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НОЋ МУЗЕЈА У ВРШЦУ 

ИЗЛОЖБЕ, РАДИОНИЦЕ, 
ПЕРФОРМАНСИ... 

Већ традиционална, 14. Ноћ музеја ове године биће 
одржана у суботу 20. маја у 44 града и места у Србији. Као и 
претходних година, посетиоци ће добити прилику да посете 
музеје, галерије и институције културе и уживају у програмима 
специјално осмишљеним за ову ноћ. Од 17 часова па све до 
1 иза поноћи исте вечери, Ноћ музеја ће се осим у Србији 
одржати у још 120 градова, 30 држава и 3.000 музеја у оквиру 
Европске Ноћи музеја. 

У Вршцу су градске интитуције и удружења кулуре 
припремила интересантан програм за ову ноћ. 

Културни центар Вршац представиће Изложбу војних 
униформи из колекције Вука Јокановића, једног од 
највећих колекционара војних знамења на подручју бивше 
СФРЈ. Његова јединствена збирка броји преко 20.000 
предмета. Пасионирани  колекционар у власништву има 
350 генералских и адмиралских униформи, пуне фиоке 
значака, амблема, беџева, заставица са бродова, дугмад свих 
родова војске и војних школа, многобројне плакете, повеље, 
дипломе …. Значајан и скупоцени део збирке су, готово 
музеолошки архивирано ордење, војне ознаке, еполете, 
ешарпе… Вршачка публика ће у оквиру Ноћи музеја имати 
прилику да погледа најрепрезантативније предмете, добар 
део ове збирке, као својеврсно путовање кроз историју 
војних униформи у нас. Изложба ће бити постављена у 
просторијама бившег Дома војске, на Светосавском тргу број 
4 у Вршцу. 

Удружење „ Тачка сусретања“ приређује перформанс 
под називом „Покрет и облици“. Први сегмент посвећен 
је људском телу као материјалу који, изводећи покрете, 
обликују појавност у тренуцима када настају, стварају 
динамичку, покретну скулптуру. Плес је деперсонализован, 
иза белог застора, без могућности да се види људска 
експресија. Други сегмент перформанса је скулптура у 
средишту изложбеног простора који у игри светлости, 
сенке и мрака оличава другу димензију покрета који 
је реализован у облику, статичној структури. Идеја за 
перформанс настала је у жељи да се укаже на различите 
манифестације уметничког покрета и човека који може бити 
субјекат или објекат тих облика. Учесници у перформансу 
су: Оља Јовановић, извођач, инструктор, менаџер плесних 
манифестација (аутор плесног дела перформанса) и Драган 
Спасић, Академија примењених уметности, одсек керамика 
(аутор скулптуре). 

Градска библиотека Вршац се у сарадњи са Удружењем 
љубитеља старина „Феликс Милекер“ прикључује 
манифестацији „Ноћ музеја“, са изложбом слика немачког 
сликара Ота Павличека. Ото самостално излаже од 1976. 
године, а слике су му на цени и веома тражене. Многе 
се налазе у ризницама музејских и приватних збирки у 
Немачкој, али и у другим европским државама, као и у 
Америци. Једна слика, „Крунисање мопса“, стигла је чак и до 
Брижит Бардо, легендарне француске глумице и страственог 
борца за права животиња. У његовим радовима приметни 
су надреалност и хиперреализам, а вршачка публика имаће 
прилику да у Ноћи музеја премијерно види његове најновије 
радове. 

Друштво Словенаца „Кула“ припрема изложбу народних 
словеначких ношњи, слика и старих предмета. Планирана 
је и пројекција словеначко-српског филма „Кајмак и 
мармелада“, редитеља Бранка Ђурића. 

Програму у Ноћи музеја у Вршцу прикључиће се и друге 
институције културе, али и неколико школа. 

Србија ће са 250 разноликих дешавања у 152 културне 
установе дати немерљив допринос Ноћи музеја са 
богатим програмима у Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку, 
Сењском Руднику, Бачкој Паланци, Великом Градишту, 
Димитровграду, Сомбору, Косовској Митровици, Јагодини, 
Лесковцу… Традиционално, Београд ће у Ноћи музеја 
понудити најбогатији садржај, на 67 локација, од чега чак 12 
премијерних и укупно 136 дешавања. 

Т.С. 

Туристичка организација Вршац, 
учествовала је  и са својим винарима 
излагала вина вршачке регије на 
12 том по реду Сајму вина и меда у 
Неготину. Сајам је био одржан 12.и 
13.маја на централном градском 
тргу. Град Неготин као домаћин сајма 
окупио је велики број произвођача 
меда и винских удружења међу 
којима се посебно издваја удружење 
Крајинско виногорје.

Вина из Неготинске Крајине 
присутна су традиционално на 
Винофесту у Вршцу, а на Неготинском 
Фестивалу, вршачка  вина ове године 
промовисали су Душан Таталовић и 
Никола Цуцуљ. 

Захваљујући Николи Цуцуљу, који 
је велики мајстор Банатског винског 
реда Свети Теодор посетиоци су 
имали потпуни доживљај Вршачког 
винског краја  у укусима вина из 
Вршца.

Током Сајма остварени су значајни 
контакти са партнерима у земљи и 
иностранству, а Сајам је комерцијална 
манифестација која је у основи 
окренута туризму и из тог разлога 
у понуди на сајамским штандовима 

нашли су се Путеви вина, рурални 
туризам, дегустација  вина и хране, 
изложба сувенира, ручних радова 

као и промоција традиције винара и 
виноградара.  

ВРШАЧКИ ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ПРОМВИСАН У НЕГОТИНСКОЈ КРАЈИНИ

ВИНА ВРШАЧКЕ РЕГИЈЕ НА САЈМУ У НЕГОТИНУ

У четвртак 11. маја у Малој 
галерији Културног центра 
отворена је изложба фотографија 
под називом „(КО)РЕЛАЦИЈЕ“ 
((CO)RELATIONS) Мирче Драгуа, 
познатог темишварског аутора. 
Након отварања изложбе, публика 
је имала прилику и да чује музички 
интермецо двојца из Темишвара 
– Хореа Крисована и Флорина 
Цваса. Изложбу (КО)РЕЛАЦИЈЕ 
координирао је и надгледао Георге 
Швајцер, визуелни уметник и 
професор на Факултету ликовних 
уметности у Темишвару. 

Изложба „(КО)РЕЛАЦИЈЕ“ 
обухвата интимне детаље и 
изненађујуће корелације између 
људи, или између људи и објеката. 

Аутор каже да се бави визуелним 
корелацијама које се виђају у 
свакодневном животу, па на 
његовим радовима нема много 
интервенција ни намештених 
детаља. 

Мирча Драгу је психолог и 
председник ГЛАС-а, невладине 
организацијеиз области 
културе која је активна више 
од петнаест година. Бивши је 
председник Студент Фест-а, 
највећег студентског фестивала у 
југоисточној Европи, као и сарадник 
Народног позоришта у Темишвару. 

Гост Фото Шоу-а, Народне румунске 
телевизије. 

Долазак темишварског уметника 
само је наставак дуге сарадње коју 
Културни центар Вршац негује са 
румунским суседима, а у Културном 
центру истичу да се очекује још низ 
сличних гостовања. 

Т.С. 

ИЗЛОЖБА ТЕМИШВАРСКОГ УМЕТНИКА У КЦ-У 

КОРЕЛАЦИЈЕ ЗАУСТАВЉЕНЕ НА ФОТОГРАФИЈАМА  

Вршачка Гимназија у сарадњи са 
Покретом за омладински развој и 
сарадњу организовала је у уторак 16. 
маја једнодневни догађај под називом 
„КУЛтивиши се“. Програм је почео у 13 
часова, а присутни су имали прилику 
да се упознају са чак седам култура: 
румунском, италијанском, шпанском, 
немачком, руском, француском и 
енглеском, да чују информације о 
најтраженијим факултетима, освоје 
сјајне награде у квизу и погледају филм. 

- Овом догађају претходиле су 
радионице које смо организовали 
у Нишу и Вршцу. Млади су добили 
прилику да препознају проблеме 
младих у локалној заједници, а као један 
од највећих издвојили су недостатак 
свести о значају културе. Због тога је 
и организован догађај под називом 
„КУЛтивиши се“ – рекла је Милка Шкаро 
из Покрета за омладински развој у 
Београду. 

Представљање култура приређено 
је кроз упознавање са уметношћу, 
књижевношћу, музиком, кухињом и 

традиционалним симболима земаља 
које су представљене на засебним 
штандовима. Овом приликом 
представили су се и утицајни институти 
и школе страних језика, а за будуће 
бруцоше обезбеђена је и презентација 

програма осам различитих факултета. 
Млади су се забавили и проверили 

своје знање из културе у квизу, а за 
крај је приказан филм „Седам година на 
Тибету“. 

Т.С. 

ПРОЈЕКАТ „КУЛТИВИШИ СЕ“ ЗА МЛАДЕ 

У ГИМНАЗИЈИ ОРГАНИЗОВАН ДАН КУЛТУРЕ 
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Градска библиотека Вршац била је 
домаћин гостима из Беча, који су у оквиру 
посете Вршцу поводом изложбе истакнутог 
аустријског сликара Роберта Хамерштила 
обишли и институције културе. 

Библиотеку су посетили директор 
Аустријског културног форума Јоханес 
Иршик, као и Антон Хок, уредник бечког 
листа „Вершецер Цајтунг“ (Werschetzer 
Zeitung), у пратњи Наташе Чонић Маљковић, 
чланице Градског већа ресорно задужене 
за културу. Они су се заједно са својим 
пријатељима и сарадницима упознали 
са радом и богатим фондовима Градске 
библиотеке у Вршцу, међу којима су, поред 
публикација на немачком језику, највеће 
интересовање показали за збирку новина и 
часописа, као и за некњижну грађу – мапе, 
фотографије и разгледнице. 

ИЗЛОЖБУ РОЕРТА ХАМЕРШТИЛА ПРАТИЛИ И АУСТРИЈСКИ НОВИНАРИ И КУЛТУРНИ ПОСЛЕНИЦИ 

ГОСТИ ИЗ БЕЧА ПОСЕТИЛИ 
ГРАДСКУ БИБЛИОТЕКУ 

САОПШТЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ПАНЧЕВО

РАСВЕТЉЕНО ВИШЕ 
ТЕШКИХ КРАЂА У 
ЈУЖНОМ БАНАТУ 

Припадници Министар-
ства унутрашњих послова у 
Панчеву расветлили су више 
тешких крађа извршених 
током маја ове године на 
подручју Јужног Баната.

Сумња се да су двадесет-
четворогодишњак и де-
ветнаестогодишњак прова-
љивали у куће, чији су 
власници на привременом раду у иностранству и 
односили техничку робу и вредније предмете. На 
овај начин власницима је причињена материјала 
штета која се процењује на око 300.000 динара.

Против осумњичених ће бити поднете кривичне 
пријаве надлежном тужилаштву у Панчеву.

Поводом Међународног дана породице, 
Основну школу „Младост“ посетила 
је чланица Градског већа задужена за 
образовање Маријана Голомеић која је 
нагласила да је одржавање везе између 
школе и породице од изузетног значаја. 

- Дан породице се ове године обележава 
под слоганом „Породица – моја лука“. Темељ 
једног човека поставља се у породици, 
а све остало је надградња. Стабилне 
породице дају срећну децу – рекла је 
Маријана Голомеић и додала: - Једино кроз 
добру сарадњу родитеља и наставника, 
образовање може бити квалитетно. 

Учитељица Гордана Обреновић 
нагласила је да је породица важна за 
развој свих људских квалитета у каснијем 
дететовом животу. 

- Деца у оквиру неколико предмета 
уче о породици и њеном значају. Њима 
су ове теме веома интересантне, воле да 
причају о њима, а школски програм потпуно 
покрива ову важну тему – додала је Гордана 
Обреновић. 

Из републичких органа задужених за 
демографију и популациону политику, 
поводом Међународног дана породице, 
поручено је да ће општине у четири 

региона у Србији добити 130 милиона 
динара бесповратних средстава за пројекте 
популационе политике. Јавни позив за 
пилот пројекте за јачање популационе 
политике расписан је 12. Маја и траје до 25. 
Маја ове године, а право да учествују имају 
све општине које испуне два услова – да већ 

у свом буџету имају предвиђена стредства 
за мере подршке породици или подстицање 
рађања и да имају тело задужено за питања 
демографије. 

Стабилне породице дају срећну децу: 
Марија Голомеић у ОШ “Младост”

Т.С. 

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦЕ 

ВЕЗА ИЗМЕЂУ ПОРОДИЦЕ И 
ШКОЛЕ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА 

ТУРИСТИЧА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ ИНИЦИЈАТОР 
ПОСЕТЕ ИТАЛИЈАНСКИХ НОВИНАРА

ПРОМОЦИЈА ВРШЦА 
У ТУРИСТИЧКОМ 
ЧАСОПИСУ DOVE

Град Вршац, имао је прилику да се у оквиру 
посете италијанског новинара  промовише и своју 
туристичку понуду представи у реномираном 
туристичком часопису Dove.

Новинар Паоло Галијани и фоторепортер Итафе 
Ђакомо, одмах по слетању авиона у среду 10. маја 
2017. године, посетили су Вршац. У оквиру посете 
и презентације војвођанских градова, италијански 
представници медија, прво су упознали Град Вршац. 
Промовисани су вински подруми у Гудурици, 
знаменитости у градском језгру, лепоте вршачког 
брега са замком, као и хотели и ресторани. Након 
Вршца, пут је настављен у Нови Сад и Суботицу, а 
новинари су се у Војводини задржали до недеље 
14. маја. У ова четири дана видели су и забележили 
лепоте, обичаје и традицију, а уверили су се и  да 
је Војводина право место за уживање. Вина и 
вински путеви Војводине посебно су интересантни 
италијанским туристима.

Кроз промоцију Војводине у туристичком 
италијанском часопису, италијани ће бити упознати 
на сликовит начин са туристичком понудом Врсца, 
Новог Сада, Палића и Суботице.

Туристичка организација Војводине била 
је иницијатор ове посете, како би се постигли 
одређени циљеви у туристичком пословању и 
привукли италијански туристи да посете и уживају 
у лепотама Војводине.

Екипе РЈ Зеленило ЈКП “Други октобар” 
започеле су садњу једногодишњег цвећа 
на јавним зеленим површинама у ужем 
центру града Вршца. У претходном периоду 
постављене су висеће корпе на стубовима 
јавне расвете, а такође су и цветни стубови 
на Градском добили нове цветне аранжмане.

За ову сезону произведено је око 35.000 
комада расада једногодишњих цветница 
које ће бити посађене на Градском, 
Светосавском, Позоришном, на Тргу Победе 
као и испред зграде МУП-а и у Градском 
парку. 

Врсте које ће красити цветњаке ове 
сезоне су Петуније, Бегоније, Винке, Украсне 
коприве, Кадифице...

На тек реконструисаном Тргу Победе, 
сем нових цветних гредица, биће постављен 
и травни бусен, а такође нов травњак биће 
заснован испред зграде МУП-а и у делу 
Стеријине улице, од Анђе Ранковић до Вука 
Караџића.

ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” УЛЕПШАВА ГРАДСКЕ ТРГОВЕ

ЗЕЛЕНИЛО ЗАПОЧЕЛО САДЊУ ЦВЕЋА

Италијански новинари у друштву маркетинг 
менаџера Туристичке организације Вршац 
Јасне Живковић
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На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (‘’Сл. гласник РС’’ број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 29. став 1. Закона о јавној својини (‘’Сл. гласник РС’’ број 72/2011, 88/2013,105/2014, 
104/2016 и 108/2016), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ бр. 24/2012, 
48/2015 и 99/2015) и Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини Града Вршца („Сл.лист Општине 
Вршац“ бр.8 /2017) Градоначелница Града  Вршца  дана 12.05. 2017.године објављује : 

ЈАВНИ ОГЛАС
о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности у 

јавној својини Града  Вршца 
I 

Расписује се јавни оглас за јавно надметање 
за отуђење непокретности у јавној својини 
Града Вршца,  и то : 

А) Кат.парц.бр.8804/2 К.о. Вршац, уписана у 
Лн бр. 14363 Ко Вршац, земљиште под зградом-
објектом, површине 3а 54м2, земљиште под 
зградом-објектом, површине 84м2 и земљиште 
уз зграду-објекат, површине 31а 29м2 и ливада 
1.класе, површине 11а 50м2,  укупне површине 
47а 17м2, на којој се налази објекат- зграда 
грађевинарства означена бр. 1, површине 3а 
54м2 и  објекат- помоћна зграда означена бр. 2. 
површине 84м2

 Б) Кат.Парц.бр. 8804/4 К.о. Вршац, уписана 
у Лн бр. 14363 Ко Вршац, ливада 1.класе, 
површине  25а 64м2, у Вршцу, ул. Београдски 
пут, ради изградње,

Према Информацији о локацији бр. 
Сл.82/2017-IV-03 од 26.04.2017.године, издатој од 
стране Одељења за урбанистичко грађевинске 
и имовинско правне послове предметне 
пацреле се налазе у Вршцу, ул. 2.Октобар, у 
општој радној зони, блок бр.82, Технолошки 
парк;  НАМЕНА ЗЕМЉИШТА: производња и 
пратеће делатности. Парцела бр. 8804/2 је у 
дужини од око 15 м, (према графичком прилогу 
Информације о локацији ) намењена зеленим 
површинама. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА: Индекс 
изграђености: 1,5-2,1; Степен искоришћености: 
80%; Спратност објекта: Висинска регулација је 
до 12м а спратност је у оквиру ове регулације. 
Мањи делови објкета могу бити и виши само 
ако то захтева технолошки процес. На парцели 
бр. 8804/2 , до П+3 или 16м.  Положај објекта на 
парц.: Основни габарит треба да буде удаљен 
од границе суседне парцеле мин. 3,0м .УСЛОВИ 
ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРУ: Постоји 
приступ на јавну саобраћајницу као и  могућност 
прикључења на сву  комуналну инфраструктуру.

Намена земљишта наведена под А и Б 
одређена је  Генералним планом Вршца  
(“Службени лист Општине Вршац”, бр. 4/2007 
и 6/2007), Генералним урбанистичким планом  
Вршца (“Службени лист Општине Вршац”, бр. 
16/2015) и Изменама и допунама плана детаљне 
регулације дела блока 82 Технолошки парк у 
Вршцу (“Службени лист Општине Вршац”, бр. 
12/2013).

II 
Почетна цена непокретности описане у члану 

1. тачка 1. ове Одлуке, по којој се иста отуђује из 
јавне својине,  износи 13.385.206,32 динара.

Почетна цена неизграђеног грађевинског 
земљишта описаног  у члану 1. тачка 2. ове 
Одлуке, по којој  се исто отуђује из јавне својине 
износи 3.271.869,12  динара. 

III 
Депозит (гарантни износ) за учешће у 

поступку отуђења се утврђује у износу од  20 % 
од почетне цене.

Депозит се уплаћује на депозитни рачун 
Градске  управе  Депозит СО Вршац  бр.840-
720804-40 по моделу 97, са обавезним позивом 
на бр.54-241, сврха уплате-депозит за јавно 
надметање.

IV 
Уколико купац не плати уговорену 

купопродајну цену сматраће се да је једнострано 
раскинуо купопродајни уговор и губи право на 
повраћај гарантног износа уплаћеног за учешће  
у јавном надметању.

V 
Право учешћа имају сва правна и физичка 

лица.

VI 
Основни критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је висина понуђене цене у поступку 
јавног надметања.

Поступак јавног надметања спровешће 
се и у случају да пристигне најмање једна 
благовремена и потпуна пријава на основу 
које се подносилац региструје и проглашава 
купцем, ако почетну цену  по којој  се 
непокретност отуђује из јавне својине прихвати 
као купопродајну цену, с тим да уколико не 
прихвати купопродајну цену, губи право на 
враћање депозита. 

Депозит се неће вратити уколико учесник 
не приступи јавном надметању или одустане 
од  своје понуде  односно не потпише уговор о 
отуђењу или не прихвати почетни износ.

Лице коме се непокретност отуђује дужно је 
да у року од 30 дана од дана правноснажности 
решења о отуђењу закључи уговор о отуђењу 
непокретности.

Учесник у јавном надметању чија се понуда 
прихвати  дужан је да исплати утврђену 
(излицитирану) цену у року од 30 (тридесет) од 
дана закључења уговора о отуђењу.

Уколико купац не приступи закључењу 
Уговора о отуђењу у року од 30 дана од дана 
правноснажности Решења о отуђењу, Решење 
о отуђењу земљишта се ставља ван снаге без 
права купца на повраћај уплаћеног гарантног 
износа за учешће у јавном надметању.

Учеснику у јавном надметању који не оствари 
право на отуђење предметне непокретности, 
уплаћени депозит ће се вратити у року од 8 
радних дана од дана спроведеног поступка.

VII 
Пријава за учешће на јавном надметању (у 

даљем тексту: пријава) може се преузети на 
писарници Градсек управе Града  Вршца или на 
www.vrsac.org.rs и обавезно садржи: 

1) за физичка лица: име и презиме, 
ЈМБГ, бр.личне карте,  адресу становања и 
бр.телефона; 

2) за правна лица и предузетнике: назив, 
односно пословно име, седиште, порески 
идентификациони број, матични бр, 
бр.телефона, потпис овлашћеног лица и печат; 

3) видљиву назнаку на коју катастарску 
парцелу се односи; 

4) изјаву о прихватању услова огласа.

VIII 
Уз пријаву се доставља и: 
1) доказ о уплаћеном гарантном износу; 
2) фотокопија личне карте за физичка 

лица
3) специјална и судски оверена пуномоћ; и
4) решење о упису у Регистар привредних 

субјеката или други одговарајући регистар. 

IX 
Рок за подношење пријава за јавно 

надметање  је 30 дана од дана оглашавања на 
website-u  Града Вршац, односно до 12.06. 2017.
год.

Пријаву са прилозима заинтересовано лице 
може предати на писарници Градске управе у 
Вршцу или доставити на адресу: Град Вршац, 
Трг победе бр. 1. 26300 Вршац, са назнаком. – 
Комисији за прибављање, отуђење и давање у 
закуп непокретности у јавној својини Града-за 
јавно надметање.

X 
Пријава се сматра  непотпуном ако не садржи  

све што је прописано, ако нису приложене 
све горе наведене исправе, односно ако не 
садржи све податке предвиђене огласом или 
су ти подаци дати супротни објављеном тексту 
огласа.  

XI 
Подносиоци неблаговремене или непотпуне 

пријаве неће моћи да  учествују  у поступку 
јавног надметања.

Јавном надметању дужан је да присуствује 
подносилац пријаве или лице које поседује 
специјалну и судску оверену пуномоћ.

XII 
Јавно надметање ће се одржати у малој сали 

Скупштине Града Вршца дана 13.06.2017.г.са 
почетком у 10.00 часова за парцелу бр. 8804/2 и 
у 10.30 часова за парцелу бр. 8804/4.

Увид у документацију везану за отуђење  
предметних непокретности може се извршити 
сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова 
у Одељењу за урбанистичко грађевинске и 
имовинско правне послове, канц.бр.205, или на 
тел. бр. 013/ 800-541.

 Градоначелница
Драгана Митровић
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Чувени аустријски 
сликар и графичар Роберт 
Хамерштил, од пре 
неколико година почасни 
је грађанин свог родног 
Вршца. Вршац се изузетно 
поноси Хамерштилом; 
реч је о вероватно 
најчувенијем живом 
Вршчанину. Ако је мала 
варош у Банату икако 
могла да му се одужи што 
је учинио да јој се име 
чује широм света (као 
онда када је америчком 
новинару објашњавао 
географију ових простора, 
додатно закомпликовану 
бурним историјским 
приликама), учинила 
је то подаривши му 
детињство на три језика 
и инспирацију за читав 
један уметнички век. 

Познаваоци 
Хамертиловог дела 
истичу, а сваки „обичан“ 
посматрач његових 
радова ће то и потврдити 
– на сликама, цртежима и 
графикама овог великог 
уметника, присутна је 
цела његова биографија. 
А она почиње у Вршцу, 18. 
фебруара 1933. године. 

Роберт Хамерштил 
рођен је као син Антона 
Хамерштила и његове 
супруге Терезе. Као дете 
је, од 1944. до 1947. године 
боравио у неколико 
логора за Немце у Банату, 
да би 1948. године после 
бекства из логора, кроз 
Мађарску доспео у 
аустријски Терниц. Радио 
је као пекар,а затим као 
ливац, а упоредо је учио 
сликарство, најпре од оца, 
иконописца, а касније од 
професора Герде Матејка 
Фелдена, Роберта Шмита, 
Герхарда Швободе и Ханса 
Гризгабера. 

Хамерштил је аутор 
више од 120 самосталних 
изложби, а учествовао 
је у десетинама 
колективних изложби 
широм света. Излагао је у 
најпознатијим галеријама 
у Бечу, Берлину, Лајпцигу, 
Риму, Бремену, Грацу, 
Дортмунду, Келну, 
Дизелдорфу, Нирнбергу, 
Хановеру, Салзбургу, 
Прагу, Београду, Новом 
Саду, Вршцу, Улму, Базелу, 
Загребу, Братислави... 
Његова дела су у 
власништву најпознатијих 
музеја и галерија Европе 
и Северне Америке. 
Добитник је бројних 
признања у готово свим 
европским државама. 

У Вршац је први пут после 
прогона дошао почетком 
седамдесетих, и од тада се 
стално враћа. И поред болних 
сећања, његова веза са 
Вршцем изузетно је снажна. 
Језике свог детињства говори и 
данас, а радове 
потписује – 
ћирилицом! 

- У време 
мог детињства 
у Вршцу су 
у мом крају заједно живели 
Срби, Мађари и Немци. То је 
био сиромашан крај, Немци су 
радили као надничари. Богатији 
крај је био према брегу, тамо 
су људи имали имања, виле... 
Године 1939. сам пошао у школу, 
а 1940. године мој отац је морао 
да оде у војску. То је било 
страшно време, раздвојеност 
породице... Послали су нас у 
логор – каже Роберт Хамерштил, 
присећајући се 
свог детињства, 
чији су призори 
о б е л е ж и л и 
многа његова 
дела. Нека од 
њих излагана 
су и у чувеном 
Леополд музеју у 
Бечу, што је својеврсан преседан 
галерије која не излаже дела 
живих уметника. 

Упркос страшним 
искуствима којима је био 
изложен као дете, или можда 
баш захваљујући њима, 
Хамерштил је данас човек 
највиших хуманистичких 
идеала. У његовој уметности 

садржана је 
вера у правду, 
вера у добро. 
Централна тема 
његовог дела 
је човек, чак 

и онда када је приказан као 
силуета или сенка, присутан 
само у сећању. 

Још један чест мотив у 
Хамерштиловим радовима је 
и мајка, тема о којој он говори 
необично страсно, тема којој 
је посветио и своју скулптуру 
„Војвођанске мајке“, поклон 
родном граду који је 2014. 
године откривен на Градском 
тргу. 

- Одрастао 
сам у веома 
тешко време, а 
то је утицало на 
моју блискост са 
мајком. Времена 
су била другачија, 
није било много 
простора за 

дечија зановетања. Касније, када 
сам одрастао, увидео сам да су 
војвођанске мајке најбоље на 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 34 , БРОЈ 792, 21. ЈАНУАР 2011.

НОВЕ ТАБЛИЦЕ, 
САОБРАЋАЈНЕ И ВОЗАЧКЕ 

ДОЗВОЛЕ
Од 1. јануара ове године почела је примена новог 

Правилника о регистрацији возила, издавање нових 
регистрационих таблица, регистрационих налепница, 
саобраћајних и возачких дозвола. За протеклих 
двадесетак дана Полицијијској станици Вршац стигло је 

више стотина захтева за издавање поменутих докумената.
Захтев за издавање нових докумената подноси се 

најраније 30 дана пре истека регистрације, а ако се за 
поменути период не поднесе  захтев возило се брише из 
евиденције регистрованих, објашњава Снежана Каначки, 
руководилац Групе за управне послове Полицијске 
станице Вршац. Странка када дође на шалтер мора да 
има доказ о техничкој исправности возила, тако да пре 
доласка код нас треба да оде на технички преглед где ће  
добити писмену потврду. Уз овај документ, треба понети и 
саобраћајну дозволу за возило (ако је оно регистровано) 
и уплатити прописане таксе. Поред редовних такси које 
су биле и раније (административне, комуналне таксе, 
порез на употребу моторног возила) плаћа се додатно и 
накнада за регистрационе таблице  и налепницу и нову 
саобраћајну дозволу.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 34 , БРОЈ 792, 21. ЈАНУАР 2011.

ТРИЈУМФАЛНИ ДЕБИ 
СТЕВЕ ПАВЛОВИЋА

Велики бокс спектакл који су заједничким снагама 
организовали Бокс клуб Гард и Профи бокс савез Србије, 
одушевио је љубитеље спорта у Вршцу, који су после 
дужег времена имали прилику да уживају у бравурама 
мајстора племените вештине. Повод за организацију 
ове спортске светковине била је десетогодишњица од 
прве ревије борилачких спортова Бокс клуба Гард која 

је 2001. године одржана у сали Основне школе Младост. 
Како и приличи једном јубилеју, овај спортски спектакл 
организован је на високом нивоу у великој сали хотела 
Србија. Супервизор Профи бокс савеза Србије Лука 
Митровић и промотер Михаљ Халас, потврдили су да 
услови за организацију потпуно регуларни.

ИНТЕРВЈУ

РОБЕРТ ХАМЕРШТИЛ, АУС ТРИЈСКИ С ЛИКАР И ГРАФИЧАР, ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН СВОГ РОДНОГ ГРАДА ВРШЦА

СЕЋАЊА УТКАНА У СЛИКЕ 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

„Војвођанске мајке 
су најбоље на свету – 

једноставне и снажне“ 

„Вршац и Њујорк су 
веома слични једино 

што Вршац има снажнију 
енергију од америчке 

метрополе! “ 
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свету. Обишао сам читав свет: 
Европу, Азију, Америку... Таквих 
мајки, какве постоје у Војводини, 
има само на још једном месту у 
свету. Јерменске мајке су сличне 
нашим мамама – једноставне, 
а снажне. Мислим да на првом 
месту долази мајка, а тек касније 
вољена жена – објашњава 
Хамерштил тек једну од бројних 
војвођанских специфичности 
због којих му је родни крај и 
данас толико важан. 

А колико му је заиста битан 
Вршац, којем је током година 
полонио на десетине својих 
радова, можда најбоље 
показује анегдота која каже да 
га је неколико пута поредио са 
Њујорком. И сада, Хамерштил 
озбиљан објашњава – Вршац и 
Њујорк су у многим аспектима 
веома слични, једино што 
Вршац има снажнију енергију 
од америчке метрополе! 

Т.С. 

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac SVE NA JEDNOM MESTU:

NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 34 , БРОЈ 792, 21. ЈАНУАР 2011

СЛАВЉЕ НА СЕОСКОМ ТРГУ
Више од 150 мештана највећег насељеног места вршачке 

општине  Уљме окупили су се на сеоском тргу да заједно 
дочекају Српску нову годину 13. јануара. Организатор првог 
заједничког дочека  у овом селу је Месни одбор Српске 
напредне странке  Уљма.

Желели смо да, сходно могућностима, припремимо 
заједничко славље за све мештане, посебно за младе, који нису 
у могућности да, због ниског стандарда и беспарице, дочекају 
Српску нову годину у неком кафићу, угоститељском објекту, а 
ово је била прилика да се друже и прославе, објашњава Петар 
Прусац, председник Месног одбора Српске напредне странке 
у Уљми. Задовољни смо одзивом људи, посебно омладине, сви 
су били расположени, певало се, играло, уз музику са разгласа. 
Захваљујући спонзорима припремили смо око 50 литара 
куваног вина и 15 литара куване ракије. Славље је прошло у 
добром расположењу, без икаквих инцидената.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 34 , БРОЈ 794, 4. ФЕБРУАР 2011.

ФИГУРЕ ОД РАЗНОБОЈНОГ 
ПАПИРА

Оригами радионицу, у оквиру које су се ученици основних 
школа упознали са древном јапанском уметношћу савијања 
папира, одржала је Ана Раџић уметница из Београда, 2. фебруара, 
у Градском музеју, а у 
оквиру манифестације 
Дани јапанске културе 
у Вршцу.

 Иако су деца 
упозната са овом 
вештином, Раџићева је 
подсетила  да се сматра 
да је ова уметност стара 
колико и папир, као и на 
историјат настанка ове 
вештине.

 Вероватно је 
прва оригами фигура 
направљена у Кини где 
је папир и настао, а у 6. 
веку је доспео у Јапан. 
Папир је тада био јако 
скуп и оригами су могли да праве само људи који су имали пуно 
пара и то углавном, фигуре које су личиле на лептира, њима су 
се украшавала венчања. Традиционални поклон самураја је био 
савијен папир у који су стављали парче рибе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ДЕТИЊСТВО ОД 
ХЛЕБА И ИКОНА 
У Градском музеју Вр-

шац у згради Конкордије 
у уторак 9. маја отворена 
је Хамерштилова изло-
жба слика и графика 
са релегијском темом 
под називом „Приче 
у слици – у потрази за 
идентитетом”.  

- Нови циклус мојих 
радова обележили 
су сакрални мотиви. 
Боравио сам у Маке-
донији и у једној цркви 
видео икону која ми 
је послужила као 
инспирација. Мој отац је, 
иначе, био иконописац, 
мада је живео од пекар-
ског заната. У његовој 
радњи продавао се хлеб, 
а около су биле иконе 
које је он насликао. 
То је обележило моје 
детињство – присећа се 
Хамерштил. 
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

„Села Јозефинског доба, 
коме припада и Зичидорф, 
већа су и боља уређења. 
Општинске куће биле 
су угледније, а за своје 
издржавање добиле су 
сесију земље (34 ланаца) и 
утрину. Поред општинских 
кућа, изграђени су угледни 
бележнички станови за чије 
издржавање је одређена 
половина сесије и ливада. 
Године 1888. изграђена је 
нова зграда општине, не зна 
се која је то била тачно, а 
1908. зграда садашњег суда 
у којој је била смештена 
зичидорфска општина. На 
месту где је данас катастар 
био је бележников стан. 
У средини села држава је 
подизала угледне храмове, 
снабдела их потпуним 
прибором за богослужење 

и додељена им је сесија 
земље. Свештенике је ерар 
плаћао пуних 10 година, а 
потом село. Школа постоји 
од настанка насеља. 
Добила је своју удобну 
зграду са учитељским 
станом и половину сесије. 
У Зичидорфу је нова школа 
изграђена 1869. године, а 
други део дограђен 1894. Обе 
зграде су срушене. И учитељи 
су 10 година добијали плату 
од ерара, а после их је село 
плаћало. Забележено је да 
је 1835. учитељ био неки 
Петер Боден и да је школа 
имала 192 ученика. Настава 
је ишла на немачком и 
мађарском језику. Држава 
је преузела школе 1869. 
када је зичидорфска 
„народна школа“ прерасла у 
„општинску“.    

Међу колонистима у 
том периоду било је много 
занатлија, нарочито ткача. 
Отуда међу Немцима у 
Банату и Бачкој, толико 
имена Вебер. И Зичидорф је 
имао своје Вебере. Сем њих, 
било је ковача, бравара и 
других занатлија.

Ондашње куће су 
имале своје бројеве, а 
истим бројевима су биле 
означене  и њиве појединих 
домаћинстава, тако да су 
суседи у селу били суседи и 
на њивама.

Насеље Зичидорф је 1809. 
године добило тржишно 
право које је подразумевало 
право на 5 годишњих вашара 
и недељне пијаце, а тржишну 
привилегију 8. марта 1819. г. 
по Милекеру. Не знамо тачно 
шта је она подразумевала. 

Нема података којим даном 
је у Зичидорфу била  пијаца, 
а у Мариолани између два 

светска рата, уторак је био 
пијачни дан, као и данас.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (5)
ПЛАНДИШТЕ - MORMINTA (МОРАМИНЦ) - ЗИЧИДОРФ - МАРИОЛАНА

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски 

Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У 
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице 
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

Поводом обележавања 70 година 
од доласка Македонаца у Пландиште, 
организован је програм у Културном 
центру Пландиште. Приказана је 
изложба македонских етно-мотива и 
фотографија породица које су 1947. 
године кренуле из Македоније у 
Пландиште. 

Станислав Станковић, доцент 
за српски језик на Филозофском 
факултету у Косовској Митровици 
и лектор за српски језик на 
Факултету у Скопљу, одбранио је 

докторску дисертацију на тему 
„Статус македонског језика и његова 
интерференција са српским језиком 
на морфосинтаксичком плану“, а 
велики део истраживања спровео је у 
Пландишту. 

- Истраживања су показала 
да Македонци који данас живе у 
Пландишту најбоље чувају свој 
македонски језик. Пландиште је 
једина општина у Србији у којој је 
македонски језик у јавној и службеној 
употреби – рекао је Станковић. 

Стеван Србиновски, председник 
Савеза македонских асоцијација у 
Србији изјавио је да је овај догађај 
враћање дуга прецима за све оно 
што су донели са собом и сачували за 
будуће генерације. 

Манифестација је организовала 
са жељом да се окупе потомци 
колониста, а поред изложбе, 
организован је и програм на ком су 
учествовали певачи, рецитатори и 
фолклорна друштва. 

ОБЕЛЕЖЕНО СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ОД ДОЛАСКА МАКЕДОНАЦА У ПЛАНДИШТЕ 

ИЗЛОЖБА ЕТНО-МОТИВА И 
СТАРИХ ФОТОГРАФИЈА 

Нова, 41. седница Општинског већа општине 
Пландиште заказана је за петак, 19. мај. За дневни 
ред предстојеће седнице предложено је 12 
тачака. После усвајања записника са 36, 37, 38, 
39. и 40. седнице већници ће прво утврђивати 
Предлог Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта Општине 
Пландиште а након тога ће утврђивати Предлог 
Решења о образовању Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини. 
На дневном реду 41. седнице Општинског већа 
је и Утврђивање Предлога Решења о разрешењу 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Полет” Пландиште  као и Утврђивање Предлога 
Решења о именовању директора Јавног предузећа 
„Полет” Пландиште. 

Већници ће на предстојећој седници разматрати 
и Извештај о раду Савета за здравље Општине 
Пландиште за период јануар-децембар 2016. 
године као и Предлог Извештаја о спровођењу 
Програма унапређења социјалне заштите у 
општини Пландиште за 2016. годину и Предлог 
Програма унапређења социјалне заштите у 
Општини Пландиште за 2017. годину. Након тога, на 
дневном реду су Предлог Решења о разрешавању 
Месне заједнице Велики Гај функције Управљача 
Спомеником природе „Стари парк у Великом Гају” и 
Предлог Решења о постављању Јавног предузећа 
„Полет” Пландиште за управљача Спомеником 
природе „Стари парк у Великом Гају”. 

Претпоследња и последња тачка су захтеви и 
молбе грађана, удружења и других правних лица, 
а након тога и текућа питања. 

ЗАКАЗАНА 41. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПЛАНДИШТЕ 

НА ДНЕВНОМ 
РЕДУ 12 ТАЧАКА 
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Уколико је дете  превише 
стидљиво у вртићу, парку , школи 
а код куће нормално прича и игра 
се, постоји могућност да се ради о 
говорном проблему - селективном 
мутизму.

Елективни или селективни 
мутизам спада у групу анксиозних 
поремећаја. Обично се појављују 
између 3 и 5 године и у периоду 
раног школског узраста. Деца 
престају да говоре са васпитачима, 
учитељима - ауторитетима , из 
ширег окружења , али настављају 
да говоре са блиским особама са 
којима се осећају сигурно нпр. са 
члановима породице. Проблем 

настаје у томе што говор изостаје у 
одређеним ситуацијама и испред 
одређених особа. Дете бира особе 
и ситуације у којима ће говорити.

Код ове врсте мутизма не 
постоји проблем у разумевању 
и продукцији говора и језика 
(само је продукција инхибирана 
у селективним ситуацијама). 
Артикулација , речник и структура 
реченице одговарају узрасту 
детета , интелигенција је у 
границама нормале. Већ само 
постоји проблем психолошке 
природе и то на нивоу личности 
(емоција и мотивације).

Тачан узрок овог поремећаја 

још није утврђен. Верује се да 
постоји генетска предиспозиција 
за анксиозност. Дете већ на 
раном узрасту показује знаке 
анксиозности у виду страха 
од одвајања, апатичности, 
повучености, слабијих социјалних 
контаката са другом децом, 
тешкоће у спавању или појачан 
излив емоција.

Поремећај је скоро подједнако 
заступљен код оба пола, али са 
благо повећаном вероватноћом 
јављања код девојчица.

КАКО СЕ ПОСТАВЉА 
ДИЈАГНОЗА СЕЛЕКТИВНОГ 

МУТИЗМА

За постављање дијагнозе 
селективног мутизма потребно је 
да симптоми трају дуже од месец 
дана. Поред изостанка говора 

јавља се и: повећана осетљивост 
на буку и додир, изражена 
сепарациона анксиозност (дете 
се тешко одваја од родитеља), 
присуство страхова, изливи 
емоција (лако заплаче), при 
помисли да га неко гледа постаје 
неспретно, лако се збуни, дете 
се не смеје, делује озбиљно 
када осети анксиозност (када 
се уплаши,узнемири), понекад 
се јавља и невољно испуштање 
мокраће и столице.

Селективни мутизам се често 
не дијагностикује до поласка 
у школу, што отежава лечење. 
Ако се дете не лечи на време, 
може доћи до последица на 
самопоштовање, отежане 
социјализације и школовања.
Третман је комплексан, обухвата 
рад  логопеда и психолога . Такође, 
морају се укључити и васпитач и 

учитељ.
Битно у раду са овом децом је 

стварање пријатног окружења у 
коме ће дете успети да се опусти 
и осети пријатно и сигурно. Оног 
тренутка када се дете осети 
сигурно, оно почиње да говори.

Важно је да се дете не сили 
да говори, да му се покаже 
разумевање и подршка.Није 
добро критиковати га већ 
препознати оно што дете добро 
ради, похвалити га и наградити. 
Похвала и награда утичу на 
дететово самопоуздање, а 
самим тим и на ослобађање од 
анксиозности.

Марија Кери Кутлешић, 
дефектолог- логопед

Јелена Драмлићанин Кабић, 
дефектолог – логопед, реедукатор 

психомоторике

САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА (8)

СЕЛЕКТИВНИ   МУТИЗАМ - ЗАШТО МОЈЕ ДЕТЕ НЕ ЖЕЛИ ДА 

Волиш да пишеш, 
креативан/на си и желиш да 
се бавиш новинарством? Ево 
правог места за тебе!

Унија студената Вршац 
основала је свај портал 2013. 
године са жељом да младе 
информише о приликама које 
им се пружају, како у Вршцу, 
тако и шире.

Желимо да ширимо 
могућности и продубимо 
интересовања свакога ко је 
део нашег тима, стога постоји 
велики број могућности за 
писање.

Студентски живот је 
рубрика која покрива 
информације од семинара, 
актуелних дешавања у 
образовном сектору до 
конкурса који представљају 
сјајне прилике за студенте; 
У студентском двоуглу 
окупљамо студенте истих 
смерова, али на различитим 
универзитетима, односно 
у различитим градовима, 
како бисмо приближили 
средњошколцима који 
планирају своје даље 
школовање одређене 
смерове, али и можда 
помогли у разрешавању 
дилема између градова;

Студентски интервју је 

нас, студенте и дописнике, 
упознао са познатим и 
успешним људима као што су 
Вања Булић, Кристина Ковач, 
Војин Ћетковић, Марчело, 
али и сјајним младим људима 
од којих сви можемо извући 
инспирацију као што су Боба 
Субин, Саманта Гилице, екипа 
Оловних година и многим 
другима; Шта све можеш 
у Вршцу кад си студент је 
колумна која ради баш то, 
информише младе људе 
Вршца о дешавањима у нашем 
граду; У делу Средњошколци 
обавештавамо о успесима 
вршачких будућих студената, 
али и фантастичним успесима 
који они постижу тако млади; 
Култура обухвата разне 
текстове са циљем свега што 
данас представља културу, 
од позоришта до филма, од 
музике до књига, уметности, 
изложби и тако даље;

Рубрика блог је слободна 
рубрика у којој дописници 
могу објављивати разне теме, 
од мишљења о актуелним 
темама, преко фиктивних 
прича, ауторских песама до 
путописа.

“Када сам започела свој 
рад у Унији, мислила сам да 
не умем да пишем. Дошла 

сам како бих научила да 
водим страницу на фејсбуку 
и инстаграму, што би ми 
касније помогло у каријери 
графичког дизајнера. Затим 
ми је тадашња уредница рекла 
да само пробам да напишем 
нешто, да ме неће коштати 
ничега сем мало времена, 
што се испоставило као 
сјајна идеја јер сам открила 
нешто у себи што нисам 
знала да постоји. Од тада 
сам написала доста блогова 
који су ме изненадили својим 
бројем прегледа, али и доста 
вести из науке, истраживања, 

па и интервјуа са људима 
које изузетно поштујем, 
као што су Марчело и Вања 
Булић. Сада сам заменица 
уредника и бавим се ПР-ом 
портала, искуство које ми 
заправо много помаже у 
студијама. Научила сам много 
ствари и отворила врата 
новим могућностима, што 
препоручујем свакоме.” каже 
Алена Делкић, дописник 
портала од 2015. године.

Да бисте постали члан 
портала, потребно је да 
пошаљете имејл на office@
studentivrsac.org или поруку 

на страници Уније студената 
Вршац у којој ћете написати 
нешто о себи, зашто желите 
да пишете на нашем порталу, 
као и теме/рубрике о којима 
бисте писали.

Конкурс је отворен како за 
студенте свих градова, тако и 
за средњошколце Вршца.

П.С. Немој се бринути ако 
немаш искуства, сви смо ту 
да помогнемо једни другима 
у учењу, као и да се дружимо 
и упознамо нове људе! Зато 
само пиши, чекамо твоју 
поруку! 

КОНКУРС ЗА ДОПИСНИКА ПОРТАЛА УНИЈЕ 
СТУДЕНАТА ВРШАЦ
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Прошлог петка, 12. маја у 
„Салону код Порте“ Удружење 
„Тачка сусретања“ приредило 
је промоцију најновије књиге 
вршачке песникиње Драгице 
Станојловић под називом 
„Несанице“. О књизи је поред 
ауторке говорила Јелена 
Маринков, песникиња и 
књижевни критичар, а стихове 
је говорила Марија Васић 
Каначки, проф. књижевности и 
књижевница. 

- Збирка „Несанице“ суштински 
је књига интимистичке поезије, 
тражења смисла у тренуцима 

самоће, у стању пуном 
понављања, празног хода, 
хладноће и усамљености. То је и 
књига обрачуна са самим собом, 
временом, остацима животних 
концепата, где се управо од тих 
рестлова разбацаних свуда по 
свести, прави извод и враћа 
кредит рационалности, да би се 
поново вратила у њено окриље – 
рекла је Јелена Маринков. 

Говорећи о називу своје нове 
књиге, Драгица Станојловић каже: 

- Несаница је врло мучно 
стање, перцепција реалности је 
потпуно другачија, измењена. Сат 

траје као година. У том истегнутом 
трајању, беспомоћност је основно 
осећање. 

 „Несанице“ је шеста књига 
песама др Драгице Станојловић. 
Пре ње су настале: „Јанусов 
осмех“ (2008), „Урбс аетерна“ 
(2009), „Четири годишња доба“ 
(2011), „Жртвеник времена“ (2013) 
и „Отисци“ (2015). Осим књига 
песама аутрока је написала 
три стручне књиге из области 
медицине. Била је сарадник 
часописа „Република“ где је 
објавила преко сто есеја. 

Т.С. 

КЊИГА ГАБРИЈЕЛЕ КОЛМАН У ПРОДАЈИ ОД 22. МАЈА 

„ХАКЕР, ТРОЛ, 
УЗБУЊИВАЧ, 

ШПИЈУН: 
МНОГА ЛИЦА 
АНОНИМУСА“ 
„Књигу посвећујем легијама које стоје 

иза имена Анонимуса: онима који су раније 
стављали маску, онима који се и данас 
усуђују да устану и побуне се и онима који 
ће се сигурно бунити убудуће“, овим речима 

је Габријела Колман започела свеобухватну 
студију о глобалном покрету хакера, тролова 
и хактивиста под називом Анонимуси. 

Књига „Хакер, трол, узбуњивач, шпијун: 
многа лица Анонимуса“, овенчана наградом 
„Дајана Форсајт“ Америчког антрополошког 
савеза, „изашла“ је из тастатуре ауторке која, 
по речима Хафингтон поста, зна све њихове 
скривене и мрачне тајне, јер је настала из 
њеног вишегодишњег четовања и сусрета 
са мноштвом хакера и тролова. Габријела 
Колман детаљно приказује подвиге 
Анонимуса. Кроз мноштво примера уводи 
нас у њихов узбудљив свет, где можемо да 
увидимо разлоге њиховог делања, као и 
траг који су оставили у блиској историји. 

Габријела Колман је у једном интервјуу 
изјавила: „Напад на Анонимусе и хактивисте 
представља напад на грађане јер износе 
своја политичка уверења, што доводи до 
гушења легитимног протеста“. 

Књига „Хакер, трол, узбуњивач, шпијун: 
многа лица Анонимуса“ објављена је 
Лагуниној едицији „Нетопија“, коју уређује 
Лагунин аутор Александар Илић, а обухвата 
наслове који се баве интернетом и 
савременим дигиталним технологијама. 

Габријела Колман је антрополошкиња 
са Универзитета Макгил. Колманова се 
бави истраживањем политике дигиталних 
медија, а нарочито се интересује за хакере, 
приватност и државни надзор грађана; о 
томе пише и предаје на факултету. 

Књигу „Хакер, трол, узбуњивач, шпијун: 
многа лица Анонимуса“ можете пронаћи од 
22. маја у свим књижарама Делфи, Лагуниним 
клубовима читалаца, онлине књижари www.
delfi.rs и на сајту www.laguna.rs. 

Извор: Лагуна 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

ПРЕДСТАВЉЕНА ПЕСНИЧКА 
ЗБИРКА „НЕСАНИЦЕ“ 

У Народном позоришту „Стерија“ 
у четвртак 11. маја одиграна је 
премијера представе „Едмунд Кин“ 
по тексту Хадија Курића, а у режији 
Ирфана Менсура. Причу о великом 
глумцу и заводнику Едмунду Кину, 
романтику и ексцентрику који се 
бори за заборављене вредности, на 
сцени су отелотворили глумци: Срђан 
Радивојевић, Иван Ђорђевић, Неда 
Грубиша, Вања Јањић, Драган Џанкић 
и Тамара Тамчи Тоскић. Кореографију 
је радила Марина Лазаревић, 
сценографију и костим Софија Лучић. 

- Волим позориште, а понекад 
осетим да и оно воли мене. Мислим да 
смо тренутно у љубави. Гајим велико 
поштовање за овај град и људе који 
ме окружују – рекао је Ирфан Менсур 
поводом премијере. 

Хади Курић, писац „Едмунда 
Кина“, написао је петнаест драма 
које су приказиване у Србији, Босни 
и Херцеговини, Шпанији и Мексику. 
„Едмунда Кина“ написао је 2004. године, 
а исте године је његова компанија 
„Позориште Отпора“ премијерно 
извела комад. За ову драму, Хади 
Курић је добио годишњу награду за 
најбољи текст у области Валенсије и 
био номинован за годишњу награду као 
најбољи глумац. 

О свом комаду Курић каже: „Будући 
да сам и сам режисер и глумац покушао 
сам да створим лик близак ономе што 
реално знам, осећам и мислим о нашој 
професији. Шест лица носе радњу у којој 
Едмунд Кин, славни глумац, одлучује да 

брани част девојке која му је тражила 
помоћ након бекства са сопственог 
венчања са моћним Лордом Мелвилом, 
краљевим штићеником. Штитећи 
девојку Кин ризикује своју комотну 
позицију и покреће лавину ризичне и 
промишљене побуне која ће га вратити 
самоме себи након година проведених 
у испразном и самозадовољном 
ваљушкању у слави“. 

Представу „Едмунд Кин“ Ирфан 
Менсур је, иначе, режирао и у 
Народном позоришту у Нишу, 2005. 
године и она је још увек на репертоару 
овог позоришта. 

Наредна реприза вршачке 
представе је у уторак 23. маја у 20 
часова. 

Т.С. 

НОВА ПРЕМИЈЕРА У НП „СТЕРИЈА“ 

ПРЕМИЈЕРНО ОДИГРАН „ЕДМУНД КИН“ 
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У уторак 16. маја у сали 
биоскопа Културног центра Вршац, 
представљена је књига „Километри 
среће“, ауторке Саманте Гилице, 
маратонке и мотивационе 
говорнице. 

Вршчанка Саманта Гилице у 
2016. години поставила је нови 
државни рекорд у броју истрчаних 
маратона за жене, истрчавши 15 
маратона за мање од 365 дана. 
Маратоне и ултрамаратоне трчи од 
2012. године, а тврди да су за њен 
успех пре свега заслужне менталне 
припреме и чврста воља. Управо 
о томе говори књига „Километри 
среће“. У питању је прва мотивацина 
књига о трчању на нашем језику, али 
она није намењена само тркачима и 
спортистима. 

На промоцији је, поред 
разговора о самој књизи, било 
речи о животним вредностима, 
пријатељима, подршци и вери у 
себе и процес живота. 

- Књига је круна мојих спознаја о 
себи, трчању и животу, и намењема 
је не само тркачима, већ свима 
који раде на себи и траже додатну 
инспирацију за свакодневне 
активности – каже Саманта Гилице. 

Ауторка истиче да су јој у писању 
књиге помогле и колеге, маратонци, 
данас највећа Олимпијска имена 
Балкана Оливера Јевтић, Анђелко 
Ристичевић и други маратонци 
који имају запажене резултате и 
велики позитивни утицај на тркаче, 
примером који дају на стази и ван ње. 

Т.С. 

КУЛТУРА

PINGVIN

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

ПРЕДСТАВЉЕНИ „КИЛОМЕТРИ СРЕЋЕ“ САМАНТЕ ГИЛИЦЕ 

МОТИВАЦИОНА КЊИГА 
О ТРЧАЊУ  

У четвртак, 4. маја у Великој 
галeрији Културног центра 
отворена је изложба младог 
вршачког уметника Милоша 
Калишког. 

- Многи данас покушавају да 
слику сместе у векове иза нас, 
промовишући неке нове видове 
уметности, зато ми је драго 
што је Милош Калишки кренуо 
путем слике – рекао је професор 
Василије Доловачки отварајући 
изложбу. 

Према речима ликовног 
критичара Саве Степанова у 
сликама Милоша Калишког 
„видљива је одлучност да 
аутентичним ликовним 
начином разматра бројне 
егзистенцијалистичке теме 
и садржаје. Посвећен је 
властитом социјалном окружју: 
амбијентима у којима живи; 
ситуацијама у којима аутентично 
учествује а који су продукт дубоке 
и дуготрајне кризе; људима чија 
је судбина том кризом означена 
и карактерисана...“. 

„Слике Калишког су изразито 
експресионистичког карактера 

а моћ овог експресионизма је 
заснована на снажној, понекад 
чак незграпној и грубој линији, 
на потентној боји и потмулом 
колориту, на драматичним 
бојеним контрастима“, каже 
Степанов. 

Милош Калишки је 
дипломирао на Факултету 

ликовних уметности у Београду 
на одсек у за сликарство. 
Самостално је излагао у галерији 
Историјског архива у Панчеву 
(2016) и у Градском музеју Вршац 
(2016), а учествовао је и на 
неколико колективних изложби 
у Вршцу и Београду. 

Т.С. 

У ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА МИЛОША КАЛИШКОГ  

Дан Европе, 9. мај, 
обележен је и у Градској 
библиотеци Вршац, у 
оквиру пројекта „ЕУтека 
– ЕУ у вашој библиотеци“. 
Поред вршачке, у пројекту 
учествује још 28 библиотека 
у Србији. 

Корисницима библиотеке 
је у оквиру заједничке 
кампање „Дан отворених 
врата о Европској унији“ 
подељен промотивни 
материјал у виду привезака, 
оловака и граничника за 
књиге, а заинтересовани 
су добили прилику да 
погледају и упознају се са 
публикацијама о Европској 
унији које се могу пронаћи у 
Градској библиотеци Вршац. 

ПРОЈЕКАТ „ЕУТЕКА“ 

ДАН ЕВРОПЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 
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ХАМЕРШТИЛ У ГРА ДСКОМ МУ ЗЕ ЈУ 

„У ПОТРАЗИ ЗА ИДЕНТИТЕТОМ“ 
У у тор ак 9.  маја у  Гр адском му зеју 

Вршац у  згр ади Конкордије отворена 
је  из ложб а чувеног аус тријског 
уметник а,  почасног гр ађанина Вршц а 
Роберта Хамершти ла.  И з ложен је 
цик лус с лик а и гр афик а с акр а лне 
тематике,  а  из ложб а носи на зив 
„Приче у  с лици –  у  потр а зи з а 
идентитетом“. 

На с амом отв ар ању из ложбе 
прис у тнима с у се  обр ати ли Др агана 
Митровић,  гр адоначе лниц а Вршц а,  мр 
Јоханес Иршик,  дирек тор Аус тријског 
к улт урног форума при Аус тријској 
амб ас ади у  Беогр аду и мр Звонимир 
Сантр ач,  дирек тор Гр адског му зеја 
Вршац.  О тв ар ању с у прис ус твов а ле 
многобројне зв анице из наше зем ље и 
бројни гос ти из Аус трије. 

Излечење слепог 100 х 120 цм

Жалост 100 х 145

Ecce Homo 145 х 120 цм

Голгота 140 х 100 цм

Вршачка мајка и дете 800 х 60 цмХристов сусрет са мајком 70 Х 100 цм

Банатска богородица  70 х 100 цм Христов благослов 70 Х 100 цм
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Скидање с крста 70 х 100 цм

ФОТОРЕПОРТАЖА
ХАМЕРШТИЛ У ГРА ДСКОМ МУ ЗЕ ЈУ 

„У ПОТРАЗИ ЗА ИДЕНТИТЕТОМ“ 

Распеће - Трновита круна 100 х 70 цм

Подизање Лазарево 145 х 100 цм

Периферна реликвија 100 х 100 цм

Свети Теодор (сликање) 105 х 145

Излечење слепог 100 х 120 цм

Жалост 100 х 145

Ecce Homo 145 х 120 цм
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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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 063/782-
35-26.

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.

Издаје се кућа (мања, 
двособан стан) намештена, има 
климу, кабловску, плин. Бихаћка 81 
а. Повољно. Тел. 062/422-562.

Издајем гарсоњеру у Панчеву, 
намештену, центар, за једну особу 
или млађи пар. Тел. 061/195-42-91.

Издајем намештену гарсоњеру 
у Вршцу, ул. Доситејева 7. Тел 
062/160-35-25 и 063/877-99-85.

Локал за издавање 22 m2, 
Милоша Обилића 19, Вршац. Врло 
повољно. Тел. 062/422-562.

Издајем ненамештен 
двособан стан у згради, у строгом 
центру. Тел. 060/335-11-72.

Локал за издавање у улици 
Ж. Зрењанина 77, 33 квадрата.Тел: 
063/894-9163

Кућа са двориштем за 
издавање од 01. марта 2017. 
(ненамештена), 3 собе, предсобље, 
трпезарија - ниша и купатило, 
стара градња, све адаптирано.Тел: 
064/4290-614

Издајем ненамештену кућу 60 
квадрата у Подвршанској, предност 
ученицима и мањој породици. 
Посебан улаз, одвојене комуналије, 
кабловска, интернет.Тел: 061/2940-
062

Издајем двособан стан код 
пољопривредне школе. Цена 100 
евра.Тел: 062/80-89-153

Издајем дворишну намештену 
гарсоњеру. Слободна од 10. априла, 
комуналије одвојене, центар града. 
Цена 90 евра.Тел: 063/18-25-995, 
013/838-733

РАЗНО
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 плац 13,50 ари 
на Тари, на малом језеру, село 

паркети, гаража за 2 аута. Могућа 
замена за стан са доплатом. Тел. 
060/660-79-01.

Продајем кућу нова градња, 
приземље и спрат 100m2, плац са 
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.

Продајем стан од 30 m2 у 
центру (код Вука Караџић школе) 
ул. Светозара Милетића 2. Тел. 
062/282-112 или 069/417-28-49.

Продајем кућу са помоћним 
објектима (око 110m2) воћњаком, 
баштом и пољопривредним 
земљиштем све укупно 5807m2. 
Кућа је легализована, (дневни 
боравак, кухиња, две собе, остава, 
купатило са wc-ом и поткровље) 
вода, струја и канализац. Има 
пољски wc  и бунаре. Налази се на 
белоцркванском  путу.Тел. 069/290-
69-53.

Кућа на продају у Улици 2. 
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.

Продајем стан 55m2, ул. 
Феликса Милекера 20/1 и сателитску 
антену (Швајцарска). Тел. 063/862-
97-49.

На продају кућа од 100m2 
саграђена у близини центра града 
са мањим двориштем и две нус 
просторије.Улица Николе Тесле 49. 
Цена 38.000 €. Тел. 064/27-17-446.

Продајем једноипособан стан у 
центру Вршца, 30m2 и подрум 80 m2, 
приземље, а може и одвојено. Тел. 
065/5485-902.

На продају кућа 150 m2 на 
плацу од 1500 m2, на вшшачком 
брегу, Карпатска 39, плин вода, 
струја, телефонски прикључак. 
Предиван поглед на град. Тел. 
064/11821-81.

Продајем двособан стан 
51 m2, у Вршцу, приземни са нуз 
просторијама и гаражом, укњижен. 
Улица Првомајска 43/1. Тел. 833-806, 
064/957-70-76 и 066/570-40-00.

Кућа на продају у Маргитском 
насељу изграђена на плацу 
од 350 квадрата, централно 
грејање, пвц столарија, комплет 
инфраструктура.Тел: 060/6607-901

Двособан стан на продају, 
65 квадрата, Омладински трг 12, 
прекопута Миленијума, цена по 
договору.Тел: 013/836-023

На продају кућа на Маргитском 
насељу новије градње, на парцели 
од 350 квадрата. Пвц столарија, 
сређена, могућност замене за 
стан уз доплату.Тел: 060/6607-901, 
060/3256-070

Продајем кућу у Павлишу, 
стара градња.Тел: 062/826-8613

На продају спратна кућа, 
гаража, плац 720 квадрата, воћњак, 
виноград, може и замена за 
двособан стан у ужем центру Вршца 
уз доплату. Врата балконска, дупло 
стакло, Словенијалес, нова.Тел: 
064/280-5862, 013/837-631

Продајем новију спратну кућу 
са двориштем и баштом у Панонској 
улици у Вршцу бр. 62. Тел: 064/90-
30-439

На продају викендица са 
велиим плацем на Широком билу  
– екстра повољноТел: 060/022-9643

Продајем двособан стан у 
згради 67 m2 или мењам за мањи. 
Цена по договору. Тел. 063/723-76-
55.

Продајем новију кућу 200 
m2 комплетно опремљену, парно 
грејање, демит фасада, укњижена. 
Може замена за мању уз доплату. 
Тел. 063/ 89-09-896.

Продајем кућу у Пaвлишу 
стара градња. Тел. 062/82-68-613.

Повољно продајем укњижену 
кућу (стан), у Панчеву, 67 m2, у 
центру  града без посредника, 
власник. Тел. 064/13-23-663 и 063/75-

79-722.
Продајем кућу у Вршцу на 

Маргитском насељу, комплет 
сређена, ПВЦ столарија, могућност 
заменеза стан са доплатом. Тел. 060-
66-07-901.

Продајем једнособан стан 36 
квадрата у приземљу Н. Толстоја 1 
улаз 2 стан 2Тел: 063/352 - 007 

Продајем двособан стан 54 m², 
Трг Константина Спајића 6/12. Тел. 
060/078-00-99 и 060/36-80-122.

Продајем спратну кућу на 
атрактивној локацији, у Улици Лепе 
Цвете 5, са 3.000 m² плаца. Цена по 
договору. Тел. 065/836-0255.

Кућа, спратна, нова, за продају, 
плац са кућом 700 m², гаража, 
воћњак, лоза и цвеће. Тел. 831-631 и 
064/280-58-62.

Продајем кућу у Улици Југ 
Богдана 52 у Вршцу. Цена 25.000 
евра. За детаљније информације 
звати после 14 часова на телефон 
063 305 532 или упитати у Југ 
Богдана 51.

Продајем кућу у Вршцу од 
81 м2, на великом плацу, плус нус 
просторије, летња кухиња. Тел. 
064/151-39-19.

На продају кућа у улици Иве 
Милутиновића 160а. Повољно. Тел. 
064/598 - 3898

Продајем или мењам нову 
кућу за стан мањи уз доплату. Кућа 
има 240м2 са поткровљем, гаражом 
30м2 на плацу 1000m2, Вршац 
Панонска 54. Тел 060/353-41-63.

На продају викендица код 
Планинарског дома, има струје. 
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.

На продају или замена за 
нешто мање викендица 120 м² , 
плац 12 ари, у Белановици између 
Љига, Лазаревца и Аранђеловца. 
Тел. 060/083-49-26.

Продаје две куће на једном 
плацу, „тојоту“ црвене боје, два 
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32-
536.

Продајем кућу на лепом месту 
код „Виле брег“. Тел. 831-579.

Гарсоњера на продају. Тел. 
063/563-277.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

Стан  за 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. 065/885-99-78.

Издајем гаражу у центру 
Вршца, улаз из Дворске поред 
Владичанског двора. Тел. 064/51-
52-245.

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. 
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о 
пријему малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 
ЗАМЕНА

Продајем стан на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/232-76-51.

Продајем кућу 200 m2, у Белој 
Цркви, или мењам за стан 40 m2 
Београд, кућа има плац 10 ари и добро је 
опремљена. Тел. 851-946

Продајем гарсоњеру 28 m2. 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 m2, 
(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 m2, први спрат, 
центар, погодан и за пословни простор. 
Цена 40.000 евра. Тел. 064/44-32-517.

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  210-
16-40.

Продајем јако повољно укњижен 
стан – кућу у центру Панчева, фронт 13 
m, 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 650m2 са виноградом. Хитно и 
повољно. Тел. 0046704930046 и 2801-130.

Продајем у Панчеву, строги центар, 
двособни стан 56 m2, 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. 064/96-64-709 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 m2 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 m2, 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 m2, 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 m2 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. 064/15-11-
983.

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 m², 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 m2. 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 m2, стан 90 m2, 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 m2, 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 
дворишни станови (двособан плус 
гарсоњера), ул. Жарка Зрењанина, 
Вршац. Изузетна локација погодно 
за пословни простор. Тел. 061/171-
39-82.

На продају кућа са окућницом 
100m2 и великом баштом 1700 m2 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 продајем кућу, 
новија градња (приземље и 
спрат)100 m2, 18 ари плац, башта и 
помоћни објекти, вода, струја. Тел. 
064/456-01-05.

У Избишту кућа на продају, 
нова градња, приземље плус спрат 
100m2, плац 18 ари са помоћним 
зградама и баштом. Тел. 064456-
01-05.

Продајем стан 31 m2,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. 064/27-17-
446.

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. 062/511-
751.

Продајем кућу у Маргитском 
насељу, изграђена на плацу од  
335 m2. Кућа је новије градње, ПВЦ 
столарија, централно грејање, 

На продају кућа у 
улици Иве Милутиновића 
160а, одлична локација. 
Повољно!

Тел: 064/598-3898
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Продајем краљицу пећ, женски 
бицикл „Рог“, ауто приколицу, гуме 
за заставу и југо, роштиљ на струју, 
ТВ „Филипс“, ауто куку, Бутан боцу 
3 кг, кожне патике 43. Тел. 064/168-
58-94.

Та пећ од 6 kw на продају, 
исправна, оштрач-тоцило 
електрично, кабинет машина 
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-020-
83-43.

Продајем  лап топ „Тошиба“ 
сателит-  Ц75Д-а, 17 инча, са 
ласерским штампачем идва 
тучана радијатора са по двадесет 
ребара. Тел. 063/862-97-49.

Продајем замрзивач сандучар 
дрвени регал са столом, шиваћу 
машину „Багат“ и вунени тепих. 
Тел. 064/18-65-244.

Средовечном мушкарцу  
потрбна помоћ у кући. Плата по 
договору. Тел. 066/939-25-49.

На продају кавез за коке 
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.

Продајем две бутан боце 
исправне,празне. Тел 064/186-52-
44

Продајем четвороделни 
регал, дводелну судоперу, т. 
Креденац, два тв сточића. Комоду 
за постељину, мали прозор са 
шалоном, кревет без мадраца, 
витрину за књиге, кауч. Тел. 
061/18-44-316.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих нивоа 
знања. Веома повољно. Тел. 
064/170-57-34

Часови математике за основце, 
средњошколце и студенте у 
Уљми, апсолвент Метематичког 
факултета. Тел. 060/501-50-01.

На продају метални „У“ профил 
8х4 цм 900 дин. по дужном метру. 
Тел. 065/20-30-750.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих нивоа 
знања. Веома повољно!. Тел. 
064/170-57-34.

Продајем половни исправан 
телевизор Горење, цена 6.000 дин. 
Тел. 013/831-594 и 063/700-47-48.

На продају клизаљке „Адидас“ 
40-41, очуване , повољно. Тел. 
013/831-560.

Продајем оградицу за бебе, 
сто трпезаријски са 6 столица, две 
фотеље, тросед, врата дрвена, 
електрични шпорет и кухињске 
радне делове. Тел. 013/833-806 и 
064/957-70-76.

Продајем кирби усисивач 
серије „5“ , у беспрекорном стању. 
Вршим сервис кирби усисивача 
са набавком делова. Тел. 
060/0330746.

Бошова ланчана електрична 
тестера АКЕ 405 нова некоришћена, 
Wurth дубоке радне ципеле бр. 43 
нове некоришћенеТел: 064/1955 - 
269

Продајем шиваћу машину 
“Багат” (половна), врло повољно.
Тел: 2891-209

На продају замрзивач 
сандучар “Ободин” 300 литара, 
сасвим исправанТел: 013/ 2820-059, 
069/377-0073

Поштена и вредна жена 
служила би и неговала старију 
особу и радила кућне послове. Тел. 
064/33-926-33.

На продају два хектара земље, 

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. 066/36-34-36. 

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. 

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. 826-251 и 064/22-76-993.

На продају преградна шестокрилна 
врата од пуног дрвета. Димензије 
285х380 цм. Тел013/ 893-363.

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 два 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 
013/28-24-932.

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. 064/477-28-40 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-
55-343

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. 065/803-16-
06.

Продајем шиваћу машину 
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34-
410.

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. 064/390-62-
76.

Продајем абрихтер монофазни  
са круњачем и прекрупачем у 
склопу. Тел. 826-266.

Продајем апарат за варење. 
Тел. 826266

Продајем већа вучна колица за 
мотор или бицикл. Тел. 826-266.

Продајем половна бурад 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. 064/390-62-76.

Продајем три дрвена 
двокрилна прозора. Тел. 893-116 и 
063/85-73-135.

На продају салонит плоче 
великог формат, 850 дин . комад. 

На продају плантажа 
лешника у околини 
Вршца, пут према Белој 
Цркви, површине 63 ара, 
ограђена са викендицом. 
Засад је у деветој години.

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 9. до 16. маја у матичну књигу умрлих  за матично подручје 

Вршац уписано је 11 лица: Божин Обрадовић (1929.), Душко Гецин (1965.), 
Мирјана Дан (1947.), Светозар Стојанов (1950.), Мариоара Боу (1939.), Радунка 
Вукадиновић (1924.), Даница Петровић (1931.), Василије Дудуковић (1942.), 
Коста Константинов (1938.), Марија Негру (1921.), Радуле Тодоровић (1936.).

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. 063/84-67-605.

Продајем домаћу ракију од 
трешње и брескве. Тел. 064/11-
953-84 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.

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. 064/393-17-17.

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. 061/112-56-98.

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 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 зидну плинску 
грејалицу заједно са лулама. Тел. 
062/880-51-27. 

у Великом Средишту, у близини 
карауле и телевизор „Самсунг“. Тел. 
065/88-37-420.

За продају машине за 
прање веша „Горење“, „Беко“, 
„Индесит“ све у исправном стању. 
Комбинован електрични шпорет 
„Кончар“ исправан. Тел. 064/42-
90614.

Продајем повољно ПВЦ улазна 
врата и ПВЦ преграде (делимично 
застакљене) висине 2,60 ширине 
3,50 м. И две фотеље. Тел. 064/33-
926-33.

Купујем једногодишње морке 
(женске) из околине Вршца. Тел. 
063/482-418 и 013/21-01-623.

Продајем сејалицу за жито. Тел. 
845-037.

Дајем часова математике 
ђацима свих узраста и свих нивоа 
знања. Веома повољно. Тел. 
064/170-57-34.

Поклањам мачиће. Тел. 064-33-
926-33.

Продајем струг за обраду 
метала, плуг за мотокултиватор. 
Тел 064/151-39-19.

Помагала бих у кућним 
пословима. Тел 063/159-14-48.

За продаjу машина за прање 
веша(три комада) у потпуно 
исправном стању, старости од 5 до 
22 године. Цена повољна, може 
замена уз доплату. Тел. 064/429-
06-14.

Продајем нова инвалидска 
колица, апарат на струју за 
циркулацију, мањи тепих, 
фрижидер мањи, комбиновани 
шпорет. Тел. 061/60-49-646.

Продајем повољно ПВЦ 
улазна врата и  припадајуће ПВЦ 
преграде (делимично застаклене) 
у деловима, ширине око 3,50 м, 
висине 2,60 м. Тел. 064/33-926-33.

Продајем руске канте од меда 
могу да служе и за млеко, анласере 
за тракторе и комбајне, калеме и 
опрему за аутоелектричаре, Бела 
Цркава, Масарикова 27. Тел. 852-
209.

Продајем половна , исправна, 
балконска врата (80х225 цм 
„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. 064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ- 7,62, тетејац, први 
власник, само ицима са дозволом. 
Цена 100 евра. Тел. 064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољЦЗ-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 
(фи 35х1120 цм) Цена 35 евра. Тел. 
064/123-17-56.

Продајем пластични спојлер – 
дефлектор за кров аутомобила за 
лакшу вучу ауто приколице и мању 
потрошњу горива. Цена 30 евра. 
Тел. 064/123-17-56.

Продајем половну, очувану, 
комплетну, оргинал фабричку 
ауто куку (немачку) од аудиа 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. 
Тел. 064/123-17-56.

На продају два дрвена 
трокрилна прозора и двоја врата, 
дрвена, собна, са штоковима, 
добро очувана. Повољно. Тел: 
064/598-3898

Издајем лежаје – 
преноћишта за раднике. 
Уредно. Тел. 064/374-09-98.

Продајем празну бутан 
боцу од 10 кг. Исправна. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Плински бојлери половни 
и исправни више комада са 
гаранцијом а може и уградња. 
Једна година гаранције. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Цигла половна за продају, 
мали и велики формат. Тел. 
064/197-90-69.

Продајем шиваћу машину 
Ружа штеп – кофер и плинску 
алфа пећ. Тел. 013/839-680 и 
060-0839-680.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих 
нивоа знања. Веома повољно! 
Тел. 064/170-57-34.

Продајем стилски сто и 
столице, диван (отоман), 
шифоњер, комбиновани 
шпорет, кварцну грејалицу, 
пећ нафтарицу, дрвене 
прозоре и храстова врата. Тел. 
063/266-096.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

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.

Продајем“Тојоту“ црвене 
боје, кућу у Улици Југ Богдана 
48, у Вршцу и 3 бицикла „пони“. 
Повољно. Тел. 28-32-536.

На продају ауто Мазда 626, 
1500 кубика, 1997 годиште, 
цена 650 евра.

Тел: 2891-209
На продају Југо 55. 
Тел: 063/844-8994
За продају мотор АПН-6 у 

одличном стању. Тел. 013/806-
940 и 064/413-86-57.

Продајем мотокултиватор 
Мио стандард, мотор брикс 2 кс 
са 2 брзине. Генерално сређен. 
Тел. 060/03-30-746.

Продајем све у деловима: 
„фићу“, „голф“ 2, „рено“ 5, 
„заставу“ 101, „југо флориду“, 
„ладу“, „шкоду“. Тел. 063/275-
986.

Продајем „југо“ЕФИ, 2004. 
год. Тел. 062/880-51-27.

Продајем кадет1.3, 1984.г. 
урађена генералка на мотору. 
Тел. 013/839-680 и 060-0839-
680.
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Попев се на врх тога брега, нађох 
да му је тле кречњак; над овим беше 
сљуда , талк и белутак необичне 
величине, затим долази песак и  туф... 
са више мање стврднутом земљом 
смешан, најзад нађох таван креча, што 
се донекле губљаше у земљу. Враћао 
сам се мање врлетним путем, али 
дивљијим, где је све оно камење једно 
преко другог лежало. Да сам наишао на 
производе огња, као лаву, пловућац, ја 
бих држао да су извесне јаме огњени 
јазови, а неке мале  гомилице креча, 
трагови изгореле земље. При тој 
збрци нагомиланог разног камења 
, нађох и пукотине, где испуњене 
порцеланском земљом, а где опет 
другом врстом гипса, који се трошио 
под притиском прстију. Зачудих се  да 
при таквом каосу нађох чист, бистар 
извор. Врело му је тик испод врха, на 
близу пак налази се капела са станом 
пустиника. На највишој висини пак 
види се рушевина неке старе тврђаве“.

Геолошкко-геогношки опис брега 
не одговара истини: његово тле је 
шкриљац глине, али се из њега види, 
да је тадања наша околина млого 
романтичнија била него данас.

Када је у другој десетини нашега 
века допустила камерална управа 
бесплатно узимање камена са „Мисе“, 
онда су млоги Вршчани и сувише 
експлоатисали ту околност. Те тако 
је изгубио брег свој дивљи изглед. 
Подизањем виногради пак утрвен је 
сасвим првашњи карактер. 

Штета је само што је Гризелини 
о самом Вршцу о чијем „масном 
земљишту“ радо говори, тако мало 
писао, виноградарство никако и 
не спомиње, а онда је оно у велико 
неговано било.

За администрације грофа Кларије 
(1769-1744) убројаван је Тамишград 
међу најлепше вароши монархије, 
исто се може рећи и о другим местима 
провинције, па тако и о Вршцу, који 
је тада већ 900 кућа бројао 1). Укупан 
број становника, вршачког дистрикта, 
износио је тада по гласу, „описа душа“ 
, сачуваног при књиговодству у 
Тамишграду, 75.108 душа 2), а толико 
није имао никоји други банатски 
дистрикт.

У ово доба пада и заузимање 
околиних Романа око неговања 
шљиве3).

Година 1775. значајна је у многом 
обзиру. Те године априла 2. рођен је 
овде Михајло Ђорђе Арсенијевић, 
потомак виђене српске породице, која 
је била настањена у јужној Угарској, 
а припадала мађарском племству. 
Он се посветио војничком позиву, 
те је тако далеко дотерао, да је год. 
1829. био царским руским ђенералом 
кавалерије, витезом више руских и 
страних виших ордена, гувернером 
царско-руске кавкаске провинције 
и надзаповедником „обеју линија на 
Кавказу“. 

Манојло (Емануел) ступи 1791. 
у ћ.кр. пешачку пуковнију барона 
Сплењија (сада надвојводе Јосифа 
бр. 37.), отликоваше се као водник у 
француском рату од год. 1793, те је с 
тога добио златну медаљу за храброст; 
1794. буде примљен као  потпоручник 
у краљ.-мађарску Нобел-гарду. На 
позив руског цара Павла, који га је 
заволео био, пређе он год. 1797., уз 
највишу дозволу, у руску службу, где 
је толико успеха имао, да је постигао 
споменута велика места. 1828.

савладао је мухамеданске горштаке у 
Кавказу 4), а нарочито се отликовао 1. 
новембра речене године, као што се то 
из дотичних извештаја зна, у којима се 
спомињу и Аваријери, легијски народ 
у северном Дагестану. 

Но срећа му не беше увек 
наклоњена. Кад је рат са горштацима 
год. 1831. узео шира обима, њега 
и другог  руског ђенерала Таубе-а, 
потуче Кази Мула, први Муршид 
кавкаски, освоји једну руску утврђену 
окружну варош и усуди се још и да 
поседне Дербент, „ двери вере“. Тиме је 
започета она горостасна борба, у којој 
је Русија до шездесетих година војске 
од 100.000 људи под својим најбољим 
ђенералима имала, па ипак немогаше 
успети 5). 

Година Манојлове смрти непозната 
нам је. Дочим је у Вршцу нестало 
породице „Емануелове“, потомци 
Манојла живе у Русији као богати 
људи.

Година 1775. значајна је и са једне 
ретке природне појаве. Падао је наиме 
25. маја у четири сахата ујутру дебео 
снег, те за кратко време покрио земљу 
3 палца високо. Око 10 сах. пре подне 
беше га пак нестало 6).

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (71)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 30 , БРОЈ 576, 28. ЈАНУАР 2005.

ПОЕЗИЈА ЈАДРАНКЕ ЋУЛУМ
У петак, 14. јануара, у оквиру трибине „Петком код 

Стерије“, у седишту КОВ-а представљене су збирке стихова 
Јадранке Ћулум (1965) „Корак до сна“ и „Између времена“, 
професорке српског језика и књижевности која је рођена 
у Кључу, а од 1992. године живи и ради у Вршцу. Обе књиге 
објавила је издавачка кућа „Ашж“ из Земуна, а о њима 
су говорили професорка књижевности Јулијана Рудић и 
књижевни критичар Милан Ковачевић. 

Рудићева је истакла да је изузетан успех у данашње 
време штампати две збирке песама у размаку од само 
месец дана и да је то изузетно успешан деби на литерарној 
сцени поетесе која пише песме још од ране младости и 
за одрасле и за децу. Поезија Јадранке Ћулум по њеним 
речима, препуна је снажних емотивних набоја и стиче 
се утисак да се њена песма рађа сама од себе, напросто 
извире из поетског бића Ћулумове.

Милан Коваћевић  је стихове Јадранке Ћулум поредио са 
највећим именима светске и наше литературе ( Пол Валери, 
Жак Превер, Милош Црњански и другим), напомињући да 
се иза крхког бића песникиње крије  еруптивна стваралачка 
снага, тако да се од ње могу очекивати још значајнији 
поетски домети и остварења.

Пре, безмало три деценије Вршац је потресла једна 
за то време велика афера, која је могла да изазове  и 
међународни инцидент.

Све је почело 1964. године, када је погранични део 
милиције у граничној зони „ухапсио“ краву, црвено-беле 
расе, с повећим вименом. Мислило се, па и у бројним 
партијским расправама , чак, тврдило да је крава 
„емигрант“ из суседне Румуније, и да је, наравно, без знања 
и одобрења – прешла на Запад. Ваљда је зато добила кума  
и име – Луција. То је било ново име и сви су је радо тим 
именом ословљавали, поштујући њено источно порекло и 
млечност. 

Крава је након „хапшења“ пребачена у одмаралиште 
СУП-а дебелу четинарску хладовину, где јој је одређен 
старалац и – музач. Свакодневно је, редовно, Луција била 
мужена, а млеко су пили и сир јели суповци и затвореници, 
који су се углавном, старали о непознатој гошћи.

Идила је трајала пуне две године, а затим је све пукло. 
Наиме, након четвртог пленума ЦК СКЈ и обрачуна са 
челницима Службе безбедности, рашчишћавање с 
негативном појавом се ширило и „наниже“, на општинске 
секретаријате, односно, базу.  Подржаваоци полицијских 
челника из врха, такозвани  „Ранковићевци“ и „Ћићевци“, 
као и они који су се богатили на незаконите, или бар, 
нејасне и нечасне начине, а радили су у милицији, морали 
су да положе рачуне. 

Претходног викенда Књижевна општина Вршац 
обележила је Национални дан књиге. Тим поводом  КОВ је 
покренуо акцију под називом „Сваке године, свакој кући 
по једна књига“ и кренуо у захтеван подухват: сваком 
Вршчанину једна књига годишње.

„У овим кризним временима национална солидарност се 
мора исказати. Где ако не у образовању најширих слојева 
друштва?!“ поручују из Књижевне општине Вршац. Чланови 
КОВ- а делили су испред ТЦ „Бахус“ књиге случајним 
пролазницима, а затим је у просторијама КОВ-а уприличено 
дружење за љубитеље књижевности. Своје литерарне 
радове, као и песме и прозу омиљених песника и писаца 
читали су Олга Коварчик, Ана Крду, Слободан Ђекић, 
Михајло Миловац, Ержабет Фехер Лиза, Анастас Настевски, 
Емануел Сладоје, Михајло Прошевски, Слободан Калиновић, 
а модератор програма била је Сања Вукелић.
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Нигде нема те, Јелена Бачић 
Алимпић 

2. Ко је убио Катарину, Вук Драшковић 
3. Жеђ, Ју Несбе 
4. Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 
5. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић 
Мојсиловић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Српске народне бајке, Група аутора 

2. Мали принц, Антоан де Сент 
Егзипери 

3. Хајдук у Београду, Градимир 
Стојковић 

4. Научи да програмираш, Макс 
Вејнрајт 

5. Змајева ризница, Јован Јовановић 
Змај 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Фрајле – Љубав на дар 
2. Луце – Бар још трен 
3. Били Андол – Индија 
4. Ничим изазван – Да ли желиш? 
5. Ниплпипл – Фрка 

ФЕНОМЕНИ САВРЕМЕНОГ СВЕТА 

МОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЈА 
УБИЦА ЉУДСКИХ ВЕШТИНА 

Технологија (још увек) није 
свемоћна, али су нам технички 
уређаји  увек при руци и 
спремни да нам брзо, колико 
су нам прсти брзи, одговоре 
и на тако једноставна питања 
као на пример како скувати 
јаје. Интернет претраживач 
„Гугл” сваког месеца добије по 
неколико десетина хиљада 
баналних питања попут тог. Све 
што не знамо – зна „Гугл”. Толико 
ослањање на технологију чини 
нас лењим и умањује поједине 
наше менталне способности, 
показују бројна истраживања. 
Британски „Телеграф” издвојио 
је неколико вештина за чије је 
одумирање кривац модерна 
технологија. 

Памћење телефонских 
бројева: Ако још увек знате 
кућни телефонски број, на који 
вас у ери паметних телефона 
више нико и не зове, знате 
ли напамет још неки број? 
Смартфони су памћење бројева 
учинили сувишним. Зависност 
од технологије довела је до 
дигиталне амнезије због које ни 
најближе људе нисмо у стању 
да позовемо куцајући бројеве у 
бројчанику. 

Бројање готовог новца: 
Шведска и друге скандинавске 
земље на путу су да међу првима 
потпуно избаце готовину из 
употребе. Плаћање картицом и 

мобилним телефоном постало 
је уобичајено чак и када је 
реч о тако малим сумама као 
при куповини чоколадице 
или новина. Према подацима 
шведске централне банке, 
готовинска плаћања чинила су 
само два одсто свих трансакција 
у 2015. години у тој земљи. 
Нестанком кеша изгубиће се и 
способност бројања новчаница, 
макар и о кусуру да је реч. 

Рачунање из главе: 
Дигитрони на мобилним 
телефонима увек су спремни 
и тачни. Не треба им изговор 
да су уморни од посла и да 
им је мозак блокирао баш 
када су хтели да, на пример, 

израчунају колико ће уштедети 
на сезонском снижењу. 

Читање мапе: Са 
апликацијама за навигацију 
уграђеним у телефоне, потреба 
да се зна читање папирних мапа 
готово је нестала. У ком правцу 
је север и где се тачно налазим 
– питања су на која нове 
генерације неће имати потребу 
да одговарају. 

Слање писама: Шта треба да 
пише на коверти, која маркица 
треба да се залепи, треба ли 
писмо да буде измерено? Начин 
на који се шаљу писма постао је 
стран нараштајима одраслим 
уз СМС, мејлове, друштвене 
мреже... 

Ручно писање: Писма 
одавно више не пишемо, 
белешке чувамо на мобилним 
телефонима, потпис је 
од својеручног постао 
електронски. Оловку у руци 
чак и ђаци све ређе држе, 
јер домаће задатке раде на 
компјутеру. 

Познавање правописа: 
Кад смо престали руком да 
пишемо, ни правопис више није 
битан. Чак и ако погрешимо, 
компјутерски програм 
исправиће нашу грешку коју 
ћемо, ослањајући се на помоћ 
технике, вероватно поновити и 
други пут. 

Извор: Политика 

ДОБРОВОЉЦИ У НЕОБИЧНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА 

ЗАШТО АСТРОНАУТИ НЕ МОГУ ДА СПАВАЈУ? 
Када се појави оглас у којем се од 

кандидата тражи да не раде ништа а да за то 
примају одличну плату, понуда делује као 
посао из снова. Али није баш тако лако бити 
добровољац на ком се тестирају ефекти 
боравка у бестежинском простору. 

У немачкој лабораторији близу Келна, 
смештеној под земљом, зидови су бели и 
јако осветљени, без прозора. У једној соби 
су, на пример, само кревет и рачунар, а на 
зиду узнемирујућа слика ванземаљског 
пејзажа. 

На плафону су камере које прате 
сваки покрет испитаника. Изоловани од 
спољног света, не знају да ли је дан или ноћ, 
одсечени су од реалности и немају осећај 
да су уопште на Земљи. То је управо оно што 
научници овог објекта немачке свемирске 
агенције ДЛР желе да постигну, пише Би-Би-
Си, чији је новинар боравио у лабораторији 
Енвихаб. 

У најновијем експерименту, тим 
предвођен Евом Маријом Елменхорст 
испитује недостатак сна, што је реалан 
проблем за астронауте на Међународној 
свемирској станици (МСС). Иако би сваке 
ноћи могли да одспавају по осам сати, 
већина се буди после пет или шест сати и то 
им не доноси неопходан одмор. Погрешна 
одлука у тренутку пада концентрације за 
све може да буде кобна. Није исто уз литре 
кафе прегурати дан у канцеларији после 
непроспаване ноћи и прецизно спојити 
неколико тона тешку свемирску летелицу 
са бродом који доноси залихе. 

Осигурати добар сан у свемиру није 

лако. Нема кревета ни јастука – астронаути 
спавају привезани за зид у врећама. 
Ометајући фактор је и бука коју ствара 
вентилација у станици, али и то што сунце 
излази на сваких 90 минута. 

Тим др Елменхорстове подвргао је 
испитанике експериментима у којима им 
се ускраћује сан да би установили како то 
делује на когнитивне функције и зашто се 
неки боље с тим носе од других. 

После пет ноћи са по пет сати сна, једну 
ноћ су одспавали пуних осам, али следећег 
дана су морали 38 сати да остану будни. 
Мождану активност лекари су мерили 
кацигама са сензорима, уз честе анализе 
крви и снимање магнетном резонанцом. 

Резултати би могли да буду од користи 
и за све који на Земљи раде по сменама и 
често неиспавани доносе одлуке од којих 
зависи нечији живот. 

Осим што су установили очекивани пад 
менталних способности, истраживачи су 
открили још једну шокантнију биолошку 
промену. 

„Показали смо да се после пет ноћи са по 
пет сати сна успорава метаболизам глукозе 
и дешавају хормоналне промене. То се 
поклапа са истраживањима која су показала 
да људи који стално раде у сменама имају 
знатно већу стопу оболевања од дијабетеса 
и висок крвни притисак. 

Добровољци признају да је мотив да се 
пријаве био новац али да су веровали да ће 
задаци бити лакши. Не наводи се колико су 
добили, али вероватно је реч о позамашној 
суми. 

Француска свемирска агенција је 
недавно објавила оглас у ком тражи здраве 
мушкарце у доброј форми који су спремни 
да два месеца леже не радећи ништа за 
плату од 16.000 евра. У том положају морају 
да једу и обављају физиолошке потребе, 
увек макар с једним раменом на кревету, да 
би се испитао утицај микрогравитације на 
људски организам. 

Извор: Политика 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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Вршац, Градски 
стадион, гледалаца 200, 
судија: Никола Тополић 
(Житиште) 7, стрелци: 
Моторов у 19. и 36, 
Тејин у 30. и Јанковић 
у 68. минуту за Вршац 
јунајтед, Гиговић у 51. и 
Амбруш у 81. минуту за 
Славију, жути картони: 
Јовановић, Тејин (Вршац 
јунајтед), И.Карна, 
Гиговић, Станојковић 
(Славија)

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: 
Доновић 7, Ћулибрк 8,5 
(од 74. Тошић -), Вучковић 
7 (од 46. Пантовић 7), 
Бељин 7,5, Ранков - (од 
25. Јанковић 7,5), Бирђан 
7,5, Бобић 7, Јовановић 
7, Тејин 7,5, Моторов 8,5, 
Белић 7

СЛАВИЈА: Трбојевић 6, 
Амбруш 7, Миодраг 6, Д. 
Чижик 6,5 (од 78. Гарај -), 
И. Карна 6, Гиговић 7 (од 
83. Петрак -), С. Карна 6, 

Станојковић 6, П. Чижик 
7, Стојковић 6, Ћирић 6

Играч утакмице: 
Јовица Моторов

ИЗабраници тренера 
Мише Бељина лако и 
убедљиво савладали су 
госте из Ковачице а сав 
посао практично је био 
завршен у првих 45 минута. 
Вршацв јунајтед имао је 
два изузетно надахнута 
појединца, двоструког 
стрелца Јовицу Моторова 
и троструког асистента 
Даниела Ћулибрка. 
Славија је у Вршац дошла 
да покуша да потражи 
сламку спаса, али у њеној 
игри није било довољно 
енергије да се супротстави 
разиграним Вршчанима.  
Све што су гости успели  да 
ураде је да искористе пад 
у игри домаћих у другом 
полувремену и да ублаже 
пораз. 

СПОРТ

Вршац, Градски стадион, 
гледалаца 200, судија: Душан 
Панчић (Каравуково) 5, 
стрелци: Милановић у 58. и 
Стаменковић у 73. минуту, 
жути картони: Јаћимовски, 
Шобат (Вршац), С. Миловац, 
Смајлагић, Милановић 
(Борац)

ВРШАЦ: Главичанин 7, 
Ђурић 7, Јаћимовски 6, 
Величковић 5, Драгићевић 
6 (од 54. Дмитровић 6), 
Вуковић 6, Рокса 7 (од 67. 
Војнов -), Шобат 7, Шаренац 6 
)од 67. Крачуњел -), Бабић 6,5, 
Урошевић 5

БОРАЦ: Тривуновић 7,5, М. 
Шушњар 9, Митревски 7,5, 
Милановић 7, Смајлагић 8,5, 
Миловац 7, Стаменковић 7, 
Ановић 7, Тома 7, А. Шушњар 
7, С. Миловац 8

Играч утакмице: Милан 
Шушњар

Јака киша покварила 
је јужнобанатски дерби и 
разјурила љубитеље фудбала 

са стадиона под Кулом. Они 
најзагриженији видели су 
тактичко надмудривање два 
одлична тренера у којем су 
нијансе одлучиле победника. 
Стратег Борца Бранко Савић 
имао је више надахнутих 
појединаца од свог колеге 
Душана Јеврића, а надахнуће 
бека Милана Шушњара 
било је кључна превага. 
Прво узбуђење виђено је 
у уводним  минутима меча 
када је везиста Вршца Шобат 
дриблингом на петопарцу 
преварио дефанзивца 
Борца Митревског, овај га је 
оборио, за цео стадион то 
је био чист једанаестерац, 
али не и за слабог арбитра 
Панчића. Домаћи су у првом 
полувремену још два пута 
угрозиили гол гостију, оба 
пута актер је био најбољи 
играч Вршчана Рокса, али је 
његове покушаје у 30. и 39. 
минуту зауставио голман 
Тривуновић. 

У наставку меча нестало 
је енергије у игри Вршчана, 
а изласком Роксе и идеја 

за креацију офанзивне 
акције. Гости су преузели 
иницијативу и после сјајне 
акције Шушњара, Милановић 
је довео Борац у вођство. 
Питање победника решио је 
Стаменковић после одлично 
организованог контранапада.

ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ У ЈУЖНОБАНАТСКОМ ДЕРБИЈЕ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

КИША И СУДИЈА ПОКВАРИЛИ ДЕРБИ
ВРШАЦ – БОРАЦ (С) 0:2 (0:0)

ФУД БА Л

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 
Резултати 25. колa

Полет  - Јединство (В)   2 : 3
Партизан (У) - Војводина (С)  3 : 1
Будућност (А) - Партизан (Г)  1 : 3
Стрела - Црвена звезда   3 : 2
Вултурул - Младост (О)  1 : 0
Слога (БНС) – БАК   0 : 0
Југославија - Војводина (Ц)  0 : 1
Борац (Ст) - Јединство Стевић 2 : 1

                                      ТАБЕЛА
1.   Младост (О)  25   19  2       4  59 
2.   БАК   25    13  9       3  48 
3.   Слога (БНС)  25    14  1     10  43 
4.   Стрела  25    14  1     10  43 
5.Јединство Стевић  25    12  6       7  42 
6.Јединство (В)  25    10  7       8  37 
7. Војводина (С)  25    11  4     10  37 
8.   Борац (Ст)  25    10  6      9  36 
9.   Југославија  25    10  5     10  35 
10. Вултурул (-6)  25    12  1     12  31 
11. Полет  25     8  6     11  30 
12. Војводина (Ц)  25     8  4     13  28 
13. Црвена звезда  25     7  6     12  27 
14. Партизан (У)  25    7  3     15  24 
15. Партизан (Г)  25    5  6     14  21 
16. Будућност (А) (-6) 25  5  3     17  12 

ВОЈВОЂАНСКА  ЛИГА ИСТОК
Резултати 26. кола

Раднички (К) - Вршац јунајтед 2 : 1
Будућност (СЦ) - Војводина 1928  4 : 2
Динамо 1945 – Долина   8 : 0
Јединство (НБ) – Слога   1 : 2
Пролетер (БК) -  Јединство (БК)  2 : 1
Козара – Слобода   2 : 0
ЖАК - Раднички (С)   3 : 2
Славиа - Полет (Н)   4 : 3

ТАБЕЛА
1.Динамо 1945  26    21  2        3  65 
2.Козара  26    21  2        3  65 
3.Будућност (СЦ)  26    13  6        7  45 
4.Раднички (К)  26    12  3       11  39 
5.Вршац јунајтед  26    11  6        9  39 
6.Полет (Н)  26    11  5       10  38 
7.Раднички (С)  26    11  4       11  37 
8.Војводина 1928  26    10  6       10  36 
9.   Јединство (БК)  26    10  3       13  33 
10. Јединство (НБ)  26     9  6       11  33 
11. Слобода  26     8  6       12  30 
12. Пролетер (БК)  26     8  5       13  29 
13.Слога (-1)  26     8  5       13  28 
14. ЖАК (-1)  26     8  4       14  27 
15. Славиа  26     7  4       15  25 
16. Долина  26     6  1       19  19

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 26.колa
Вршац - Борац (С)   0 : 2
Омладинац – Дунав   1 : 0
Цемент - Раднички (НП)   3 : 2
Слога - Црвена звезда (НС)  1 : 0
Братство 1946 - Раднички (Зр)   2 : 1
Бачка 1901 – ТСЦ   2 : 1
Железничар - Раднички (СМ) 0 : 1
У овом колу слободан је тим: Раднички (Ш)

ТАБЕЛА
1. Братство 1946  24   18  3        3  57 
2.Омладинац  24   17  2        5  53 
3. Дунав  25   12  5        8  41 
4. ТСЦ   24   10  7        7  37 
5. Борац (С)  24   10  7        7  37 
6. Бачка 1901  24   10  7       7  37 
7. Железничар  24    8  8       8  32 
8. Вршац  25   10  2      13  32 
9. Цемент  25    8  6      11  30 
10. Раднички (СМ)  24    8  6      10  30 
11. Раднички (НП)  24    7  6      11  27 
12. Раднички (Зр)  24    7  4      13  25 
13. Слога  25    4  10   11  22 
14. Раднички (Ш)  24    6  4      14  22 
15. Ц. звезда (НС)  24    4  9      11  21

Завршено је првенство у Другој лиги Војводина, Форум 
на затварању сезоне није имао противника јер Апатинци 
нису допутовали на меч последњег кола, па је меч 
регистрован службеним резултатом у корист Вршчана. 
У коначном пласману Форум је као трећепласирани 
изборио место у јединственој другој лиги Србије, која 
стартује крајем септембра. У друголишаком друштву биђе 
и Викинг из Руме, док је новосадски Интернационал као 
шампион лиге изборио месту у Првој лиги Србије.

ТФорум - Апа Футсал   3 : 0
Србобран -  Бечеј 2003  5 : 3

Хајдук -  Краљевићево 6 : 11
Викинг -  ТФК   5 : 4
Слободан је био Интернационал

1. Интернационал  16  14  0  2  42  
2. Викинг   16  12  1  3  37  
3. Форум   16  11  3  2  36  
4. ТФК   16  11  1  4  34  
5. Краљевићево  16  5  1  10  16  
6. Бечеј 2003  16  5  0  11  15  
7. Хајдук   16  4  2  10  14  
8. Србобран  16  3  3  10  12  
9. Апа Футсал  16  1  1  14    4

ФОРУМ ПОТВРДИО ПЛАСМАН МЕЂУ ДРУГОЛИГАШЕ
ФУ ТС А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 26. КОЛО

РАДНИЧКИ (НП) - ВРШАЦ 
2:2

Вршчани су у 
ванредном, 26. колу Српске 
лиге Војводина освојили 
важан бод у Новој Пазови 
и четири кола пре краја 
првенства готово сигурно 
осигурали опстанак. Меч 
је завршен непосредно 
пред закључење овог 
броја Вршачке куле, више 
појединости објавићемо у 
наредном.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД У ЕФИКАСНОМ МЕЧУ ПОСЛАО СЛАВИЈУ У ПОДРУЧНУ ЛИГУ

ГОЛЕАДА У РЕЖИЈИ МОТОРОВА И ЋУЛИБРКА
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД - СЛАВИЈА 4:2 (3:0)

Важан бод у Новој Пазови: 
Лазар Јанковић

За душу навијача: Даниел Ћулибрк и Јовица Моторов
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Центар Миленијум, гледалаца 3.000, 
судије: Нешковић, Маричић, Стефановић 
(Краљево)

ВРШАЦ: Павковић 5 (5 ас), Павловић, 
Митровић, Глишић 3 (5 ск), Крстовић 9 
(6 ас), Јововић 3 (4 ск, 3 ас), Савовић 3, 
Јефтић 16 (4 ск), Минчев 13 (4 ск, 3 ул), 
Стојадиновић 4, Фундић 12 (6 ск, 3 ас), 
Ђерић 6

ПАРТИЗАН: Ратковица 10 (7 ск, 3 ск, 3 
ул), Врабац 2, Јовановић, Маринковић 
12 (4 ск), Величковић, Мајсторовић 6 (7 
ск), Бирчевић 16 (7 ск), Копривица 6 (2 
ас), Андрић 13 (4 ск, 4 ас), Хечер 16 (3 ас), 
Карахоџић, Луковић

Вршац и Партизан одиграли су меч за 
истинске сладокусце пред 3000 гледалаца 
и овацијама са трибина испраћени са 
терена. Одавно у Миленијуму није виђена 
лепша и узбудљивија утакмица са великим 
бројем врхунских потеза и са толико 
смењивања ривала у вођству. Старији 
љубитељи кошарке памте времена када 
се Партизан у Вршцу осећао као да игра у 
Београду, овог пута изабраници тренера 
Владимира Ђокића имали су изузетну 
подршку својих симпатизера. Питање 
победника решено је у самом финишу, 
црно – бели су квалитетније и смиреније 
одиграли завршницу а кључ победе 
био је у одличној одбрани изабраника 
тренера Александра Џикића, пре свега 
Мајсторовића који је у важним тренуцима 
зауставио у првих 20 минута незадрживог 
Јефтића.

Велика борба на терену распламсала 
се у другој четвртини, Вршац је играо 
сјајно ношен надахнућем Јефтића и 
Фундића, који су ефектно завршавали 
атрактивне акције после програвања 
Павковића, Јововића и Крстовића. За 
Јефтића црно – бели нису имали решења 
у првих 20 минута, а игру Партизана у 
нападу диктирао је тандем Бирчевић – 

Андрић. Захваљујући њима гости су у 
финишу друге четвртине дошли до прве 
опипљивије предности (45:40) са којом су 
отишли на одмор.

Почетком другог полувремена један од 
најбољих у тиму Вршца, Минчев, кошем 
уз фаул најавио је период доминације 
домаћег тима, а после тројки Савовића 
и Фундића, Вршчани су имали 6 поена 
предности (59:53). Ипак, Партизан 
је до краја периода узвратио кошем 
Мајсторовића и тројком Хечера и уочи 
последње четвртине стекао минималну 
предност (60:59).

У последњој четвртини Партизан 
је у потпуности зауставио ударну иглу 
вршачког напада Јефтића, а новом тројком 
Хечера дошао је до највеће предности од 
(71:65). Једини спорни моменат виђен је у 
39. минуту када је сјајни шутер Вршчана 
Ђерић, заустављен фаулом по мишљењу 
свих у дворани, осим арбитара из Краљева 
па се Миленијум орио од повика „лопови, 
лопови“. Ђерићу је због протеста досуђена 
техничка, а нешто касније и Бирчевићу, јер 
је жестоко протестовао због недосуђеног 
фаула над њим. За преокрет Вршчани 
нису више имали ни снаге ни времена, 
Ратковица је поенима са линије пенала 
ставио тачку на овај изванредан меч.

Тренер Вршца Владимир Ђокић најпре 
је честитао Партизану на заслуженој 
победи.

- Захвалио бих се публици на сјајној 
подршци, амбијент је био врхунски, 
одиграли смо квалитетну утакмицу, 
ово је већ ко зна који пут да изгубили у 
завршници и због тога сам ја крив. Имамо 
квалитетан тим, али не и искуство играња 
овако јаких мечева као тим. Задовољан 
сам игром и залагањем свих играча, сви 
су имали добар учинак, задовољан сам 
подршком публике, то ће Вршац имати у 
будућности. Шансу да остваримо још неку 

победу потражићемо у мечевима са КЛС 
лигашима.

Играч Партизана Милош Копривица 
честитао је играчима обеју екипа на 
великој борбености.

- Драго ми је што сам поново дошао 
у Вршац, клуб у којем сам некад играо, 
провео у њему три лепе године и што 
сам срео драге људе са којима сам некад 
сарађивао. Атмосфера је стварно била 
изванредна.

Центар Вршца Никола Јефтић био је 
један од најбољих на терену.

- Још једном смо показали да можемо 
да играмо против тимова који играју АБА 
лигу, им али смо поново пад на крају, да 
ли због недостатка снаге или искуства, 
не знам ни сам. Одиграли смо стварно 
добростаје нам да збијемо редове и да 
у преосталим мечевима покушамо да 
остваримо још коју победу.

КОШАРКАШКИ СПЕКТАКЛ У МИЛЕНИЈУМУ, ВРШАЦ И ПАРТИЗАН ОДУШЕВИЛИ ПРЕД 3000 ГЛЕДАЛАЦА

ЦРНО - БЕЛИ ИШЧУПАЛИ ПОБЕДУ
ВРШАЦ – ПАРТИЗАН 74:81 (19:20, 21:25, 19:15, 15:21)

ВРШЧАНИ ПРЕД ОПРОШТАЈЕМ ОД 
ПРВОЛИГАШКОГ ДРУШТВА

МЛАДОСТ - Ц. ЗВЕЗДА 
(МОКРИН) 24:25 (14:13)

У најважнијој утакмици сезоне, 
против директног конкурента у борби за 
опстанак кога су савладали у првом делу 
сезоне у Мокрину, Вршчани су поражени 
на свом терену од Црвене звезде и 
практично изгубили све шансе да опстану 
у прволигашком друштву. Утакмица је 
обиловала узбуђењима, неизвесношћу, 
али и великим бројем техничких грешака и 
промашених прилика. На жалост вршачких 
љубитеља рукомета више су их начинили 
домаћи играчи, нарочито у тренуцима када 
се меч ломио. Искусни Мокринци умели су 
да казне пропусте свог ривала и заслужено 
су славили у Миленијуму. 

20.коло
Кикинда -  Јединство  25 : 27
Сивац – Врбас    32 : 31
Банатски Карловац  - Црвенка  26 : 20
Херцеговина  - Срем См  30 : 28
Младост - Црвена Звезда  24 : 25
Јабука -  ЖСК    35 : 29

ТАБЕЛА:
 

1.  Кикинда  20   18  0      2  36  
2.  Црвенка  20   11  3      6  25  
3.  Јединство  20   11  2      7  24  
4. Херцеговина  20   11  2      7  24  
5.  Б. Карловац  20   11  1      8  23  
6.  ЖСК   20   10  1      9  21  
7.  Врбас  20    9  1     10  19  
8.  Јабука  20    8  1     11  17  
9.  Срем См  20    7  1     12  15  
10. Ц. Звезда  20    7  1     12  15  
11. Сивац  20    5  1     14  11  
12. Младост  20    5  0     15  10

КО Ш А Р К А РУ КО М Е Т

Репрезентација Србије је на Светском 
првенствуз у прецизном слетању 
параглајдером на циљ освојила сребрну 
медаљу. 

Пилоти српске репрезентације у саставу 
Слободан Малетић, Горан Ђурковић, Дејан 
Валек, Иван Павлов, Драган Попов, Тамара 
Костић, Милица Маринковић и тим лидер 
Војислав Ивановић, освојили су титулу 
вицешампиона света у конкуренцији 28 
земаља и 147 такмичара.

Конкуренција је била до те мере јака да 
су на крају такмичења (после девет летачких 
серија) Чешка и Индонезија имале исти број 
бодова, те су морале да лете додатне летове 
у да би се знало ко ће се као трећепласирани 
попети на победничко постоље. Титулу првака 
света освојила је Кина, док се иза Србије 
пласирала Чешка. Репрезентација Србије 
актуелни је Европски првак у прецизном 
слетању парараглајдером.

- Презадовољни смо, ово је огроман успех 
за српски спорт. Такмичење је било изузетно 

квалитетно и узбудљиво, водили смо после 
прве серије, касније смо пали на треће место, 
на крају освојили друго. Поновили смо успех из 
2015. године, када смо у Индонезији освојили 
сребрну медаљу, сада нам остаје да злато 
нападнемо у Вршцу где ће се одржати наредно 
Светско првенство 2019. године, каже један од 
најбољих српских пилота Горан Ђурковић.

 У појединачном пласману, наши такмичари 
су такође били изузетно добри, али су за само 
неколико центиметара остали без медаље. 
Наш најбоље пласиран такмичар је Горан 
Ђурковић (4. место), а за њим следе Дејан 
Валек (8), Иван Павлов (14), Слободан Малетић 
(15), Драган Попов (43). На такмичењу су 

учествовала и 32 женска пилота и наше даме 
су се пласирале такође на завидне позиције. 
Милица Маринковић завршила је такмичење 
на четвртом месту, а Тамара Костић на 12.

Свечаном проглашењу најбољих на овом 
такмичењу у Влори присуствовали су премијер 
Албаније, Еди Рама и министри енергетике и 
културе, као и Фриц Бринг, председник Светске 
ваздухопловне федерације (ФАИ). Такмичењу 
су присуствовали и председник Бироа за 
параглајдинг и хенгглајдинг ФАИ-а, као и три 
потпредседника светске организације, међу 
којима и генерални секретар Ваздухопловног 
савеза Србије, Жељко Овука.

П А РА ГЛ А ЈД И Н Г

ЗОРАН МАРЈАНОВ 
ИЗБОРИО МЕСТО У 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ 

СРБИЈЕ 
У Кањижи је прошлог викенда (13. и 

14. мај) одржано изборно такмичење 
за репрезентацију Србије у спортском 
риболову за инвалидна лица која ће 
учествовати на Светском шампионату 
чији је домаћин наша земља. Вршчанин 
Зоран Марјанов, нашао се на ширем 
списку селектора Дејана Арсића и 
успео да на дводневном такмичењу 
избори место међу четири најбоља 
такмичара који ће бранити боје наше 
земље. Поред Марјанова место у 
репрезентацији Србије изборили су: 
Шандор Тапаи из Новог Бечеја, Немања 
Радивој из Ковина и Жељко Колошњај 
из Српског Милетића. Биће те круна 
успешне каријере једног од најбољих 
вршачких спортских риболоваца свих 
времена, који ће дебитовати на највећој 
планетарној смотри. Светско првенство 
одржаће се у Кањижи од 5. до 10. јуна, 
учествоваће 30 репрезентација, пецаће 
се четири обавезна тренинга а последња 
два дана одлучиваће се о пласману.

С П О Р ТС К И 
Р И Б ОЛ О В

УСПЕХ НАШИХ НАЈБОЉИХ ПАРАГЛАЈДЕРИСТА У АЛБАНИЈИ

СРЕБРО ЗА СРБИЈУ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ
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ВРШАЦ ОПЕН 2017
ДРАГОДИН 

МИЛОВАНОВИЋ 
ДРУГИ У СПОРТ 

КЛАСИ
На такмичењу “Вршац Опен 

2017”, које је одржано од 29. априла 
до 2. маја на вршачком брегу, у 
конкуренцији 80 такмичара из 
двадесетак земаља, у дисциплини 
прелет, члан Беркута Драгодин 
Миловановић освојио је друго 
место у спорт класи. 
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