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ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД
ВЛАЈКОВЦА

ДВОЈЕ ПОГИНУЛИХ И
ДВОЈЕ ПОВРЕЂЕНИХ
У СУДАРУ ЏИПА
СА ТРАКТОРСКОМ
ПРИКОЛИЦОМ

Стравична
саобраћајна
несрећа
догодила се на државном путу Београд
- Вршац, на деоници између Уљме и
Влајковца у недељу, 20. новембра увече.
Илија Лопурдија (65) и Соња Ракић
(25) из Новог Сада смртно су страдали
када су џипом ударили у тракторску
приколицу, пишу Новости. Како смо
сазнали, покушавајући да уђе на пут са
њиве, Дејан Т. (31) успео је да се трактором
укључи на пут, али су две приколице
натоварене кукурузом које је вукао остале
у супротној траци. Крећући се великом
брзином ка Вршцу, БМВ није успео да
заобиђе приколицу, ударио је у њу, услед
чега су Илија и Соња на месту погунули,
док су Соњини мајка и брат, Даница (53) и
Огњен (21), лакше и теже повређени. Возач
трактора само је пуком срећом прошао
без повреда.
Тужилаштво је наложило задржавање
возача трактора, као и обдукцију
погинулих и вађење крви, како би се
утврдило да ли су учесници били под
утицајем алкохола. До закључења овог
броја “Вршачке куле” Тужилаштво још
увек није добило извештаје са обдукције,
ванредног техничког прегледа, као ни
налазе крви учесника у удесу, па их није
могло доставити нашој редакцији.
Што се тиче даље процедуре у овом
поступку, из Тужилаштва је речено да ће
она зависити од прикупљених доказа и
утврђених чињеница у предистражном
поступку, те након чега ће бити донета
одлука Основног јавног тужилаштва
да ли ће доћи до подизања оптужног
акта против возача трактора, наводи се
у допису Основног јавног тужилаштва
упућеном редакцији “Вршачке куле”.

САОПШТЕЊЕ ЗА
ЈАВНОСТ ПОВОДОМ
НЕЗГОДЕ У
ФАБРИЧКОМ КРУГУ
SWISSLION DOO,
ОГРАНАК ВРШАЦ
У кругу фабрике „Свислајн“ преминуо
је радник фирме “Фокус Протект” П. М..
(51), Компанија је поводом несреће у
фабричком кругу издала саопштенње које
преносимо у целини.
Дана 22. 11.2016. год. у Вршцу, у
фабричкком кругу Компаније Swisslion
ДОО, огранак у Вршац, догодила се
повреда на раду са смртним исходом
запосленог у Привредном друштву Focus
Protect, која је за Компанију Swisslion ДОО
обављала послове одржавања круга и
сакупљања секундарних сировина по
Уговору о пружању услуга.
У незгоди су учествовали запослени
напред наведеног Привредног друштва
Focus Protect обављајући своје делатности
из Предметног Уговора.

НА ПРЕДЛОГ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ ОД СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ

ДЕЧЈА АУТО СЕДИШТА
ПОКЛОН ГРАДА

На
основу
предлога
градоначелнице Вршца Драгане
Митровић, од наредне године
део средстава, сакупљених од
наплате казни казни за саобраћајне
прекршаје, биће усмерен за набавку
дечјих ауто седишта које ће Град
Вршац поклањати породиљама. Ова
је иницијатива покренута у циљу
повећања безбедности у саобраћају
најмлађих Вршчана.
– Сведоци смо да се дешавају
саобраћајне несреће у којима
учесници добијају повреде, често
опасне по живот, а у тим незгодама
губимо и људске животе, каже
градоначелница
Вршца.
Међу
страдалима и повређенима су и
деца. Жеља нам је да олакшамо
родитељима, знајући да набавка ауто
седишта представља за њих значајан
трошак, али и да додатно скренемо
пажњу да се више води рачуна о
безбедности најмлађих . Статистика
показује да безбедан превоз деце у
колима смањује ризик од повреда и
до 70 одсто.
Све породиље са територије коју
покрива Град Вршац моћи ће да поднесу
захтев за добијање бесплатног дечјег
ауто-седишта, а уз захтев биће потребно
да приложе и неопходну документацију.
Биће ово први пут да се део средстава,
сакупљених од наплате казни за
саобраћајне прекршаје, преусмери у
набавку и доделу бесплатих дечјих ауто
седишта за бољу безбедност у саобраћају
најмлађих грађана Вршца.

Прошле је године од наплате казни
несавесним возачима и осталим
учесницима у саобраћају прикупљено
10,5 милиона динара. Средства,
сакупљена на овај начин, до сада су
се користила за уређење саобраћајне
инфраструктуре
и
одржавање
саобраћајне сигнализације.
Према
подацима
Српског
комитета за безбедност саобраћаја,
статистика о повредама и страдању
деце у саобраћајним незгодама у
нашој земљи је поражавајућа. У
прошлој години смртно је стрaдало
четрнаесторо деце, од тога десеторо
као путници у возилима.
Нова
законска регулатива биће усмерена
и ка повећању безбедности деце у
саобраћају, од едукативних акција до
строжих мера и казни за несавесне
возаче, али и родитеље који ће,
такође, бити новчано кажњени
ако не поштују прописане мере
за безбедност детета у возилу.
Прописана казна ако се дете не вози у
ауто седишту износиће, према новом
закону, 120.000 динара.
Уз безбедност малишана, високе
казне су разлог више да родитељи
благовремено обезбеде дечје ауто
седиште за најмлађе чланове својих
породица. Цене дечјих ауто седишта
су различите, крећу се од 3.000 до
чак 30.000 динара. Подршка Града
Вршца и додела бесплатних дечјих
ауто седишта биће значајна помоћ и
Драгане Митровић: Безбедност деце у
подршка родитељима.
саобраћају приоритет
Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ У ПРОЈЕКТУ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА

ЧЕТИРИ СЕОСКЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Уговори, по којима ће бити
додељено најмање 899 стамбених
решења за најугроженије избегличке
породице из Босне и Херцеговине и
Хрватске, уручени су представницима
53 локалне самоуправе у Србији,
22. новембра. У име Града Вршца
уручивању уговора о реализацији
пројекта Регионалног стамбеног
програма присуствовали су чланица
Градског већа за социјалну заштиту
Татјана Николић и повереник за
избеглице Игор Иваниш. Град Вршац
ће бити у прилици да обезбеди 4
стамбена објекта на селу за избегла
лица.
Регионални стамбени програм је
заједнички вишегодишњи програм
Србије, Босне и Херцеговине, Црне
Горе и Хрватске, који има за циљ да
обезбеди трајна стамбена решења
за око 27.000 најугроженијих
избегличких породица, односно за
око 74.000 људи у региону. Од тог
броја 16.780 породица је у Србији,
тачније око 45.000 људи.
Програм се спроводи уз подршку
ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран
је средствима Европске уније, која
је највећи донатор, Сједињених

Уручени уговори Регионалног стамбеног програма

Америчких Држава, Немачке, Италије,
Норвешке,
Швајцарске,
Данске,
Турске, Луксембурга, Кипра, Румуније,
Чешке, Словачке и Мађарске.
Представницима
53
локалне
самоуправе у Србији, уговоре је
уручио Вељко Одаловић, генерални

секретар Министарства спољних
послова Владе Републике Србије,
у присуству високих представника
РСП, међународних организација
и институција Републике Србије
надлежних за спровођење програма.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА ОБИШЛА АКТУЕЛНА ГРАДИЛИШТА

УРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Драгана Митровић, градоначелница
Вршца, обишла је актуелна градилишта,
са представницима Јавног предузећа
„Варош“ и својим сарадницима, 17.
новембра. Реч је о градским локацијама
на којима се изводе радови на уређењу
и изградњи путне инфраструктуре, а
према програму рада „Вароши“ за 2016.
годину.
Градоначелница
је
обишла
градилишта
у
улицама
Ивана
Милутиновића, Мокрањчевој и Ђурђа
Смедеревца које ће бити завршене до
средине децембра заједно са радовима
на реконструкцији коловоза у Банатској
и Гундулићевој, као и у Улици Дејана
Бранкова. Поменути пројекти реализују
се у оквиру последње фазе плана
инвестиционих улагања за ову годину.
-За ово инвестиционо одржавање
предвиђена су средства из кредита
за 2016. годину, нагласила је
градоначелница Митровић. Препознали
смо важност ових радова и због тога смо
определили средства. Имали смо доста
притужби грађана на поједине улице и
тротоаре, па смо гледали да им изађемо
у сусрет посебно тамо где заиста постоји
оправданост и приоритет.
Укупна вредност ових инвестиционих
улагања је око 8,5 милиона динара, а
највише је утрошено је у Мокрањчевој
улици, око 6 милиона динара, за
партерно уређење, канализацију и
расвету за објекат у коме ће бити јаслице,
амбуланта Дома здравља и апотека.
-Стварамо услове за адекватан
приступ том објекту који ће бити отворен
наредне године, каже Мирослав Ступар,
в.д. директора Јавног предузећа„Варош“.
У оквиру те комплетне инвестиције
уређује се и део одвода воде уз коловоз
Булевара Жарка Зрењанина, код објекта
„Дис“-а, где је лежала вода. Уређује се
део тог канала, санирани су пропуст и
прелаз.
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У УТОРАК СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ВРШЦА

НА ДНЕВНОМ РЕДУ ДРУГИ
РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Осма по реду седница градског
парламента заказана је за уторак, 29.
новембар. Председник Скупштине
града Јовица Заркула за дневни ред
предложио је 16 тачака.
Одборници треба да донесу одлуку
о другом ребелансу буџета Града Вршца
за 2016. годину, о изменама и допунама
одлука о оснивању Јавног предузећа

Градоначелница обишла актуелна градилишта

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА ПОВОДОМ ПРЕТЊИ КОЈЕ СУ ЈОЈ УПУЋЕНЕ:

НЕКА СВАКО РАДИ СВОЈ ПОСАО!

Електронски инфо портал ЕВршац пренео је информацију да је директор Филијале
“Б” Пореске управе Вршац Рајко Гутеша упутио отворене претње градоначелници
Вршца Драгани Митровић и начелници Одељења за урбанистичко – грађевинске и
имовинско- правне послове Наташи Тадић. Тим поводом питали смо градоначелницу
за њен коментар.
Мислим да сви надлежни органи и институције треба да раде свој посао,
сматра градоначелница Вршца Драгана Митровић. Тако и ја данас овде радим свој
посао и желим да урадим што више добрих ствари за Град Вршац, а надам се да ће и
други људи, такође, радити свој посао.
Како поменути портал наводи: „Повод за претње, по свему судећи, био је покушај
Гутеше да спречи спровођење закона. Грађевинска инспекција утврдила је да је Гутеша
део свог стамбеног објекта изградио без потребних дозвола, што је резултирало
решењем о рушењу.“
Како сазнајемо претње и неприкладно понашање пријављени су надлежним
државним органима од којих се очекује да раде свој посао.

У Улици Ђурђа Смедеревца урађен
је доњи део док ће се следеће године
радови наставити, а биће сређена и
атмосферска канализација за коју је у
припреми пројекат.
-Урађено је 240 метара ове улице,
нова канализација, прикључци, биће

урађени тротоари, нови паркинг,
саниран постојећи, тако да ћемо
завршити цео комплекс око болнице и
сваки део болнице биће приступачан,
нагласио је Ступар.
Ј.Е.

за изградњу, развој и уређење града и
подручја града Вршца „Варош“ и Јавног
предузећа за стамбено пословање
„Вршац“.
Одлучиваће се и о одређивању
надлежног органа за доношење
годишњег програма заштите, уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта у државној својини, као и
спровођења поступка давања у закуп,
коришћења и продаје.
На дневном реду седнице наћи
ће се и доношење одлуке о измени
Одлуке о установљавању права
службености на непокретностима у
јавној својини, одлуке о такси превозу,
о допуни Одлуке о правима и услугама
у социјалној заштити, проглашавање
Одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Влајковац.
Актуелни
одборнички
сазив
разматраће и решења о оснивању
Комисије за статутарна питања,
организацију и нормативна акта
и Савета за буџет и финансије
Скупштине Града Вршца. Одлучиваће
се и о именовању чланова школских,
надзорних и управних
одбора
појединих институција.
Тема седнице биће и измене плана
коришћења средстава самодоприноса
за образовање у 2016, као и ребаланса
програма за изградњу фекалне
канализације, такође из средстава
самодоприноса за ову годину.

Ј.Е.

ЗБОГ НОВОГ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

„ВАРОШ“ ЧЕКА ТРАНСФОРМАЦИЈА

Јавно предузеће „Варош“ чека
трансформација
због
законске
регулативе која налаже да оваква
предузећа неће више моћи више да
се финансирају из буџета локалних
самоуправа. Са овим проблемом
сусрећу се и друге општине у Србији
и већ постоје модели по коме су
извршене трансформације оваквих
јавних предузећа.
-Држава је препознала да постоје
јавна предузећа која не би могла да
опстану самостално на тржишту и то
је разлог најављених промена, рекла
је градоначелница Вршца. Законом
је предвиђено да, од 1. децембра,
више неће моћи да се финансира
субвенцијама из буџета Града Вршца,
а ми ћемо грађане обавестити на
време о плановима о овом нашем
јавном предузећу. У неком будућем
периоду дефинитивно ће један део
надлежности
послова
„Вароши“
прећи у градску управу, а други део
можда у Јавно комунално предузеће
„Други октобар“. Трудићемо се да
задржимо све запослене и да на

Ускоро трансформација ЈП „Варош“

најбољи могући начин спроведемо
ову промену, као и друге локалне
самоуправе. Већ постоје неки модели
како се решавало то питање и ми ћемо
на време обавестити грађане о томе.

Коментаришући информацију да се
међу запосленима у Јавном предузећу
„Варош“ налази садашњи вршилац
дужности и двојица бивших директора,
градоначелница Вршца је рекла:

-Мени је драго да ту постоји,
пре свега, сарадња, постоје рад и
континуитет у њиховом раду.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Ј.Е.
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ПРИЈЕМ ВРШАЧКИХ СПОРТИСТА У ГРАДСКОЈ КУЋИ

ПЛАКЕТЕ ЗА ВРХУНСКЕ РЕЗУЛТАТЕ

такмичење следећег викенда,
а то је све увертира за Светски
куп, који нас чека у марту или
априлу наредне године када
очекујемо да ће у наш град доћи
велики број такмичара, најавио
је Ђурковић. Путем нашег спорта
популаришемо Вршац.

Драгана
Митровић,
градоначелница Вршца, угостила
је вршачке спортисте који су
се вратили са међународних
такмичења где су остварили
изузетне резултате. Том приликом
градоначелница им је уручила
Плакете Града Вршца за допринос
развоју
спорта,
врхунске
резултате остварене у овој години
и промоцији града.

Награде са такмичења у
Јапану

Признања града
Плакете Града Вршца уручене
су Адријани Барши, Николи
Мијајловићу и Атили Вираг,
члановима
Клуба
јапанског
спортског мачевања Гошинкан,
као и Тамари Костић, Горану
Ђурковићу и Драгану Попову,
члановима Параглајдинг клуба
Беркут.
-Желела бих да, у име Града
Вршца, честитам овим дивним
младим људима који нас, као
и увек, промовишу у свету на
најбољи могући начин, рекла је
градоначелница Митровић. Ове
године на Светском првенству
у чанбари, одржаном у Јапану,
обрадовали су нас освојеним
трећим местом. Честитам и нашим
параглајдеристима на освојеном
првом месту на такмичењу које се
одржало у Кини. Ми смо као град
поносни на њихове резултате и
верујем да ће нас још много пута
овако обрадовати.
Градоначелница је најавила
да ће Град подржавати и
индивидуалне спортове, јер су
то млади људи који обично сами
финансирају одласке у далеке
земље на такмичења са којих
се враћају са признањима, као
најбољи промотери Вршца и
Србије.
Дејан Сантрач, члан Градског
већа задужен за спорт, честитао
Висока
школа
струковних
студија за васпитаче „Михаило
Палов” у Вршцу била је у петак, 18.
новембра 2016. године домаћин
радионице под називом „Иновативне
методе за укључивање младих на
тржиште рада – фокус на случај
Србије”, коју је ова високошколска
установа организовала у сарадњи
са Универзитетом „Иоан Славић”
у Темишвару, као део заједничког
пројекта у оквиру програма ЕУ –
Еразмус+ – Жан Моне. У оквиру ове
интересантне радионице, присутни
професори, студенти и гости имали су
прилике да се упознају са изазовима
које данашњни европски простор
поставља пред студенте – будуће
запослене.
Присутнима се на почетку рада
обратила директорка Високе школе
струковних студија за васпитаче
„Михаило Палов” у Вршцу, доц. др
Јелена Пртљага и проф. др Титус
Славић, у име организатора, након
чега су уследиле интересантне
презентације које су се бавиле
преношењем конкретних искустава

Пријем спортиста у Градској кући
је
вршачким
спортистима
на
оствареним
резултатима
нагласивши да су клубови
Гошинкан и Беркут сами заслужни
за врхунске резултате.
-Клуб Гошинкан је познат у
Вршцу по томе што окупља велики
број чланова, а не напплаћује
чланарину и тако промовише
праву вредност спорта, рекао
је Сантрач. Параглајдинг клуб
Беркут је дуги низ година један од
највећих промотера нашег града
и има запажене резултате. Његови
чланови баве се спортом који је
прилично захтеван, опасан и скуп,
а не одустају. Зато им желим много
успеха у раду и надам се да ће
бити још оваквих успеха.

Успешна година вршачких
параглајдериста
У име параглајдериста, чланова
Клуба Беркут, градоначелници и
њеним сарадницима захвалио се
Горан Ђурковић. Он је подсетио
да су ове године Тамара Костић,
Драган Попов, заједно са њим

и члановима репрезентације
победили на Европском првенству
где је конкуренција била изузетно
јака.
-Био је то велики успех,
такмичење је трајало седам дана,
сваки дан неизвесност, мењају се
резултати, и успели смо да дођемо
до рвог места, рекао је Ђурковић.
На Светском купу смо успели да се
квалификујемо за супер финале,
што је велика привилегија, а и
у самом генералном пласману
Светског купа остварили смо
завидне резултате: ја сам победио.
Спортска срећа пратила нас је и на
супер финалу у Кини тако да смо
успели да победимо, ја сам опет
заузео прво место, Тамара је била
друга у женској конкуренцији.
Чланови Беркута су се до сада
у више наврата показали и као
одлични организатори великих
такмичења.. То је разлог више да
њихове колеге такмичари дођу
у Вршац и учествују у новим
надметањима параглајдериста.
-Параглајдинг клуб Беркут
организује у Вршцу међународно

-Пре недељу дана вратили
смо се са Светског првенства
из Јапана где смо освојили
бронзану медаљу у појединачној
конкуренцији
и
пехар
за
најмлађу и најперспективнију
репрезентацију и национални
тим, нагласила је Адријана Барши,
тренер репрезентације Србије
у јапанском мачевању. На тим
првенствима тимови углавном
имају између 25 и 30 година, док
је за наш национални тим Србије
наступала екипа са просеком од
15 година.
Барши је најавила камп
перспективних спортиста Кендо
савеза Србије који ће бити одржан
у Вршцу наредног викенда.
Окупиће децу школског узраста
који тенирају кендо из двадесетак
градова Србије.
На
поменутом
Светском
првенству одржаном у Јапану,
бронзану медаљу је освојио
Никола Мијајловић. Признање за
најперспективинји национални
тим примио је Атила Вираг,
капитен
репрезентације
Србије.
Национални
тим
Србије је освојио две медаље
на светским првенствима у
Јапану ове и прошле године,
као и три појединачне медаље
на овогодишњем Европском
првенству у Паризу.
Ј.Е.

РАДИОНИЦА “ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ НА ТРЖИШТЕ РАДА”

ЕВРОПСКА ИСКУСТВА У ЗАПОШЉАВАЊУ МЛАДИХ

о
савременим
могућностима
укључивања младих на тржиште
рада. Проф. др Григоре Силаши из
Темишвара, иначе први румунски
професор који је био укључен у
спровођење линије програма Жан
Моне у суседној земљи, говорио
је о искуствима Европе на пољу
усаглашавања наставних планова
школа и високошколских институција
са потребама тржишта рада, док

је проф. др Думитру Мнерие са
Универзитета
„Политехника”
у
Темишвару изнео занимљива искуства
ове престижне институције када је
реч о укључивању студената у рад и
о елементима „дуалног образовања”
које је у данашње време све
актуелније. Професори Високе школе
у Вршцу, доц. др Јелена Пртљага, др
Еуђен Чинч, мср Јасмина Столић и мср
Даница Веселинов, представили су

актуелну ситуацију на тржишту рада у
Србији, потребе послодаваца, понуду
постојећих профила и предности
методе симулације као ефикасног
начина за приближавање образовне
„понуде” потребама које тржиште
рада и послодавци очекују од будућих
свршених студената.
Програм Еразмус+ кроз своју
линију Жан Моне, пружа могућност
високошколским
установама
да уз финансијску подршку ЕУ
спроводе различите образовне
програме који се, пре свега, баве
тематиком европских интеграција и
промовисањем европских вредности.
Суседна Румунија је приступила
поменутом програму 2000. године,
а приближавањем Србије Европској
унији, овакви садржаји постаће
доступни и нашим високошколским
установама.
Др Еуђен Чинч

НА БЕОГРАДСКОМ БЕСЕДНИШТВУ СРЕДЊОШКОЛАЦА

АНА ЧУПИЋ, ВИЦЕШАМПИОНКА У БЕСЕДНИШТВУ

Ани Чупић, ученици трећег разреда вршачке
Гимназије “Борислав Петров Браца”, припала је
друга награда на 5. Београдском беседништву
средњошколаца, такмичењу које је недавно
одржано у Математичкој гимназији у Београду.
-Презадовољна сам, јер су жири и присутна
публика позитивно реаговали на мој наступ, каже
Ана Чупић, вицешампионка у беседништву. Надам
се да сам узвратила у складу са очекивањима.
Желим да се захвалим директорки Гимназије
Тамари Пешић, професоркама Вери Репац и
Снежани Ђенић, као и свим другим пријатељима
који су ми помогли и указали поверење.
Према речима Чупићеве, на такмичењу у
беседништву учествовали су гимназијалци из
Београда, Крагујевца, Сремских Карловаца, Новог
Сада, Ниша, Бања Луке и Загреба. Победница
такмичења у беседништву била је ученица

Ана Чупић, вицешампионка у беседништву

четвртог разреда Шесте београдске гимназије
Теодора Лалић, а вршачку Гимназију достојно је
представљала и ученица Милица Грујић.
Стручни жири овогодишњег, петог по реду,
Београдског беседништва средњошколаца чинили
су Весна Ћоровић Бутрић, одговорни уредник
Образовног програма Радио Београда и писац, Ана
Марија Симоновић, уредник у Баштини и културној
продукцији РТС, проф. др Зоран Аврамовић,
директор Завода за унапређивање васпитања и
образовања Београд, проф. др Милан Распоповић,
физичар и филозоф, и Станко Стоиљковић, новинар
и публициста.
Ученици вршачке Гимназије Ана Чупић и
Милица Грујић представил су, у најлепшем светлу,
своју школу и свој град.
Ј.Е.

ВРШАЦ
ДОБИЈА
СТАРТИТ
ЦЕНТАР
Свечано
отварање
вршачког Стартит Центра
одржаће се у петак, 25.
новембра, од 18 часова у
Центру Миленијум у Вршцу.
Простор
некадашњег
Миленијум
маркетинга
организација Стартит из
Београда, у сарадњи са
Вршачком онлине заједницом
(ВОЗ),
претворила је у
место знања, иновације и
инспирације - Старит Центар
Вршац.
Према речима Вукашина
Стојкова
из
Стартит-а,
вршачки Центар ће бити
простор у коме ће ове
организације
реализовати
програме за подучавање
деце и незапослених, али и
многе програме стручног
усавршавања за постојеће
професионалце из области
технологије и нових медија.
„Велико
нам
је
задовољство што је Вршац
у првом кругу градова у
Србији где отварамо Стартит
Центар. Вршац је познат као
предузетнички град и место
великог потенцијала — скоро
свако зна барем по једног
Вршчана или Вршчанку који
се бави пословима из области
програмирања, маркетинга
или дизајна”, истиче Стојков.
Осим
простора
за
радионице и курсеве, Стартит
Центар ће такође бити и
место на коме ће локални
фриленсери моћи да раде
и сарађују. Идеја је да се на
тај начин додатно учврсти
локална ИТ заједница.
Постоји процена да је
на домаћем ИТ тржишту
тренутно слободно 30 000
радних места. Отварањем
Центра пружа се шанса
Вршчанима и Вршчанкама да
се додатно едукују, а затим и
пронађу посао на интернету.
Овај подухват се реализује
уз помоћ партнера —
компанија Нордеус, Телеком
Србија и Еипиx, као и Града
Вршца
и
Министарства
омладине и спорта (кроз
пројекат Стартит Центри
за
предузетништво
и
технологију - Место знања,
иновације и инспирације, који
спроводи Удружење СЕЕ ИЦТ,
а финансира Министарство
за омладину и спорт).
Стартит Центар Вршац
се отвара након што су
Београд, Инђија, Нови Сад
и Мајданпек током 2015. и
2016. године добили своје
Центре, а до краја ове
године организација Стартит
ће отворити и просторе у
Ваљеву и Зрењанину.

6

ИНТЕРВЈУ

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •25. новембар 2016.

НАТАЛИЈА ПЕТКОВИЋ, КАПИТЕН ПРВЕ ВРШАЧКЕ ОДБОЈКАШКЕ ЕКИПЕ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 538, 25. ЈУЛ
2003.

САТОВИ НА ДУГМЕ

У Римокатоличкој цркви Светог Герхарда и
Православном Саборском храму Светог Николе у току
је реализација пројекта електрифицирања сатова и
компјутеризација звона, донација породице Паст из
Минхена. Радове изводи група немачких стручњака, а
инвеститор и реализатор пројекта је Александар Паст.
-Идеја се родила пре пар месеци, а мој отац др Егон
Паст, пружио ми је подршку и договорили смо се да
исфинансирамо овај пројекат сматрајући да је лепо да
то урадимо у обе цркве, каже Јулијус Александар Паст.
Били смо у марту, сагледали ситуацију, а по повратку
у Немачку реномирана баварска компанија „Пернер“

прихватила је да изврши техничке радове. Пошто
смо припремили сав материјал наша екипа је дошла
да реализује радове. Ово је први пројекат немачке
компаније у Србији.
У планирање и извођење радова пројектна група,
на челу са руководиоцем Пастом, уложила је 280
сати добровољног рада. Сатови на Католичкој и
Православној цркви показиваће идентично време
по сигнализацији из центра у Брауншвајду, околина
Франкфурта

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 540, 29. АВГУСТ
2003.

ПУСТИ ПУЖЕ ЕВРЕ

Од скоро су се и Вршчани укључили у бизнис, који
се показао као изузетно профитабилан у многим
земљама у Европе. Наиме, Сташа Мешава, Сузана
Веровски и Миливоје Вучановић, заједничким
снагама, од овог пролећа у сарадњи са београдском
фирмом „Елементи Натурали“ направили су прву
вршачку фарму пужева.

Према речима Миливоја Вучановића, у Италији и
Француској овај бизнис „цвета“ скоро петнаест година
и још увек није задовољио ни пола тржишта старог
континента. Гајењем „домаћих“ пужева, заштићују се
они у природи, што је основни циљ ових пројеката, а
због цењења робе на Западу доноси и високу новчану
добит.

НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

_
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ОДБОЈКА ЈЕ ПРЕФИЊЕН СПОРТ!
ПРОТИВНИКА ТРЕБА НАДМУДРИТИ!

Наталија
Петковић,
љубитељима одбојке позната
по девојачком презимену
Попов, била је капитен првог
вршачког одбојкашког тима
који је вратио сјај овом
спорту у нашем граду, након
вишегодишњег застоја после
рата. Почетак је био тежак.
Није било услова за тренинге,
одустајало се од неких
утакмица јер није било пара
да се отпутује. Али, љубав
према одбојци, младост,
ентузијазам
играчица
и
тренера Луке Аурелијана,
оживели су овај спорт и
поставили темеље на којима и
данас опстаје одбојкаши клуб
у чијим је витринама више од
130 пехара.
Ви сте капитен прве вршачке
одбојкашке екипе након послератног
застоја у овом спорту у Вршцу. Како је
то све почело?
-Застој у вршачкој одбојци био је од
1932. до те 1966. године када одбојка овде,
практично, није постојала. Ми смо били
прва екипа која је озбиљно почела да
се бави одбојком. Тадашњи тренер Лука
Аурелијан, млад, амбициозан, вршио је
селекцију, изабрао је двадесетак девојака
из Економске школе. Тражио је играчицее
које воле одбојку и које су спремни да,
заједно са њим, крену може се рећи у
авантуру у то време. Ниједна од нас се није
покајала што се определила за то.
Тренирале смо у Порти, у пешчаном
делу, иза сале садашње ОШ „Вук Караџић“.
Ту је био главни одбојкашки терен. За нешто
мање од годину дана како смо кренуле са
тренинзима, почела је такмичарска сезона.
Играле смо се у Војвођанској лиги. Ту су
били Нови Сад, Суботица, Клек... А, имале
смо и пријатељске утакмице ван лиге са
осталим клубовима. Клуб нам се звао „Уча“
по истоименој фабрици трикотаже која
је тада постојала у Вршцу и била нам је
спонзор.
Како памтите прву утакмицу?
-Била је врло узбудљива. Играле смо
са Клеком, у Вршцу, 1967. Били су добра,
уиграна екипа, играле су много дуже него
ми. Али, за нас је то био изазов. Изгубиле смо
утакмицу, међутим, биле смо задовољне
својом игром, дале смо све од себе. Касније
смо почеле да побеђујемо. Са мном су
играле Даринка Бакић, сестре Мирјана
и Љиљана Јокић, Мирјана Гуга, била је
техничар, Љиља Гужвица, Станислава, не
могу да јој се сетим презимена, Мирјана
Блануша. Није нас било пуно, минималне
резерве, а временом се екипа расипала,
остало нас је десетак. Ја сам била главни
пуцач, смечер, имала сам добру скочност
и јак ударац. Играле смо са „Војводином“
из Новог Сада, „Спартаком“ из Суботице...
Било је и победа и пораза. Сећам се
утакмице у Новом Саду где су домаћи
терен и публика, а и судије били пресудни.
Ја сам се чак расправљала са судијом,
као и неки спортисти данас, зато што ме
је страшно погодила неправда која нам
је нанета. Међутим, та неправда и пораз
нису нас обесхрабрили, као ни сви лоши
материјални услови у којима смо радили
и тренирали. На утакмице су нас возили
колима тренер и његови сарадници, храну
смо носиле од куће, опрема је била лична,
сем дреса на коме је било утиснуто „Уча“.
Све смо то превазилазиле, јер волеле
смо одбојку. Спорт је био моја љубав.
Определила сам се за одбојку, мада сам
се бавила и рукометом, атлетиком. Мој
крајњи избор била је одбојка. Мислим да је
то прави спорт за жене који, уз пливање,
највише пружа.
Финансијски проблеми доводили су до
тога да смо изостајали са неких утакмица,
није било пара да се иде. Све је то утицало
на пласман, тако да смо били само у

Војвођанској лиги, док сам ја играла, од
1966. до 1971. Одбојку сам напустила када
сам се удала и када су дошла деца.
Каква је била атмосфера у клубу,
другарство?
-Било је фантастично. Били смо као
породица, делили смо све, и лепо и ружно.
Сналазиле се, биле пресрећне кад кренемо
негде ван града на утакмицу. Имале смо
прилику да упознамо друге градове, људе,
да остваримо неку своју личну афирмацију.
Можда то данас звучи смешно, али тада је
био доживљај отићи у Сремску Каменицу,
Суботицу... провести десетак дана док траје
турнир. Јер, већина нас је путовала до
Панчева, Београда, даље није ишла. Били
су то за нас доживљаји. Све смо одрасле
у патријархалним породицама, ја сам
чак у старту имала проблема да се бавим
спортом. Јер, сматрало се да ћу изгубити
од школе, да то није за жену, али моја
упорност и жеља да се бавим одбојком
помогли су ми да се изборим. У животу сам,
углавмном, остварила оно што сам желела
и хтела.
Пред крај средње школе, Лука је већ
преговарао да кад кренем на студије
тренирам са београдским „Студентом“ и
наставим да играм за Вршац. Смрт оца ме
је, нажалост, омела па нисам отишла на
студије.
Да ли је публика долазила на
утакмице? Да ли сте имали своје
навијаче?
-Углавном је то било скромно, посебно
у почетку. На утакмице су долазили махом
чланови породице, пријатељи. Играло
се у Порти, тако да није ту ни било много
простора. Публика је морала да стоји, а та
три сета некад су била напорна, посебно
када је било јако топло, или дувао ветар
и носио прашину. У другим градовима
је било публике, посебно у Новом Саду
и Клеку где се одбојка дуже играла. У
Вршцу је све било другачије. Фудбал је био
број један, а сви мали спортови у другом
плану. Само захваљујући Луки и његовом
ентузијазму, одбојкашки клуб се одржао
тако да је Вршац био уписан на одбојкашку
мапу. Обележили смо 85 година вршачке
одбојке, у клупским витринама има више
од 130 пехара које су донеле бројне
генерације Вршчанки.
У чему је лепота одбојке? Какав је то
спорт?
-У одбојци нема грубости. То је
префињен спорт за који је потребна не
само физичка спремност, већ и да се
размишља, прати. Јер, да би се противник
победио, потребно је надмудрити га.
Одбојка је љубав која не престаје и свака
прилика, која се укаже да се заигра, не
пропушта се. Са децом на излету, на
одмору на плажи... сада више не са снагом
која је била некада, али са задовољством
које не престаје. Често ми се дешавало
да ме подозриво гледају када хоћу да се
прикључим некој екипи да заиграм и ја са
њима. Обично су то само мушкарци који
баш и не воле друштво жена на терену.

Међутим, када заиграм, увек ме лепо
прихвате, чак ме следећи пут сами зову да
се придружим.
Реците нам нешто о Вашем личном
животу. Какве успомене носите из
детињства?

-Рођена сам у Вршцу, 2. јануара, 1948.
Мајка Смиља и отац Јован имали су, поред
мене, још једну ћерку, моју сестру Јелену,
која је 5 година млађа од мене. Живели смо
у земљорадничкој породици, у српском
крају, најлепшем делу Вршца. Ту смо
провели детињство, били смо срећни.

ИНТЕРВЈУ
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Нажалост, отац ми је преминуо године
када сам ја завршила средњу школу и
припремала за студије. Имајући у виду
стање једне земљорадничке породице и
мајке која треба сама да настави да сачува
то имање, да нас храни, схватила сам да
није било могућности да ми мајка омогући
редовно школовање. Зато сам студије
започела ванредно, у међувремену сам се
запослила и започела свој радни век.
Детињство ми је било предивно,
интересантно. Лети смо ишли на њиву,
помагали родитељима. Прво летовање на
мору било је при крају основне школе. Био
је то доживљај. Али, нисмо због тога били
несрећни што нам је море било ускраћено,
јер смо знали да уживамо у летњем
распусту на селу код бабе, у улици у граду
где је било много деце, свака кућа по двоје
деце. Била је то читава мала школа у улици.
Дане смо проводили играјући се, дружећи
и наравно учећи се послу и раду што нам је
касније итекако олакшало живот.
Основну школу завршила сам у ОШ
„Жива Јовановић“, која данас више не
постоји, а после тога економску. Није то
било баш неко моје опредељење, али
тада је фолозофија родитеља била да
женско дете треба да заврши школу која
ће омогућити запослење да, када се уда,
не остане без својих средстава за живот.
Тако сам ја уписала економску, мада су
моје опредељење биле природне науке,
технологија. После сам ванредно, уз
рад, завршила Вишу економску школу.
Покушала сам касније да наставим студије,
дала сам само једну годину и стала.
Удала сам се, дошла су деца, посао, пуно
обавеза. Међутим, наставила сам да се
трудим да у свом послу будем успешна и
добра. Имали смо среће јер је у то време
степен школовања нешто значио, данас
би вероватно требало да човек поседује
формално неке више дипломе да би дошао
до неког посла.
Како тече Ваша професионална
каријера? Где добијате први посао?
-Захваљујући представницима клуба
тада, добила сам посао у „Банату“, у
непосредној производњи. Након пар
месеци, радила сам, као приправник,
по свим секторима и касније остала
да радим у комерцијали „Баната“, 1969,
прво у продаји, а после и набавци.
Након 4 године, жеља руководства
била је да се бавим рачуноводством,
што ме није одушевљавало. Међутим,
обавезе према породици, двоје деце,
спутавали су ме да наставим да одлазим
на службена путовања. Тако сам прешла
у рачуноводство, уз наговор мог свекра
Милорада Петковића, који је био
финансијер, финансијски директор у
„Житобанату“ . Он је тврдио да је то леп
занат, да се увек може наћи добар посао.
Супруг Борислав ми је исто економиста,
тако да сам у том породичном окружењу и
сама променила посао и почела да се бавим
финансијама и рачуноводством. У том
послу била сам 32 године. У међувремену
сам 3 године радила у СДК-а и исто толико
у „Промету“ да бих се поново вратила у
„Банат“. Временом сам заволела овај
посао, било ми је задовољство и мислим
да сам стекла признање међу колегама
и да ме знају као финансијера који је био
успешан. У пензију сам отишла 2008. Пар
месеци ми је недостајало до 40 година
стажа. И више него што је требало, мада
сам се осећала да могу још да радим. Али,
било је коректно према младим људима да
и они добију своје место под сунцем. А, и
последња година била је баш тешка, тежа
од свих осталих заједно. Променили су се
односи, атмосфера, постало је напорно,
стално се претило отказима.

ВРШАЧКА КУЛА
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О томе како је настала прва вршачка фарма ових
занимљивих животиња Вучановић каже
–Да би се ушло у посао потребно је уложити око
5000 евра. Површина фарме износи, неопходна,
22 ара, земљиште је искултивирано и ограђено
поцинкованим лимом, који је 30 сантиметара у земљи
и 70 сантиметара изнад површине, као заштита од
природних предатора пужева, иначе, за заштиту од
птица потребни су и тзв. застрашивачи.
Затим, смо направили неколико леја, ограђених
хелитекс мрежом у којима су засађени салата,
сунцокрет, блитва, купусна и уљана репица.
Наводњавање је обавезно и оно се врши специјалним
прскалицама којима се вода распршује у виду росних
капи. У зимским месецима предстоји одмор за све, јер
су ове животиње у том периоду у хибернацији.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 545, 7.
НОВЕМБАР 2003.

БАЈКЕ И СЛАТКИШИ

Под покровитељством Компаније „Свислајон“ у Вршцу
су промовисане две књиге бајки принцезе Јелисавете
Карађорђевић. Приликом посете нашем граду принцеза
је обишла погоне вршачких кондитора, црквицу Светог
Теодора након чега је одржана промоција наслова за децу
у амфитетару Педагошке академије.
Њено краљевско височанство примио је Родољуб
Драшковић, председник „Свислајона“, који је поздравио
њене напоре и прегнуће да се у Србији створи амбијент
како би малишани успешно превазишли све тешкоће овог
времена без трагова на дечијој психи.

Захваљујући се на топлој добродошлици,принцеза
Јелисавета је указала на лепу везу између бајки и
слаткиша, који су после бајковитих штива најважнији за
најмлађе.

Када сте основали породицу?
-Породицу сам засновала 1973. Мој
супруг Борислав Петковић рођен је у
Милетићеву, али брзо се са родитељима
преселио у Вршац. Он је дипломирани
економиста. Радио је прво у „Банату“, а
после је прешао на Царину и тамо провео

37 година, као руководилац материјалнофинансијског одсека. Први син Владислав
родио се 1974. Он је дипломирани
машински инжењер, а докторирао је и
економске науке. Млађег сина Милорада
добили смо 1977. Завршио је Спортску
академију, био је надарен за све спортове.
Сада ради на Царини. Обојица синова имају
своје породице, снајке Мирјана и Јелена су
из Горњег Милановца и Аранђеловца. Од
млађег сина имамо унука Стефана, ученика
1. разреда, и Ану која има 8 месеци.
Како проводите пензионерске дане?
-Главна преокупација су ми унуци.
Буде некад и мало тешко, али то је велико,
немерљиво задовољство. Бака се са
Стефаном поново вратила у школску клупу.
Лепе су ове године које проводим са њима.
Као пензионер бавим се свим оним
што сам одавно желела, а нисам имала
времена. Желела сам да учим језике, наше
генерације нису имале много прилике
за то. Остало ми је доста непрочитаних
књига, путовања у неке грaдове које нисмо
обишли. Супруг и ја много волимо да
путујемо.
Мислим да су у животу најбитнији љубав
и очување породице. Данас је породица
све више запостављена, такви су услови
живота, превише обавеза, људи се отуђују.
Мислим да када је породица била јака да
су и друштво и држава били другачији, јачи
и стабилнији. Ми покушавамо да сачувамо
породицу, сваки тренутак користимо
да будемо на окупу. Старији син живи у
Београду, али долазе, са млађим смо ту
сваког дана и то је највредније што човек
треба да чува и негује. Све материјалне
ствари дођу и прођу. Живети због неких
великих пара, мислим да не пружа ни
срећу, ни љубав, ни радост...
Јованка Ерски

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 547, 5.ДЕЦЕМБАР 2003.

МЕДАЉЕ ЗА „КАПЉИЦУ“

На 12. Међународном јесењем оцењивању вина и
јаких алкохолних пића, одржаном средином новембра
у Новом Саду, суграђанин Никола Цуцуљ освојио је
златну медаљу за лозову ракију и сребрну медаљу
за бело вино у конкуренцији осамдесетак учесника.
Председник комисије за избор најбољих вина био је
Владимир Ковач, дописни члан Француске академије

наука у области екологије, док је ракије оцењивао
проф. др Радослав Пауновић, са пољопривредног
факултета у Београду, члан међународне комисије за
оцењивање жестоких пића са седиштем у Паризу.
Цуцуљ се десетак година уназад бави производњом
пића, а ракија и вино из његовог подрума награђене су
на сличним манифестацијама у Војводини са 4 сребрне
медаље.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Богатој збирци признања, Туристичка
организација Града Вршца (ТОВ) прикључила је
нове награде. На прошлонедељној 9. Изложби и
такмичењу сувенира и туристичких публикација
Лесковац 2016, ТОВ је добио два признања.
-У категорији вишелисна туристичка
публикација „Банатски Сиреви“ добили су
другу награду, објашњава Јасна Живковић,
ПР менаџер Туристичке организације Града
Вршца. Ова публикација на један специфичан,
традиционалан начин представила је млечне
производе из Баната. Део тог банатског блага,
примењеног кроз рецепте, представљен је у
овом кувару који је и освојио другу награду. У
категорији туристички плакат плакат, Винофест
2016. награђен је, такође, другом наградом, јер
је дизајниран квалитетно, лепо и у занимљивом
визуелном идентитету манифестације у част
вина и виноградарског краја какав је наш град
Вршац.
Вршачки туристички радници задовољни су
додељеним признањима у јакој конкуренцији.
Наиме, своје туристичке понуде, на лесковачкој
изложби, представило је више од 50 градова из
свих крајева Србије, као и Бугарске и Републике
Српске.
Изложбу
сувенира
и
туристичких
публикација, као и ранијих година, отворио је
градоначелник Лесковца Горан Цветановић,

ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА ВРШЦА ДОДЕЉЕНА

НОВА ПРИЗНАЊА ЗА ПУБЛИКАЦИЈЕ

Две награде промотерима вршачког туристичког потенцијала

У КОНКУРЕНЦИЈИ 246 МОДНИХ КРЕАТОРА, ВРШЧАНКА МЕЂУ 35 ФИНАЛИСТА

подсећајући присутне на велики туристички
потенцијал овог подручја и настојање локалне
самоуправе да Лесковац постане привлачан за
госте из Србије, али и иностранства.
-Овакве манифестације подсећају нас колико
је Србија богата природним лепотама и колико
треба да будемо поносни што смо њени грађани,
изјавио је Цветановић. Имамо лепу земљу, добре
људе, а ипак, наши туристички потенцијали нису
довољно искоришћени. У том смислу постоји
могућност за развој, како бисмо привукли више
туриста и увећали приходе од туризма. Зато је
важно да чувамо и штитимо оне специфичности
које нас издвајају и чине посебним у односу на
друге крајеве и друге државе.
Запослени у Туристичкој организацији
Града Вршца најбољи су чувари и промотери
овдашњег историјског, културног и природног
блага, што потврђују и учешћа на оваквим
манифестацијама где се размењују искуства,
презентује туристички потенцијал и на најлепши
начин шири глас о вршачкој вароши и њеној
традицији. Доказ за то су и награде које вршачки
ТОВ осваја на свакој туристичкој манифестацији.
Ј.Е.

64. МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ГОЛУБОВА, ЖИВИНЕ, КУНИЋА, И ПТИЦА У ХЕМИЈСКОЈ ШКОЛИ

КРЕАЦИЈЕ СЕНКЕ ЂОРЂЕВИЋ СРПСКИ ОДГАЈИВАЧИ СИТНИХ ЖИВОТИЊА
КОНАЧНО УЈЕДИЊЕНИ И ПРИЗНАТИ У ЕВРОПИ
НА МОДНОЈ РЕВИЈИ

Након успешног представљања
модних креација Сенке Ђорђевић,
на финалној вечери Недеље моде,
априла ове године у Београду, ова
млада Вршчанка бележи нови успех
у својој каријери. Сенка Ђорђевић,
иначе
мастер инжењер дизајна
текстила и модне одеће, наступиће са
пет оригиналних и уникатних модела
на модној ревији у СКЦ, у Београду, у
организацији модне Агенције БАФЕ
(Балкански модни фестивал).
У конкуренцији 246 модних
креатора са подручја бивше СФР
Југославије и из Италије, жири се
одлучио за 35 финалиста, чији ће
модели бити приказани на модној
ревији 25.новембра, у 19, 30 часова

Прошлог викенда, у Хемијско-медицинској школи,
одржана је 64. Међународна изложба голубова, живине,
кунића и птица у организацији удружења „Вршачки
превртач“, на којој је учествовало око 180 одгајивача
из Македоније, Црне горе, Босне и Херцеговине,
Хрватске, Румуније и целе Србије, са својим најбољим
примерцима. Али оно по чему је овогодишња изложба
била посебно значајна је то што је уједно била и прва
државна изложба под покровитељством Савеза
одгајивача ситних животиња Србије, који је недавно
оформљен, а обједињује све домаће савезе и њихова
удружења.
Председник Савеза одгајивача Првослав Мошин, на
отварању је похвалио организацију удружења „Вршачки
превртач“ и и окарактрисао изложбу као историјску.
- После свих недаћа које су задесиле, како нашу земљу,
тако и наше одгајиваче, Србија је призната у Европском
савезу одгајивача ситних животиња. И први пут је 18.
новембра одржана изложба под покровитељством
у СКЦ-у. Међу финалистима је и наше кровне организације у Вршцу, а снимке са ове
наша Вршчанка Ђорђевићева. Након манифестације гледаће чланови скупштине Европског
ревије, стручни жири ће прогласити савеза. То је велика ствар, јер је најважније то што смо
најбоље креације и доделити
награде.
Овога пута, Сенка се определила
за израду модела у комбинацији
текстила и коже, у мирним и
отменим тоновима, а по задатку
из Конкурса БАФЕ, за креацију
црног сакоа од вуненог штофа,
украшеног
многобројним
и
разнобојним одевним затварачима рајсфершлусима . Иначе, сви одевни
предмети за модну ревију израђени
су у кројачкој радионици Љиљане
Јовановић из Вршца.
Ј.Е.

сада прихваћени, тако да можемо да равноправно
учествујемо и такмичимо се у иностранству. Такође,
овде су данас најбољи одгајивачи и најбољи експонати
које Србија има, али и неки који први пут излазе на
изложбу. Ту су најеминентнији људи, најбоље судије,
тако да је ово празник за Вршац, и наравно за наш савез.
рекао је Мошин.
Премда сваки одгајивач жели да има што више
шампиона, главна сврха оваквих изложби је склапање
познанстава унутар бранше, сматра Марко Тошовић,
председник удружења „Вршачки превртач“.
– Све наше пријатеље дочекујемо са великим
домаћинским срцем као стари знанци, спремни да
заједно развијамо и јачамо овај наш племенити хоби.
Удружење „Вршачки превртач“, названо по аутентичној
голубијој раси нашег града, ради на овом циљу још
од свог оснивања 1930-те, организујући и посећујући
овакве догађаје.
Ову историјску изложбу за одгајиваче ситних
животиња, отворио је члан градског већа Милош
Васић, који је искористио ову прилику да скрене пажњу
присутнима на значај очувања животне средине. Изложба је изузетно добро организована, а мислим
да је за то заслужна велика љубав према ситним
животињама, а то знам из искуства, пошто сам и сам
један од њихових љубитеља. Као члан градског већа,
позивам вас да заједно чувамо животну средину, јер
је то најбољи начин да се искаже љубав према овим
животињама, апеловао је Васић, и пожелео излагачима
пуно успеха. Церемонију отварања су својим наступом
увеличали млади играчи из ГКУД „Лаза Нанчић“
Међу излагачима, Вршчани су се посебно истакли
као голубари, а нарочито Бранислав Матић са једним
изузетним и четири шампионска велика енглеска
гушана, затим Радојица Лазин са четири шампионска
померанска гушана, Миладин Имбра из Уљме са 3
шампиона исте расе и Срђан Панчевац са своја 3
шампионска штрасера.
В.Јањић

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ ПРОСЛАВИО 85 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И ЗАЈЕДНИШТВА

СКУП ГЕНЕРАЦИЈА КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ ИСТОРИЈУ

Најстарији активни вршачки спортски
клуб, Женски одбојкашки клуб „Вршац“
обележио је јубиларних 85 година
постојања. Тим поводом организована је
прослава у ресторану „Арена“ у Градском
парку којој је присуствовало неколико
генерација одбојкашица, одбојкашких
радника, а својим присуством увеличали
су је пријатељи клуба и званичници
Одбојкашких савеза Србије и Војводине.
Атмосфера је те вечери била у исти
мах и свечана и лежерна, прожета
ведрином
одбојкашица,
спортских
радника и пријатеља свих генерација
који су размењивали приче о животним
догађајима од претходног сусрета,
присећали се прошлих времена и
разгледали старе клупске фотографије.

Богата историја вршачке
одбојке
Одбојка је почела да се игра у
Југославији давне 1925, а само шест
година касније стигла је и у Вршац. Клуб
још увек чува лопту из 1931. године, којом
је, како се тада звао, ОК „Младост“, један
од најстаријих клубова у земљи ,чинио
пионирске кораке у домаћој одбојци
играјући своје прве утакмице. И од
тада, до дана данашњег, све генерације
одбојкашица су освојиле преко 130
трофеја, међу којима су и они највреднији
освојени 60-их и 90-их година прошлог
века. У то златно доба вршачке одбојке
клуб је до савезног ранга такмичења
довео тренер Лука Аурелијан, који је био и
оснивач познате вршачке школе одбојке.
Највећи успех остварен је 1972. године,
када су јуниорке освојиле куп СФРЈ. Сами
почеци тог успона били су веома скромни,
како нам прича Наталија Петковић, тада
Попов, први капитен женске одбојкашке
екипе која је играла под именом „Вршац“.
- Па то је било више импровизација.
Играли смо на теренима који нису били
адекватни, по свакаквим временским
приликама, али ништа нам није сметало да
играмо, да путујемо са сендвичем у торби
у други град ради утакмице, и притом
будемо презадовољни. Носила нас је
једна идеја, једна жеља да заиста успемо
у томе, и све остало је било ирелевантно.
Веома ми је драго што је у мојој екипи
почела да игра и Светлана Кљајић,
наша хероина која је наставила да носи
екипу. Ми старији смо остали у близини,
пратили, дивили се подвизима и успесима
Луке Аурелијана који је све то покренуо,

Најдужи играчки стаж: Светлана Кљајић Радуловић
надајући се да ће одбојка наставити да
живи. И ево, младе генерације настављају
традицију и надам се да ће постићи исте
успехе које је остварила наша екипа, која је
заузимала посебно место у југословенској
одбојци. Предивно је доживети да се сви
поново сретнемо, за неке од нас након
више деценија. Године чине своје, али
лепе успомене никад не нестају, рекла је
пионирка ОК “Вршац“.

јако много публике, тако да је народ остајао
и на улици, а резултат се преносио од уха
до уха, док смо ми гинуле и бориле се на
терену. То су биле стварно дивне утакмице,
присећа се одбојкашица каријере дуге две
деценије.

опстају, као што опстају и сећања на
победе и поразе и пријатељства, која
су обележила ову прославу. Радмила
Топаловић, дугогодишња председница
клуба, истиче да је његова вредност увек
била у истрајности и квалитету људи који
га чине, али и у добром утицају на развој
девојчица.
– Кроз спорт се неговало и васпитање
и образовање. Ишли смо руку под руку са
родитељима, водећи рачуна да девојке
буду добри спортисти, добри ученици и
после успешни људи. То је био квалитет
клуба, и оно што је испратило све
девојчице, девојке, жене и сада остварене
мајке, каже Радмила Топаловић и додаје,
– Ја сам лично од клуба добила
квалитетна познанства са људима из света
одбојке широм земље, које кад дан-данас
сретнем, поздравимо се и причамо о
омиљеном спорту, једном од ретких који
није изгубио на квалитету, и то је богатство
које се не може заборавити, кроз осмех
прича вишедеценијска спортска радница.
Своје одбојкашке дане не заборавља ни
легендарна Цеца Кљајић Радуловић:
– Имале смо у наше време много лепих
доживљаја, много смо се дружиле, шалиле,
и имале сјајну атмосферу. Нисам џабе до
39-те године играла одбојку. Недељу дана
сам плакала кад сам престала да играм, јер
ми је срце остало са свим тим девојкам,
присећа се Светлана.

Преко трња до звезда
Светлана Кљајић Радуловић, капитен
са најдужом каријером у ОК „Вршац“,
током које је испратила пет генерација
присећа се својих почетака.
- Када сам почела да играм, оформили
смо прву екипу, и на првој званичној
утакмици коју смо играли освојили смо један
једини поен. Али то нас није обесхрабрило,
наставили смо још јаче, боље и лепше да
радимо, тако да смо кроз 5 година доспели
у прву лигу старе Југославије, где смо
играли 4 сезоне. Посебно памтим прве
квалификације, када смо губили 2:0, и у том
трећем сету, противник је водио 14:11, али
ми смо успели да се повратимо, и добијемо
их 3:2. Незаборавне утакмице биле су и оне
у ОШ „Жарко Зрењанин“, где смо играли
када смо други пут ушли у савезну лигу. То је
био релативно мали простор, а окупљало се

Божа Којић, председник ОС Војводине уручује плакету Богици Вучковићу, председнику клуба
Младе генерације тренирају и играју у
бољим условима него некад. Ипак, чини
се да се тада одбојка и пратила и играла
са већим жаром, тако да су данашње
одбојкашице на прослави јубилеја, остале
испуњене како стахопоштовањем, тако
и осећајем дужности слушајући приче и
гледајући изложене трофеје из славне
прошлости.
- Задале су нам јако велики задатак за
предстојеће године, јер имамо велику
одговорност да наставимо ту традицију,
да редовно тренирамо и радимо, да
будемо још боље и донесемо много
пехара и награда, да не дозволимо да
се угаси одбојка у Вршцу, рекла је млада
одбојкашица Дуња Чејић.

Дух који опстаје
деценијама
Трофејна историја ОК Вршац: освојени трофеји клуба

Времена се мењају, одбојкашице
долазе и одлазе, као и тренери и спортски
радници… А неки прнципи и вредности
на којима „Вршац“ почива већ 85 година,

– Иако се бављење одбојком разликује,
чини ми се да су финансије биле проблем
и онда и данас, а надам се да ће се то
превазићи, и да ће надлежни, који ту могу
много да учине, да пруже овој младој
генерацији услове да наставе даље, каже
Наталија Петковић.
Честитке поводм јубилеја упутио је и
члан Градског већа за спорт и омладину
Дејан Сантрач. –На нама као локалној
самоуправи је велика обавеза да се
потрудимо да потпомогнемо рад клубова
у нашем граду, тако да спортови који имају
дугу традицију могу да се наставе и даље
да се развијају, рекао је Сантрач у свом
обраћању присутнима.
Прослави јубилеја, присуствовали су и
Дарко Ђуричковић из Одбојкашког савеза
Србије и Божа Којић из Одбојкашког савеза
Војводине који су уручили председнику
клуба Богици Вучковићу плакете у знак
поштовања према традицији дугој осам и
по деценија.
В. Јањић
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У ДЕЦЕМБРУ ЈОШ ЈЕДНА НОЋ КЊИГЕ

ПРАЗНИК КЊИГЕ И У ВРШЦУ

Традиционална
регионална
манифестација Ноћ књиге још једном
ће бити одржана 16. децембра од 17 до
24 сата, под покровитељством Еуробанк
Србија. Организатори овог својеврсног
фестивала књиге су издавачка кућа
Лагуна и књижарски ланац Делфи.
Међу градовима који ће у овој ноћи
празновати књигу и уживати у бројним
попустима, промоцијама и дружењима
са писцима, и ове године ће се наћи и
Вршац.
Издавачка
кућа
Лагуна
са
продукцијом од три стотине педесет
објављених наслова годишње с правом
се назива једном од највећих издавачких
кућа у земљи и региону. Као потврда
квалитета Лагуни је припала и Награда
за издавача године недавно завршеног
Сајам књига, а након Лондонског
сајма књига, где се нашла у најужем
избору за најбољег издавача, високо
се позиционирала и на светској мапи
издавача. У оквиру књижарског ланца

Делфи послује тридесет девет књижара,
као и највећа интернет продавница у
региону www.delfi.rs.
Ноћ књиге ће се одржати у
књижарама Делфи и Лагуниним
клубовима читалаца који се налазе
у Београду и у још 20 градова у
Србији. Регионални карактер овој
манифестацији дају Лагунини клубови
читалаца у Бањалуци, Тузли, Сарајеву,
Подгорици и Никшићу, што у збиру даје
26 градова учесница.
Ноћ књиге, покренута 2009. године,
постала је најпосећенија манифестација
која промовише књигу и читање после
Београдског сајма књига, коју за само
седам сати посети више од 40.000
љубитеља добре књиге.
Поред понуде – више од 50.000
наслова – и ове године Лагуна и Делфи
припремају фантастичне попусте,
поклоне, промоције, незаборавна
дружења са најпознатијим домаћим
ауторима и још бројна изненађења.

„ТИХИ ЉУДИ“ СУЗАН КЕЈН

НОВИ РОМАН СИМОНИДЕ МИЛОЈКОВИЋ „ЖЕНА“

За све оне благе, повучене и
обзирне, који не вичу и не умеју
да се наметну и за оне који с њима
живе, раде или их воле, Лагуна
представља књигу „Тихи људи“
Сузан Кејн.
Најмање трећина људи које
познајемо јесте интровертна. То
су они који више воле да слушају
него да причају; то су иноватори,
ствараоци, мислиоци који не желе
да се рекламирају; они су склони
самосталном, а не тимском раду.
Интровертне особе – Ајнштајн,
Дарвин, Џоан Роулинг, Стив
Вознијак – заувек су нас задужиле
великим достигнућима.
Ауторка Сузан Кејн, и сама
интровертна особа, показује нам
да много губимо када драстично
потцењујемо
интровертне
људе – што је одлика савремене
цивилизације.
Она
описује
успон екстровертног идеала
кроз двадесети век и истражује
колико он снажно прожима нашу
културу. Такође нас упознаје
с
успешним
интровертним
особама – од досетљивог,
енергичног професора који пуни
своје батерије у осами после
предавања, до комерцијалисте
који обара све рекорде у продаји
смирено постављајући сугестивна
питања потенцијалним купцима.
Поткрепљена
аргументима,
заснована
на
темељном
истраживачком раду и испуњена
упечатљивим
причама
о

Из пера Симониде Милојковић,
ауторке бестселера „Љубав у доба
кокаина“ и „Грабљивица“, Издавачка
кућа Лагуна доноси још један роман, под
називом „Жена“.
Пеку ли више мушке или женске
сузе? Колико кошта љубав када се мери
издајом? Боли ли више неузвраћена
љубав или осуда? Имају ли право на
љубав и срећу и они другачији од нас?
Одговор на ова питања, или бар нека
од њих, сазнаћете ако прочитате нови
роман Симониде Милојковић „Жена“.
Ауторка у овом делу описује истиниту
драму жене која је рођена у мушком
телу. Главна јунакиња се не бори само
за љубав, она се бори за живот. За
дозволу да корача истом планетом на
којој живимо „ми нормални“, за дозволу
да дише исти ваздух, да је греје исто
сунце, за дозволу да буде третирана
као човек. Она не тражи самилост,
нити солидарност; не бори се за права
ЛГБТ популације, нити било које друге
мањинске групе. Не инсистира на томе
да разумемо њену различитост, тражи
само да је оставимо на миру.
Овај
друштвено
ангажовани
роман нема за тему само проблем
нетолеранције и осуде свега што је
другачије, већ се бави и застрашујуће
растућим вршњачким насиљем, као и
насиљем према женама, које поприма
димензије родног геноцида. У темељ
сваког насиља узидане су предрасуде и
незнање, сматра ауторка.
Симонида Милојковић је један од
најчитанијих
савремених
српских
писаца, књижевношћу се бави од 2007.
године када је изашла њена прва књига
„Грабљивица“, најпродаванији роман
на Балкану у последње три деценије,
чији је тираж досегао невероватних
210.000 примерака. Роман „Љубав у доба
кокаина“ одмах по објављивању постаје
бестселер и доспева до врха листе
најпродаванијих књига у региону.
жРоман „Жена“ од 1. децембра можете
пронаћи у Србији, Црној Гори, Републици
Српској на киосцима, у свим књижарама

МОЋ
ИСТИНИТА ПРИЧА О
ИНТРОВЕРТНИХ ПОТРАЗИ ЗА ЉУБАВЉУ
У СВЕТУ КОЈИ
НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА
ПРИЧА

стварним људима, књига „Тихи
људи“ има моћ да заувек промени
наше виђење интровертних
особа.
Књига „Тихи људи“ у продаји
је од 18. новембра у свим
књижарама Делфи, Лагуниним
клубовима читалаца, онлине
књижари www.delfi.rsи на сајту
www.laguna.rs.
Извор: Лагуна

Делфи, Лагуниним клубовима читалаца,
а у региону и широм света у онлине
књижари www.delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs.
Извор: Лагуна
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ВРШАЧКА КУЛА

НОВА ПОЗОРИШНА САРАДЊА

„ВИКТИМОЛОШКА ПРИЧА“ У НП „СТЕРИЈА“
На састанку одржаном у Позоришном
музеју Србије постигнут је договор
о интензивирању сарадње између
Народног позоришта „Стерија“ и
Позоришног музеја Србије. Повод
састанка био је и почетак рада на тексту
актуелног директора Позоришног музеја
Момчила Ковачевића, публици и стручној
јавности познатог по псеудониму Леон
Ковке. Текст реномираног драмског
аутора, са посебним местом у домену
савремене српске драмске књижевности,
одабран је спонтано, на путу изналажења
драматуршког решења за нови пројекат
који одговара вршачком позоришном
ансамблу у коме доминирају жене.
- „Виктимолошка прича“, драма Леона
Ковкеа коју смо желели да поставимо на
вршачку сцену, настаје као реплика на
„Зоолошку причу“ Едварда Олбија. Она
на неки начин крунише аутентичност
и сувереност овог драмског писца. У
фокусу драме јесу две жене узрочно
последично
везане
неминовношћу
једног од виктимолошких закона према
коме се починилац злочина и жртва пре
трагичног сусрета морају срести бар
једном. Маја и Ненси, главне јунакиње,
као прототипи личности многих младих
жена данашњице, у непрестаном сукобу
са друштвом које их и рађа и жртвује у
исто време, окосница су идеје о осуди
прикривеног и транспарентног насиља
над женама и насиља као таквог – открива
Иван Ђорђевић, директор и глумац НП
„Стерија“.
Музеј позоришне уметности Србије
је установа културе од националног
значаја. У Музеју се чува театролошка
грађа која сведочи о развоју позоришта
у Србији од 13. века до данас. Музејски
фонд чине предмети значајни за научна
истраживања или аматерско проучавање

класичне драмске, оперске и балетске
уметности као и нових мултимедијалних
сценских форми. Уз грађу која се односи на
институције, Музеј позоришне уметности
Србије прикупља и материјале значајне за
професионалне биографије позоришних
стваралаца, али и сведочанства о
приватном животу уметника.Драгоцене
преписке,
фотографије,
школска
сведочанства и бројни лични предмети
помажу онима који се тиме истраживачки

баве да употпуне слику о одређеним
епохама, односно о институцијама и
људима који су у њима живели и радили.
Нова сарадња институција, Народног
позоришта „Стерија“ и Позоришног музеја
Србије, отворила се као погодност када је
већ успостављен прелиминарни договор
са аутором драме који је најпре као
појединац, а потом и представник значајне
институције културе пружио свесрдну
помоћ и подршку вршачком театру у
борби за боље позориште у коме ће у
будућности више пажње бити посвећено
савременом домаћем драмском писцу.
Иван Ђорђевић такође наглашава да
нема много позоришних стваралаца
који су спремни да прихвате и разумеју

скромне услове рада у којима НП „Стерија“
функционише.
- Ова сарадња омогућава бољи
пласман информација о раду НП „Стерија“
али и размену резултата рада на пољу
позоришних истраживања којима се и
наши запослени такође баве. Момчило
Ковачевић је сам по себи изузетан
ресурс и истински представник елитног
слоја домаћих позоришних стваралаца.
То је човек који је и сам пуно радио за
позориште, филм и телевизију. Он је
драмски писац наше младости. Филмови
за које је писао сценарија обележили су
80-те године наше кинематографије, а
појављује се и као коаутор са Бранком
Милићевићем у култном серијалу „Коцка,
коцка, коцкица“ за коју је написао више
од 170 епизода. Активно пише и данас –
истиче Иван Ђорђевић.
„Виктимолошка прича“ коју за Малу
сцену „Томислав Пејчић“ НП „Стерија“
припрема редитељ Фуад Табучић, део је
нове иницијативе Вршачког позоришта
са слоганом „Шанса за младе “ јер ће
се осим амбицијом да у први план
стави младе академске уметнике нашег
града, позориште водити идејом да се
и током процеса рада на представи у
комуникацији са младом публиком и кроз
радионице и предавања бави питањима
положаја младих жена у друштву
данашњице.
- Великодушан гест драмског писца
који нам је уступио права на текст и
подршка Града за нас јесу додатна
мотивација да се потрудимо и публику НП
„Стерија“ изненадимо представом која ће
по много чему превазићи све што смо до
сада радили за нашу Малу сцену – додаје
Ђорђевић и најављује нову премијеру
већ половином децембра.

VIN

PING

ЧЛАНОВИ „ВРШАЧКОГ КЊИЖЕВНОГ КЛУБА“ ОСВОЈИЛИ ПРИЗНАЊА У ЋУПРИЈИ

НАГРАДЕ ЗА ВРШАЧКЕ ПЕСНИКЕ

Крајем октобра у Ћуприји
је одржана манифестација под
називом „Поетска позорница плус“
на којој су међу песницима из целе
Србије наступили и књижевници
из Вршца. Чланови „Вршачког
књижевног клуба“ вратили су се
са овог сусрета овенчани са чак
четири признања.
Прву награду добио је
Слободан Ђекић за песму „Прозор

у Ресавској“, док је трећа награда
припала Божици Михај за песму
„Родно село“. Стручни жири је
специјалним признањима наградио
Миру Ракановић и Радојку Ушурел,
такође Вршчанке, и то за „Песму о
нама“ и „На капији времена“.
Вршачке поете вратиле су се
задовољне после још једног успеха,
а домаћини су их позвали да поново
буду гости ове манифестације.

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.

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

„СТАМЕНКА ИЗ КРУЧИЦЕ“

Вечерас (петак, 25. новембар)
у 20 часова у сали биоскопа
Културног
центра
Вршац
премијерно ће бити изведена
представа под називом „Стаменка
из Кручице”.
Представа
је
ауторски
пројекат
вршачке
глумице
Соње Радосављевић. Ауторка
стихова у представи „На сокаку
стојим“ је Јадранка Ћулум, лектор
Верица Преда, а инспицијент
Данијела Ковач. За тон, светло
и видео заслужан је Драгослав
Добросављевић, за фотографије
је задужена Сара Танасковић, а за
дизајн, обраду и припрему Марија
Жамац. Покровитељ пројекта је
Клуб жена „Атина“.
Т.С.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

„ДНЕВНИК ЧИТАОЦА“

Вечерас (петак, 25. новембар)
од 18:30 у „Салону код Порте“
одржаће се књижевни сусрет са
писцем Миланом Р. Симићем. Вече
под називом „Дневник читаоца“
водиће Илија Бакић, књижевник и
књижевни критичар.
Милан Р. Симић рођен је
1959. Године у Великој Плани.
Пише прозу, драме, филозофеме,

афоризме, критику и есеје. Есеји
су му превођени на македонски,
афоризми на немачки, енглески
и руски, проза на словачки и
словеначки језик. Аутор је романа:
„Порицање стварности“, „Оде ми да
полудим“, „Бели свет коначно“, као и
збирки прича: „Недовршена прича“,
„Приручник за будуће мучитеље
и убице“. Написао је две радио

драме: „Расвануће“ и „Сневач од
сламе“. Добитник је награда „Стеван
Сремац“, „Милутин
Ускоковић“,
„Јован Скерлић“, Прве награде
„Чивијада 2016“, Прве награде Радио
Београда за драмску минијатуру,
Повеље Карађорђевић, Повеље
Општне Велика Плана и, недавно,
„Милан Богдановић“.
Т.С.

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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12 ВРШАЧКА КУЛА
Сакупљање докумената, фотографија,
разгледница, предмета и свега што је
везано за богату историју нашег града
сматра се приоритетом, јер све наведено
из дана у дан полако нестаје, пропада од
влаге, плесни, или једноставно завршава
на ђубришту или у пламену пећи. Због
тога Удружење љубитеља старина „Феликс
Милекер“ за циљ има очување културне
баштине Вршца. Чак и најсавеснији
колекционар после неког времена
примећује да фотографије полако губе
боју, папир постаје крт, а ту је и питање

1899. година

1914. година

1965. година

1995. година

ФОТОРЕПОРТАЖА
да ли ће следеће генерације имати
слуха за важност очувања породичних
вредности. Оснивачи удружења љубитеља
старина „Феликс Милекер“ (Александар
Јовановић, председник удружења, Тамаш
Фодор, потпредседник, Урош Тимотијевић,
секретар, потом Андрија Ратковић, Горан
Бојић и Душко Влајковић Митрованов),
омогућили су нам да у овом броју „Вршачке
куле“ уживамо у делу колекције вршачких
разгледница из различитих периода.
Т. Ф.

1899. година

1924. година

1965. година

1995. година
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ВРШАЧ
КРО

ПЕТАК • 25. новембар 2016.

ФОТОРЕПОРТАЖА

ВРШАЧКА КУЛА

ЧКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ
ОЗ ИСТОРИЈУ
1899. година

1932. година

1968. година

1997. година

1912. година

1964. година

1989. година

2000. година
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14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК

ПЕТАК •25. новембар 2016.

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

Продајем стан на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/232-76-51.
Продајем кућу 20 м2, у Белој Цркви,
или мењам за стан 40 м3 Београд, кућа
има плац 10 ари и добро је опремљена.
Тел. 851-946
Продајем гарсоњеру 28 м2. Тел.
062/511-751.
На продају дворишна гарсоњера у
Вршцу. Тел. 013/807-337 и 061/72-39-359,
(после подне).
Продајем двособан стан у Вршцу,
Иве Милутиновића 80, близу центра. Тел.
062/511-751.
Продајем кућу са локалом, 120 м2,
(мушки и женски wc, кухиња, две терасе)
плац, башта на брегу, асфалтни пут, код
цркве Св. Теодора , кућа је на спрат са
четворособним станом. Продајем кућу
у Војводинцима са великим плацом. Тел.
061/117-51-92.
Кућа на продају у Призренској 55,
цена 55.000 евра. Тел. 062/889-24-67.
Продајем стан 58,46 м2, први спрат,
центар, погодан и за пословни простор.
Цена 40.000 евра. Тел. 064/44-32-517.
Издајем или продајем локал 135
м2, у Подвршанској 17 Тел. 064/123-1756.
Продаје се једнособан стан у
центру Алибунара.
Тел. 304-914 или 2101640.
Продаје се двособан стан у центру
Алибунара Тел. 064/459-68-04 или 21016-40.
Продајем јако повољно укњижен
стан – кућу у центру Панчева, фронт 13
м, гаража, шупа. Тел. 063/75-79-722 и
064/1323-663.
На продају кућа у Павлишу са
великим плацом. Тел. 062/471-511.
Продајем приземну кућу у Вршцу,
5,4 ара плаца , ул. Јанка Катића 9, струја,
вода , плин, башта. Веома повољно. Тел.
061/65-65-933 или 063/70-144-81.
На продају дворишни стан у Другог
октобра 13. Тел. 065/542-20-82.
Продајем кућу у Павлишу, ул.
Жарка Зрењанина. Тел. 060/034-35-33.
Мењам кућу са две стамбене
целине за двособан стан, може и
продаје, В. Попе 46.Тел. 834-926.
На продају двособан стан од
64м2 у улици Вука Караџића 4, цг, тел,
кабловска, комплетно реновиран (све
ново). Тел. 066/51-48-254.
На продају савршена кућа, спратна,
на плацу 650м2 са виноградом. Хитно и
повољно. Тел. 0046704930046 и 2801-130.
Продајем у Панчеву, строги центар,
двособни стан 56 м2, цг, код старе поште
/Радова зграда). Тел. 063/8008-243 и
013/348-683.
Продајем кућу у ул. Југ Богдана,
Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.
На продају реновирани дворишни
станови (двособан + гарсоњера).
Изузетна локација, погодно за пословни
простор. Тел. 061/71-39-82.
Продајем плац на Сребрном језеру,
површина 5,01 ар, власник. Тел. 064/9664-709 и 069/211-95-65.

На продају кућа на Гудуричком
путу или замена за стан или мању
кућу у Вршцу или Панчеву.Тел.
064/168-58-94.
Хитно на продају кућа. Тел.
069/512-12-04.
На продају кућа од 120 м2 на
14 ари плаца, струја, вода, плин,
телефон. Вреди погледати. Нови
Козјак. Идеално за пензионере. Без
улагања.Тел. 648-228.
Продајем или мењам за стан
кућу од 240 м2, са поткровљем,
гаражом od 30 m2, на плацу од
1000 м2, у Вршцу, Панонска 54.
Тел.060/353-41-63.
На продају приземна кућа од
око 80 м2, на плацу од око 5 ари, ул.
Живе Јовановића 13 у Вршцу. Хитно.
Тел. 064/248-76-91 и 013/ 806-441
Продајем стан од 30 м2 Улица
Светозара Милетића 2 (код школе
„Вук Караџић“)
Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан стан
43 м2, приземље, у Вршцу,
ул. Архитекта Брашована
8
(код Железничке станице и
Пољопривредне школе) Звати од 21
до 22.30 сати на тел. 805-095
На продају кућа у Павлишу са
великим плацом. Тел. 062/471-511.
Продајем трособан стан у
центру Алибунара. Тел. 064/15-11983.
Продајем новију кућу у Вршцу,
сређена, ПВЦ столарија, комплетна
инфраструктура. Могућност исплате
у ратама. Тел. 060/66-07-901.
На продају кућа у Избишту,
нова градња, приземље и спрат
100 м², плац са баштом 18 ари. Тел.
064/456-01-05.
Продајем кућу у Гундулићевој
31, Вршац. Тел. 063/764-91-04.
Продајем приземну кућу у
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја, вода, плин, башта.
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933
и 063/70-144-81.
Продајем стан од 50,20 м2. Бул.
Ж. Зрењанина 89. Једнособан. Тел.
064/429-54-83.
На продају сређена кућа од 100
квадрата у близини центра града. У
ул. Николе Тесле 49. Тел. 807-322 и
064/27-17-446.
Кућа на продају, на плацу од
500 м2, стан 90 м2, гаража, подрум
50м2, у Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација, струја,
телефон, централно грејање. Цена
45.000 еура. Тел. 064/12-46-099 и
060/44-56-004.
Продајем апартман на
Златибору, 53 м2, дупчекс, ужи
део града, намештен, укњижен,
паркинг. Може и замена за стан у
Београду. Хитно. Тел. 064/154-18-11.
Кућа на продају у 2. октобра 83,
површина 800 квадрата са великим
двориштем.
Мењам гарсоњеру у Вршцу
за једнособан стан у Вршцу. Тел.
061/294-11-61.
На продају реновирани

Број
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дворишни станови (двособан плус
гарсоњера), ул. Жарка Зрењанина,
Вршац. Изузетна локација погодно
за пословни простор. Тел. 061/17139-82.
На продају кућа са окућницом
100м2 и великом баштом 1700 м2 у
Уљми. Тел. 064/87-13-470.
Продајем кућу за рушење
на лепом месту, мањи плац,
струја, вода, плин, канализација.
Повољно. Тел. 064/35-12-026.
У Избишту продајме кућу,
новија градња (приземље и
спрат)100 м2, 18 ари плац, башта и
помоћни објекти, вода, струја. Тел.
064/456-01-05.
Продајем једнособан стан у
Никите Толстоја 1. Приземље. Цена
по договору. Тел. 893-116 и 063/8573-135
У Избишту кућа на продају,
нова градња, приземље плус спрат
100м2, плац 18 ари са помоћним
зградама и баштом. Тел. 06445601-05.
Продајем стан 31 м2,строги
центар града, код Владикиног
двора, Данила Илића 2. Тел.
063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ Богдана
18. Нова градња, одмах усељива
без улагања. Тел. 064/18-65-244.
Продајем ланац земље потез
„Црвенка“, близу града, поред
асфалтног пута за Румунију. Тел.
064/124-75-57 и 013/807-816.
На продају сређена кућа у
Улици Николе Тесле 49. Кућа има
100 квадрата, такође има сређено
двориште са 2 помоћне просторије.
Цена 38.000 евра. Тел. 064/27-17446.
Продајем кућу са окућницом у
Избишту, Вељка Радукића 36. Тел.
064/588-68-39.
Продајем2,5 ланца земље
потез Кевериш, удара у асфалтни
пут Вршац-Влајковац. Тел. 062/511751.
Продајем кућу у Маргитском
насељу, изграђена на плацу од 335
м2. Кућа је новије градње, ПВЦ
столарија, централно грејање,
паркети, гаража за 2 аута. Могућа
замена за стан са доплатом. Тел.
060/660-79-01.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Стан з а издавање опремљен,
клима, кабловска, интернет,
веш машина. Близу Пилотске
академије. Тел. 065/505-74-24.
Издајем
дворишни
полунамештен стан, у ул. Пашићев
трг 5. Тел. 064/267-79-76.
Издајем кућу у Бихаћкој,
близу Миленијума. Тел. 065/88599-78.
Издајем локал 33 м2, у Жарка
Зрењанина бр. 77. Тел. 063/894-9163
Издајем намештен једнособан

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
КУЛЕ”
У
ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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стан у Првомајској бр. 77.Тел. 837513 и 062/160-35-25.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел. 064/5152-245.
За издавање једнособан
намештен стан(соба, кухиња,
купатило), нова градња, у дворишту
Филипа Вишњића 31, Вршац. Тел.
064/429-06-14.
Запосленој девојци потребна
сређена или полунамештена кућа за
становање у замену за одржавање.
Тел. 064/38-92-738.
Издајем стан у града за
студенткиње (ученице). Посебан
улаз, одвојене комуналије и цг.Тел.
838-702 и 063/789-10-14.
Издајем собе ученицима
(намештене), собе се налазе на 5
мин. Од центра, Улица Црног Јована
18. Бесплатан интернет и кабловска.
Засебан улаз и комуналије. Тел.
065/238-93-83.
Издајем стан у центру Вршца
за студенткиње или ученице.
Засебан улаз, одвојене комуналије,
централно грејање.
Тел: 013/838-702, 063/789-1014
Издајем намештен трособан
стан са два купатила у Хемограду.
Погодан за породицу или две три
девојке. Тел. 013/836-847 и 063/78235-26.
У Београду издајем двособан
намештен стан студентима. Тел.
065/814-85-71.
Издајем намештен једнособан
стан у центру ул. Анђе Ранковић
(централно грејање, кабловска,
интернет). Тел. 060/350-30-60.
Издајем локал у центру
града 35 м2 код румунске цркве,
санитарни чвор, клима, фиксни
телефон, засебно комуналије. Тел.
064/837-26-35.
Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу. Звати
после 17 сати. Тел.834-975.
Запосленој девојци потребна
кућа за становање и одржавање.
Тел. 064/389-27-38 и 2101-623.
Издајем собе – лежаје
за раднике (самце), употреба
купатила. Тел. 063/551-403.
Издајем
полунамештену
гарсоњеру на Тргу Андрије Лукића.
Тел. 060/335-11-72.
Издајем
ненамештен
једноипособан стан (48м2) на
првом спрату, зграда преко пута
Педагошке академије. Усељив од 1.
октобра. Тел. 064/170-98-41.
Издајем стан у Београду. Тел.
061/294-11-61
Издаје се дворишни стан са
одвојеним комуналијама у улици
Иве Милутиновића бр. 56 . Тел.
060/083-51-34.
Издајем намештен трособан
стан у Првомајској 77 и једнособан
намештен стан. Тел. 837-513,
062/160-35-25 и 063/877-99-85.
Издајем намештену гарсоњеру
у центру Вршца. Тел. 064/337-23-68.
Издајем намештен стан 51
м2 на Новом Београду, може и за
студенте. Тел. 064/ 51-52-245.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена, има
климу, кабловску, плин. Бихаћка 81
а. Повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем намештену гарсоњеру
у центру Београда. Тел. 013/834-324
и 063/77-31-585.
Издајем двособан стан 65
квадрата, у кући,у улици Јанка
Халабуре, изнад Миленијума.
Први спрат, посебан улаз, потпуно
намештен, централно грејање
(одвојен плински котао), одвојена
струја и комуналије, телефон,
клима, Д3 кабловска, интернет, веш
и судо машина. Одмах усељиво. 065
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име и презиме даваоца купона
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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.

Математика, време је
да почнеш са припремама за
факултет. Тел. 013/28-39-461.
Продајем пржионицу кафе
са комплетном опремом. Тел.

065/452-33-37.
Продајем плинске бојлере,
пећи, шпорете и делове за исте,
може са уградњом и без. Тел.
064/351-20-32.
Услужно
вршим
култивирање мањих башта у
Вршцу и околини. Долазим на
вашу адресу. Тел. 063/8321-772.
У Алибунару на продају
половна
бела
техника,
електрични штедњак, тв у боји.
Тел. 064/459-68-04.
Продајем класичну гитару
одличног звука.Тел. 21-01-640.
Продајем
половна,
исправна, балконска врата
(80х225цм
„Словенијалес“),
очувана, са дуплим термо
стаклом и пластичним ролом.
Цена 60 евра.Тел. 064/123-17-56.
Продајем
полован,
исправан прозор (80х140 цм
„Словенијалес“),
очуван,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40 евра.
Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“, руска, нова, само глава,
очувана. Тел. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ
ЦЗ-7,62
,тетејац,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
стране велика појачања, дупло
дно. (фи35х120цм) Цена 35 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер
– дефлектор за кров аутомобила
за лакшу вучу ауто приколице и
мању портрошњу горива. Цена
30 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од Ауди-а
100, са електро инсталацијом.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра. Тел.
064/123-17-56.
Радио би поправку плинских
бојлера, шпорета, пећи и решоа.
Тел. 063/482-418 и 2101-623.
Продајем кауч, фотељу,
лежај и сточић за дневни
боравак. Тел. 837-637 и 064/91588-35.
На продају комода за ципеле
(може и као ормарић), сточић
дрвени (собни), оградицу за бебе,
фрижидер, сто трпезаријски
са шест столица, две фотеље,
тросед, сет (3 комада) стаклених
сточића,
врата
дрвена,
пластичну бурад. Тел. 833-806 и
069/129-53-12.
Поштена, радна и вредна
жена служила би и неговала
старије особе и радила кућне
послове. Тел. 064/28-10-216.
OSB плоче за подасчавање
кровова. цена 296 дин м2. Превоз
на адресу. Тел.062-437-236
Купујем старе изгореле
склопке ЦН 250 и 170 може и у
деловима. Купујем и контакте од
склопки изгореле. Тел. 060/35862-09.
Хитно и повољно дајем
часове енглеског основцима
и средњошколцима, такође
услужно радим припрему за
штампу, дизајн, прелом. Тел.
069/62-66-99 и 063/742-20-13.
Пензионер, ситуиран, живи
сам, жели да упозна жену до 60
година старости ради брака. Тел.
064/48-77-098.
Продајем радио станицу
ТОКАЦ-АЛИНКО-ВТДВМ. Тел. 01321-01-623 и 063/482-418.
Купујем
електрични

шпорет, кухињски сто и орман.
Тел.063/733-92-47.
На продају 2,5 лканца
земље потез Кевериш, удара на
асфалтни пут Вршац-Влајковац.
Тел. 062/511-751.
Радила би и чувала старије
особе. Тел. 064/313-44-64.
Помагала бих породици
или старијој особи у кућним
пословима, може и чување деце.
Тел. 063/159-14-48.
Продајем четворо врата са
стаклима,од џете, годиште 1988.
Тел. 060/0330-746.
Продајем: дрвене жалузине
за прозоре и балконска врата,
ауто приколицу и кукуза „заставу
101“, метални светларник са
орнамент стаклима, бојлер
„горење“ од 10л, два фото
апарата полароид, нов дрвени
прозор са пластичном ролетном
и машину за центрифугирање
веша. Тел. 061-187- 89-30.
Купио бих казан за печење
ракије, пожељно широк аплитак,
може и са нагорелим ложиштем.
Тел. 064/254-95-95.
Часови немачког језика
(Бела Црква), припрема за
полагање А1,А2,Б1 испита на Гете
институту. Тел. 013/853-783.
На продају 12 ланаца земље
прве класе, и велики воћњак
са викенд кућом, све у једном
комплексу. Тел. 066/36-34-36
Договор.
Продајем шиваћу машину
„Багат
–Јадранка“кабинет,
ножни погон, мало коришћена,
добро очувана. Тел. 013/806-527.
Продајем плац 13,50 ари
на Тари, на малом језеру, село
Заовине. Тел. 063/384-430.
Продајем
тросед
на
развлачење у француски лежај,
мању троделну витрину са
гардеробним орманом, више
врста фотеља. Тел. 807-793 и
063/187-1673.
Купујем
полован
комбинован шпорет, пола струја
пола плин. Тел. 063/482-418.
Самици, запосленој жени
педесетих година, потребна
лепо сређена кућа или већи стан.
Могућ сваки договор. Тел. 066/3634-36.
Озбиљна жена 54 год.
образована, културна, вредна,
радна, запослена, чувала би децу
у поподневним сатима. Могућ
сваки договор. Имам искуство у
чувању деце. Тел. 066/36-34-36.
Мушкарац,
пензионер,
тражи озбиљну жену око 60
година, по могућности саму. Тел.
062/158-44-39.
Купујем замрзивач
и
шпорет „Смедеревац“ на дрва.
Тел. 069/18-505-65.
За продају две веш машине
„Горење“ и „Индесит“ потпуно
исправне, у одличном стању и
машина за сушење веша „Еида“
исправна. Цена повољна.Тел.
064/429-06-14.
Купујем старе неисправне
плинске бојлере за делове. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Продајем котао за централно
грејање 24 kW, плински, нов,
некоришћен.Тел: 061/303-1537
Продајем
самоходну
косилицу, бензински мотор.Тел:
061/303-1537
Купујем
брилијантне
минђуше Тел: 061/303-1537
Купујем замрзивач са
фиокама. Тел. 063/733-92-47.
Продајем два телевизора и
женски бицикл. Веома повољно.
Тел. 061/60-496-46.
Вршим услужно машинско
млевење воћа дуње и јабуке. Тел.
063/11-21-270.
Продајем два половна
замрзивача, исправна. Повољно.
Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем
шатор
за
камповање. Повољно. Тел. 826251 и 064/22-76-993.
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На
продају
преградна
шестокрилна врата од пуног дрвета.
Димензије 285х380 цм. Тел013/ 893363.
Слободна и вредна жена
спремала би по кућама и служила
старије особе. Тел. 065/542-20-82.
Дајем часове енглеског, преводим
са енглеског, услужно радим дизајн
и припрему за штампу, израђујем
слике, графике и др. Уметничка дела,
продајем гардеробу 55кг на више!
Тел. 069/62-66-99 ; 063/74-22-013 и
013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем да тучана радијатора
(један двадесет ребара) и лап
топ Тошиба- сателит C75D-А-17 са
ласерским штампачем-HP Laser Jet
P1005. Tel. 063/862-97-49.
За продају две веш машине,
исправне, у одличном стању. Врло
повољно. Тел,. 064/429-06-14.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делоци за фићу.
Такође на продају кућице за псе и
мачке. Тел. 064/280-57-20.
На продају 4 челичне фелне 13
од опел корсе, електрични шпорет са
четири рингле. Тел. 064/665-88-04 и
832-027.
Продајем скенер А4 формата без
кабла и пуњача и један ЦД плејер.
Цена по договору. Хитно и повољно.
Тел. 069/266-99, 063/74-22-013 и
013/835-129.
На продају велики круњач
„Чаковец“ и два плуга једнобразни и
двобразни. Тел. 062/344-014 и 013/2824-932.
Продајем двокрилне дупла
дрвене прозоре са пластичним
ролетнама, добро очувани. Цена 35 €.
Тел. 063/187-16-73 и 807-793.
Продајем добро очуван казан за
ракију од 100 литара (свега 7 казана
печено), казан је плитак а широк са
комплетним додацима. Тел. 064/47728-40 и 069/ 290-69-53.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге 800W, еко
– чисто. Тел. 065/33-55-343.
Продајем електрични котао
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен,
гаранција до децембра 2017.
произвођач ИМПРО. Тел. 065/33-55343
Продајем нов факс апарат,
делове за компјутер, раван монитор,

скенер и штампач марке „Епсон“,
тастатуру и камеру, 2 тепиха Тел.
806-527.
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника
врата, санитарије половне са
ормарићима и огледалом за
купатило, вунени тепих, мушки
бицикл, машину за куцање,
метална врата са прозором,
унутрашња врата. Тел. 065/80316-06.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34410.
На продају казан 100 л. за
ракију, са мешачем превртач
и табакерка у одличном стању.
Цена 450€. Тел. 066/216-216.
Трофазни
електромотор,
мотор од веш машине „Горење“
комбинезон и прслук за ловце
и риболовце нов, патике за
рукометаше нове. Тел. 064/39062-76.
Продајем
абрихтер
монофазни са круњачем и
прекрупачем у склопу. Тел. 826266.
Продајем апарат за варење.
Тел. 826266
Продајем већа вучна колица
за мотор или бицикл. Тел. 826266.
Продајем половна бурад

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
од 120 и 200 л, коришћена за
комину. Тел. 826-266.
Продајем велико саксијско
цвеће, филадендрон, фикус,
алоја, јапанско дрво. Повољно.
Тел. 826-266.
Вршим услужно поправку
плинских
пећи,
шпорета,
бојлера, решоа. Врло повољно.
Дајем и гаранцију. Тел. 2101-623
063/482-418.
Продајем две нове пећи
на чврсто гориво, половни
двокрилни и трокрилни прозор са
ролетнама, половна трпезариска

врата, мерач притиска и нов
радио касетофон. Тел. 064/39062-76.
Продајем три дрвена
двокрилна прозора. Тел. 893-116
и 063/85-73-135.
На продају салонит плоче
великог формат, 850 дин . комад.
Тел. 065/20-30-750.
Продајем пластично буре
за купус од 120 л. коришћено
једну сезону. Цена 600 дин. Тел.
013/806-527.
Купујем крмаче од 200 кг
и навише. Продајем половне
дрвене прозоре, дупло стакло,
добро очувани. Тел. 063/84-67605.
Продајем домаћу ракију од
трешње и брескве. Тел. 064/11953-84 и 013/416-182.
Продајем краве и телад. Тел.
064/11-953-84 и 013/416-182.
Продајем
фрижидер,
електрични шпорет, регал,
сто за телевизор, мали прозор
са шалоном, кревет за једну
особу без мадраца, витрину за
књигедве дводелне судопере.
Тел. 061/18-44-316.
На продају плински бојлер
ДДГ, замрзивач „Ободин“ и
фрижифдер „Ободин“. Тел.
063/187-16-73 и 807-793.
На продају моторна тестера
„Долман“ исправна, краљица
пећ, плински сат и редуктор,
бутан боца од 5 кг и 3кг, патике
кожне број 44, бунда крзнена
женска број 42, јакну женску
кожну број 44. Тел. 064/168-58-94.
Продајем замрзивач са
фиокама, два тв сточића. Тел.
061/18-44-316.
Продајем
замрзивач
сандучар 400л. исправан. Тел.
064/18-65-244.
Продајем дуван резани
од 0,5 и 1 кг, цена 1500 дин
килограм., у Малом Жаму.
Доносим на адресу Тел. 061/30792-43. Звати после 10 х.
На продају мало коришћени
ручни циркулар „Макита“ (4.000
дин.), Електрична хобла стерн
(3.500 дин), „убодна тестера“
Bosch (3.500 дин.). Све заједно
10.000 дин. Тел. 061/88-249-88.
Вршим поправку плинских
пећи, бојлера, решоа са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и

013/21-01-623.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач на струју,
војнички кревети са мадрацима,
уклапају се и на спрат. Тел. 064/39317-17.
Продајем круњач (круни, меље
а има и циркулар за сечење дрва,
дасака и летви до 12 цм.), 6 комади
буради од куване пластике 120
литара, дрвену бурад од 30 и 50
литара, детелину у количини од 500
снопова по 5 кг, пластичну бурад од
50 литара (6 комада), пиротски ћилим
нов велики, спортски бицикл. Тел.
064/47728-40 и 069/290-69-53.
Купујем фрезу за мотокултиватор
„Лабин прогрес“ 14 кс. Тел. 061/11256-98.
Продајем фелне за опел астру,
фелне су оригиналне челичне,
опелове ЕТ 39,14Р у одличном стању,

3 комада са старијим гумама. Тел.
064/130-84-90.
Продајем замрзивач са
фиокама, два ТВ сточића. Тел.
061/18-44-316.
Продајем Дормео душек
мемори силвер нов. Трпезариски
сто и шест столица, половно. Тел.
064/390-62-76.
Орем и култивирам мање
баште и трављаке мото
култиватором. Вршац и околина.
Цена договор. Повољно. Тел.
063/83-21-772.
Продајем пет коза и јарца у
Малом Жаму и заклане патке.
Тражити Валентина, ЈНА13. Тел.
063/830-16-43.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама.
Тел. 062/880-51-27.

АУTОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛИ, ТРАКТОРИ

Продајем скутер piaggio
Hexagon 180 m 20, веома очуван, у
одличном стању, 2005, гаражиран,
црвене боје, аутоматски мењач,
регистрован, мало прешао, сервис
урађен, ветробран, наслон за
седиште, аларм, церада. Хитно. 650
€. Тел. 064/510-50-66
.Продајем трактор ИМТ 539,
произведен 1994. године, први
власник, солидно стање. Тел.
063/749-65-23.
Продајем аутомобил ЛАДА
110, 1500 кубика, 2003. годиште,
прешла 109. 000 км. Први власник,
могућ договор. Тел. 064/819-9260
На продају југо корал60. Цена
по договору. Тел. 060/555-15-67.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Дана
28.новембра
2016.године
навршиће се шест тужних година од
када није са нама наш најдражи отац,
деда и брат

ЖИВОРАД ЉУБИЧИЋ
Једино је вечна и моћна љубав
јер побеђује смрт и заборав.
Увек ћеш бити у нашим срцима и
мислима.
Твоји:
ћерка
Катарина,зет
Зоран,унук Стефан, сестра Вера
са породицом,братаница Милена
са породицом и шурак Живко са
породицом.

Данас се навршава пет година
од како нисмо заједно.

ЗЛАТИБОРКА ЂУРОВИЋ
1940-2011.

Мама ужасно ми недостајеш.
Мислим на тебе сваки дан.
До нашег поновног сусрета
воли те Твој син Зоран.

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 15. do 22. новембра на територији Града Вршца
преминуло је 12 лица:
Славко Милошевић (1949), Милица Цвејић (1921), Гордана Бешлин
(1938), Јанош Молнар (1933), Никола Марјановић (1955), Вероника
Ковач (1940), Милан Обровац (1953), Драган Јожић (1949), Олга Делић
(1929), Зорка Дучић (1932), Загорка Хићил (1952), Слободан Вакареско
(1951).

Љубиша Јосимов
23.8.1943. -17.10.2016.

Недостајеш нам
Твоји: супруга Офелија, син Иван, ћерка Мирјана,
унуке Сандра, Инес и Ана, унук Вид, снаја Тамара, зетови
Зоран и Миљан и праунук Лав

18 ВРШАЧКА КУЛА
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ВРШАЧКА КУЛА

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 256, 27. МАРТ 1991.

ОЧЕКУЈЕ СЕ 30 МАЛИШАНА

Од 1. до 30. октобра у Вршцу ће боравити 30 малишана,
ученика основних школа, из СССР. Деца ће бити смештена
у просторијама Црвеног крста на брегу. Ово је договорено
на прошлонедељном састанку новоформираног месног
одбора за прихват деце Чернобила. У Одбор су ушли
представници Друштва пријатеља деце, Црвеног крста,
Зелене странке, представници православне и румунске
цркве, али могу се прикључити и сви који желе да помогну
у раду одбора. Реч је о надстраначкој и надверској
организацији тако да је свачија помоћ добродошла.
Иначе, у формирању Месног одбора учествовали су
Душан Томић, генерални секретар југословенског одбора
за децу Чернобила и Бранко Јовановић, члан извршног
одбора Зелене странке у Београду. Југословенски одбор је
формиран на предлог Зелене странке.
Циљ читаве акције је да се малишанима из СССР омогући
боравак на Брегу. Деца ће бити смештена на једном месту
тако да обавештавамо Вршчане који су изразили жељу
да да прихвате једно или више деце, да такве услуге неће
бити потребне.

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 (47)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 26, БРОЈ 494, 19. ОКТОБАР 2001.

МИРНОДОПСКА МИСИЈА МЕЂУ
ЧОКОТИМА

Берачима на плантажама вршачких винограда већ месец дана
помаже свакодневно четрдесетак војника вршачког гарнизона.
Млади војници који су недавно положили заклетву, а одушевљени су
изласком из касарне и пределима који се пред њима пружају. Многи
су сада по први пут имали прилику да се сретну са виноградима.
Међу њима влада такмичарски дух, тако да их је лепо видети којом
брзином раде, пуне путуње својих другара и трче да их испразне у
тракторе. Најбољој групи следи и награда дежурног старешине.
Од поручника Велизара Вемића сазнали смо да су војници
изузетно задовољни што могу на овај начин да изађу из касарне и
на један користан начин помогну у прикупљању слатких плодова.
За узврат „Вршачки виногради“ ће војсци купити нешто од основних
средстава за одмор и разоноду.
-Овакве промене у обуци, када се разбија свакодневна
монотонија војничке обуке, даје веома добре резултате у даљој
стручној обуци, додаје Вемић.

ВРШАЧКА КУЛА, ИНФО ЛОКАЛ ГОДИНА 36, БРОЈ 828, 30. СЕПТЕМБАР 2011.

ПОЛА ВЕКА ДРУЖЕЊА СА
ОРГУЉАМА

Задовољство поводом лепог и несвакидашњег јубилеја, педесет
година рада, кантор оргуљаш Јанош Ловас, поделио је са својим
пријатељима, суграђанима, поштоваоцима духовне класичне
музике, приредивши концерт у римокатоличкој цркви Светог
Герхарда у Вршцу, 28. септембра. У овом је храму Ловас пет деценија
свирао оргуље на свакодневним и празничним мисама, пратио
црквене хорове, солисте на вечерњим концертима, приређиваним
у хуманитарне сврхе или са жељом да се љубав према музици, њена
лепота и позитивна енергија пренесу на слушаоце.
-Одувек сам волео музику, сећа се Ловас. Као дечак био сам десет
година министрант, уз свештеника за време литургије, и увек сам
гледао горе на хор, на оне занимљиве цеви од оргуља. Пожелео сам
да постанем оргуљаш, а моја жеља стигла је до тадашњег жупника
Јосипа Бодоиа и он ме је подржао.Замолио је часну сестру Маргит
Ботку да ме подучава свирању клавира. Након годину дана учења,
отишао сам у Нови Сад, у средњу музичку школу. Пошто у овој
новосадској школи није било одсека оргуља, након завршетка
школовања , дипломски испит морао сам да полажем у Зрењанину,
код професора Имрета Ланга, тада и кантора у зрењанинској Цркви
Светог Непомука.
-Ловас је завршио школу и вратио се у родни град Вршац. Није
много времена прошло и добио је посао.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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VI ОДЕЉАК
1716-1737.

ПРЕПОРОЂАЈ ВРШЦА

(Продужење)
Уређење верских прилика старог, српског (ист. Прав.) становништва и новонасељених, немачких
колониста. - Грађење цркве - Унапређење земљорадње и почеци свиларства - Провизорно
насељавање Шпанаца у Вршцу.
Први филијали вршачке р.к. парохије беху
Кутрица, Црвенка и Хајердорфи то прва најјачи, а
последњи најслабији. Црвенка је 1724. имала свог
администратора, Алексија Кемпа, францисканца из
салваторске провинције, који је помагао и вршачку
парохију. Затим је 1735. добила свог засебног пароха,
али је већ 1738, пропала као и Хајердорф, који је још
на почетку 30. година припао парохији Старе Русове. У
Кутрици основана је парохија 1742. и од тог времена,
дакле у половини прошлога века , вршачка р.к.
парохија није имала више својих филијала 1).
Почело немачке школе у Вршцу као да пада у исто
време кад и оснивање р.к. парохије. Први свештеници
били су, на сву прилику, не само душепопечитељи, већ
и учитељи младежи, који су настављали у основном
знању. Но већ 1727. Вршац је имао свог учитеља, који
се звао Јосиф Михаило Сервати. Учитељ овај је деловао
све до пролећа 1735, а тада се појавио Христоф Редл
као учитељ („Ludimagister“). После судца учитељ је био
тада највећма уважен у Вршцу 2).
Међу досељеницима многи су били протестанти, и
ако се све могуће чинило, да католичка вера превлада.
Видећи да под оваквим приликама не могу опстати,
протестанти пређоше већином у католичанство. Тако
су чланови породице Харман (доцније Корман) били
најпре лутерани. Протестанат је био и предак Најкома,
Јован Адам, па, настанивши се у Белој Цркви, 1738. Срема и Србије, и раздато виноделцима да је засаде:
прешао је у католичанство. И Чивута је било у Вршцу. из Србије наша крупна бела Смедеревка, међу јужноТако је 23. децембра 1733. овде крштена Ана Маргарита угарским Немцима названа“ Simundјaner“. А држи се,
из Босковица у Моравској, кћи Аврама и Саре. Као да је влада, овом прилико, донела лозе и из предела
око Рајне. Затим су се становништву раздаване воћке
кумови фунгирали су В.Реслер и жена му Ана Марија.
1727. било је истом десет година, од како су уз упутство, како да их негују и оплемењују. Најзад је
досељеници дошли у Вршац. За ово кратко време не заведено и свиларство 7).
Почем је у тамишградској околини, због мочварног
само да је основана немачка општина, већ се толико
оснажила, да је исте године била једна од највећих земљишта, узалудно покушавано, да се подигне бели
општина јужне Угарске. Колико се могло дознати, дуд, тражени су удеснији предели за дударе, јер држава
речене године рођено је у Вршцу, и то искључиво је полагала велику важност на свиларство и нипошто
у области вршачке парохије, 66 деце, сахрањено је није хтела напустити ову пољопривредну грану. Па
(заједно са 21 војником) 104 особе, а венчано је 30 почем се вршачка околина показала као веома удесна,
брачних парова 3), - а то је такво кретање људства, које год. 1728. засађена су дудовима повећа места како
овде, тако и по осталим крајевима овог дистрикта,
претпоставља општину од 1200 душа.
У 4. децембру, немачка општина сазидала је р.к. речју свугди, где је било суво и мршаво земљиште. Гроф
пароху парохијски дом. Трошак око овог подмирен Мерци смрћу је казнио свакога, ко би се усудио чинити
је општинским прирезом од 2ф. и 30 нов. по кућном штете по овим расадима, а то је и сувише поуздано
старешини. У исто време, Немачки Вршац саградио је мерило за културни ступањ тадањих урођеника нашег
и своје прво школско здање 4). Оно је стајало иза р.к. предела. Сви управитељи, подуправитељи и судије
парохијалне цркве, тамо где је данас на спрат кућа Т. морали су одвећ брижљиво пазити на ове расаде 8).
Под творилачком руком Мерцијевом, цветала је,
Војновића, у коју је смештено телеграфско звање 5).
Међутим влада у Тамишградустарала се да прибави мало по мало, читава новоосвојена област, а с њом
нашем пределу средства ради његовог газдинског и Вршац. Али посред ових планова и поправака
унапређења. У то име је овдашњим урођеницима изненадио га је рат, заподенут 1733. између Аустрије,
показана боља култура разних врста живота, упућивани Француске и Шпанске. Као командант бригаде, Мерци
су како вештији да негују винову лозу и да производе оде у Италију и тамо на жалост паде под зидовима
боље вино 6),. Да би се унапредило виноделство, Мантове. Његово име уписано је у повесници јужне
набављено је, о државном трошку, разноврсне лозе из Угарске словима, која неће никад потамнети.
1)
Матрикуле р.к. парохије и
Adattár, св. IV
2)
Матрикуле р.к. парохије и
Adattár, св. IV.
3)
Матрикуле р.к. парохије

4)
Општински рачун Немачког
Вршца за 1740. у ововарошкој архиви
5)
F. Milleker: Gesch. d. DeutschWerschetyer Schule, str. 4.
6)
Fr. Griselini: Gesch. d. Tem. Banats,

deo I, str. 157.
7)
Fr. Griselini: Gesch. d. Tem. Banats,
deo I, str. 157.
8)
Fr. Griselini: Gesch. d. Tem. Banats,
deo I, str. 157.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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КАКО СУ ТЕОРИЈЕ НАЈБОЉЕГ МАТЕМАТИЧАРА 20. ВЕКА ЗАУВЕК ПРОМЕНИЛЕ НАУКУ?

ТОП ЛИСТА КЊИЖАРЕ
ДЕЛФИ
1. Шпијунка, Пауло Коељо

2. Онда је дошла добра вила, Љиљана
Хабјановић Ђуровић
3. Хари Потер и уклето дете, Џоан К.
Роулинг
4. Мушкарац у грлу, Ведрана Рудан
5. Моја генијална пријатељица, Елена
Феранте

ТОП ЛИСТА ДЕЧИЈИХ
ИЗДАЊА КЊИЖАРЕ ДЕЛФИ
1. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз
Пишон

2. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
3. Загонетне приче – Књига прва,
Урош Петровић
4. Анатомска сликовница, Група
аутора
5. Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Сиддхарта – До конца

2. Хладно пиво – Дан ослобођења
3. Стреј дог – Авеј
4. Стерео банана – Немој да знојиш
технику
5. Елементал – Опет је киша

ПРИЧА О БЛИСТАВОМ
УМУ ЏОНА НЕША

„Блистави ум” се сматра једним од
најутицајнијих математичара 20. Века. Знате ли
како су његове теорије промениле науку?
Само неколико дана након што му је у
Норвешкој уручена престижна награда Абел за
допринос у области математике, Џон Неш (86) и
његова супруга Алиша (82) трагично су изгубили
живот 23.маја 2015. године у саобраћајној
несрећи док су се враћали са путовања из ове
нордијске земље. Трагедија се догодила када
је возач таксија, у ком се налазио брачни пар
Неш, изгубио контролу над возилом и ударио у
заштитну ограду.
Џон Форбес Неш Џуниор један је од
најутицајнијих математичара друге половине
20. века. Нобелова награда у области економије
додељена му је за допринос који је његов рад
у оквиру Теорије игара, Нешова равнотежа,
имао на развој ове области. Међутим, поједини
математичари сматрају да је Нешов допринос
у области диференцијалне геометрије и
парцијалних диференцијалних једначина још
значајнији.
Каприциозни лик и дело овог славног
математичара инспирисали су не само
математичаре и економисте широм света, већ и
холивудске уметнике. Централна тема Оскаром
награђеног холивудског филма „Блистави ум“ је
живот овог Нобеловца и његова вишедеценијска
борба са тешким обликом параноидне
шизофреније.
Џон Неш није одувек био славан. Овај
блистави ум дуги низ година боравио је у сенци
тешког менталног обољења. До доделе Нобелове
награде у области економије 1994. године, био је
готово непознат широј јавности.
За њега је знао ужи круг научне заједнице и
студенти са Принстона који су га често виђали
како усамљено шета кампусом универзитета.
У тренутку доделе награде, био је веома лошег
материјалног стања, које је било последица дуге
борбе са болешћу.
Рођен је 13. јуна 1928. године у Западној
Вирџинији. Иако је прво студирао инжењерство,
убрзо је постало јасно да су његови афинитети
више усмерени ка чистој математици. Његов
немерљив математички таленат увидели
су и његови ментори и усмерили га овим
путем. Године 1948. Неш добија стипендију на
Принстону, и само две године касније развија
своју познату теорију.
Бриљантност његовог ума довела га је
на МИТ, али и једну од најпознатијих тхинктанк војних организација под именом РАНД
корпорација. Током прве половине педестих
година, Неш је радио као стручни консултант у
овој корпорацији, развијајући низ игара које су
служиле за предвиђање стратегија америчких
војних непријатеља. Крајем педесетих бива
хоспитализован са озбиљним симптомима
шизофреније.
Борба са болешћу је била веома дуга и
тешка. Иако је метода електрошокова одавно
напуштена, нажалост, тих година је било веома
популарно третирати тешка ментална обољења
овом изузетно агресивном методом. Како је
и сам често наводио, неколико пута је био у
психијатриисјким установама мимо своје воље.
Од почетка 70-тих година, Џон Неш се полако
опоравља, иако борба и даље траје, али тада
званично престаје да узима антипсихотике.

Видимо се, наивчино!
Теорија игара првобитно је била осмишљена
како би анализирала покер као игру у којој је
сваки играч покушавао да схвати које потезе ће
повући његов противник. У том смислу, теорија
игара имала је задатак да математичким путем
покаже који потези су били најбољи за сваког
играча.
Међутим, примена теорије игара овде тек
почиње. Једна много озбиљнија „игра” била је
веома актуелна тих година у свету. Почетком
педесетих година, у време кад је Неш био
консултатнт у РАНД корпорацији, хладни рат и
страх од започињања нуклеарног рата између
Истока и Запада навели су политичаре, војску
и научнике да се окрену теорији игара како би
осмислили нове стратегије процене противника.
Стратегије, које су биле од изузетне важности
за наш опстанак на планети, математичким путем
су предвиђале које потезе ће Совјети повући као
одговор на потезе са америчке стране. Порука је
била кристално јасна и гласила је да ће Америка
увек имати више нуклеарног оружја, уколико се

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
IZLOŽBENI PROSTOR 2500 m2
NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg
“Jastreba”)
Radno vreme
od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h
Tel: 837-902

Совјети одлуче за напад.
У срцу ове игре лежали су лични интерес,
сумња и страх. На известан начин, ове не
тако популарне људске особине, спречиле су
нуклеарни рат.
Током рада за корпорацију РАНД, Неш је
развио неколико игара. Једна од најпознатијих
је „Видимо се, наивчино!”, која је у првој верзији
носила још оштрији назив. Једини начин
да победите противника у овој игри је да га
немилосрдно издате.
Неш је желео да своју игру, у чијем центру
се налази неповерљиви, сумњичави појединац,
примени не само на уврнуте односе који су
владали током хладног рата између Истока и
Запада, већ на друштво у целини. Међутим, у то
време, нико није схватао да у основи његових
идеја лежи поглед на свет који је био последица
параноје и огромног неповерења према људима.
Неш је уз помоћ серије једначина познатих
као Нешова равнотежа показао да се у систему,
у чијем срцу лежи неповерење и лични интереси
појединца, увек може постићи равнотежа тако
да жеље појединаца буду у савршеном балансу
једне са другима. Дилема затвореника, по којој је
Неш веома познат, представља конфликт између
опције да се два актера игре узајамно помажу и
њиховог себичног, личног интереса.

DOO

KeramikA
Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899
e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

Дилема затвореника
Дилема затвореника представља пример
процеса доношења одлука. Замислимо два
затвореника, за које полиција сумња да су
починили исти злочин, али још увек тражи
доказе. Полиција раздваја осумњичене и нуди
им нагодбу. Уколико један другог издају, издајица
бива ослобођен, док други служи пуну казну од 3
године. Уколико обојица издају оног другог, сваки
добија по 2 године. Уколико обојица ћуте, сваки
добија по 1 годину.
Нешова равнотежа у овом случају значи да
свака особа треба да направи оптимални избор,
према датом избору друге особе. Међутим, с
обзиром да не постоји рационални начин да
предвидите како ће друга страна да реагује,
Нешове једначине су показале да је увек
боља опција да издате другог играча. У овом
конкретном случају „издајица” у најбољем случају
бива ослобођен, а у најгорем добија 2 године
затвора.
Теоретичари игара су користили Нешову
равнотежу како би анализирали исход
стратешких преговора и ситуација када је у игри
неколико доносиоца одлука. Његове једначине
омогућавају да предвидите шта ће се догодити
ако неколико људи или институција доносе
одлуке истовремено и када њихове одлуке
зависе од одлука других играча.
Најједноставнија интерпретација Нешових
идеја је да се резултати различитих одлука не
могу предвидети ако се анализирају одлуке у
изолацији. Уместо тога, у обзир се мора узети
процес доношења одлука свих актера. С тим у
вези, Нешове једначине коришћене су како би
се анализарала ратна стања и друге конфликтне
ситуације.
Такође, Нешова равнотежа је коришћена
за процену до које мере људи са различитим
преференцијама могу да сарађују и да ли ће
ризиковати како би постигли добит за све
актере тима. Такође, коришћене су у банкарским
системима, при организовању аукција,
регулисању гужви у саобраћају, па чак и за
правила кажњавања која се примењују у спорту.

Извор: zanimljiveinformacije.net

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 15. КОЛО
Раднички (НП) - Омладинац		
Црвена звезда (НС) - Борац (С)		
Раднички (Зр) – Вршац 		
ТСЦ Цемент			
Раднички (СМ)- Слога			
Железничар Раднички (Ш)
Бачка 1901 - Братство 1946		

Табела:
1. Братство 1946
2. Омладинац
3. Дунав		
4. Борац (С)
5. ТСЦ		
6. Бачка 1901
7. Раднички (СМ)
8. Вршац		
9. Слога		
10. Цемент
11. Железничар
12. Раднички (НП)
13. Раднички (Зр)
14. Ц звезда (НС)
15. Раднички (Ш)

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
11
8
6
6
6
5
6
3
4
3
3
3
2
3

3
0
3
4
3
3
4
1
7
4
6
4
3
5
2

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

1
3
3
4
5
5
5
7
4
6
5
7
8
7
9

33
33
27
22
21
21
19
19
16
16
15
13
12
11
11

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 15. КОЛО
Слога
- Будућност (СЦ) 		
Јединство (БК) – Долина		
Слобода - Војводина 1928		
Раднички (С)
- Динамо 1945
Полет (Н) - Јединство (НБ) 		
Вршац јунајтед - Пролетер (БК)		
Раднички (К)
- Козара		
Славиа – ЖАК 			

Табела:
1. Динамо 1945
2. Козара		
3. Будућност (СЦ)
4. Полет (Н)
5. Вршац јунајтед
6. Војводина 1928
7. Раднички (К)
8. Јединство (НБ)
9. Раднички (С)
10. Пролетер (БК)
11. ЖАК		
12. Слобода
13. Јединство (БК)
14. Слога		
15. Славиа
16. Долина

15 12
15 11
15 8
15 8
15 7
15 7
15 7
15 6
15 6
15 6
15 6
15 5
15 5
15 4
15 4
15 0

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

1:4
7:1
1:4
0:3
5:1
4:0
2:0
3:2

1
3
3
4
5
6
7
5
6
6
7
8
9
8
9
15

38
34
28
27
24
23
22
22
21
21
20
17
16
15
14
0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 15. КОЛО
Слога (БНС) - Партизан (Г)		
Стрела – Вултурул 			
Борац (Ст) – Полет 			
Партизан (У)- Јединство (В)		
Југославија - Младост (О)		
Будућност (А) – БАК			
Војводина (Ц) - Црвена звезда 		
Војводина (С) - Јединство Стевић		

Табела:
1 . Младост (О)
15 10
2. БАК		
15 9
3. Војводина (С)
15 9
4. Јединство Стевић 15 7
5. Слога (БНС)
15 8
6. Стрела		
15 8
7. Полет		
15 6
8. Јединство (В)
15 6
9. Црвена звезда 15 6
10 Будућност (А)
15 5
11. Борац (Ст)
15 4
12.Југославија
15 4
13. Партизан (У)
15 4
14. Војводина (Ц) 15 4
15. Вултурул (-6)
15 6
16. Партизан (Г)
15 2

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

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

3
2
3
4
7
7
4
5
5
7
6
7
9
9
8
12

Фудбалери Вршца поразом
су завршили јесењи део сезоне
Српске лиге Војводина, али
на зимску паузу могу отићи
задовољни са освојених 19 бодова.
Гостовање у Зрењанину било је
прилика да се по први пут освоји
цео плен на терену ривала, али је
тим тренера Горана Мрђе пружио
можда и најслабију партију откако
је он на челу стручног штаба.
-Вршац има много квалитетнији
састав од Зрењанинаца, међутим
имали смо забраињавајуће лош
однос према игри. Да ли је у
питању премор од претходне
две одигране утакмице, против
Вождовца и Хајдучице, незнам,
али је сигурно да ће пауза свима
добро доћи, рекао је шеф стручног
штаба Вршца.
Да ли то утиче на комплетан
утисак о јесењем делу сезоне?
- Наравно да не, али жао ми
је што су неки играчи покварили
слику о себи. Не бих никога да
именујем, то није мој манир, али
препознаће се они на које мислим,
остао је доследан свом принципу
Мрђа.
Пролећни део сезоне почеће у
другој недељи марта 2017. године,
прво искушење за фудбалере
Вршца биће финале Купа ФС
Панчево, против Динама.

ВРШАЦ ПОРАЖЕН НА ПОСЛЕДЊЕМ ГОСТОВАЊУ ОВЕ ЈЕСЕНИ

МРЂА: БЕЗ ОПРАВДАЊА
РАДНИЧКИ (ЗР) - ВРШАЦ 2:1 (1:0)

НАЈУБЕДЉИВИЈА ПОБЕДА ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА НА КРАЈУ ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ПРОЛЕТЕР (БК) 4:0 (1:0)

Играчи Вршац јунајтеда много
боље су се снашли по тешким
условима за игру услед јаке
кошаве и заслужено славили
победу у последњем мечу јесењег
дела. Тим Мише Бељина остварио
је најубедљивији тријумф ове
сезоне и сасвим се примакао
врху табеле, али шефа стручног
штаба може да радује и чињеница
да играчи стасали у омладинској
школи Вршац јунајтеда прижају
све боље партије у сениорској

конкуренцији. У финишу сезоне
на себе су пажњу скренули млади
Ћулибрк, Тошић и Царан, као и
Вагић, који је летос приступио
клубу. На мечу против Карловчана
дали су значајан голгетерски
допринос, Ћулибрк се два пута
уписао у стрелцеа једном Тошић.
Следи зимска пауза, Вршац
јунајтед у првом пролећном колу
на Градском стадиону дочекује
екипу Јединства из Новог Бечеја.
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31
30
25
24
24
23
22
22
18
17
16
14
14
13
7

Табела:
1. Војводина (ЦЦ) 13
2. Борац (ВС)
13
3. Потпорањ
13
4. Дунав		
13
5. Борац (ВГ)
13
6. Хајдучица (-1)
13
7. Караш (К)
13
8. Шевац		
13
9. Партизан (К)
13
10. Добрица
13
11. Ратар (-1)
13
12. Владимировац 13
13. Банат		
13
14. Раднички 1927 (-1)13

9
9
7
7
7
7
6
5
4
4
4
3
2
2

3
2
2
2
1
2
2
3
3
2
2
3
2
1

0:0

Црепаја, судија: Дејан
Јаћимовски
(Качарево),
стрелци: Станковић, 29, 44.
минут за Војводину, Радић у 43,
Војнов у 59, 79. и 84. минуту за
Црвену звезду
ВОЈВОДИНА:
Шарац,
Кочевић, Зупковић, Поповић,
Амбруш, Станковић, Јованов
(од 73. Митревски), Паројчић, Ј.
Митровић (од 73. С. Митровић),
Радивојев, Павлов
ЦРВЕНА
ЗВЕЗДА:
А.
Веселиновић, В. Веселиновић,
Борић, Олујић, Илић, Миок,
Толанов, Чејић, Војнов, Делкић,
Радић
Обема екипама припало
је по полувреме, али је
епитет јунака меча припала
голгетеру павлишке Црвене
звезде
Радошу
Војнову,
који је постигао хет - трик.
Овом победом тим Милана
Благојевића приближио се
зацртаном циљу, пласману у
средину табеле.

ДОБРИЦА - ПОТПОРАЊ 1:4 (1:1)

Младе снаге пристижу: Огњен Тошић (Вршац јунајтед)

Голгетер: Радош Војнов
Добрица, стрелци: С.Петров
у 18. за Добрицу, Б. Попов у (Црвена звезда, Павлиш)
32, Вучевски у 55, Стојанов у
ПОТПОРАЊ:
Балабан,
70, С.Петров (аутогол) у 85 за
Мунџић (од 65. Маринковић),
Потпорањ
ДОБРИЦА: Балаћ, Шушић, Стојанов, Прошевски, Јованов,
Тодоров, С. Петров, Трикић, Митић (од 46. Бихлер), Попов,
Д. Петров, Ивљанин, Марков, Вучевски, Оморац (од 46.
Трњанац), Манојловић, Ђурић
Бончокат, Милошевић

ФУ ТС А Л

4:2
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20
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6

ВОЈВОДИНА - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 2:4 (2:1)

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

0:3

1
2
4
4
5
4
5
5
6
7
7
7
9
10

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ЧЕТВОРКА ЗА МИРАН ЗИМСКИ САН ПРЕОКРЕТ ПАВЛИШАНА У ЦРЕПАЈИ

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК13. КОЛО
Караш (К) - Борац (ВС)		
2:3
Војводина (ЦЦ) – Хајдучица
3:0
Банат
- Шевац			
Ратар - Партизан (К)		
5:4
Раднички 1927 - Борац (ВГ)		
Добрица – Потпорањ		
1:4
Дунав – Владимировац		
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ФОРУМ УБЕДЉИВО СЛАВИО, НОВИ ДЕРБИ У МИЛЕНИЈУМУ

ИНТЕРНАЦИОНАЛ - ФОРУМ 1:5 (0:1)

Вршачки Форум славио је у Малој сали
СПЕНС-а убедљив тријумф у дербију 7. коле
Друге лиге Војводина против другопласираног
Интернационала голивима Везмара (2),
Богдановића, Јанковића и Николића. Тренер
Ненад Варађан истиче да су његови играчи
одиграли изузетно пожртвовано и надахнуто,
али резултат, ипак, није реалан показатељ
разлике у квалитету, јер Новосађани имају
искусан и квалитетан састав. У наредном колу
Вршчане чека дерби јесењег дела сезоне. У

недељу 27. новембра у Миленијуму гостује до
сада непоражени Темерин. Почетак меча је у
17:30 часова.

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНА 7. КОЛО
Интернационал - Форум 1 : 5
Апа Футсал – Србобран
4:4
Бечеј 2003 – Викинг		
Краљевићево – ТФК		

3:5
2:4

Табела:
1. ТФК		
2. Интернационал
3. Форум		
4. Викинг		
5. Бечеј 2003
6. Хајдук		
7. Србобран
8. Апа Футсал
9. Краљевићево
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6
6
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6
5
4
4
2
1
1
1
0

0
0
2
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2
2
1
0

0
2
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1
4
3
4
4
6

18
15
14
13
6
5
5
4
0

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА
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КО Ш А Р К А
Хала спортова Крушевац, гледалаца: 1000,
судије: Маричић, Јевтовић, Ковачевић
НАПРЕДАК РУБИН: Дејвис 10 (5 ск, 2 ас),
Додић, Кокановић, Јеремић 15 (3 ск), Јањић 4
(3 ск), Раичевић 2 (5 ас), Миладиновић 4 (3 ск),
Милинчић 7 (7 ск, 2 ас), Ђорђевић Маринковић
14 (2 ас), Делетић, Мијајловић 2, Марковић 11 (9
ск)
ВРШАЦ: Павковић 4 (2 ас), Павловић,
Митровић, Аврамовић, Крстовић 3, Јововић 6 (4
ас), Спасојевић, Савовић 5, Димић 11 (3 ск, 3 ас),
Стојадиновић 7 (3 ск), Ђерић 11 (6 ск), Мареља 28
(10 ск)
Семафор: 9:10 (5), 14:25 (10), 20:30 (15), 29:40
(20), 38:48 (25), 49:52 (30), 55:67 (35)
Вршац је остварио победу на тешком
гостовању у Крушевцу, пету ове сезоне а другу
на гостујућим теренима. Тим тренера Ђокића је у
највећем делу мечу имао потпуну контролу игре
и резултата, док су домаћину припали уводни и
завршни минути. Крушевљани су последњи пут
водили у 5. минуту (9:8), а преокрет су најавили
Крстовић, Стојадиновић, Мареља и Ђерић,
чијим је кошевима Вршац дошао до предности
од 8 поена у финишу прве четвртине (19:11). До
краја првог периода предност Вршца достигла
је двоцифрену разлику, и неокрњена сачувана
до краја првог полувремена. Напредак је
припретио у трећој четвртини захваљујући
поенима Јеремића и Миладиновића, када је
стигао на само три поена заостатка (49:52),
али је најбољи појединац меча, Александар
Мареља, са шест везаних поена одбио напад
домаћих и вратио брод свог тима у мирне воде.
Крушевљани су преко Дејвиса и Миладиновића

ВАЖНА ПОБЕДА ВРШЦА У 7. КОЛУ У КРУШЕВЦУ

НАПРЕДАК РУБИН – ВРШАЦ 69:75
(14:25, 15:15, 20:12, 20:23)

покушали да дођу до неизвесне завршнице, али
су Вршчани смирено одбили напад, наравно
преко изванредног Мареље, који је је у финишу

ставио тачку на своју бриљантну партију.
У наредном колу Вршац дочекује краљевачку
Слогу, утакмица је на програму у суботу, 26.

новембра у Центру Миленијум, са почетком у 18
часова.

ОД Б О Ј К А
ВРШАЧКИ ОДБОЈКАШИ СЛАВИЛИ У ДЕРБИЈУ

БАНАТ НЕПОРАЖЕНИ ЛИДЕР
БАНАТ - ВОЈВОДИНА 2 НС СЕМЕ 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:16

БАНАТ: Арашков, Сантрач, Павловић, Јовић,
Савин, Марков, Шкорић, Драшковић, Медић,
Симић, Тинтор, Павлов
ВОЈВОДИНА 2: Ђурић, Митровић, Војводић,
Ђорђевић, Бабаљ, Рудић, Чонић, Брборић,
Иванковић, Пришић, Медак
Читава три сета ломио се дерби меч две
водеће екипе Друге лиге север да би коначно
у четвртом сету Вршчани преломили славили
заслужену победу. Млади тим Новосађана је
у Миленијуму први пут ове сезоне наступио
појачан четворицом првотимаца који наступају
у Суперлиги и пет јуниорских репрезентативаца
Србије, али су играчи тренера Игора Сантрача
пружили најбољу партију у досадашњем току
првенства. Када је уз добру игру у пољу и блок,
прорадио и сервис Баната, питање победника

било је решено. Вршчани воде на табели са
шест победа из шест утакмица, у суботу их чека
гостовање у Кулпину. Меч почиње у 17. часова.

ОДБОЈКАШИЦЕ БАНАТА ДОЖИВЕЛЕ ПРВИ ПОРАЗ ОВЕ СЕЗОНЕ

ОДЛОЖЕНА ПРОМОЦИЈА ЈЕСЕЊЕ ТИТУЛЕ
БАНАТ - ИНЂИЈА 2:3 (26:24, 17:25, 21:25, 25:18, 7:15)

БАНАТ: Миливојевић, Ђурић,
Величковић,
Похан,
Радак,
Радосављевић, Жидишић, Зорић,
Којић,
Радојев,
Подунавац,
Јовановић
ИНЂИЈА:
Стојановић,
Милосављевић, Пучњешак, Орлић,
Јањушевић, Доловчек, Маровић,
Тришић, Катић, Калинић
Одбојкашице Баната пропустиле
су прву прилику да овере титулу
јесењег првака у Војвођанској лиги,
али су и даље првпласиране на
табели. У наредном колу Вршчанке
гостују у Крајишнику, меч се игра у
недељу са почетком у 17 часова.

АТЛ Е Т И К А

Вршачки атлетски клуб 1926 обележио
је свој 13. рођендан свечаном скупштином
на којој су сумирани резултати у протеклој
сезони која је по свим параметрима била
најуспешнија сезона у историји клуба.
Атлетичари Вршачког атлетског клуба
1926 су током претходне сезоне остварили
рекордан број медаља у историји клуба.
Биланс освојених медаља за претходну
сезону износи укупно 53 одличја (16
златних, 16 сребрних и 21 бронзану) за
узраст од 2001. годишта и млађих. Ове
сезоне чланови ВАК 1926 у категорији
старијих пионира су освојили 4 медаље
на државним првенствима и првенствима
Војводине од тога 1 сребро и 3 бронзе.
Освајачи
медаља
са
државних
првенства:
1.Алексеј Федор Павков - Дворанско
првество Србије , 3.место (300м - 40,83сек),
АП Војводине 2.место (100м - 13,04сек),
Првенство Србије, 3.место (300м - 39,59сек)
2.Иван Ђоковић - Првенство АП
Војводине, 3.место (300м - 41,10сек).
Један од битних разултата ове сезоне
јесте и резултата Ана-Марије Вит која је
на НС опен-у освојила две златне медаље
у тркама на 100м и 300м и тиме освојила
пехар за најбољу старију пионирку на
овом такмичењу.
Велики успех је и пласман троје

„ВАК 1926” ПРОСЛАВИО 13. РОЂЕНДАН

атлетичара ВАК-а на финале купа Србије
тј. међу 12 најбољих тркача Србије у
категорији пионира. На финалу које је
одржанао у Крушевцу најбољи резултат
клуба забележио је Алексеј Федор Павков
који је освојио друго место у трци на 300м
са препонама истрчавши у времену од
43,08 сек.
- Била је задовољавајућа година а
рођендан клуба је идеалан период да се
сумирају резултати деце нашег клуба. Поред
увек добрих резултата наших пионира,
ове године имали смо и запежено учешће
и нашим такмичара из атлетских школа,
деце 2006. годишта и млађих. Желимо да
та деца расту уз клуб и да наставе стазама
наших старијих атлетичара. У том смислу
желимо да истакнемо да је све већи број
деце почео да се бави атлетиком. Управо
је то и мисија нашег клуба да обезбеди
свој деци да се баве спортом, да атлетику
учини приступачном за све и да им пружи
могућност правилног раста и развоја, што
им атлетика као базични спорт са свим
елементима природних облика кретања
управо то и пружа”- навео је Ален Ризвић,

тренер Вршачког атлетског клуба 1926.
Веома успешну сезону имали су и
маратонци и полумаратонци „Вршачког
атлетског клуба 1926”. Најзапаженије
резултате је имала маратонка Саманта
Гилице која ће ове године оборити
незванични државни рекорд у броју
истрчаних маратона у једној години.
Саманта је тренутно истрчала 13 маратона
чиме је изједначила рекорд, а до краја
године планира да истрчи још два
маратона. Она је ове године освојила прво
место на Нишком маратону и друго место
на маратону у Темишвару, Сомбор  Баја и
Скопљу. Веома запажене резултате имао је
и Бојан Кампфер који је трачао маратоне
и полумаратоне, као и Миодраг Стојаковић
који је постао први ултрамаратонац у клубу
истрчавши трку од 52 км за шест сати.
- Имамо све већи број чланова како
у најмлађим категоријама, тако и у
секцији сениора и ветерана. Осим већег
броја чланова, све је више и медаља са
такмичења и то је доказ да добро радимо
у клубу. Захваљујем се тренеру Алену
Ризвићу и свим такмичарима на преданом

Вршачко атлетско богатство: Чланови ВАК
1926
раду, залагању и успешној промоцији
Вршца као града атлетике. Такође, веома
смо поносни што наш клуб већ пет година
успешно организује Грожђебалске уличне
трке, Бели крос и Трку уз степенице
које окупљају велики број такмичара из
читаве Србије и региона. Ови резултати
нас обавезују да радимо још напорније
и још боље и убудуће”, рекао је Ненад
Хабибовић, председник ВАК 1926.

Д. Ракић
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