Младост
17
5.Омладинац ФАМ 18
6.Пролетер
18
7.Бегеј 		
18
8.Слога 		
18
9.Борац 		
18
10.Будућност
18
11.Јединство (В)
18
12.Раднички (К)
17
13.ЖАК 		
18
14.Крајина
18
15.Црвена звезда 18
16.Банат 		
18
17.Раднички (С)
18

13
13
12
11
11
10
9
8
8
7
6
6
4
4
3
3
4

3
3
5
4
0
0
1
3
1
3
4
1
3
2
4
3
0

2
2
1
2
7
8
8
7
9
8
8
10
11
12
11
12
14

42
42
41
37
33
30
28
27
25
24
22
19
15
14
13
12
12

3
4
3
4
5
6
5
7
6
7
8
8
9
10
11
13

36
35
32
31
28
27
26
26
23
22
21
19
18
17
14
5

ПФЛ ПАНЧЕВО 17. КОЛО
Слога (БНС) - Југославија
Стари Тамиш - Потпорањ
БАК - Полет (Ид)		
Будућност (А) - Партизан (Г)
Долина - Спартак 1911
Стрела - Банат (И)		
Раднички (Б) - Партизан (У)
Црвена звезда - Хајдучица

1:1
2:2
1:1
3:2
4:1
1:2
3:5
2:0

1.Црвена звезда
2.Будућност (А)
3.Партизан (Г)
4.Долина 		
5.Полет (Ид)
6.Хајдучица
7.БАК 		
8.Стрела 		
9.Слога (БНС)
10.Стари Тамиш
11.Спартак 1911
12.Потпорањ
13.Југославија
14.Партизан (У)
15.Банат (И)
16.Раднички (Б) (-1)

3
2
5
4
4
3
5
2
5
4
3
4
3
2
2
3

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

11
11
9
9
8
8
7
8
6
6
6
5
5
5
4
1
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