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ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ЗАВРШИО РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДЕЛОВА ГРАДСКОГ ТОПЛОВОДА

КВАЛИТЕТНИЈА ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Екипе Економске јединице
Гасовод Јавног комуналног
предузећа “Други октобар”
искористиле
су
летње
време, период застоја у
даљинском
грејању,
да
изврше
реконструкцију
делова топловода. Заменом
топловодне
мреже,
обезбедиће се квалитетнија
испорука топлотне енергије
током наредне зиме за
Вршчане који су прикључени
на даљинско грејање.
У
Стеријином
сокачету, ЕЈ Гасовод ЈКП

“Други октобар” извршила је
реконструкцију топловода
у дужини од 150 метара,
истичу у ЈКП “Други октобар”.
Том приликом обављена
је и реконструкција свим
прикључним
водовима
за стамбене зграде и то у
улицама Анђе Ранковић,
Стеријиној и Вука Караџића,
као и прикључни вод за
локале у Стеријином сокачету
у дужини од 50 метара. При
реконструкцији,
повећан
је пречник топловода, те
ће се у наредној грејној

сезони
вршити
боља
испорука топлотне енергије
потрошачима.
Вршени су и радови
на Војничком Тргу где је
замењен
топловод
који
пролази кроз коловоз.
Пут је исечен и

за један дан промењен
је топловод, постављене
су
плоче
и
убачене
предизоловане
цеви
одговарајућег
пречника,
кажу вршачки комуналци.
Реконструкција
делова
градског
топловода
на

поменутим
локацијама
обезбедиће
економичнији
пренос топлотне енергије,
као и топлије станове
грађанима у овим деловима
Вршца.

КРАЈ АВГУСТА РОК ЗА ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ У ПАВЛИШУ

Ј.Е.

ФАБРИКА ВОДЕ- НАЈВРЕДНИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ВРШЦА

Радови
на
изградњи
постројења за прераду воде
за пиће, која ниче у Павлишу,
приводе се крају. Званичан рок за
завршетак изградње је 20. август
ове године. Реч је о капиталном
пројекту који ће побољшати
квалитет воде за пиће.
-Извођач радова има обавезу
да, најкасније у року од годину
дана од завршетка изградње,
разради технологију, достигне
тражене параметре и постројење
пусти у рад, објашњавају у Јавном
комуналном предузећу „Други

октобар“. Изградња постројења за
прераду воде започета је у марту
2016. године, а инвестициона
вредност износи 6.000.000 евра.
У ЈКП„Други октобар“ подсећају
да је павлишка фабрика за
прераду пијаће воде најзначајнију
и највреднију инвестицију Града
Вршца којом ће бити дугорочно
решен вишегодишњи проблем
квалитета воде у градском
водоводу.
- Постројење ће вршити
уклањање вишка мангана и
амонијака из подземне воде

изворишта “Павлиш” чиме ће Град
Вршац и сва сеоска насеља, чије
је водоснабдевање ослоњено на
ово извориште, добити воду чији
је квалитет у потпуности усклађен
са
законском
регулативом,
наглашавају вршачки комуналци.
На ово ће постројење моћи да
се ослони и водоснабдевање свих
сеоских насеља за која постоје
техничке могућности и економска
оправданост за повезивање на
градски водоводни систем.
Ј.Е.

У УДРУЖЕЊУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА „ДУШЕВНА ОАЗА“

БЕСПЛАТНИ ЧАСОВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА

Грађани Вршца показали
су велико интересовање
за курс руског језика који
се организује у Удружењу
за унапређење менталног
здравља „Душевна оаза“ –
Центар за ментално здравље,
у Стеријином сокачету бб.

Према речима предавача
професорке
Мирославе
Кућанчанин,
курс руског
језика за грађане Вршца је
почео.
-Двадесетак полазника ће
сваког понедељка, од 18 до
19 часова, долазити на часове

који су бесплатни, наглашава
Кућанчанинова.
Међу
полазницима СУ заступљени
сви узрасти, од млађих особа,
студената, до запослених и
пензионера.
Предавач
професорка
Кућанчанин истиче да је
интересовање
за учење руског
језика
велико.
Пријављују
се
и
нови
заинтересовани
Вршчани
па
ће
ускоро
простор Центра
за
ментално
здравље
бити
мали да прими
све који желе
да науче руски
језик.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ГОШЋА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
ДРАГАНЕ МИТРОВИЋ

Драгана
Митровић,
градоначелница
Вршца,
приредила је пријем за Јасну
Крсмановић, првог мастер
професора српског језика и
књижевности у генерацији
новосадског
Филозофског
факултета,
дипломираног
филолога компаратисте, младе
вршачке књижевнице. Пријему
у кабинету градоначелнице
присуствовали су и Татјана
Николић, чланица Градског
већа задужена за здравство и
социјалну заштиту, као и Јаснина
Јасна Крсмановић прву
озбиљну песму, како каже,
написала је у 13. години. Прву
збирку поезије објавила је 2006.
под називом „Могу и хоћу“.
Након 4 године светлост дана
угледала је и друга њена збирка
„На крилима јастука“, а 2013. из
штампе је изашла трећа књига
песама „Жена јача од челика“
коју је посветила својој мајци
Зорици Јовановић која јој је
увек била велика подршка и
покретач.

мајка Зорица Јовановић.
Градоначелница је честитала
Јасни на оствареном успеху и да
је Град Вршац поносан на своје
младе суграђане. Митровићева
је нагласила да су Вршцу
потребни вредни и талентовани
млади и да треба да остану у
свом родном граду.
Јасна Крсмановић од рођења
живи са церебралном и дечјом
парализом, не хода, користи
инвалидска колица. Поред свега
тога, успела је да, уз несебичну
подршку своје мајке, заврши
Филозофски факултет на одсеку
за компаративну књижевност са
теоријом књижевности. Стекла је
звање дипломираног филолога
компаратисте у септембру
2016, а 9. јуна ове године прва у
генерацији одбранила је мастер
рад и то десетком и добила
звање мастер професор српског
језика и књижевности.
Жеља ми је да се
запослим да радим као
професор српског језика и
књижевности, да пренесем
своје знање ученицима, а
првенствено да им дам подстрек
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Драгана Митровић примила Јасну Крсмановић
за даље школовање, каже Јасна
за „Вршачку кулу“. Јер, ако сам ја
са својим здравственим стањем
и свим потешкоћама које прате
нас особе са инвалидитетом ,
закључно са архитектонским
баријерама, могла да завршим
факултет, онда о могу и други
млади људи. Уз књижевност,
моја велика љубав је глума, али
здравствено стање ми то не
дозвољава. Зато сам одлучила
да испуним себи и другу жељу.
Нисам
заинтересована
да
наставим докторске студије, већ
желим да упишем мастер студије
из режије, јер то је слично глуми.
Верујемо да ће се Јасни
остварити жеља да ради као

професор у редовној настави у
основној или средњој школи. Да
може да испуни све обавезе које
овај позив тражи, потврдила
је и Јаснина професорка са
Филозофског
факултета
у
Новом Саду, проф.др Оливера
Радуловић.
Јасна
је
веома
талентована
методичарка,
весела и позитивна особа,
вредна и интуитивна, изјавила
је за „Вршачку кулу“ проф.
др Оливера Радуловић. Све
је то и показала приликом
хоспитовања у ОШ „Прва
војвођанска бригада“ у Новом
Саду. Остварила је успешан
контакт и сарадњу са ученицима

који су изразили жељу да дође
поново и да им држи наставу.
Градоначелница
Драгана
Митровић пожелела је Јасни
да нађе посао у струци, а на
крају пријатног дружења у
кабинету
градоначелнице
гошћа и домаћини су разменили
поклоне. Јасна им је поклонила
своју
збирку
песама,
а
представнице градске власти
уручиле су младој Вршчанки
књигу, роковник, комплет
хемијских оловака и букет
цвећа. Градоначелница је Јасни
рекла да су јој њена врата увек
отворена за сваку помоћ и
подршку.
Ј.Е.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ ПРИРЕДИЛА ПРИЈЕМ ЗА ЂАКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

ГРАД ВРШАЦ ОДАО ПРИЗНАЊЕ НАЈБОЉИМ ЂАЦИМА

Драгана
Митровић,
Градоначелица Вршца, примила је
у свом кабинету најбоље ученике
вршачких основних и средњих
школа. Била је то прилика да
се овим младим, вредним и
талентованим Вршчанима ода
признање за њихов труд и завидне
резултате
остварене
током
школовања. У жељи да награди
матуранте - ђаке генерације, Град
Вршац је определио свакоме од
њих као награду у знак признања
по 30.000 динара и књигу Иве
Андрића на дар.
Ученици
су,
са
градоначелницом и Маријаном
Голомеић, чланицом Градског већа
задуженом за ресор образовања,
разменили своје жеље и планове
за наставак школовања.
Градоначелница
Митровић
изразила је задовољство што наш
град има овако вредне, успешне
и амбициозне младе људе.
Пожелела им је да се лепо одморе
током распуста и да спремни

Ђаци генерације на пријему код градоначелнице
крену у нову школску годину. и допринесу његовом развоју и
Митровићевој је било драго напретку.
што су сви они успели да упишу
Најбољи вршачки основци
средње школе и факултете које су - ђаци генерације су: Марија
желели, а што је резултат њиховог Димитријевић (ОШ “Вук Караџић”),
досадашњег преданог рада.
Алексеј Федор Павков (ОШ “Јован
Градоначелница и чланица Стерија Поповић”), Анастасија
Већа за образовање пожелеле Милићев (ОШ „Олга Петров
су успешан наставак школовања Радишић“ српско одељење),
ђацима генерација и да се као Космин Ивашку (ОШ „Олга Петров
образовани интелектуалци и Радишић“ румунско одељељење),
добри стручњаци врате у свој град Милица Василевски (Основна

школа “Младост”), Јана Томић
(ОШ “Паја Јовановић”), Ева
Кокаи (Музичка школа „Јосиф
Маринковић“), Кристијан Жаки
(ШОСО
“Јелена
Варјашки“),
Милица Јовановић (ОШ “Бранко
Радичевић”
Уљма, Милица
Илин (ОШ „Жарко Зрењанин“ –
Избиште), Ања Вукмановић (ОШ
„Бранко Радичевић“ – Велико
Средиште), Јелена Стојшић (ОШ
„Ђура Јакшић“- Павлиш).

Ђаци
генерације
међу
средњошколцима јесу: Матија
Петровић (Гимназија „Борислав
Петров
Браца“,),
Зоран
Младеновски
(ШЦ
„Никола
Тесла“ ), Тамара Нехез (Хемијско
- медицинска школа у Вршцу),
Јован Ћалић (Пољопривредна
школа“Вршац“)
и
Јована
Стојановић
(ШОСО
“Јелена
Варјашки“).
Ј.Е.

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

-Игралиште изграђено заједничким средствима донатора и градске власти - Хуманитарним акцијама сакупљено 3,2 милиона динара од људи добре воље Захваљујући иницијативи Удружења
града.
„Параквад ВШ“ и заједничкој акцији
Почасни члан Аида Мохан, која је
у којој су доброчинство исказали
дала значајан допринос у досадашњим
Град Вршац и бројни донатори, деца
акцијама „Параквада ВШ“, изразила
са инвалидитетом добила су свој
је задовољство што је, заједничким
кутак за игру. Игралиште за децу
снагама, реализован овако важан
са инвалидитетом изграђено је на
пројекат за децу са инвалидитетом.
травнатој површини уз Хотел Србија,
-Мада живимо у тешким временима,
са стране према Полицијској станици
сматрамо да је наша дружност да овај
Вршац. Свечаном отварању игралишта
град учинимо лепшим и бољим и ми
присуствовали су, уз бројне разигране
ћемо се, као компанија, увек трудити
кориснике, градоначелница Вршца
да се одазовемо овако племенитим
Драгана Митровић са сарадницима,
акцијама, јер има ли шта лепше од
донатори, грађани, у уторак, 18. јула.
дечјег осмеха, рекао је Александар
Према речима Драгана Виторовића,
Јакшић, менаџер продаје Хотела
председника Удружења „Параквад
Србија. Драго нам је да је удружење
ВШ“, за изградњу новог игралишта
Параквад у нама препознало партнера
сакупљено је 3,2 милиона динара
за овај пројекат . У нашем пословању
путем акција као што су донаторски
друштвена одговорност заузима
ручак, концерт у Миленијуму, одржан
важно место и зато смо одлучили да
уз подршку града. Он је нагласио
дамо ово земљиште на коришћење
да без подршке Града Вршца и
удружењу„Параквад“ за изградњу овог
несебичних донатора, пројекат не би
прелепог игралишта које ће користити
колицима може да уђе без проблема активности, реализоване уз подршку како деца с инвалидитетом,тако и сви
био реализован.
-Мени је данас срце пуно када на љуљашку и да се љуља. Важно је што градске управе и бројних донатора, као малишани у Вршцу.
видим да су се окупила деца на овом ће овде долазити и деца која немају што је специјализовани комби превоз,
Свечаност поводом отварања
новом игралишту које много значи за инвалидитет, па ће моћи сви заједно којим се деца са инвалидитетом игралишта увеличали су својим
децу са инвалидитетом, јер до сада да се играју, да развијају социјалне одвозе у школу, на терапију. Град је наступима дечји хорови „Певамо
обезбедио и личне пратиоце за децу са срцем“ (хор Удружења Сакс) под
нису имали ниједно место где су могли вештине у једном здравом окружењу.
Виторовић се захвалио свим инвалидитетом који су од немерљиве диигентском палицом професорке
да се друже и играју, рекао је Драган
Виторовић, председник Удружења донаторима, као и Граду Вршцу, помоћи и деци и родитељима.
музике Соње Матанов Јерковић и Хор
-Част ми је да могу, у име града, да „Звончићи“ којим руководи Олгица
квадриплегичара и параплегичара Хотелу Србија, који је бесплатно
„Параквад ВШ“.
Постављене су уступио травњак у оквиру хотелског поздравим отварање једног оваквог Чех, професорка музике.
деци са
справе и љуљашке, које су наменски комплекса за простор за игралиште. игралишта намењеног
За ову прилику вршачка песникиња
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дизајниране и урађене тако да дете са
Верица Преда написала је химну
и сва друга наша деца, рекла је Удружења „Параквад ВШ“ коју је
градоначелница Митровић. То, пре музички обликовала Олгица Чех, а
свега, значи да су справе, које су овде први пут су је извели малишани Дечјег
постављене, прилагођене и за децу хора „Звончићи“.
са инвалидитетом. Град Вршац ће, и у
Иначе, статистика каже да у Вршцу
будућности, подржавати сваку овакву постоји више од 600 регистрованих
акцију, сваки пројекат, а данас ова особа
са
најтежим
обликом
слика са оволико деце око нас која инвалидитета који зависе од туђе
се играју, јасан је сигнал и још један неге и помоћи.Међутим, има и оних
корак ка унапређењу положаја особа који нису регистровани међу којима
са инвалидитетом.
је највише деце. Управо за њих ново
Градоначелница се захвалила свима игралиште биће прави мали рај.
који су подржали изградњу игралишта
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за децу са инвалидитетом, смештеног
на атрактивној локацији, у центру

ДОБРО СЕ ДОБРИМ ВРАЋА

СТЕФАН НИКОЛИЋ, ОСНИВАЧ ХУМАНИТАРНОГ УДРУЖЕЊА „ДОБРО ДЕЛО“:

Млади Вршчанин Стефан Николић
одлучио је да у свој, али и све наше животе,
унесе радост и подсети нас како је лепо када
се учини неко добро дело, када се нешто
подели са неким. Основао је Хуманитарно
удружење „Добро дело“ које окупља људе
добре воље и организовањем акција
помаже људима у свом окружењу.
-Идеја се родила када сам видео
слику на интернету где је неко некоме на
аутомобил окачио папир на коме је писало
како је чуо да су му потребне гуме и да
може да оде ког тог и тог вулканизера који
ће му бесплатно променити гуме, каже
Стефан Николић, оснивач и председник
Хуманитарног удружења „Добро дело“. За
узврат, он мора некоме да се одужи, да
учини неко добро дело. Њих двојица били
су потпуни незнанци. То ме је подстакло
да смислим неки предмет, тако нешто што
би могли да шири позитивну свест међу
људима и подстиче их да чине добро. Био
је то прво привезак за кључеве, а касније
наруквице. Када неко добије наруквицу,
изазван је да учини добро дело и томе
коме помогне поклони другу наруквицу. И
тако су се ширили кругови доброчинства.
То је заживело, подељено је око хиљаду
наруквица у протекле две године, значи
да је толико људи учинило неко добро
дело. Било ми је задовољство што су ме
прво подржали сви моји другари, а још
већа сатисфакција било је када наруквицу
удружења видим на руци човека кога
уопше не познајем.

Стефан Николић: Задовољство ми је када
видим да су се у рад Удружења добрим
делима укључили мени непознати људи
Тако су кругови доброчинства почели
да се шире градом захваљујући Николићу,
Удружењу које је основао и хуманости
људи. Уследиле су акције у којима је
прикупљана помоћ за појединце, особе
са инвалидитетом, кориснике домова за
незбринуту децу, за Удружење родитеља
деце оболеле од рака.
-За Вршчане се може рећи да су

доста хумани, закључује Николић. Једна
од последњих акција коју сам назвао
„Хуманитарна кафа“ била је за мене велико
одушевљење. У малом вршачком локалу
„Вело“, који нема чак ни башту, успели смо
да „Хуманитарном кафом“ за један дан
сакупимо 25.000 динара. Прикупљен новац
ишао је Удружењу родитеља деце оболеле
од рака. Попило се 150 кафа, а било је и
доста новца сакупљеног у кутији. Идеја је да
сваке последње среде у месецу, организујем
„Хуманитарну кафу“ на нивоу града. Желим
да ангажујем што више угоститељских
објеката, до сада се јавило више од десет за
акцију која ће бити следеће среде.
Николић је нагласио да је добродошла
помоћ свих људи добре воље који желе да
се укључе у активности Удружења. Контакт
се може остварити путем имејл адресе
info@dobrodelo.rs
Иза свих ових хуманитарних активности
Стефана Николића стоји његово уверење:
-Ја верујем да се добро добрим враћа,
каже он. Исто је и за лошим стварима.
Али, ако ви верујете у добро и кренете да
радите нешто лепо, то ће вам се сигурно
добрим вратити. Кад неко почне да се бави
хуманитарним радом, тврдим да квалитет
његовог живота расте.
Николић се, каже, бавио многим
пословима у животу, али ниједан га
није тако испунио и усрећио као овај
хуманитарни рад. Сан му је да оснује
хуманитарну фондацију која ће бити међу
водећим фондовима у Србији и шире.

-Почели смо хуманитарну акцију
бесплатног шишања клинаца са
списка вршачког Црвеног крста,
каже Стефан Николић. Организовали
смо се тако да се ова акција понавља
на сваке две недеље како би сви
клинци „грмели“ са фризурама.
Хвала Фризерском салону „Таске“
на издвојеном времену и жељи да
чинимо добра дела. Хвала и Црвеном
крсту на сарадњи и подршци.

Тренутно ради на пројекту који је назвао
„Шта има“ (sajt www.staima.rs). Укључује
локале којима ради маркетинг, а они се,
за узврат, баве хуманитарним радом. Сајт
је заживео пре неколико недеља и треба
да прерасте у мрежу која ће ширити
доброчинство.

Ј.Е.
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ВРШАЧКА КУЛА

ИНТЕРВЈУ

ПЕТАК •21. јул 2017.

КАТИЦА РАНЂЕЛОВИЋ, НАСТАВНИК ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ У СОШО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“ У ПЕНЗИЈИ, НЕКАДА КРОЈАЧ У „ЂЕПЕТУ“:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 5., БРОЈ 51, 5. МАРТ 1979.

ПОЈАХАСМО КОЊА ЈАТАГАНА

Захваљујући разумевању и предусетљивости
људи из Пољопривредне станице у Вршцу,
овдашњи Коњички клуб „Јединство“ је почетком
године добио свог првог коња у трајно
власнништво. Реч је о полукрвном англоараберу
старом девет година, Јатагану. Најнепосреднију
бригу о њему преузео је Коста Трусник из
Косанчићеве 51, радник у јединици сточарства
ООУР-а „Панонија“ ПКБ у Вршцу, човек који је –
како сам каже – одувек волео да се бави узгојем
коња.

-Ето, замолили су ме људи из Коњичког клуба
„Јединство“ да у својој штали држим Јатагана и
да бринем о њему. Они му обезбеђују храну, а ја
га – да тако кажем- послужујем, појим и негујем.
Не пада ми тешко та обавеза, тим пре што се –
док сам ја на послу - о коњу стара и моја супруга
Ђурђевка... Иначе захваљујући томе што је Клуб
добио Јатагана, почела је са радом школа јахања.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 5., БРОЈ 51, 5. МАРТ 1979.

ЧЕКАЈУЋИ ДА
„НИКНЕ“ ХОТЕЛ
Дугогодишња прича о вршачком велелепном хотелу
високе Б категорије у центру града најзад је пре отприлике
три недеље добила још једну потврду (већ неколико пута

најављиваног) почетка градње. Инвеститор подухвата,
удружено угоститељство „Србија“ из састава ПИК-а
„Вршачки ритови“ у међувремену је, раскинувши уговор
са „Прогрестинвестом“ из Новог Сада, утаначио послове
са вршачком грађевинском Радном организацијом
„Обнова“, која већ увелико ради на ископу и постављању
темеља дуго очекиваног здања. Предрачунска вредност
хотела са 156 лежаја, кухињом, рестораном, салама за
скупове, мењачницом... износи 100 милиона динара,
а његова градња ће – како се планира – бити завршена
другом половином идуће године.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ЉУБАВ И СЛОГА У ПОРОДИЦИ СУ
НАЈВАЖНИЈИ!

Катица Ранђеловић и њен
супруг Миодраг преживели
су, кажу, живот као на филму.
На срећу, њихов је филм
имао срећан крај. Данас
живе заједно у Вршцу, иначе
Миодраговом родном граду.
Заједнички живот започели су
у Вараждину. Све је кренуло
лепо, а онда се догодио рат.
Њихова је љубав била на
великом испиту. Мешовити
брак, шта и како даље? Живот
их је довео у Вршац. Катица је
радила у „Ђепету“, а касније
у СОШО „Јелена Варјашки“
одакле је отишла у пензију.
Био је то леп период, каже,
а са неким од својих ђака
контактира и данас. Заједно
се радо сећају школских
дана када их је Катица учила
кројачком занату и делила са
њима све њихове тајне.
Када сте почели да радите у
Удружењу „Ђепето“?
-У „Ђепето“ сам дошла 1996.
године где сам обучавала особе
са
инвалидитетом
кројачком
занату. „Ђепето“ је већ постојао
као удружење које су, колико се
сећам, основали Општина, Зорица
Стојков, Школа „Јелена Варјашки“,
Центар за социјални рад, а мањи
оснивачки удео имао је, чини ми
се, и Хемофарм. Колико се ја сећам,
мислим да је било тако. Радили смо
у просторијама Центра за социјални
рад, у подруму. Када сам ја дошла
у „Ђепето“, запослена је била само
Невена Боснић. Радиле смо са
особама са инвалидитетом, у почетку
са глувима и наглувима, касније и са
слабовидима, а долазила су и деца
из „Јелене Варјашки“ на обуку. Лепо
је било радити са свима њима. То
су посебна деца, ако те прихвате
и заволе, то је онда љубав без
граница. Никада нисмо имале било
каквих проблема са њима ни Невена
ни ја. Били су нам као наша деца,
поверавали нам се, био је то један леп
однос између нас.
Шта сте све радили од послова?
-Радили смо ситне кројачке
преправке за муштерије, грађанство,
и шивење по наруџбини. То смо
радили све док нисмо добили
просторије у Стеријином сокачету,
које нам је доделила Општина. Када
се тај простор средио, преселили смо
се из Центра за социјални рад. Ту смо
били до 2006. године.
Времена
су
била
тешка,
материјалне могућности су биле
мале, плате врло мале. Нека мања
средства добијали смо од Општине,
све остало је требало да се надокнади
пружањем
услуга.
Сналазили
смо се како смо знали и умели.

Зорица Стојков је писала пројекте,
конкурисала код разних фондова за
средства. Хемофарм нам је набавио
неке материјале с којима смо могли да
радимо. Шили смо одећу, наше моделе
носиле су младе манекенке. Имали
смо модне ревије које су врло лепо
прихваћене. Прва је била у вршачком
Позоришту „Стерија“. Имали смо
промоцију у Центру Сава у Београду,
затим модну ревију у Клубу Амбасаде
Канаде којој су присуствовале жене
амбасадора бројних земаља које
су биле у Београду. Било је велико
интересовање за наше моделе.
Били су то одевни предмети које
смо, уз Зоричину помоћ, радиле
Невена Боснић и ја. Касније нам
се придружила Јелена Цветковић
Враговић која је сликала на свили, на
материјалу, касније и на стаклу.
Након неког времена, поново смо
се проширили и почели да учимо
ткање. Ткали смо материјале и од
њих шили торбице, костиме, шалове,
ткали смо крпарице... све до 2006.
када је Општина затворила „Ђепето“,
а ми смо отишле на Биро рада.
Радили сте и у СОШО „Јелена
Варјашки“. Када је то почело?
-Када се „Ђепето“ угасио, позвали
су ме из Школе „Јелена Варјашки“ и
почела сам да радим као наставник
практичне наставе са децом са
специјалним потребама. Код Невене и
мене долазила су деца смерова ткање
и шивење одевних предмета. Имале
смо око петнаесторо деце. Долазила
су нам и деца из Беле Цркве из Дома
за незбринуту децу, која су била врло
вешта и далеко способнија. Они су
могли комплетно да заврше један
одевни предмет, од прве операције до
краја шивења. Они који су били мање
способни, радили су једноставније
операције, а деца која нису могла да
шију, учила су да ткају, уз нашу помоћ.
Била је то једноставнија операција.
Ми наснујемо разбој, а они онда то
провлаче, затежу и до краја заврше
тканину.
Како је било радити у „Ђепету“ и
„Јелени Варјашки“?
-Мени је било веће уживање да
радим са децом из школе, пошто
су то била деца, док су инвалиди у
„Ђепету“ били одрасли људи који
су завршили занате. Више смо се
везале за школску децу, а и она за нас.
Радо су долазили, боравили и радо
радили са нама задатке које смо им
Невена и ја давале. Биле смо им не
само наставници, већ и пријатељи са
којима су делили своје доживљаје,
прве љубави, проблеме који су их
оптерећивали. Мада сам већ неку
годину у пензији, са појединим
ђацима сам и даље у контакту. Зову,
честитају празнике, поделе са мном
неке важне ствари које им се догоде.
Обрадују ме ти њихови позиви. Драго
ми је да и данас памте то време и
један леп однос који смо имали. Ја
сам у пензију отишла 2012. године.
Ви нисте рођена Вршчанка.
Одакле сте?

-Да, ја нисам овде рођена, већ у
околини Вараждина, у једном мањем
месту. Живела сам са родитељима,
мајком Љубом и оцем Иваном,
сестрама и браћом. Били смо велика
породица, са доста деце, било нас је
осморо. Ту сам се школовала. Касније
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сам у Вараждину завршила занатпети степен обућарске и текстилне
школе. Радила сам у једној творници
у Вараждину.
Како сте и када дошли у Вршац?
-У Вараждину сам упознала свог
супруга Миодрага Ранђеловића,
иначе Вршчанина, који је дошао
по дужности тадашње Војске
Југославије. Био је војно лице, сада
је и Миодраг у пензији. Упознали
смо се када је мени било 23 године,
заволели, забављали смо се годину
дана и венчали 1977. После годину
дана, добили смо сина Зорана који
је сад већ одрастао човек. Живели
смо лепо. Ја сам радила у творници
обуће у Вараждину, Миодраг у
касарни. Добио је службени стан,
одмах смо се скућили од наших плата,
тада је то било могуће, узели смо
по нешто кредита и лепо кренули
да живимо. Тако је било до 1991.
године, почетком 1992. дошли смо
у Вршац због ратних дешавања која
су настала. Пошто је наш брак био
мешовит, Миодраг је радио у војсци
у Карловцу, морали смо да одлучимо
да ли ћемо да останемо у Хрватској,
да ли ћу ја да дођем за Вршац и да
наставимо заједнички живот.
Били су то јако тешки тренуци.
Одлучила сам да останемо заједно
упркос свим тим дешавањима.
Спаковала сам се и дошла за Вршац.
Миодраг је остао у Хрватској, на
ратишту, а Зоран и ја смо дошли
овде, код Миодрагових родитеља.
Пошто је рођен у Вршцу, Миодрага је
Војска касније повукла у Србију. Био
је девет месеци на ратишту, дошао
је у 5. месецу 1992. Добио је службу
у Зрењанину. Тако смо опет били на
неки начин одвојени.
Како Вам је било када сте дошли
у Вршац? Како сте се снашли?
-Немам никаквих лоших искустава.
Ја сам овде долазила и раније, само
што нисам живела ту. Убрзо, већ
након месец дана добила сам посао
у творници обуће „ИМО“ у Вршцу.
Радила сам кратко време. Била су
тешка времена, мале плате, човек
увек тражи нешто боље. Тако касније
прелазим у „Ђепето“, а онда у СОШО
„Јелена Варјашки“ где остајем до
пензије.
Колико је било тешко донети
одлуку да оставите све у
Вараждину и доселите се у Вршац?
-Није било ни мало лако. Живели
смо лепо. Таман смо се преселили
у нови, већи стан, купили нови
намештај, средили се. Мислили само
да ћемо ту проживети цео живот.
Када су кренула ратна дејства, тек
смо тада схватили шта се дешава.
Као да нисмо хтели да верујемо да је
тако нешто могуће. Био је то огроман
шок да треба да одлучиш шта и како
даље. Да ли да останемо заједно,
да сачувамо наш брак, породицу,
или да се раздвојимо?! Да ли да ја,
са дететом, кренем својим путем, а
Миодраг да крене другим путем. Јер,
он са својом професиојом није имао
шта да тражи у Хрватској. Завршио
је Војну академију, није имао другог
занимања. Био му је то једини посао.
Није имао избора, морао је да крене
тим путем. Сада је питање било да
ли ћу ја да се придружим или ћу
да останем тамо где смо живели,
у Вараждину. Наш брак је био на
великом испиту. Ја сам тада била у
Вараждину са Зораном, а Миодраг у
Карловцу. Састали смо се да заједно
одлучимо и да се договоримо шта
ћемо даље. Миодраг је био на ратном
подручју. Успела сам да се пребацим
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„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 5., БРОЈ 53, 25. МАЈ 1979.

РАСТЕ БРОЈ ЧЛАНОВА САВЕЗА
КОМУНИСТА

Општинска организација Савеза комуниста Вршац је у
међувремену бројчано и организационо ојачала. Тренутно
има 171 основну организацију и 11 одељења, у којима делује
6.100 комуниста, из чега произилази да је сваки десети
становник вршачке општине члан СК. Пријему нових чланова
у прошлој години посвећена је значајнија пажња. Том послу,

до њега. Одлучили смо да се Зоран и
ја спакујемо и кренемо у Вршац код
његових родитеља. Ја сам се после
вратила у Вараждин по ствари. Већ је
било проблема у кретању тако да је
камион са стварима дошао у Србију
преко Мађарске. Ја сам ишла за
камионом у колима.
Био је то, сигурно, тежак пут.
Шта Вам је све пролазило кроз
главу у тим тренуцима док сте
напуштали Вараждин, дом који сте
скућили са супругом?
-Била је то ненормална збрка у
глави. Враћале су ми се слике нашег
лепог заједничког живота. Морала
сам да одлучим и да напустим сву
своју родбину, место у коме сам
се родила, одрасла, и да кренем
за својим супругом. Тешко је
сећати се свега тога сад. Биле су то
тешке трауме. То је као дрво које
ишчупаш, одрасло дрво, које се
тешко прилагођава, тешко зараста,
и пресадиш га на неко друго место.
Али, морала сам да се прилагодим,
јер другог решења немаш, мораш да
наставиш даље. Имала сам подршку
и моје и Миодрагове породице да
кренем за супругом тамо где можемо
бити заједно. Времена су била таква
да нисмо могли да останемо заједно
у свом стану, једино да кренемо или
негде у иностранство или да дођемо
у Вршац и тако наставимо заједнички
живот.
Дуго сте већ у Вршцу. Како
живите и како сада гледате на све
то што Вам се догодило?
-И Миодраг и ја смо данас
пензионери. Живимо лепо, задовољни
смо. На све што је прошло гледамо као
да смо проживели један филм. Било
нам је свима тешко, али мислим да је
нашем сину Зорану било најтеже када
смо морали да се преселимо у Вршац.
Зоран је био тада 7. разред основне
школе, најгоре године. Није могао

гледано у целини, сада се прилази много организованије, а
евидентирање кандидата се системски прати, уз доследно
примењивање материјала, те су тако и остварени значајни
резултати. У прошлој години примљено је, наиме, преко
600 нових чланова, а за прва четири месеца ове године 150.
У укупној структури чланства, осетно је повећан број жена,
док међу новопримљеним члановима најбројнију групу чине
ученици и млади радници.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 5., БРОЈ 53, 25. МАЈ 1979.

МЛАДИ ЗАСЛУЖУЈУ ВИШЕ ОД
ПОВЕРЕЊА

да разуме да мора да остави своју
школу, другаре, средину где је рођен,
одрастао, да мора да се пресели у
други град, да крене у школу где
никога не познаје, да крене од нуле.
Мислим да га је то пратило до средње
школе када је почео овде да стиче
друштво. На срећу, лепо се уклопио.
Зоран је 8. разред завршио у ОШ „Олга
Петров“, желео да иде у исту школу
као његов отац. После је прешао у
електротехничку у „Никола Тесла“,
а након тога је завршио Машински
факултет у Зрењанину, дипломирао
је 2003. Зоран сада ради у Београду, у
приватној фирми. Оженио се Јованом,
она је из Ваљева. Седам година су у
браку, лепо се слажу, воле се. Често
нам долазе, а и ми одлазимо у Београд
код њих. Прилично смо везани.
Уз много мука кроз које смо
прошли, задовољни смо животом.
Материјалне ствари нису толико
битне. Најважнији су љубав и слога у
породици.
Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Погрешно је мишљење појединца да омладинске
организације у месним заједницама представљају преживеле
форме окупљања младих. Такво схватање на свој начин
демантује пример организовања и деловања омладине у
вршачкој МЗ „Паја Јовановић“.
Негде крајем прошле године у централној градској Месној
заједници „Паја Јовановић“ окупило се двадесетак младих
радника, студената и ђака. Уз подршку осталих активиста,
оформили су сопствену омладинску организацију, која данас

има 420 младића и девојака. Делегатски повезана са органима
Месне заједнице и друштвено-политичким телима, ова
организација је развила (и развија) изузетно живу и широку
активност, практично на свим пољима живота и рада. Успешно
су се опробали и на припремању пригодних и радних скупова:
прослава 8. марта, на пример, Дана младости, одржавање
рецитала љубавне поезије „Нека љубав траје“ у Народном
позоришту „Стерија“...

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
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od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

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

РАДОВИ НА РЕГУЛАЦИОНОЈ
ГАСНОЈ СТАНИЦИ

Јавно предузеће „Полет“ из
Пландишта преузело је на себе
обавезу да у овој години хитно
инвестира у најзначајније објекте
инфраструктуре у општини, а један
од њих је и регулациона станица
на којој су радови привредени
крају и стављена је у фукцију. Она
чува грађане, потрошаче гаса од
евентуалних опасности.
- Дешавало се да гас цури, не
осети се и уколико дође у додир са
запаљивом материјом, могућа је
експлозија. Зато је највећа обавеза
сваког дистрибутера гаса да уради
одоризацију у регулационој станици
– каже директор ЈП „Полет“ Милан
Селаковић.
А то се ради тако што се гас меша
са меркаптаном и настаје смеша која
има врло непријатан мирис.
- Први пут после 60 година ово је
велика инвестиција на гасоводу, а то
значи да су набављени нови судови за
одоризацију и да су створени услови
да се примени гас који није штетан –
каже Војислав Ћурчић, руководилац
дистрибуције гаса ЈП „Полет“.
- Поред тога што је замењен

меркаптан, промењен је и систем
судова у којима се меркаптан
меша са гасом. Ово је само почетак
инвестирања у гасне станице – каже
директор Селаковић. Свако насељено
место у општини Пландиште, а има их

13 има своју регулациону станицу и у
њима ће се урадити промена система
за одорисање и убацити нова смеша.
Гасна мрежа у Пландишту је стара.
Изграђена је 1957. године тако да
има доста пропуста што се решава

инвестицијама у постројења и саму
мрежу, а само у Пландишту има је
око 15 километара. Инвестиција у
ову регулациону станицу вредна је 7
милиона динара.

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.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (14)
БАРИЦЕ - ЈАНОШ - СЕНТ ЈАНОШ - БАРИЦЕ - СВЕТИ ЈОВАН (2)

Друга верзија је по Феликсу
Милекеру, кустосу вршачког
музеја и библиотекара градске
библиотеке Вршца. У свом
„Летопису општина подунавске
области“ пише да се село први
пут помиње 1713. под називом
Јанош, касније 1717. као Сент
Јанош и 1922. као Свети Јован“.
Насеље Јанош имало је
шест кућа и вероватно је
добило име по свом црквеном
заштитнику. Оно је 1716. године
припало Вршачком дистрикту,
а 1717. насеље се повећава
и има 8 домова. Убрзо затим
бива напуштено, да би након
досељавања
Румуна
1740.
године, већ наредне 1741. била
саграђена црква – брвнара.
Најстарије матрикуле (писане
књиге) потичу из 1778. године.
У
аустро-турском
рату,
октобра 1788. у близини Сент
Јаноша, царска кавалерија
одбила је турску коњицу која се
кретала од правца Алибунара, а
у пролеће следеће године, ту је и
таборовала (ту се улогорила).

Црква је зидана од 1830. до
1832. под надзором свештеника
Андреја и Петра Поповића и по
времену настанка значајан је
историјски и културни објекат.
Почетком 19. века, 1837.
године, пописано је 1523
становника, од којих 1511
православаца, 8 католика и 4
јевреја.
У Сент Јаношу је 1812. године
прокопан Шулхов канал о коме
је у Географској монографији
општине Пландиште магистар
Лазар Лазић писао да је то канал
који почиње на 2,5 километара
јужно од Ватина, а улива се у канал
Дунав - Тиса – Дунав. Дужина
овог канала је 13 километара, од
којих се 8 налази на територији
општине Пландиште.
У Сент Јаношу су била два
велепоседника и 210 малопоседника. Атар је обухватао 5094
ланаца земље. Тридесетих година
19. века у атару је било 50 посто
поданичких сесија. Насеље 1867.
године нема ниједног занатлију.
Доктор Борислав Јанкулов
у својој књизи „Преглед
колонизације Војводине у 18.

Баричани у Пелешу
и 19. веку“ пише да до доба
Марије Терезије и није било
румунских општина у Банату, јер
су Румуни живели у повременим
покретљивим насељима. Прва
трајнија румунска насеља била
су у источном Банату. Царица је
штитила Румуне и настојала да
се Немци што више насељавају
управо у источном делу Баната,
међу Румунима.

Румуни, међутим, нису радо
гледали на немачка насеља.
Сматрали су их за опасне такмаце,
те су их стално узнемиравали.
Због тога администрација настоји
да расели Румуне из тог краја.
Марија Терезија сматра Румуне
равноправним
колонистима,
па их дотацијама изједначује са
Немцима, али им ненавикнуте
на пољопривредне радове, јер

су били номади и бавили се
сточарством, уместо целе сесије
(34 ланаца обрадиве земље,
утрине и пашњака) додељује
половину
или
четвртину
сесије. Колонизацију Румуна
спроводи у то доба војна власт у
јужном Банату, где је потреба за
оружаном снагом била стално
велика.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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Привредна комора Војводине подржава развој
иновативног предузетништва

У Привредној комори
Војводине (ПКВ) средином
јула месеца презентовани
су
програми
подршке
технолошким иновацијама
Фонда
за
иновациону
делатност, а у заједничкој
организацији
Удружења
услуга
ПКВ,
Фонда
и
Регионалне агенције за развој
малих и средњих предузећа
„АлмаМонс“.
КрозПрограм
раног
развоја
и
Програм
суфинансирања иновација,
додељује се финансијска
помоћ за развојне пројекте
иновативних
предузећа
у
Републике
Србије.
Финансирање за спровођење
програма у висини од 2,7
милиона евра обезбеђено
је из републичког буџетаса
раздела
Министарства
просвете,
науке
и
технолошког развоја, а кроз
Пројекат за унапређење
конкурентности
и
запошљавањекоји, заједно

спроводе РС и Светска банка.
Председник ПКВ Бошко
Вучуревић
изразио
је
задовољство
што
је
Фонд препознао ПКВ као
институцију која подржава
развој
иновативног
предузетништва.
- Микро, мала и средња
привредна
друштва
покретачи
су
европске
економије. Они су главни
ослонац за развој привреде
у развијеним економијама
света,
јер
представљају
економску
снагу.
Конкурентност
привреде
требало би да се гради
на иновацијама, развоју
нових
идеја,
производа
и производних процеса.
Иновативност се заснива на
знању, али захтева подршку
околине, рекао је Вучуревић.
Да су иновације, уз
предузетничке идеје, основа
савременог предузетништва,
сложила се и Славица
Хајдер, секретар Удружења

услуга ПКВ рекавши да је
„ниво иновативности ових
привредних друштава још
увек низак, а опоравак
овог сектора требало би
да се базира на развоју
иновативности“.
- Ипак, сектор микро,
малих и средњих привредних
друштава препознат је од
стране Владе РС као један
од стубова економије, те
је деценија испред нас
означена
као
деценија
предузетништва. Потребно
је континуирано радити на
унапређењу
целокупног
пословног
окружења
и
пружати како финансијску,
тако
и
сваку
другу
подршку малим и средњим

привредним друштвима, како
би се искористио њихов пун
потенцијал за развој, рекла је
Хајдер.
Фонд додељује средства
до 80.000, односно до 300.000
евра по пројекту за развој
иновативних
технологија,
производа и услуга са
тржишном применом које
поседују велики потенцијал
за комерцијализацију.
- Програм раног развоја
намењен је приватним микро
и малим предузећима у раним
фазама развоја, која развијају
технолошку иновацију и
имају потенцијал за стварање
нове интелектуалне својине,
као и јасну тржишну потребу.
А Програм суфинансирања

99

иновација
намењенје
приватним микро, малим
и средњим предузећима,
основаним у РС, која развијају
технолошку иновацију са
конкурентном
позицијом
на
локалном/светском
тржишту и јасном тржишном
потражњом, појаснио је
в.д. директора Фонда за
иновациону делатност др
Иван Ракоњац.
Рок за пријаву је 1.
септембар 2017. године, а
пријава се подноси путем
портала www.inovacionifond.
rs.
Кабинет
председника
Привредне коморе Војводине

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ОСОБАМА

ОДРЖАН „СУСРЕТ ОТВОРЕНОГ СРЦА“

Удружење
за
помоћ
ментално
недовољно
развијеним особама „ Отворено
срце света“по девети пут је
организовало је традиционални
„Сусрет отвореног срца“ у
вршачком Културном центру, у
суботу, 8. јула.
Гости
овогодишњег,
деветог по реду, сусрета били
су чланови Удружења „ Мој
свет“ из Инђије, Удружења
за помоћ МНРО „Сунцокрет“
из Зрењанина и Удружења за
помоћ МНРО из Панчева.
Након доласка и краћег
одмора, гости су кренули у
кратак обилазак града, при чему
су ове године посетили Градски

музеј и цркву Светог Герхарда.
По повратку у Културни центар,
након отварања Сусрета, свако
удружење је имало прилику да
се представи у делу програма
под називом „Покажи шта знаш“.
Саставни део целодневног
дружења биле су и радионице.
Ове године биле су то ликовна
радионица (осликавање торби),
затим друштвене игре, спортски
полигон. На крају је одржан
мини квиз где су екипе из свих
удружења, уз ватрено навијање,
имале прилику да покажу и шта
знају. Као и сваке године, Сусрет

је завршен поделом захвалница
и журком.
Утисци свих учесника
су да је и ове године било
забавно, весело и да су
Вршчани, и овога пута као и
ранијих година, показали да
су веома добри домаћини,
кажеМарија Кери, један д
организатора Сусрета. Сви
учесници истакли су важност
одржавања оваквог окупљања,
јер се на тај начин повећава
степен друштвене укључености
и веће социјализације особа са
интелектуалном и вишеструком

ометеношћу. Закључено је,
такође, и да су овакви сусрети
значајни за јачање сарадње
између удружења за помоћ
МНРО у региону. Сусрети
промовишу и волонтерски рад
којим млади доприносе развоју
своје локалне заједнице.
Према речима организатора,
„Сусрет отвореног срца“ делом
је финансијски подржан од
стране Града Вршца, али и од
великог броја донатора којима
се чланови удружења захваљују.
Ј.Е.
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У ПРОДАЈИ „АЗБУКА МОГ ЖИВОТА“ МИРЈАНЕ БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ

ПРИЧА О СЕЋАЊУ И ЗАБОРАВУ

„Азбука мог живота“ је
роман о жени коју оставља
муж, и која набрајајући
асоцијације по азбучном
реду покушава да одагна
панику неколико сати пре
него што он дође кући да
заувек покупи своје ствари.
Овај роман могао би
да буде азбука сваке жене
– то је прича о љубави,
плановима, разочарању,
растурању
породице,
усамљености и покушају
да се ухвати крпица
среће… Али пре свега, ово
је прича о томе како лако
заборављамо да имамо
чега да се сећамо и како
треба да се сећамо да не
бисмо заборавили оно што
је важно.
„То јесте прича и за
мушкарце јер за све наше
узлете, као и за све наше
суноврате, подједнако су
заслужни и мушкарци и
жене. И то ни у ком случају
није ’феминистичка прича’.
Нико ту није савршен,
и зато је прича толико
истинита“, рекла је Мирјана
Бобић Мојсиловић.
Мирјана
Бобић

Мојсиловић је списатељица
и сликарка. Објавила је
романе „Дневник српске
домаћице“, „Твој анђео
чувар“,
„Happy
End“,
„Мајке ми, бајка“, „Оно све
што знаш о мени“, „Твој
сам“, „Срце моје“, „Глад“,
„Господин
погрешни“…
Дванаест њених наслова
објављено је у Француској,
Италији,
Чешкој,
Хрватској, Словенији и
Македонији. Ауторка је
неколико
самосталних
изложби слика. Била је
један од првих аутора –
самосталних издавача у
Београду. Неколико пута
је добила награду „Златни
бестселер“ и добитница је
„Златне значке“ Културнопросветне
заједнице
Србије.
Роман „Азбука
мог
живота“ можете пронаћи
од среде, 19. јула у свим
књижарама
Делфи,
Лагуниним
клубовима
читалаца, онлајн књижари
www.delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs.
Извор: Лагуна

ПОВОДОМ 125 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА
ВЕЛИКОГ НОБЕЛОВЦА

СВЕ ПРИЧЕ
ИВЕ АНДРИЋА
У ЈЕДНОЈ
КЊИЗИ
Поводом 125 година од рођења Иве
Андрића, издавачка кућа Лагуна објављује
ексклузивно опремљено капитално дело
које обједињује у једној књизи све приче
нашег нобеловца које је објавио за живота.
Приче су дате хронолошким редом, почев
од прве, „Дан у Риму“, из 1920. године, у којој
је Андрић нашао сопствени и препознатљив
књижевни израз, до последње, „Рањеник у
селу“, из 1971-72. године.

„ПЕТО ГОДИШЊЕ ДОБА“ НЕНАДА РАЦКОВИЋА У ПРОДАЈИ ОД 21. ЈУЛА

УРБАНА ПРОЗА БЕОГРАДСКОГ
АНДЕРГРАУНДА

Ненад
Рацковић
је
познати уметник, глумац,
перформер…
Написао
је три романа: „Аспирин,
„Књига
рецепата
и
„Несавладива
прича,
који су се уписали на
листу
незаобилазне
андреграунд литературе
на нашим просторима.
Мултимедијални уметник
склон
најразличитијим
јавним наступима писац је
врхунске урбане прозе и
вешт у поигравању речима.
У новом роману „Пето
годишње доба познатог
уметника жена избацује из
куће и он проводи годину
дана – четири годишња
доба – са скејтерима на
београдском
асфалту.
Једрење на дасци, дању
и ноћу, на жези или по
снегу, спровешће читаоца
великом брзином кроз
лавиринт једне љубавне
приче.
Водећа имена савремене
српске књижевности су се
веома похвално изразила
о овом роману.
„Роман ‘Пето годишње
доба’, каже
Драган
Великић, „чине призори из
живота Ненада Рацковића,
који исписује јединствен

бедекер
о
нашем
времену
и
простору.
Према
Великићевим
речима, „аутор то чини
бескомпромисно,
не
штедећи себе ни физички
ни психички, бришући
границу између живота и
уметности, тако да његов
властити живот постаје
уметничко дело“.
Марко
Видојковић
је забележио да смо
„захваљујући
ванредној
духовности, духовитости,
даровитости и упорности
Ненада Рацковића, који је
не само један од симбола
града већ и силовити
амбасадор
његовог
подземља, богатији за једно
ремек-дело, а Владимир
Табашевић
је
између
осталог приметио да је
„Рацковићев стил брзина,
а страх који осећамо док
читамо најбржи начин да се
преживи – Пето годишње
доба“.
Роман „Пето годишње
доба можете пронаћи од
21. Јула у свим књижарама
Делфи
и
Лагуниним
клубовима
читалаца,
онлајн књижари www.delfi.
rs и на сајту www.laguna.rs.
Извор: Лагуна

Иако у историји наше књижевности
Андрић слови као врхунски романсијер,
могло би се рећи да језгро његове
књижевне уметности јесте управо прича.
То свакако не треба да чуди јер од 1920.
до краја живота, за више од пола века
свог плодног стваралачког рада, Андрић
је написао више од стотину прича које се
могу уврстити у сваку антологију светске
приче. Било да приповеда о босанским
Муслиманима, Турцима или Јеврејима,
о женама, градовима или фратрима, о
необичним ликовима које је упознао
или замислио у Сарајеву, Вишеграду
или Београду, Андрић са неодољивом
иронијом,
препознатљивим
и
јединственим стилом успева у својим
причама да читаоца увек изнова, како
је сам умео да каже, „изненади нечим
познатим“.
У говору под називом „О причи и
причању“, који је одржао приликом
примања Нобелове награде у Стокхолму
1961. године, Андрић ће сам сублимирати
свој приповедачки кредо: „Приповедач
можда прича сам себи своју причу, као
дете које пева у мраку да би заварало
свој страх? Или је циљ тога причања да
нам осветли, бар мало, тамне путеве на
које нас често живот баца, и да нам о том
животу, који живимо али који не видимо
и не разумемо увек, каже нешто више
него што ми, у својој слабости, можемо
да сазнамо и схватимо“.
„Приче“ Иве Андрића можете
пронаћи у свим књижарама Делфи,
Лагуниним клубовима читалаца, онлајн
књижари www.delfi.rs и на сајту www.
laguna.rs.
Извор: Лагуна
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ВРШАЧКА КУЛА

МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ У СТРАЖИ

СПОЈ АВАНТУРЕ И
МУЗИКЕ
VIN

PING

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.
Музички фестивал W.O.L.F.
2017 (Way of Life Festival)
одржава се од 28. до 30.
јула у селу Стража, надомак
Вршца. Уз музику, адуте
овог фестивала представља
и
нетакнута
природа,
могућност
камповања
у
шуми и близина реке Караш.
Посетиоце Фестивала очекују
наступи познатих светских
извођача из Чилеа, Аустрије,
Белгије, Немачке, Норвешке,
Велике Британије, Хрватске,

Македоније и Србије.
Како
организатори
напомињу, поред музичког
програма, посетиоци ће
моћи да уживају у разним
уметничким презентацијама,
перформансима, у куповини
уникатног накита, одеће,
уметничких
радова
и
рукотворина…
Биће
ту
жонглера,
уметника
са
ватром, сликара, акробата,
уметника који цртају каном,
дизајнера… У плану су и

Вршачка афирмација уметника
„АРС“ почетком јула била је гост на
„Петровским данима“ у Банатском
Карловцу, одазвавши се позиву
Центра за културу општине Алибунар.
Чланови ВАУ „АРС“-а: Верица Преда
ПреВера, Николина Бабић, Љиљана
Мудрић и Србислав Бошковић
учествовали су у манифестацији која
је окупила песнике и сликаре Баната.
Округли сто угостио је песнике
и сликаре из Вршаца, Београда,
Панчева, Јабуке, Уљме, Пландишта,
Шапца, који су узајамно уживали
у сплету речи и слика. Први део
вечери био је у знаку поезије песника
Маје Даниловића из Београда,
почасног члана Светске академије за
поезију (у Верони), члана Удружења
књижевника Србије и аутора девет
књига поезије.
Верица Преда је говорила глосу
(на стихове Радомира Мићуновића)
под називом „Има нешто – оста
недовршено”,
иначе
недавно
похваљену на другом фестивалу
поезије „Слово љубве” у Горњем
Милановцу. Николина Бабић говорила
је стихове песме „Интроспекција”,
Љиљана Мудрић се представила
недавно награђеном песмом на
фестивалу у Јабуци, инспирисаном
ликом и делом маестра наше поезије
– Лазом Костић, док је Србислав
Бошковић говорио своје стихове у
славу љубави и пића.

вежбе у природи и масаже
за побољшање здравља,
као
и
традиционални
специјалитети
различитих
кухиња и здрави напици.
Овај
фестивал
је
постао
интернационално
препознатљив због једне
потпуно оригиналне идеје
– да споји авантуристичке
спортове и музику у један
догађај.

ВРШАЧКИ ПЕСНИЦИ ГОСТОВАЛИ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

ВАУ „АРС“ НА
„ПЕТРОВСКИМ ДАНИМА“
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Јубиларни 20. Међународни фестивал
фоклора „Вршачки венац“ још једном се
показао као величанствени празник игре
и звука, окупивши врхунске ансамбле
из Аргентине, Чешке, Кине, Колумбије,
Порторика, Португала и Румуније, али и
српске играче из Богатића, Ужица и вршачких
културно-уметничких друштава ГКУД „Лаза
Нанчић – Вршачки виногради“ и КУД „Грозд“.
Током четири фестивалска дана, Вршац
се шаренио у мноштву звукова, ритмова и

ФОТОРЕПОРТАЖА
боја, а многобројна публика уживала је у
егзотици далеких култура, подједнако као и
у блиским традицијама. У оквиру пратећег
програма, училе су се и српске народне игре,
упознавала се древна Кина, а у центру града
су се разгледале рукотворине на етно-сајму.
Покровитељ овогодишњег Фестивала био је
Град Вршац, а организатор Културни центар
Вршац.
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FESTIVALUL DE ROMANŢE ŞI CÂNTECE DE PAHAR, EDIŢIA A VI-A LA ZRENIANIN
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FESTIVALUL MEMORIAL „SLOBODAN BURSAĆ”

»Corul de copii al Societăți Românilor „ Bega” din Zrenianin

Creaţia muzicală corală
rămîne o comoară
plină de frumuseţe
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MOD DE PĂSTRARE ŞI CULTIVARE A LIMBI ROMÂNE
COMPETIŢIILE REPUBLICANE LA LIMBA
ROMÂNĂ ŞI CULTURA EXPRIMĂRII
Sâmbătă, 27 mai curent, la Şcoala Generală ,,2 Octombrie” din Nicolinţ,
sub auspiciile Ministerului Învăţământului şi cu sprijinul Secretariatului
Provincial pentru Învăţământ, au fost organizate Competiţiile Republicane
la Limba Română şi Cultura Exprimării. Şi-au dat concursul şase elevi din
clasa a VIII-a de la următoarele şcoli generale: ,,2 Octombrie” din Nicolinţ,
,,Sfântul Gheorghe” din Uzdin, ,,Olga Petrov” din Vârşeţ şi ,,Gheorghe
Coşbuc” din Torac.
Testele au fost întocmite de o comisie de specialitate cu următoarea
componenţă: prof. dr. univ. Marina Puia Bădescu, prof. dr. Virginia Popović, şi
prof. dr. Rodica Ursulescu-Miličić de la Departamentul de limba şi literatură
română din cadrul Facultăţii de Filosofie din Novi Sad.
În urma evaluării testelor, comisia de specialitate a prezentat rezultatele.
Daniela Turcoane din Nicolinţ s-a clasat pe primul loc. Locul doi l-a ocupat
Victor Ungur din Torac. Pe locul trei s-a calificat Cosmin Ivaşcu din Vârşeţ,
pe locul IV Anastasia Oalge din Uzdin, pe locul V Sebastian Despot din
Vârşeţ, iar Ramona Luchici din Vârşeţ a încheiat concursul pe locul VI.

Sentimente, bucurii, speranţe
exprimate printr-o romanţă
-Romanţa unei vieţi
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Ziua Universală a Iei Românești „O ie spune o poveste”
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
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.060/35341-63.
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. 805095
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. 064/45601-05.
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 40.000 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. 061/29411-61.
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, 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. 064/456-0105.
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

Број
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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: 060/6607901
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: 060/6607901, 060/3256-070
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
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: 064/2805862, 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/ 8909-896.
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.

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

потпис

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

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 060/36-80122.
Продајем спратну кућу на
атрактивној локацији, у Улици
Лепе Цвете 5, са 3.000 m² плаца.
Цена по договору. Тел. 065/8360255.
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 060/35341-63.
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. 013/2832-536.
Продајем кућу на лепом
месту код „Виле брег“. Тел. 831579.
Гарсоњера на продају. Тел.
063/563-277.
На продају или становање
мања кућа 56 м², тераса и
двориште. Тел. 063/292-177.
Кућа на продају у Улици
Јоргована 18, код ЈАТ-а. Тел.
062/825-48-51 и 061/49-49-252.
На продају кућа спратна
гаража, саксијско цвеће палне 10
година , лијандери алоја вера.
Тел. 837-631 и 064/280-5862.
За продају кућа спратна и
гаража, саксијско цвеће палме,
лијандери, алоја вера. Тел.
013/837-631 и 064/280-58-62.
Кућа на продају, 2.
октобра83. Тел. 281.24-042 и
064/510-69-06.
На продају плац од 10,8 ари
у Борској улици, 200 метара од
ЈАТ-а.Тел. 060/03-02-11
Продајем кућу у Вршцу ул.
Јанка Катића бр. 8. плин, струја,
вода и башта (површине 5,4 ара).
Веома повољно. Тел. 061/65-65933 и 063/70-144-81.
На продају плац од 10,8 ари
у Борској улици 200 метара од
ЈАТ-а. Тел. 060/03-02-111.
Кућа са двориштем за
издавање од 1. јула 2017.
ненамештена, 3 собе, предсобље,
купатило, трпезарија са нишом.
Стара градња адаптирана. Тел.
064/429-06-14.
Продајем
кућу
у
Железничкој,
сређена
са
двориштем и баштом. Тел.
060/193-68-88.
На продају кућа у улици Цара
Лазара 59, Вршац. Тел. 062/88373-04.
На продају стан у центру
града 40 м2, Трг Светог
Теодора 6. Тел. 062/88-37-304.
Продајем
кућу
у

Гундулићевој 23 код Војничког
трга. Кућа има пет соба,
купатило, кухињу и двориште са
нус просторијама. Tел. 064/45888-48 и 806-823.
На продају кућа у Улици
Димитрија Туцовића у Вршцу.
Цена повољна. Тел. 063/318-158.
Кућа на продају у 2. октобра
83, површина плаца 830 м2. Тел.
064/51-069-06.
На продају спратна кућа у
Вршцу, површине 77м2 и 67 м2,
на плацу од 2 ара. Кућа поседује
5 соба, 2 купатила, кухињу, струју,
гас, фиксну линију. Налази се код
парка ул. Феликса Милекера 33.
Тел. 069/642-661.
Два стана на продају,
Феликса Милекера 20/1 и 20/2.
Тел. 063/8629-749
На продају кућа у центру
града, реновирана, одмах
усељива, у Змај Јовиној 25. 170
квадратних метара плис подрум
плус помоћни објекти на 4,7 ари
плаца.
Тел. 060/0302-111

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
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. 060/335-1172.
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: 063/1825-995, 013/838-733
Издајем кућу у Потпорњу,
новоградња, на дужи период.
Тел. 060/0825-724.
Издајем стан од 90 м²на
спрату, нова градња, посебан
улаз, одвојен плин и струја,
има кабловску и интернет. Тел.
063/292-177.
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз Дворске 18. Тел.
064/51-52-245.
Издајем
једнособан
конфоран стан. Тел. 063/767-5579.
Издајем гарсоњеру 30 м²
у Жарка Зрењанина, код Дома
пензионера, прва зграда од
цркве, први спрат са балконом,
намештена.
Усељива
од
1.7.2017. Тел. 065/954-30-03.
Издајем
двоипособан,
ненамештен стан у центру,
новоградња, 1. спрат, клима, цг.
Тел. 069/209-37-11.
Издајем једнособан нов
намештен стан са свом опремом
у центру града, етажно грејање.
Тел. 061/747-74-10 и 064/247-7410.
Издајем гарсоњеру на
Војничком тргу. Тел. 064/122-6129.
Издајем канцеларију у
центру Вршца - приземље, има
заштитне решетке и паркинг.
Тел. 064/1979-069
Стан за издавање у улици
Феликса Милекера 20/1.
Тел. 063/8629-749
Издајем
ненамештени
једнособан стан у ужем центру
града, 38 м2, телефон, ЦГ и
клима. Информаије на тел.
062/15-76-553 у времену од 17 –
21 часа.
Издајем
ненамештен
(по договору полунамештен)
двособан стан 65 квадрата у
кући у улици Јанка Халабуре,
изнад Миленијума. Приземље,
посебан улаз, централно
грејање (одвојен плински
котао), одвојена струја и
комуналије, телефон, клима,
интернет. Одмах усељиво. 065
3347 305

РАЗНО

Кошење траве тримером
(договор), продајем фиат „Палио“
караван 1.6 ТНГ, 1999. год., ланчану
електричну тестеру BOSCH (AKE 40S)
нову , продајем бицикл МC KENZI 21
брзина. Тел. 064/19-55-269.
Продајем замрзивач Горење
240л, вертикалан (145 х57 цм),
модел „ZО 102- LUX“ у радном стању
потребна замена термостата. Цена
5.000 дин. Тел. 064/163-0118.
Продајем два трпезаријска
ормана, дводелну судоперу, кауч и
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два тв сточића. Тел 061/18-44-316.
На продају два бицикла. Тел.
064/700-24-94.
Часови немачког језика (Бела
Црква), припрема за полагање А1,А2,Б1
испита на Гете институту. Тел. 013/853783.
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 Заовине. Тел. 063/384430.
Продајем тросед на развлачење
у француски лежај, мању троделну
витрину са гардеробним орманом, више
врста фотеља. Тел. 807-793 и 063/1871673.
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. 061/60496-46.
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. 069/62-6699 ; 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 делови 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 832027.
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. 063/18716-73 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. 064/477-2840 и 069/ 290-69-53.

На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге 800W, еко
– чисто. Тел. 065/33-55-343.
Продајем електрични котао
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен,
гаранција до децембра 2017.
произвођач ИМПРО. Тел. 065/33-55343
Продајем
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. 065/803-1606.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34410.
На продају казан 100 л. за
ракију, са мешачем превртач и
табакерка у одличном стању. Цена
450€. Тел. 066/216-216.
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
Трофазни
електромотор,
мотор од веш машине „Горење“
комбинезон и прслук за ловце
и риболовце нов, патике за
рукометаше нове. Тел. 064/390-6276.
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. 826266.
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.
Тел. 065/20-30-750.
Продајем пластично буре за
купус од 120 л. коришћено једну
сезону. Цена 600 дин. Тел. 013/806527.
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. 064/11-95384 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. 061/18-44316.
На продају плински бојлер ДДГ,
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807793.
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. 064/16858-94.
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.
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.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
062/880-51-27.
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. 064/16858-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-02083-43.
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. 061/1844-316.
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. 064/33926-33.
На продају два хектара земље,
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. 064/33926-33.
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. 064-33926-33.
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. 064/429-0614.
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. 852209.
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. 064/12317-56.
На продају два дрвена
трокрилна прозора и двоја врата,
дрвена, собна, са штоковима, добро
очувана. Повољно. Тел: 064/5983898
Издајем лежаје – преноћишта
за раднике. Уредно. Тел. 064/37409-98.
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.
Продајем дечији дрвени
креветацса два мадраца добро
очуван. Тел. 064/186-52-44.
Вршим израду нових купатила
и реновирање старих купатила
пластичним цевима. Тел. 013/871092 и 061/ 635-00-55.
Издајем лежајеве ноћења за
раднике. Уредно. Тел. 064/374-09-98.
Продајем моторе који су у ауту
од реноа 5, голфа2 бензинца, југа
флориде и заставе 101. Тел. 063/275986.
Потребна жена до 40/175
згодна, добре нарави, Немцу (75) за
друштво. 100 дин. сат (зими може и
у Берлину за 3 месеца). Молим смс
064/360-33-75.
Продајем култиватор, писаћи
сто, судоперу, мали плакар- орман
за одлагање гардеробе. Тел. 063/7085-735.
Помагала би старијој особи. Тел.
064/288-03-47.
Поштена и вредна жена
служила би старије особе и радила
по кућама. Тел. 061/643-15-56.
На продају оџачки круњач
(крупара) за кукуруз црвене боје
у исправном стању. Цена 100 евра
није фиксно. Тел. 069/290-69-53.
Продајем трпезаријски сто
и две баштенске гарнитуре. Тел.
063/199-91-11.
Неговала би старију особу и
помагала у кућним пословима.
Имам искуство. Тел. 064/288-03-47.
Помагала би старијој особи у
кућним пословима и неговању.
Продајем трпезаријски сто и четири
столице. Тел. 064/288-03-47.
На продају половна, очувана,
кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел.
064/123-17-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година за
дружење. Тел. 064/168-58-94.
Продајем две бутан боце 3 и 5
кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и

заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл „рог“ . Повољно. Тел.
064/168-58-94.
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара, лисичје
крзно, крзнену бунду, патике кожне
мушке бр.43 два пара, фиксни
телефон 3 ком. исправна и кауч. Тел.
064/168-58-94.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2
ком. Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18
реди запрежна преправљена на
трактор. Сејалица је у Загајици.
На продају улазна врата
храстова 3 ком, 3 прозора
двокрилни 120х140 са вакуум
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60,
ново. Тел. 831-667.
Продајем замрзивач „горење“
240 л. усправан са пет преграда у
радном стању, потребна замена
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел.
064/ 163-01-18.
Продајем кровни ауто шибер.
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем:
усисиваче,
Цептер шерпе (6 л), кофи
мејкер, машину за судове за
6 комплета, машиницу за мак
и ручну сецкалицу за поврће.
Тел. 060- 0- 833- 939.

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 ЈУГО-55/1997 за
делове, мотор одличан, предња
хауба, блатобрани (леви/десни),
вратазадња, шофер шајбна
и остала стакла, седишта,
тапацирунзи и остали делови.
Тел. 064/163-0118.
.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. 060/55515-67.
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. 013/806940 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.
Продајем
мопед
орион-гизмо електроник 49
цм3 у возном стању трајно
регистрован, потребна замена
карика! Цена 100€. Тел. 064/16301-18.
Продајем JAWU TS 350 у
деловима може да се поправи.
Тел. 013/845-037.
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БЕСТСЕЛЕР МИРЈАНЕ БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ „ДНЕВНИК СРПСКЕ ДОМАЋИЦЕ“

РОМАН ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
„Дневник српске домаћице“ један је од
највећих српских бестселера у последњих
педесет година.
„Дневник српске домаћице“, роман Мирјане
Бобић Мојсиловић, који је до сада доживео преко
педесет издања и преведен на италијански,
француски и словеначки језик, представља
својеврсну колективну аутобиографију неколико
генерација: ово је књига за наше родитеље, нас
и нашу децу – романтично, духовито и потресно
сведочење главне јунакиње Анђелке о срећном
детињству у Титовој Југославији, збуњеној
младости осамдесетих, откривању политичких
страсти деведесетих и болном трежњењу после
бомбардовања.
У питању је роман који се памти и којем се радо
враћамо.

КУЛА И ЛАГУНА ВАС НАГРАЂУЈУ

ОСВОЈИТЕ КЊИГУ „ДНЕВНИК
СРПСКЕ ДОМАЋИЦЕ“

Вршачка кула и Издавачка кућа Лагуна
награђују књигом „Дневник српске
домаћице“ ауторке Мирјане Бобић
Мојсиловић, прва два читаоца која
се јаве на и-мејл адресу citajmokulu@
gmail.com. Ваше и-мејлове очекујемо
до среде, 26. јула у 12 часова. Потребно
је да у и-мејлу наведете своје личне
податке, а редакција ће најбрже читаоце
контактирати поводом преузимања
награде.
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„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ 88, 6. АПРИЛ 1982.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Иако временске прилике ових дана иду донекле на
руку ратарима, пролећна сетва још није отпочела. Пре
свега, реч је о неузораним свим површинама обрадивог
земљишта. Према подацима од средине марта у вршачкопландиштанском комбинату „Агропанонија“ дубоко орање
је обављено на безмало 30.000 хектара, што је 70 одсто од
укупних површина. Ипак, а зависно и од времена, неузоране
површине све су мање, јер људство са целокупном
расположивом механизацијом ради даноноћно.
Иначе главобоље овдашњим ратарима задаје несташица
заштитних средстава. Веома сложена је ситуација и с нафтом,
а с обзиром да је сваки тренутак драгоцен, чине се напори да
се несташица не осети.
Наиме, на нивоу Задружног савеза Војводине и
Координационог одбора за сетву у Покрајини, сачињени
су друштвени критеријуми за добијање нафте. Овде се
подразумева и снабдевеност нафтом индивидуалних
пољопривредних произвођача. Незадовољавајуће стање је
и са резервним деловима.

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”.

НАФТА – ПРОБЛЕМ БРОЈ ЈЕДАН

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17., БРОЈ 281, 13. МАЈ 1992.

ПОШТЕЊЕ НА ПРВОМ МЕСТУ

Вршчани могу бити поносни поштењем,
несебичношћу, дружељубивошћу и обзирношћу који
јрасе многе наше суграђане. А да је тако, потврђује
и најновији пример у коме је главни учесник Климе
Чечовски, радник Железничке станице Вршац.
Крајем прошлог месеца Чечовски је нашао
новчаник једне ученице другог разреда Хемијске
школе у Вршцу у коме је , поред личне карте, било и
нешто новаца, као и других личних ствари. Поштен
Климе је без оклевања, пошто је у личној карти видео
адресу ученице, отишао њеној кући и родитељима
предао нађени новчаникса недирнутим садржајем.
Родитељи су са захвалношћу примили новчаник и
почастили су Чечовског.
Ово, међутим није једини случај када је овај
наш суграђанин доказао и показао своје поштење.
Пре извесног времена он је такође на железничкој
станици, пронашао торбу у којој је било ни мање
ни више него 25.000 немачких марака. И ове паре је
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27., БРОЈ 514, 9. АВГУСТ 2002.

У ВЛАЈКОВЦУ ЗБОГОМ КОЦКИ

Неимари „Војводина пута „ ових дана уклањају
са трасе саобраћајне деонице кроз Влајковац
вишевековну коцку. Уместо ње пут ће залити
асфалтом. Реч је о реализацији програма републичке
Дирекције за путеве из чије се касе и финансира ова
инвестиција .На прилазима Вршцу из Београда и
Зрењанина напокон су надлежни поставили табле са
натписом града на месту украдених пре више месеци.
Можда је уз њих могла да се постави још једна са
добродошлицом и грбом Вршца као што је то урађено
у многим градовима.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (80)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XII ОДЕЉАК
1778-1790.

Непрекидно
повећавање места изазвало је
млогу новину у администрацији
обојих општина. Како су се
послови све већма гомилали,
општински су чиновници боље
дотирани. Год. 1781. кнез у
Српском Вршцу имао је 150 фор.,
касир 80, а 6 сузаклетника сваки
по 20 ф. год. плате. У Немачком
Вршцу пак добијао је кнез 60 фор. а
сваки од двојице градоначелника
по 15 ф. год. плате. Од 1779.
постојао је у Српском Вршцу један
бележник и један судски писар.
Први, као виши чиновник, добијао
је 1781. – 100 ф., а други само 60
ф. год. плате. И у Немачком Вршцу
заведено је 1779. бележништво,
а отправљао га дотањи судски
писар уз 30 ф. год. плате. И тек од
1784., према неком жупанијском
закључку, добијао је овај, заједно
са депутатом, станарином и
регалијама, за оба места годишње
100 ф.. Буџет обојих општина за
1781. био је овакав: Српски Вршац:
Примање: 6801 ф. 02 н., Издавање:
6751 ф 42 н. Сувишак: 49 ф. 20н.
Немачки Вршац: Примање: 1253
ф 37 н Издавање: 1238 ф. 16 н.
Сувишак: 15ф. 21 н.1).
„Контрибуције и стабилне
провенте“ плаћао је 1782.
Немачки Вршац 9407 ф 39 1/4н., а
Српски Вршац 11.094ф. 34 2/4 н,
свега 20.501 ф. 73 ¾ н 2).
Десетак на вино плаћао је
1779. Немачки Вршац 2.345 ф. 42
н., а Српски Вршац 2.040 ф. и 45н.
Исте године плаћено је порезе
у Немачком Вршцу на 98, а у
Српском Вршцу на 100 ракијских
казана 3).
Значајно по ову периоду
јесте једно ванредно хумано
дело једног становника Српског
Вршца . Наиме, овдашњи трговац,
Василије Димитријевић, прозван
Деметровић, који је умро 23.
августа 1779, оставио је закладу
од 2 куће и 5000 г. на издржавање
сиромаха ист. прав. вере. Једна
од ових кућа налази се у порти
1)
Општин. рачун Срп. Вршца из
год. 1781, и општ. рачун Нем. Вршца из истог
времена
2)
Архива финансијске управе у
Тамишграду, фасц. „Werschetyer Regulirung

ДОБА ЈОСИФА II

катедралне цркве. Она носи
плочу, на којој је забележено
ово доброчинство, друга кућа је
некадањи српски благодетни дом,
у коме су данас смештене српске
школе. Како ова здања доносе
више хасне ако се издају под закуп,
него ако се директно употребе
на цељ, ради које су завештана,
црквена општина, као власница
ове закладе, сазидала је доцније
из прихода закладних, крај
новог српског гробља, нарочити
благодетни дом за сиромахе,
у ком се 12 сиромаха потпуно
издржавају. По жељи племенитог
завештача, осиротели трговци
имају првенство на уживање ове
милостиње.
Када је у лето 1778. букнуо
баварски рат за наслеђе,
хусари из пука Антона грофа
Калнокија бр 2. који су били
овде у гарнизону, напустише
Вршац и са својим пуковником,
одоше у Чешку да се придруже
војсци Ф.М. Лаудона. Место њих
Вршац је добио, 1779. једно
одељење киразира из регименте
херцега виртембершког бр. 11.

Ова регимента била је пре тога
у Моравској, пошто је најпре
такође суделовала у баварском
рату за наслеђе. Она је, све до
1814. давала војнике за вршачки
гарнизон.
24. јуна 1781. појави се пожар
у Српском Вршцу у некадањој
коморској
свилари,
поред
владичанског двора. Потпомогнут
силном буром и необичном
сушом, пожар овај сагорео је
24 куће које у српској, које у
немачкој општини. У Немачком
Вршцу пожар се простирао
правцем данашње Месићке
улице, по првој (господској),
другој (белоцркванској) и трећој
(остхајмерској) улици 4).
Год. 1782. 15. јула силан скакавац
беше притиснуо вршачку околину.
Наваливши на кукурузе с немачке
стране, скакавци потреше све,
тако, да иза њих не остаде ни
зрна ни тулузине. 5) Значајно је
по оно време, да су, 28. октобра
исте год., по читавој тамишкој
жупанији држана молебетвија,
ради прогонства скакаваца. 6)

1795.“
3)
Процена на год. 1781. у архиви
финансијске управе у Тамишграду.
4)
Chr. Baumann’sche Aufzeichnungen
5)
Исто дело

6)
архиве

Акта из овдашње владичанске

8)
str.12.

Упореди А. Vaszits: Denkschrift etc.
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ИСТРАЖИВАЊЕ

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Нигде нема те, Јелена Бачић
Алимпић

2. Водич кроз љубавну историју
Београда, Ненад Новак Стефановић
3. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
4. Последња жртва, Тони Парсонс
5. Мој не тако савршени живот, Софи
Кинсела

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Изванредни изговори (и друге
добре ствари) – Том Гејтс, Лиз Пишон

ПОГЛЕД ИЗ ДЕЧЈЕГ УГЛА НА
СЛИКУ ВАН ГОГА

Холандски
психолози
недавно су објаснили у чему
је разлика између визуелног
доживљаја информација код
деце и одраслих. Као објекат
посматрања изабрана је слика
„Пејзаж у сумрак” чувеног
Холанђанина Винсента ван Гога.
У
музеју
холандског
постимпресионисте
у
Амстердаму деветоро деце у
доби 11-12 година и 12 одраслих
особа посматрали су његову
слику уз помоћ посебног
уређаја који је бележио
промене правца гледања.
Потом
је
учесницима
испричана историја платна
великог сликара.
Утврђено је да су деца прво
разгледала светле детаље
на платну, оне који упадају у
очи, велико тамно дрвеће на
светлој позадини или кућу у
позадини. Одрасли су више
били заинтересовани за делове
платна где се најочигледније
испољавају
познате
карактеристике Ван Гогове
ликовне технике.
Затим
су
учесници
експеримента
саслушали
„лекцију” о слици и када је
предавач рекао да је на делу
платна на којем је насликано
сено сачувана зелена боја
коју је уметник користио за
други пејзаж, пажњу деце, за
разлику од одраслих, нагло је

привукао овај детаљ. Професор
Франческо
Вокер,
вођа
истраживачког тима, тврди да
на овај начин деца показују
способност да се са једне врсте
пажње брзо пребаце на другу.
Психолози су утврдили да
постоје две врсте пажње –
прва коју су условно назвали
„одоздо – на горе” када човек
користи основне податке и
фокусира пажњу на најсветлије
објекте. Овај тип пажње често
је присутан код деце и због
тога њих привлаче упадљиве
светлеће рекламе или светао
отисак на мајици непознате
особе, пише Раша тудеј.
Други тип пажње научници
су назвали „одозго – на доле”,

где се информација коју човек
прима обрађују на основу
већ познатих чињеница и
човек сам одлучује на шта ће
да усмери пажњу. Овај тип
пажње карактеристичан је за
одрасле особе с тим што се са
годинама умањује способност
коришћења првог типа.
Када су деца први пут видела
слику Ван Гога она тада ништа
нису знала о уметнику и за њих
је пејзаж великог сликара био
само скуп обојених мрља. Након
што су одслушали „лекцију”
видели су дело славног
Холанђанина у сасвим новом
светлу. Одрасли су одмах на
слици почели да траже потврду
онога што су још раније знали о

специфичној техници сликања
Винсента ван Гога. Истраживачи
верују да, како одрастамо,
престајемо да видимо свет
онакав какав он јесте, већ све
почињемо да посматрамо кроз
призму сопственог искуства.
Тинејџери стари 11-12
година већ су довољно велики
да обрате пажњу не само на
светле објекте. Они, међутим,
још увек нису довољно одрасли
да их у томе омета тежак терет
животног искуства. Дакле,
они лако могу да прелазе са
једне врсте пажње на другу.
То значајно повећава њихове
когнитивне
способности,
сматрају холандски научници.
Извор: Политика

ИНОВАЦИЈЕ У СВЕТУ НОВЦА

ПРЕДСТАВЉЕНА ПЛАСТИЧНА НОВЧАНИЦА ОД 10 ФУНТИ

2. Маја – Причице за лаку ноћ,
Жилбер Делае, Марсел Марлије
3. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
4. Српске народне бајке, Група аутора
5. Урнебесна физика, Светислав
Пауновић, Бранко Стевановић, Игор
Коларов

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Ху си – Насеље

2. Борис Шток – Испод коже
3. С.А.Р.С. и Бишке – Диплома
4. Марија – Денс лајк ноубади’з
вочинг
5. Ничим изазван – Љуто небо

Централна банка Енглеске
представила је прву пластичну
новчаницу од десет фунти с
ликом енглеске књижевнице
Џејн Остин, која ће бити
пуштена у оптицај од 14.
септембра.
Новчаница је представљена

на 200. годишњицу од смрти
Остинове, а садржи ознаке
које ће помоћи слепим
и
слабовидим
особама
да је разликују од других
новчаница, преноси агенција
Ројтерс.
„Новеле Џејн Остин имају

универзални углед и данас
шаљу исто тако моћне поруке
као и онда када су први пут
објављене”, изјавио је гувернер
Банке Енглеске Марк Карни на
представљању новчанице.
Излазак новчанице у апоену
од десет фунти долази након

прошлогодишњег
увођења
у оптицај новчанице од пет
фунти израђене од полимера,
која је, према тврдњама
централне банке, трајнија и
тежа за фалсификовање.
Извор: Политика
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КУЛИН ЛЕТЊИ СПОРТСКИ СПЕКТАР

ОЛИМПИЈСКЕ СПОРТСКЕ ПРИЧЕ (4)
СКУПА ДРЕМКА

ПОБЕДА ЈЕ НЕ УДАВИТИ СЕ

Вим Есајас ушао је у олимпијске
анале као први човек који није успео
да постане први олимпијац у историји
своје земље.
Овај атлетичар је требало да
постане понос своје нације на ОИ у
Риму 1960. До тада Суринам никада
није имао олимпијца јер је тек годину
раније основао олимпијски комитет.
Есајас није добро разумео када му
почињу квалификације за 800 метара
или није добро обавештен како је
тврдио. Време до наводног почетка је
искористио да одрема.
Наравно
квалификације
су
одржане без њега, није дебитовао, а
његова земља је чекала осам година,
тачније до Мексико Ситија 1968. како
би коначно имала такмичара на ОИ.

Понекад ни медаља не значи успех
колико спектакуларан пораз. Сви који
су пратили Сиднеј 2000. са лакоћом
ће се сетити афричког пливача Ерика
Мусамбанија.
Пливач из Екваторијалне Гвинеје
је научио да се одржава на води
јануара 2000. већ у септембру је био
у олимпијском базену, који је видео

ПОРАЗ ЗБОГ ХРАНЕ
Бизарна ситуација на ОИ у Берлину
1936. Наиме јужноафрички боксер
Томас Хамилтон Браун је утеху због
пораза потражио исте вечери у
храни.
Вероватно за столом га је затекла
вест да је дошло до грешке у бројању
и да је у ствари победио.
Тако се накнадно пласирао у
наредно коло, али је већ сутрадан
изгубио службеним резултатом. Он
је прешао тежински лимит, наредног
дана на мерењу је имао вишак
килограма па је изгубио без борбе.

НАЈВЕЋА КРАЂА У ИСТОРИЈИ
БОКСЕРСКИХ ТУРНИРА

Победа је не удавити се - Ерик
Мусанбани
први пут у животу.
Постао је херој, успео је да заврши
трку на 100 метара са невероватним
минутом заостатка, али свеједно,
прибавио је симпатије света. Нисмо
га видели у Атини, није добио визу.
Занимљиво да је Мусанбани
сада тренер пливача Екваторијалне
Гвинеје.

РВАЧКА ПАТ ПОЗИЦИЈА

Највећа
крађа
у
историји
боксерских турнира, а није да их није
било, догодила се 1988. Када је судија
подигао руку Парк Си Хуну у финалној
борби у средњој категорији на ОИ у
Сеулу ни њему самом није било јасно.
Сви који су гледали ту борбу
сећају се шока у дворани и славља
јужнокорејских званичника. Са друге
стране ринга је био касније велики
професионални шампион Рој Џонс
Јуниор. Он је задао најмање три пута
више удараца ривалу који је једва
стајао на ногама.
Ипак и поред силних протеста
Американаца, МОК је остао при
одлуци да не поништи борбу, а
независна истрага је тек десет година

Пат позицију виђамо у шаху,
међутим да ли сте помислили да је
таква ситуација могућа у рвању.
Десило се то у Минхену 1972. Наиме
двоструки олимпијски шампион Рус
Александар Медвед није могао ништа
Американцу Крису Тејлору.
Разлог је сасвим прозаичан,
шампион није могао да помери
Тејлора који је био тежак око 190
килограма, готово 90 тежи од свог
много вештијег ривала. Медвед је
покушавао све, али смо практично
имали пат позицију.
Дилему око победника разрешио
је турски судија који је Американцу
одузео поен због пасивности. Тејлор
је ипак освојио бронзу, касније
ушао у професионално рвање, а
преминуо је од срца у 29. години. Две
године раније се због здравствених
проблема повукао из ринга.

НАЈВЕЋА ОЛИМПИЈСКА
ВАРАЛИЦА

Борис
Онишенко
заслужује
епитет једног од највећих варалица
на Олимпијским играма. Он је
у Монтреал 1976. дошао као
олимпијски шампион у пентатлону,
али се вратио осрамоћен.
Пријавили су га Британци који
су посумњали у његов мач, који
му је одузет приликом борбе са
британским
капитеном
Џимом
Фоксом. Наиме, совјетски такмичар
је модификовао своје оружје које
је показивало ударац иако није ни
додирнуо противника.
Наравно мач му је одузет, али
је он и са резервним лако добијао
противника. Ипак, после анализе
оружја којим је започео борбу, јасно
се видела његова намера да вара, па
је дисквалификован, а совјетски тим
се повукао са такмичења.
Избачен је из олимпијског села,
касније је отпуштен из Црвене
Армије, скинути су му чинови и
платио је новчану казну. Касније се
издржавао возећи такси по Кијеву.

Највећа крађа у историји олимпијског
бокса - Парк Си Хун
касније утврдила да су тројица судија
који су гласали за победу домаћег
такмичара били корумпирани од
стране организатора.
Након тога је промењен систем
бодова, а Парк Хи Сун се одмах након
ОИ повукао из бокса.

Рвачка пат позиција - Александар
Медвед

Сестре или браћа - Тамара и Ирина Прес

ПОЛА СРЕБРО - ПОЛА
БРОНЗА
Једна од најдирљивијих прича
о пријатељству виђена је на
Олимпијским играма у Берлину 1936.
Двојица Јапанаца, иначе добри
пријатељи Шухеи Нишида и Су Оеи,
иначе скакачи са мотком, делили су
друго место. Решење је било да се
такмиче за сребро у својеврсном
баражу, али су они то одбили, из
поштовања према овом другом.
Изгледа да су имали други план,
наиме, због олимпијске статистике
Нишида се сложио да узме бронзу, а
да Оеи добије сребро.
Када су се вратили у Јапан,
поделили су медаље на пола, а
онда су исковали нове, половину од
сребра, половину од бронзе у знак
вечног пријатељства и поштовања.

СЕСТРЕ ИЛИ БРАЋА ?
Никада две сестре нису тако
доминирале у атлетици као Тамара и
Ирина Прес из Совјетског Савеза. Њих
две су освојиле пет златних медаља
на две Олимпијаде, у Риму и Токију.
Тамара је била најбоља у бацању
кугле 1960. Ирина је славила у трци
80 метара са препонама.
Вратиле су се четири године
касније у Токију, Тамара је одбранила
злато у кугли, а успут је славила и у
бацању диска, док је Ирина остала
у историји као прва олимпијска
шампионка у седмобоју.
Међутим, оно што је изазивало
сумњу је њихов пол, искрено, више су
личиле на браћу, са дубоким гласом и
мушкобањастим изгледом. Случајно
или не повукле су се из атлетике када
је међународна атлетска федерација
почела да спроводи тестове две
године касније.
На прозивке из западног света
Совјети су одговарали да су
Американци љубоморни и да се
сестре Прес не такмиче јер им се
мајка разболела па су се повукле из
спорта како би је неговале.
Спортске. нет

СПОРТ

ПЕТАК • 21. јул 2017.

ВРШАЧКА КУЛА

2323

КО Ш А Р К А
ГОРАН ТОПИЋ, ЧЛАН СТРУЧНИХ ШТАБОВА СЕНИОРСКИХ КОШАРКАШКИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ:

СРБИЈА ЋЕ СЕ ВРАТИТИ У ЕВРОПСКИ ВРХ

Женска
репрезентација
Србије овог лета је на
Европском првенству
у Чешкој бранила
златну медаљу
освојену пре две године
на шампионату у
Румунији. Спортска
јавност у Србији била
је свесна да ће бити
тешко поновити
такав подвиг,
али је ипак била
изненађена раном
елиминацијом наших
девојака које нису
успеле да се пласирају
у четвртфинале.
Један од чланова
стручног штаба наше
селекције, скаут Горан
Топић, за “Вршачку
кулу” говорио је о
недавно завршеном
Европском првенству
у Чешкој, о атмосфери
у националном тиму
током шампионата,
као и о предстојећим
припремама мушке
репрезентације за
Европско првенство у
Турској.

Да ли је по Вама
елиминација Србије после
прве
фазе
Европског
првенства
изненађење
или је то тренутно стање у
српској женској кошарци?
-Изненађење
је
што
као
европски
прваци
нисмо успели да одржимо
континуитет
учешћа
на
великим такмичењима јер је
циљ био да будемо пласирани
до петог места. На тај начин
би се директно пласирали на

Горан Топић са Соњом Петровић

наредно светско првенство.
Али, опет, када се погледа
састав тима у коме није било
Данијел Пејџ због повреде,
Милице Дабовић и Дајане
Бутулија више не играју за
репрезентацију, док су Ана
Дабовић и Соња Петровић
дошле на шампионат са
повредама и од 50 дана
припрема тренирале су свега
десет. Композиција тима била
је драстично промењена
у односу на европско
првенство од пре две године
јер је и игра осталих играчица
умногоме зависила од игре
Дабовићеве и Петровићеве.

од репрезентације. Мислим
да се било ко нашао у улози
селектора не би ништа
битније променио у саставу,
јер то је, објективно, најбоље
што Србија има у женској
кошарци у овом тренутку.
Колико овај неуспех
на европском првенству
по Вама може да утиче
на даљу судбину српске
женске кошарке?
- Нисам приметио да
су играчице резигниране,
обесхрабрене
или
да
сумњају у себе и могућности
тима. Много им је жао због
неуспеха, али ниједна од њих

- Грчка има изузетно
квалитетан,
искусан
и
стабилан састав и њихов
пролазак у нашој Ц групи,
а и касније до полуфинала,
сигурно није изненађење.
Словенија
је
одиграла
интересантну
улогу
на
шампионату и била веома
близу проласка у други
круг.
Против
Словенки
јесмо остварили убедљиву
победу, али на терену то није
било тако убедљиво већ је
неизвесност трајала све до
последњих минута. Летонија,
која нас је елиминисала
у утакмици за пласман у

Стручни штаб репрезентације Србије: Горан Топић, први с лева
Колико
је
селектор
Стеван Караџић уопште
имао
могућности
да
надокнади минутажу два
таква аса у игри?
-Караџић
није
ништа
битније променио у саставу
који је пре две године освојио
злато и бронзу прошлог лета
на Олимпијади у Рију изузев
играчица које су се опростиле

није помињала опроштај од
репрезентације. Мислим да
ће Србија у сличном саставу
играти и за годину дана, уз
могућност уласка у тим неке
младе играчице. Ипак, то
највише зависи и од одлуке
Кошаркашког савеза Србије,
да ли ће продужити уговор
са селектором Караџићем
или ће можда указати шансу
неком другом ко ће имати
другачију визију. О томе се
за сада не прича, више ћемо
знати у наредном периоду.
Мислим да је важније да дух
репрезентације живи током
целе године а не само када
су акције окупљања за неко
такмичење.
Колико током сезоне
ФИБА дозвољава таквих
прилика за окупљање
репрезентација?
- У овом тренутку то је
велика непознаница не само
за нас већ и за целу Европу.
ФИБА жели да омасови
такмичења,
али
питање
је колико је клубовима у
интересу да пуштају играчице
на репрезентативне акције.
А за нас је довољно да се не
одазову играчице које играју
Евролигу и у тој ситуацији
смо већ потпуно другачији
тим.
Како би оценили расплет
ситуације у нашој групи
на европском првенству
и да ли је по Вама било
изненађења када је у
питању коначан пласман?

четвртфинале нема великих
звезда, али има одличан
тим, што се показало више
него довољно да се оствари
солидан пласман. Уопште
говорећи, само су нови првак
Европе Шпанија и стари
вицешампион
Француска
одскакале квалитетом док
су све остале селекције
уједначене и лако је могло
да се деси да поредак буде
и другачији. Подела медаља
је реална, Белгија је за многе
изненађујуће
освојила
бронзану медаљу, међутим
то је репрентација чије
играчице играју у Америци и
јаким европским тимовима.
После овог неуспеха
се тек види какав је
успех Србија направила
освајањем европске титуле
и олимпијске бронзе и
колико је заправо тешко
имати
континуитет
врхунских резултата.
- Можда је наша судбина на
овом европском првенству
могла бити и другачија да
смо рецимо одабрали да
уместо на Летонију и Шпанију
идемо на Русију и Турску. То
би се десило да смо рецимо
Словенију
савладали
са
мање од 16 разлике. Тада би
били трећи у групи и у мечу
за пласман у четвртфинале
играли би са Рускињама. Ми
смо Словенке победили са 19
поена разлике и тај тријумф
нам је обезбедио другу
позицију у групи. Радећи

скаутинг играчица свих тих
репрезентација стекао сам
утисак да би веће шансе
имали против Русије него
против Летоније а потпуно
сам сигуран да би имали
веће шансе против Турске
него против Шпаније. Али,
наравно, нема гаранција да
би сигурно прошли даље у
том случају.
Колико ти је било тешко
да се поново вратиш
женској кошарци?
- Морам да признам да
сам се за ових десетак година
колико не радим женску
кошарку мало одвикао од
ње, али није ми требало
пуно да се поново вратим
у тај ритам. Када се ради о
репрезентативном
нивоу
техничких
потешкоћа
у
смислу прибављања снимака
утакмица
потенцијалних
противника нема и све
савршено функционише. Што
се осталог тиче, практично не
постоји разлика у скаутирању
између мушке и женске
кошарке.
За тебе овог лета нема
одмора, следе припреме
за Европско првенство у
Турској. Када је окупљање?
Репрезентација
се
окупља у Београду 20.
јула,
следе
медицински
прегледи током прва два три дана, а потом се иде на
Копаоник где ће се радити
14 дана. Репрезентацију
потом
очекује
учешће
на
турнирима:
Хамбург
у
Немачкој,
Акрополис
Куп у Атини и Трофеј
Београда, а онда се путује у
Истанбул. Србија је у групи
Д са Великом Британијом,
Русијом, Турском, Белгијом
и Летонијом са којом играмо
први меч на шампионату.
Група није лака, потенцијално
изненађење
може
бити
Британија која има двојицу
НБА играча и неколицину која
студира у Америци. Морамо
бити максимално опрезни,
има много репрезентација
које могу бити потенцијална
изненађења. Најбољи пример
је селекција Чешке која је
са једним натурализованим
странцем,
Шилбом,
уз
Веселог,
Саторанског,
Пумпрлу има петорку која
сваког може да савлада. То су
осетили Хрвати на прошлом
европском
првенству,
а
такође и ја који сам скоро
завршио скаутинг Хрвата а на
полувремену сам морао да се
вратим да радим Чехе.
Ко су по Вама највећи
фаворити?
- Шпанци и Французи
имају стандардно добре
репрезентације,
Турци
су велики фаворити као
домаћини,
наравно
и
Литванци и Грци.
Шансе наше селекције?
- Имамо одличне играче,
одличног селектора, уигран
тим, мислим да можемо
далеко.
Б.Ј.
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