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

Национална служба за запошљавање 
филијала Вршац организовала је 2. Сајам 
запошљавања у Хотелу Србија, 31. октобра, који 
је био изузетно посећен. На Сајам је позвано 
укупно 1.271 лице незапослено са евиденције 
овдашње Филијале, а шансу за посао имало је 
156 људи различитих занимања.

-Представиле су се 34 фирме са укупном 
потребом за запошљавање 156 лица, рекла 
је Наташа Вулић, директорка Националне 
службе за запошљавање Филијале Вршац 
поздрављајући учеснике Сајма. На евиденцији 
укупно имамо 9.281 незапослених лица, од 
тога 4.489 су женског пола и то: Град Вршац  
4.795 лица, Општина Бела Црква 3.208 лица 
и Општина Пландиште 1.278 лица. Последње 
три године тренд је смањивања незапослених 
лица на евиденцији. Посматрајући исти период 
прошле године, на евиденцији имамо 1.510 
незапослених лица мање. На евиденцији и даље 
имамо највише неквалификованих лица - 4.161 
укупно, од тога у Вршцу 2.028, Белој Цркви 1.544 
и Пландишту 589 лица. Просечна старост лица 
на евиденцији је 40,90 година. 

Према речима директорке Вулић, на Сајам 
је позвано 1.271 лице са евиденције у складу 
са траженим занимањима, а на Сајам су, такође, 
могли  доћи и запослени који траже промену 
запослења. 

-Занимања која се траже су: фармацеути, 
књиговође, радници у производњи, 
електричари, продавци, пекари, веб дизајнери, 
фризери, радници у обезбеђењу, шивачи, агенти 
осигурања,кувари,  конобари и економисти 
без радног искуства, истакла је Вулићева. 
Захваљујем се свим послодавцима на учешћу 
на Сајму и доброј сарадњи коју имамо, а 
незапосленима желим срећу и да се у што 
бољем светлу представе послодавцима.

У име Града Вршца присутнима се обратио 
Мирослав Ступар, члан Градског већа задужен 
аза привреду, који је, између осталог, рекао:

- Град Вршац се, заједно са 
Националном службом, укључио у активности 
око побољшавања услова запошљавања. 
Сигурно да никоме није драго да имамо 
овако велики број незапослених и Град, кроз 
ове активне мере и својим средствима и 
заједничким радом, покушава да нађе решења 

да се што више наших суграђана запосли. 
Град ће доста тога покушати да уради и кроз 
могућности за подршку бизнису, јер нове акције 
наших и страних инвеститора једино могу да 
доведу до повећања броја запослених и до 
решавања највећег проблема великог броја 
наших суграђана. 

Ступар је изразио уверење да ће заједничким 
активностима Града и Националне службе за 
запошљавање број незапослених бити смањен, 
а учесницима Сајма пожелео је да пронађу свог 
послодавца и посао.

-Похвалио бих одличну сарадњу коју 
Град Вршац има са Националном службом 
за запошљавање Филијалом Вршац, а ја сам 
сведок да та сарадња напредује и доводи до 
побољшања привредног окружења, рекао је 
Драган Сикимић, заменик генералног директора 
Националне службе за запошљавање, 
отварајући Сајам запошљавања. То ће довести 
до већег запошљавања код постојећих фирми и 
привлачењу нових инвестиција. 

Сикимић је подсетио да су ефекти сајмова 
запошљавања видљиви током наредних 6 
месеци и похвалио ефекте претходног вршачког 
Сајма, одржаног 29. марта. На поменутом Сајму 

било је  укупно 415 радних места у понуди, од 
тога је број лица који су се запослили у року од 6 
месеци од Сајма 346. 

- Филијала Вршац је, од почетка 
године, имала укупно исказану потребу за 
запошљавањем за 1.123 радних места, што 
је далеко више од планиране квоте коју смо 
добили, нагласила је за „Кулу“ директорка Вулић. 
Филијала је о потребама за радним местима 
директно путем саветника обавестила укупно 
9.134 незапослена лица (9.134 обавештења).  
Укупно запослења од почетка године је било 
7.586, односно пријава у радни однос.

Директорка Вулић је истакла да је што се 
тиче активних мера запошљавања укупно 
ангажовано 210 лица,у јавним радовима 
106 лица, субвенцију за самозапошљавање 
добило је 65 лица који су регистровали фирме, 
субвенцију послодавцима за запошљавање 
лица из теже запошљивих категорија дато је за 
75 лица, у стручну праксу укључено је 41 лице и 
укупно је запослено 86 лица са инвалидитетом, 
од тога уз помоћ  активних мера запошљавања 
48 лица.

Ј.Е.

Акција Удружења „Параквад ВШ“ поново је 
уродила плодом. Од сакупљених пластичних 
чепова купљена је тоалетна колица, а 
„Параквад“ је ово помагало поклонио вршачком 
Геронтолошком центру за његове кориснике. 
Помагало је уручио Драган Виторовић, 
председник „Параквада ВШ“,  в.д. директору 
Геронтолошког центра Анђелији Кручичанин. 
Уручењу је присуствовала Татјана Николић, 
чланица Градског већа задужена за социјалну 
заштиту и здравство.

-Са задовољством констатујем да смо купили 
још једно помагало захваљујући учесницима 
наше акције „Сакупи хумани чеп“, рекао је 
Виторовић. Скупили смо 340.000 пластичних 
чепова, што је велика количина, и купили 
смо тоалетна колица. Драго нам је да ћемо 
нашим најстаријим суграђанима, корисницима 
Геронтолошког центра, да уручимо ово 
помагало.

Виторовић је похвалио Геронтолошки центар 
чији су корисници и запослени сакупили велику 
количину пластичних чепова. 

-Част ми је и задовољство што, у име Града 
Вршца, могу да подржим једну акцију овог типа 
у коју су укључени сви наши суграђани и који, 
прикупљањем чепова, помажу ову хуманитарну 
акцију, рекла је чланица Већа Николић. Драго 
ми је да се наша удружења отварају према 
грађанима и не пружају услуге само својим 
члановима и корисницима, да су препознали 
потребе наших становника. Сарадња грађана 
са удружењима је потребна и добродошла на 
обострано задовољство и потребно је и даље 
радити на том унапређењу.

Чланица Већа Николић позвала је суграђане 
да се придруже хуманитарној акцији „Параквада 
ВШ“ , да чепове донесу у сакупљачке јединице 

које су распоређене по целом граду и на тај 
начин помогнемо онима којима је помоћ 
потребна.

-Желим да се захвалим Удружењу „Параквад“, 
локалној самоуправи и грађанима који су 
подржали ову акцију, на овој донацији која 
нама много значи, јер Геронтолошки центар 
има кориснике којима ће помагало добро доћи, 
рекла је директорка Кручичанин. У дефициту 

смо са таквим помагалима, срећни смо што смо 
ми изабрани да нам донирате ово помагало. 
Учествујемо у акцији сакупљања пластичних 
чепова и то ћемо чинити и даље.

Директорка Кручичанин уручила је 
захвалницу председнику „Параквада“ и 
нагласила да је Геронтолошки центар наставити 
да подржава хуманитарне акције овог удружења.

Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ АКЦИЈЕ „САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП“

ДАР ПАРАКВАДА ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

ДОНАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ

ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР ДОБИО 
КОМБИ ВОЗИЛО

Геронтолошки центар Вршац добио 
је комби возило од Министарства за рад, 
запошљавање и социјалну политику 
Републике Србије. Министарство је 
расписало конкурс за доделу средстава 
преосталих у буџету на крају године, а 
социјалне установе конкуришу за оно 
што им је  неопходно. 

- Ми смо аплицирали за једно 
комби возило код Министарства 
за рад, запошљавање и социјалну 
политику Републике Србије, каже 
Анђелија Кручичанин,в.д. директор 
Геронтолошког центра Вршац. Овакво 
возило нам је било непходно за превоз 
наших корисника везано за више 
дестинација како бисмо им омогућили 
излазак из дома. Тако смо успели да 
добијемо комби возило 8+ 1 седишта. 
Возило је тренутно у предрегистрацији, 
свеже је стигло и чекамо пренос 
средстава и регистрацију. Када се то 
заврши возило ћемо моћи да пустимо 
у промет. Осим за наше кориснике, 
овим комби возилом покушаћемо да 
помогнемо у превозу и неком од наших 
суграђана.

Руководство Геронтолошког центра 
максимално се труди да ниво услуга 
корисника подигне на виши ниво. Тако 
је овог лета уређен део дворишта, 
направљен је леп кутак за одмор и 
боравак на отвореном. Постављен је 
мобилијар, надстрешице, а недавно је 
овај простор ограђен.

- Простор је ограђенда би се 
сачувао,  како се, током ноћи, не би 
злоупотребљавао, уништавао, али 
је сваког дана отворен до 22 сата за 
кориснике Геронтолошког центра и 
за све суграђане. Могу сви да дођу, 
прошетају, поседе овде, и студенти, 
гимназијалци, као и сви остали 
суграђани кадгод пожеле. 

Директорка је похвалила сарадњу са 
локалном самоуправом и руководством 
Града Вршца који пружају подршку 
свакој акцији Геронтолошког центра 
Вршац.

- злазе нам  у сусрет и код свих 
текућег проблема, тако да имамо 
изузетно добру сарадњу и подршку 
градоначелнице Драгане Митровић, 
чланова Градског већа и свих структура 
локалне самоуправе, истиче директорка 
Геронтолошког центра Вршац.

Корисници ове вршачке установе 
задовољни су условима боравка и ни 
мало се не кају што су одлучили да овде 
проведу старе дане. Гојко Радојчић 
из Старог Леца и Ева Лаврош кажу да 
немају никаквих примедби и да им је 
лепоу Геронтолошком центру.

Ј.Е.

Добри резултати вршачке филијале националне службе за запошљавање: Наташа Вулић, директорка филијале на 
отварању јесењег Сајма запошљавања са Мирославом Ступаром и Драганом Сикимићем.

НА САЈМУ ЗАПОШЉАВАЊА РАДНИКЕ ТРАЖИЛО 34 ПОСЛОДАВЦА

СИКИМИЋ: ОДЛИЧНА САРАДЊА ВРШЦА И 
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

„Параквад“ поклонио помагало корисницима Геронтолошког центра

Комби возило, донација републичког 
Министарства Геронтолошком центру
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У ПРИПРЕМИ ЈЕ ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА 
ДЕЛА КОРИТА МЕСИЋА У ЦИЉУ 
ЗАШТИТЕ ВРШЦА ОД ПОПЛАВА

ИЗРАЂУЈЕ СЕ 
СКРАЋЕНИ 

АКЦИОНИ ПЛАН 
РАСЕЉАВАЊА
У току је припрема пројекта заштите 

града Вршца од поплава, уређењем 
дела корита потока Месић од Вршачког 
канала, поред Вршачког језера до Mале 
Cркве односно до АМСС. 

Овај пројекат спроводе град 
Вршац, Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Републичка 
дирекција за воде, ФЕР Пројекат и 
Јавно водопривредно предузеће „Воде 
Војводине“. 

Дана 10.10.2017. године начињен је 
снимак потока Месић и његових обала 
из ваздуха, те се овим даном обележава 
почетак активности.

Бележећи овако затечено стање, 
даном објаве овог обавештење, наступа  
тзв. мораторијум или датум пресека. 
Обавештавају се и моле сви грађани да 
се уздрже од свих активности у виду 
било каквих улагања, постављања 
привремених или зидања трајних 
објеката, садње биљака и дрвећа  у 
кориту потока, на његовим обалама, као 
и на насипу. Улагања и издаци учињена 
након  датума пресека биће уклоњени 
без накнаде.

Радови ће се изводити почев од 
фебруара 2018. године и трајаће 2 
године.

У току трајања радова грађанима 
ће поред редовних институционалних 
оквира, правних лекова, инспекцијских и 
других државних органа на располагању 
бити и Жалбена комисија, која ће бити 
основана за овај пројекат и служиће 
локалном становништву као механизам 
који ће спречити, ублажити отклонити 
или компензовати евентуалне 
последице услед утицаја пројекта. 
Жалбена комисија ће бити састављена 
од 3 члана, по једног представника даће 
град Вршац, локално становништво и 
јединица за имплементацију пројекта. 
Детаљи о надлежностима, саставу, 
начину и месту подношења жалбе 
биће објављени накнадно, истицањем 
брошура и обавештења на огласној 
табли Градске управе као и у месним 
заједницама.

У циљу што бољег сагледавања 
утицаја које овај пројекат може имати 
на живот становништва и имовину 
израђује се Скраћени Акциони План 
Расељавања, који ће садржати податке 
о пројекту, одговорним лицима, 
утицајима, начину утврђивања накнаде 
за евентуалне губитке односно штету 
која настане у току извођења радова 
и сл. Овај план ће се ослањати на 
национално законодавство, најбољу 
праксу и Оперативне Политике Светске 
Банке ОП 4.12. Молимо вас да тиму 
који буде обилазио терен и прикупљао 
податке у ову сврху пружите неопходну 
помоћ и информације. 

Желимо да са вама као партнерима 
отпочнемо имплементацију овог 
значајног Пројекта, заштитимо град 
Вршац, становнике и њихову имовину 
од поплава и тиме допринесемо 
очувању животне средине и  квалитета 
животних услова.

Град Вршац, 
Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде и 
ЈВП „Воде Војводине“

Ненад  Барош, председник Скупштине 
ГрадаВршца заказао је 17. седницу за 31. 
октобар, а позиву се одазвало 35 одборника 
актуелног сазива. Након пар предлога 
одборника опозиције који нису наишли на 
подршку, усвојен је дневни ред на коме се 
нашло десет тачака.  На предлог председника 
Скупштине Бароша са дневног реда скинута 
је допуна Одлуке о усклађивању оснивачког 
акта ЈКП „Други октобар“ са Законом о јавним 
предузећима, а као последња, десета тачка 
стављено је именовање директора поменутог 
комуналног предузећа.

Највише расправе изазвао други 
ребаланс буџета

Прва тачка било је доношење Одлуке о 
другом ребалансу буџета Града Вршца за 2017. 
годину.  Одборнике је о ребалансу буџета 
детаљније обавестила Вања Радека, начелница 
Одељења за буџет и финансије Града Вршца. 

- Овај други ребаланс не доноси 
суштинске промене од оног што је било 
дефинисано досадашњим одлукама о буџету 
за ову годину, нагласила је Радека. Основни 
разлози за приступање изради другог 
ребаланса буџета је усклађивање прихода и 
расхода са стварним стањем и да се преусмере 
одређена средства са једне стране на другу како 
би несметано функционисали до краја године. 
Усклађивање је морало да се уради јер смо 
имали ликвидацију два предузећа, а у ребаланс 
је укључен и део добити од прихода који је 
остварило Јавно комунално предузеће „Други 
октобар“ у износу од око 44,7 милиона динара 
да ће се уплатити у буџет Града Вршца.  Обим 
буџета другим ребалансом утврђен је на нивоу 
2.198.000.000 динара, што је за око 22 милиона 
мање, а укупан буџет износи 2.363.339.394 
динара. Ту су укључена и средства од других 
нивоа власти која су ове године добијена преко 
буџета Града. Буџетом је планиран дефицит 
око 241 милион и у целини ће се покрити из 
примања од задуживања од банака и делом из 
пренетих неутрошених средстава. 

Радека је истакла да ће убудуће буџетске 
ставке бити прегледније приказане, 
садржајније, јер је Град Вршац ушао у програм 
10 општина које су конкурисале код Сталне 
конференције градова за стручну подршку у 
програмскомбуџетирању. Вршац је аплицирао 
за поменути пројекат и ушао је у десет одабраних 
градова у конкуренцији од 41 општине.

У расправи су учествовали одборници 
опозиције: Горан Николић и Биљана Јеличић, 
одборници „Доста је било“, Драгана Ракић (ДС), 
Славица Стоисављевић (СПС) и самостална 

одборница Драгица Станојловић. Њихове 
замерке биле су усмерене на дефицит буџета 
и његово покривање позајмицама банака, на 
мала издвајања за пољопривреду (0,1 одсто 
буџета), на нераспоређена средства добијена 
од Републике за штету од поплава од пре 2 
године. Станојловићева, Јеличићева и Николић 
су похвалили опредељење Вршца везано за 
програмско буџетирање.

-Инвестиција везана за базен није 
промењена нити за један динар, предвиђено је 
120 милиона из кредита, донели смо одлуку да 
се задужимо за ову инвестицију, и 25 милиона из 
кредита који је подигнут у 2016. години, што је 
укупно 140 милиона, рекла је градоначелница 
Драгана Митровић одговарајући на питања 
одборника опозиције и подсетила да је поново 
урађена пројектно - техничка документација 
због видљивих недостатака. Ова позиција је 
остала идентична у односу на први ребаланс. 
Када је реч о расподели средстава за штете 
од поплава, све је извршено. Преостали 
део средстава, која смо ми затекли из 2015, 
расподелили смо пољопривредницима на 
основу донетих решења. 

Градоначелница је нагласила да уређење 
фонтане није ни било у плану реконструкције 
Трга победе, а расвета ће бити планирана за 
следећу годину.

-У буџету су наведени и приходи добијени 
од Покрајине и Републике у укупном износу 
73. 682. 234,75, а оно што није ушло овде је 
пројекат реконструкције раскрснице Николе 
Нешковић у износу 21.725.025 динара, од тога 
је учешће града 12,677 милиона, Министарство 
привреде одвојило је 9 милиона, а тренутно 
је у току поступак јавне набавке, нагласила 
је градоначелница. Када све буде готово 
ова средства ући ће у завршни рачун за ову 
годину. Још увек нисмо закључили уговоре, 
али су дефинитивно одобрена средства за 
енергетску ефикасност за Пољопривредну 
школу, за фасаду, у износу од 10.955.685,77, 
као и за реконструкцију бившег ОРЛ одељења 
Опште болнице Вршац у износу од 63.897.000 
динара. Значи, поред ових 73.682.234 динара, 
имамо такорећи још толико од виших нивоа 
власти. Ако до краја године будемо успели да 
реализујемо ово што сам навела, биће то више 
од 170 милиона учешћа виших нивоа власти у 
буџету Града Вршца за ову годину и мислим да је 
то сјајан резултат, већ у овом тренутку.

Одборници су усвојили други ребаланс 
буџета града Вршца за 2017. годину, као и 
закључак којим се сви корисници буџета 
обавезују да у року од 15 дана ускладе своје 
финансијске планове са Одлуком о другом 
ребалансу буџета Града Вршца за 2017. и доставе 

их Градском већу.

Усвојен Локални антикорупцијски план

Драгослав Алексић, председник Комисије 
за израду Локалног антикорупцијског плана 
за Град Вршац од 2017. до 2020. године (ЛАП), 
образлозио је одборницима детаљније овај 
важан документ и предложио им да дају 
сагласност и усвоје га.

У расправи су одборници опозиције Биљана 
Јеличић, Татјана Вешовић, Драгана Ракић, 
као и Драгица Станојловић замериле да ЛАП 
није добро припремљен, да га треба вратити 
на корекцију због непоштовања потребне 
процедуре, да је донет нетранспарентно, без 
јавне расправе.

Након расправе, одборници су усвојили 
Локални антикорупцијски план Града Вршца.

Одборници донели важне одлуке

На 17. Седници Скупштине Града Вршца, 
одборници су усвојили још осам одлука 
важних за нормално функционисање 
локалне самоуправе. Међу њима су: Одлука о 
покретању поступка прибављања неизграђеног 
грађевинског земљишта у јавну својину Града 
Вршца, допуна Одлуке о обављању делатности 
зоохигијене, измена Одлуке о држању домаћих 
животиња. 

Обједињена је расправа о одређивању 
накнаде за рад ликвидационог управника и 
висине трошкова спровођења ликвидације 
Јавног предузећа за изградњу, развој и уређење 
града и подручја Града Вршца „Варош“ и Јавног 
предузећа за стамбене послове „Вршац“. 
Одбачен је предлог Ракићеве и Станојловићеве 
да се ускладе накнаде стечајним управницима 
Радојици Лазину (ЈП „Варош“ ) и Драгани Станков 
(ЈП „Вршац“) на по 50.000 динара, уместо 50.000 
Лазину и 75.000 Станковљевој, уз право на 
месечну накнаду од 5.000 динара.

Именован директор „Другог октобра“

За директора ЈКП „Други октобар“ именован 
је Небојша Перић, дипломирани правник из 
Београда, као једини пријављени кандидат 
конкурса за избор руководиоца овог предузећа. 

Небојша Перић је годину дана обављао 
функцију в.д. директора „Другог октобра“. 
Подршку Перићу за именовање на функцију 
директора вршачких комуналаца дао је и део 
одборника опозиције који су похвалили његов 
досадашњи рад.

Ј.Е.

На последњој седници Скупштине Града 
Вршца, одборници су усвојили Локални 
антикорупцијски план (ЛАП) Града Вршца од 2017 
- 2020, значајан документ за транспарентност 
функционисања локалне самоуправе, јавних 
предузећа и установа чији је Град оснивач. 
Локални антикорупцијски план израђен је на 
основу модела оваквих докумената које имају 
државе Европске уније, али прилагођен стању и 
условима у Србији, а потом и у нашем граду.

-Ми смо, при изради, усвојили тај модел, 
узели смо га у целини, нисмо га смањивали, али 
смо унели оне елементе који дефинишу почетну 
позицију Вршца, објашњава Драгослав Алексић, 
председник Комисије за израду локалног 
антикорупцијског плана Града Вршца. Када је реч 
о прилагођавању, Вршац рецимо нема буџетске 
инспекторе - ревизоре у локалу што мора да 
се уведе. Ми смо констатовали да их нема, али 
усвојена је систематизација радних места којом 
ће бити ангажовани ови стручњаци. Овај и неки 
други недостаци проистичу из чињенице да 
тога није било ни у другим срединама, тако да 
је то једно нормално усаглашавање које треба 
испратити. У свих 16 сегмената документа, 
колико их има, вршен је опис садашњег стања 
и мере које треба предузети или које су већ 
предузете. Има где смо потпуно у току са Планом. 

Према речима Алексића, потребно је доста 
времена за примену Локалног антикорупцијског  
плана.

-Овај План се реализује до 2020. године, 
потребно је да се све те мере уведу, да би се 
довело до оног степена организованости која 
проистиче из тог Локалног антикорупцијског  
плана, истиче Алексић. То је прва фаза 
примене Плана. Има мера које ће први пут 

бити примењене тек 2019, с тим што је могуће 
и до 2020. и касније прилагођавати План неким 
ситуацијама које могу да проистекну из локалне 
потребе, или од стране Србије, или Европске 
уније. Предвиђена су тела која ће контролисати 
примену Локалног антикорупцијског  плана. Има 
неколико корективних ситуација које треба да 
обезбеде да се План примењује и контролише 
његова примена. 

Алексић наглашава да је реч о веома 
сложеном поступку, као и да управо та 
сложеност указује на то да је немогуће да се све 
примени одједном.  

-Нема те праксе, нема навике, нема 
институција... свака озбиљна друштвена 
активност да би дала резултате мора да буде 
заснована на неким искуствима, да буде неке 
праксе, а ми то тек треба да правимо, сматра 
Алексић. А, то значи да не може одмах да да 
резултате. Али, сада се први пут успоставља неки 
доста озбиљан систем провере стања и постоје 
инструменти како можеш да предупредиш неко 
лоше понашање. Тога раније није било, говорим 
из искуства, био сам председник општине. 
Постоје стандарди који обезбеђују да нешто 
боље функционише. 

Указујући на важност Локалног 
антикорупцијског  плана, саговорник „Куле“ је 
рекао:

-Ово је врло озбиљан документ, најзначајнији 
који сам уопште видео. Бољи је од оног што 
сам очекивао. Све је врло конкретно, потпуно 
прецизно опредељено и сматрам да може да да 
резултате. 

Ј.Е.

ДРАГОСЛАВ АЛЕКСИЋ, ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА:

ПЛАН ЈЕ ОЗБИЉАН ДОКУМЕНТ КОЈИ 
МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ РЕЗУЛТАТЕ!

ОДРЖАНА СЕДАМНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
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У оквиру спровођења 
Међународног програма 
„Еко - школе у Србији“, 
Хемијско -медицинска школа 
из Вршца организовала је 
Међународни камп „Еко срце 
Вршачких планина“. Камп је 
одржан у простору и околини 
одмаралишта Црвеног крста 
на Вршачком брегу, прошле 
седмице, тачније у петак и 
суботу.

Учесници кампа биле 
су средње стручне школе: 
Хемијско-медицинска школа 
из Вршца, Међународна  еко-
школа, Техничка школа „23. 
мај“ из Панчева, Медицинска 
школа „Стевица Јовановић“ 
из Панчева, Хемијско-
прехрамбена технолошка 
школа из Београда, Техничка 
гимназија „Хенри Коанда“ 
из Темишвара и Геолошко-
хидрометеоролошка школа 
„Милутин Миланковић“ из 
Београда.

Пројекат је финансиран 
средствима Покрајинског 
секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне 
мањине - националне 
заједнице и  Града  Вршца 
- Фонд за заштиту животне 
средине уз помоћ и подршку 
члана Градског већа Милоша 
Васића.

Према речима 
организатора, један од 
главних циљева пројекта је 
подизање свести о очувању 
животне средине и одрживом 

развоју, као и о начинима 
превенције здравља.

- Предвиђене активности 
на кампу су осмишљене 
у виду радионица из 
различитих области, 
важних за подизање свести 
о значају и улози сваког 
појединца у вези заштите 
животне средине, одрживог 
развоја и превенције 
здравља, а све  под називом 
„заједно ослушкујемо срце 
Вршачких планина“, истичу 
организатори кампа.

Првог дана кампа, 

учесницима су биле 
представљене заштићене 
врсте животиња и биљака 
на Вршачким планинама. 
Вршене су одговарајуће 
лабораторијске анализе тла, 
воде и ваздуха, показан метод 
за пружање прве помоћи у 
природи, учесници кампа 
сакупљали су лековито биље 
и направили  хербаријум, а на 
крају дана урађена је анализа 
рада.

Другог дана кампа, 
ученици су припремали 
презентације, литерарне 

радове и ликовне радове 
које су добили као радни 
задатак. Изабрани су најбољи 
радови, додељиване награде, 
дипломе и захвалнице и тиме 
су се активности на кампу 
завршиле.

- Сви учесници су попунили 
евалуационе листе на којима 
су забележили највише 
оцене за организацију и 
реализацију активности, 
што нас изузетно радује и 
даје нам велики подстрек за 
будући рад у нашој школи, 
са задовољством  кажу 

директор Вељко Стојановић 
и професори који су били 
укључени у организацију 
кампа.

Реализатори активности 
су били професори: Снежана 
Илић, Марија Васић Каначки, 
Лидија Рибаров, Бојан 
Радека, Душан Костић и 
ученици школе: Милош 
Грујић, одељење 3-5, Мирко 
Игњатовић 3-5, Јована 
Лазаревић 3-2, Нена Текшић 
3-2, Анастасија Тот 2-5 и Нађа 
Кантаревић 1-5.

Ј.Е.

У Конгресној дворани Центра 
Миленијум током викенда је одржана 
интернет конференција WWVrsac 
- “Живи локално, ради глобално”. 
Публика је имала прилике да чује 
12 тематских и једно предавање 
изненађења. Ово је било пето, а 
судећи према броју учесника и 
најуспешније, издање интернет 
конференције у Вршцу. 

Успех не долази преко ноћи. 
WWVrsac приче представљају и 
добре и лоше стране на путу до тога 
да неко успешно живи локално, а 
ради глобално, а управо због личних 
прича, којих у Србији има доста, ова 
конференција инспирише и често је 
прекретница у каријерама многих 
учесника.

- До сада смо на коференцији за 
ових пет година испричали преко 
50 прича, а ове године још 12 нових. 
Имамо једног сјајног предавача који 
је инвеститор из Сан Франциска, 
између осталог је добра ствар то што 
је инвеститор у два српска старт ап-а 
тако да већ има искуства са Србијом 
– рекао је Иван Ћосић, организатор 
WWVrsac конференције. 

Конференцију је отворио Марвин 
Лиао, партнер у инвестиционом 
фонду 500 Startups, и истакао да је 
један од изазова који стартапи овог 
региона морају превазићи, то што не 

верују довољно у себе, па су често 
сами себи најгори непријатељи. 

- Нисам подједнако добар као друге 
компаније, нисам паметан као други, 
моја земља је недовољно развијена 
– ништа од тога није истина. Једна од 
најбољих гејминг компанија Нордеус 
је из Србије, овде има још успешних 
компанија и предузетника. Глупо је 
мислити да се не можете такмичити 
са Силиконском долином, Лондоном, 
Берлином. Технички сте подједнако 

добри, чак у неким случајевима и 
бољи, инфраструктура мреже је 
можда мало лошија, али има много 
добрих примера – рекао је Марвин 
Лиао. 

- Знање и успеси одређених 
људи постају доступни ширем 
аудиторијуму, тако да је добро што 
постоји оваква конференција. И јако 
ми је драго што постоје локалне 
коференције. Ту долазе људи са 
стране, али део је увек локално 

становништво који има могућност да 
види и приступи туђем искуству и да 
нешто научи на школама које је већ 
неко прошао – рекао је Бранимир 
Гајић из Инфостуда Београд. 

Већ је најављено и дружење за 
следећу годину – од 26. до 28.октобра 
2018, па заинтересовани већ сада 
могу планирати своје време за нова 
упознавања и повезивање са циљем 
развоја интернет пословања. 

ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИЈА WWVRSAC: 

ЖИВИ ЛОКАЛНО, РАДИ ГЛОБАЛНО 

Учесници Међународног кампа „Еко срце Вршачких планина“

ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ОРГАНИЗОВАЛА МЕЂУНАРОДНИ КАМП

ЕКО СРЦЕ ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА
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Валтер Гачуф је одувек волео 
природу. Уживао је у њој као 
извиђач, а потом као планинар. 
Члан ПСД „Вршачка кула“ 
постао је 1962. и остао веран 
планинарима и данас. Учествовао 
је и помагао у бројним акцијама 
како би се очувале Вршачке 
планине и приближиле грађанима 
да уживају у њиховој лепоти. 
Добио је много признања за своје 
ангажовање и рад. Један је од 
иницијатора оснивања Вршачке 
трансферзале, међу првима 
установљене у Југославији, 1976, 
која и данас привлачи планинаре.

У јануару 2018. биће 55 година 
како се бавите планинарством. 
Када је све то почело?

-Ја сам 1953. постао члан извиђача, 
а касније сам био и начелник Одреда 
“Браца Петров”, до 1962. Кад сам се 
вратио из армије, мој одред се распао, 
а онда ме је мој мајстор позвао да 
се учланим код планинара, у ПСД 
„Вршачка кула“. Верујем да доста људи 
не зна да је Планинарско смучарско 
друштво „Вршачка кула“ основано 
1949. као удружење грађана. За 
оснивање је било потребно 50 
људи, од којих је 45 било из вршачке 
Штампарије. Ја сам члан Друштва 
постао 1. јануара 1962. и то траје до 
данас. Био сам на свим дужностима 
које постоје у друштву: начелник, 
секретар, благајник, председник.

Када сам се ја учланио, председник 
је био Љуба Демшар. Већ смо имали 
Планинарски дом који је ПСД 
„Вршачка кула“ добила од општине 
1950. на коришћење. Некада је то 
била Адлерова вила. Мени су причали 
да је Адлер био Јеврејин и да је његов 
син био у партизанима и после рата 
је вилу поклонио друштву. А, сада се 
појавила нека Адлерова рођака која 
је покренула реституцију и тражи 
да јој се врати Планинарски дом. 
Те 1950. године када су га преузели 
планинари, Планинарски дом је био 
у јако лошем стању, рушевина. Они 
су га реновирали,  уредили, у почетку 
смо седели уз карбит лампе, а струја 
је уведена касније, шездесет и неке. 
Планинарски дом је отворен за 
јавност од 1954. Данас фантастично 
изгледа. Све је реновирано,  нови 
кров, столарија... Имамо домара, 

ресторан ради, има 8 соба са 2 лежаја, 
једна са 10, једна са 12 лежаја, а 
уређено је и поткровље где може да 
се смести већа група планинара на 
душецима. Преноћиште је 400 динара 
за чланове друштва, 600 за грађане, а 
за странце 5 евра. 

Да се вратимо Вашим првим 
планинарским корацима. Где сте 
све ишли са планинарима?

-Друштво је организовало излете 
по целој Југославији. Увек је ишао пун 
аутобус, нас 50. Обишли смо највише 
врхове свих бивших југословенских 
република. Ишли смо у Румунију, 
Бугарску, Чешку... није било 
једноставно да се путује у то време у 
иностранство. Данас наши планинари 
освајају велике планинске врхове. 
Ја сам освојио све највише врхове 
свих југословенских република и 
покрајина. Највиши врх на који сам се 
попео је Мусала (2.925 м), највиши врх 
Балкана, планина Рила у Бугарској. 

Друштво је 1962. оформило 
летовалиште на мору, Мали Рат. У 

почетку су ишли само наши чланови. 
Капацитет смештаја био је за 200 
људи. Касније смо закупили ресторан 
у Сумпетру, а интересовање је било 
све веће, тако да смо у једној смени 
имали и по 2.000 људи. Писале су 
све новине о нама, звали су нас 
Југославија у малом. Јер, код нас су 

долазили гости из целе Југославије. 
Фабрика „Трудбеник“ из Зрењанина 
закупила је смештај и годишње слала 
по 80 својих радника, а крагујевачка 
„Застава“  слала  је годинама по 50 
радника на летовање код нас.  И ја 
сам радио у том летовалишту од 1974. 
Највише сам био противпожарна 
заштита и обезбеђење објекта 
пошто сам имао диплому испитаног 
ватрогасца,а и резервни сам војни 
старешина.  Био сам и економ, а једне 
године и управник летовалишта. Ја 
сам у то време радио тако да сам 
могао да добијем само месец дана, а 
управник је морао да буде цело лето 
у одмаралишту. 

Које су још биле активности ПСД 
„Вршачка кула“?

-Организовали смо и учествовали 
у такмичењима у оријентацији. Једне 
године учествовали смо на Слету 
планинара железничара Југославије у 
Сићевачкој клисури. У екипи смо били 
Миодраг Бабић, некадашњи директор 
Хемофарма, тада четрнаестогодишњи 
дечак, девојка Розалија Ловрић и ја, 
као вођа тима. Освојили смо 3. место 
у тадашњој великој Југославији. Био 
је то велики успех. 

Друштво „Вршачка кула“ 
побратимило се са „Победом“ Београд, 
„Љуботен“ Тетово (Македонија), 
„Камењаком“ из Ријеке (Хрватска), 
„Мостар“ (БиХ), „Субра“ Хецег Нови 
(Црна Гора), „Илирска Бистрица“ из 
Словеније, „Шара“ Драгаш са Косова. 
Обилазили смо једни друге, ишли 
на бројна такмичења, сусрете, сваке 
четврте године одржавао се Слет 
планинара Југославије, увек на неком 
другом месту. Била су лепа та дружења. 
Планинари су комуникативни, весели, 
отворени људи.

Ми смо имали неколико наших 
акција. Ја сам један од иницијатора 
оснивања Вршачке трансферзале, 
која је међу првима установљена тада 
у Југославији, 1976. Сада када смо је 
обновили, добила је лиценцу прва у 
Србији.  

Шта је то Вршачка трансферзала?
-Наша Вршачка трансферзала има 

8 контролних тачака на 40 км дужине, 
које планинар треба да обиђе уз 
помоћ дневника који може да купи. За 
сваку освојену контролну тачку удара 
му се печат и када има свих 8 печата, 
добија Значку трансферзале. Она 
не може да се купи, може само да се 
освоји. Значку Вршачке трансферзале 
освојило је 3.850 планинара, а иначе 
прешло је неколико хиљада људи.

Касније смо установили и акцију 
Јесењи успон на Гудурички врх. 
То је увек био последњи викенд у 
септембру, ове године је 32. по реду.

Имали смо, једини у Војводини, 

ноћно оријентационо такмичење, 
од 1974. до 1984, у част ослобођења 
Вршца, 2.октобра. Касније су долазили 
такмичари из целе Југославије. 
Учествовала је и војска, граничари, 
лепо смо сарађивали. 

Сваке године у априлу организује 
се овде трекинг такмичење, од кад је 
установљена лига. Има и међународни 
карактер, било је 30 њих из Румуније, 
жене су биле најбоље. Румунке су 
освојиле сва 3 прва места. Долази нам 
и 10 -так Мађара. 

ИНТЕРВЈУ

ВАЛТЕР ГАЧУФ, 55 ГОДИНА АКТИВАН  ПЛАНИНАР, ДУГОГОДИШЊИ ЧЛАН ПСД „ВРШАЧКА КУЛА“

ЧУВАЈТЕ ПРИРОДУ, ЈЕР И ОНА ЋЕ ЧУВАТИ ВАС
-Није сва срећа у новцу. Новац ништа не вреди ако човек није здрав! - 
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У чему је лепота планинарења?
-Мене је највише привукла 

природа. Није ми био циљ да јурим да 
стигнем на врх, ја волим да уживам у 
природи, њеној лепоти. Имам значку 
лиценцираног водича Планинарског 
савеза Србије под бројем 331. Код 
резервних војних старешина имам 
чин старијег водника прве класе. 
Био сам једно време и председник 
Основне организације  резервних 
војних старешина где сам имао 560 
чланова. Био сам и члан Општинског 
одбора РВС, и члан Територијалне 
одбране, био сам командир вода који 
је имао 3 одељења: из Штампарије, 
Уче и Поште. 

Као планинар сигурно много 
знате о Вршачким планинама. 
Какве су то планине?

- Заблуда је да су Вршачке 
планине огранци Карпата. Нису. Оне 
су громадне планине, настале 50-60 
милиона година пре Карпата. Биле 
су острва у Панонском мору, нашли 
су доказе када су бушили стене на 
Турској глави  и постављали  торањ. 

Ми их зовемо Брег. Вршачке 
планине нису брег, јер брег је до 500 
м висине, а ми имамо 6 врхова виших 
од 500 м. Највиши је Гудурички врх 

(641 м), затим Мали гудурички врх 
(620м), Лисичја глава (590м), Средњи 
врх (580), Вршачки врх (513). Црвени 
чот на Фрушкој Гори висок је 536 
м и пети је по висини у Војводини. 
Вршачке планине се састоје из 3 
дела који се разликују по геолошком, 
морфолошком и биолошком саставу. 

О свим тим заблудама писали 
смо у књизи „Вршачке планине“ коју 
смо, као аутори, потписали  Љубан 
Живковић и ја. Љубан је иницијатор 
и урадио је највећи део, ја сам му 
стручно помагао. Објављивали смо 
и „Горштак“, годишњак ПДС „Вршачка 
кула“, 6 година. Оснивач и уредник 
био је Љубан Живковић, а када се 
повукао, ја сам га заменио.

Да ли сте и даље активни у ПСД 
„Вршачка кула“? Имате ли нека 
признања за Ваш рад?

-Не идем више на дуге стазе, али 
још увек водим групе на Гудурички 
врх. И даље сам у друштву, помажем 
колико могу. Питају ме за неке савете, 
јер доста памтим и знам. 

Добио сам доста признања: највеће 
признање које је један планинар 
могао да добије - Златна значка 
Планинарског савеза Југославије, 
то је у рангу одликовања. Прво сам 

добио Сребрну значку, 1974, а 1979.
сам одликован Златном значком. 
Одликован сам и Орденом заслуге 
за народ са сребрном звездом, 1989, 
а 1974. Медаљом рада. Додељени су 
ми за укупан рад са планинарима, 
резервним војним старешинама, 
био сам и члан Комитета омладине, 
Комитета Савеза, Општинског одбора 
Феријалног савеза, младих горана... 

Касније сам добио Златну значку 
Планинарског савеза Србије, а имам 
и Златну значку Планинарског савеза 
Војводине и то под бројем 15, међу 
првима. Добио сам и признање за 
животно дело као спортиста године 
од Општине Вршац, 1981, а 2002. 
сам проглашен за спортисту године 
Јужног Баната, као планинар. Ту су и 
Златне плакете Туристичког савеза 
Војводине и СОФКЕ Војводине, 
затим Плакета Планинарског савеза 
Војводине за посебне заслуге у 
планинарству. Помагао сам свима, 
учествовао у многим акцијама и 
код нас и са стране. Био сам и на 
Савезној радној акцији есперантској у  
Грделичкој клисури, радили смо ауто 
пут код Владичиног Хана, 1961. Добио 
сам ударничку значку. 

Реците нам нешто о својим 
биографским подацима.

-Рођен сам 9. априла 1941, 
у Београду, три дана после 
бомбардовања. Мене није донела 
рода, кажу, донела ме је „штука“. Звали 
су ме штука бомба. Мајка ми се звала 
Јозефина, девојачко Жалковски, а 
отац Фрања, био је шустер. Отац му је 
био Пољак, а мајка Немица. 

Моја мајка је говорила 4 језика: 
чешки, српски, румунски и немачки. 
Знала је и готицу, да чита и да пише, 
а имала је само 4 разреда основне 

школе. Отац је отишао у југословенску 
војску, а кад је Југославија 
капитулирала, морао је са немачком 
војском да оде на Источни фронт. 
Тамо је пребегао код Руса, а кад се 
рат завршио отишао је у Немачку да 
живи. Никада се није вратио у Вршац.  
Тражио је од маме развод, дала му 
је, а она се касније удала за Славка 
Костића - Кесу, вршачког месара. 
Умро је 1992. Поштовао сам га као 
оца, јер ме је отхранио.  Имам рођену 
сестру Марту по мајци и по оцу 
Фрањи. Али, уствари, имам 5 сестара 
и 3 брата: Марта, Јулка, Ружа, Вера, 
Емилија, Беба, Коста - Бата, Влада и 
Слободан - Браца.

Мајка је 1941. прешла у Велико 
Средиште код својих и ту смо били до 

1945. када смо се преселили у Вршац. 
Овде сам завршио основну школу, 
отишао на занат ручног словослагача. 
Запослио сам се у Штампарији. Кад 
су стигле машине, завршио сам за 
машинског словослагача. У пензију 
сам отишао из Штампарије 1996. Био 
сам једно време и в.д. директор у 

Штампарији, и на многим функцијама. 
Оженио сам се 1965. са Сузаном 

Которман. Са њом имам двојицу 
синова, старијег Александра, који 
се убио пре три године, и млађег 
Валтера, који се оженио Сандром, 
живе у Новом Саду. 

После развода са Сузаном, имам 
други брак са Маријом  Бакош, 
медицинском сестром у пензији. 
Заједно смо од 1991. године.

Шта је у животу најважније?
-Ако можеш, помози другима. 

Најгоре је кад чекаш да ти други 
помажу. Није сва срећа у новцу. Он 
дође и прође. Најважније је да човек 
има здравље и љубав, онда има и 
срећу. А, кад то све имаш, онда све 
што треба полако долази. Човек кад  
је здрав, снађе се, заради новац, 
најгоре је кад је болестан. Ни новац 
ништа не вреди ако човек није здрав! 
Идите што више у природу. Чувајте 
природу, јер и она ће чувати вас. Ако 
уништавате природу, уништавате и 
себе саме.

Јованка Ерски

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

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac SVE NA JEDNOM MESTU:

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

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште

Пустара „Чавош“ је 1924. стављена 
под удар аграрне  реформе и сваки 
добровољац добио  је плац и 5 хектара 
земље. Већ 1921. било је насељено 154 
колониста. Насељавање је трајало до 1924. 
године.

Становници Липтајеве и Орцијеве 
пустаре, обе у атару Велике Греде, 1923. 
године молили су да буду припојени 
јерменовачком атару, што је годину дана 
касније  и учињено. Јерменовачки атар је 
повећан са 2790 на 6426 ланаца.

Добровољно ватрогасно друштво 
основано је 1923. године, које је заједно 
са културно -уметничким друштвом, 
приређује позоришне представе, игранке 
и забаве, а приход је ишао ватрогасцима.

На иницијативу средњошколаца и 
студенатта 1930. оснива се фудбалски тим 
који је 1934. и службено уписан као тим.

Лекар је одређеним данима долазио из 
Мариолане, данашњег Пландишта, а 1938. 
године, село добија апотеку.

У Другом светском рату становништво 

је живело у тешкој материјалној ситуацији. 
Из овог села у народноослободилачку 
војску отишло је око 100 мушкараца који 
су се борили у саставу војвођанских и 
славонских јединица. Дванаесторо је 
погинуло. Мештани су 25. јула 1961. у 
спомен палим борцима открили споменик.

Од 1946. године школа са шест разреда 
прерасла је у школу са седам разреда, а у 
јесен 1947. отвара се и нижа гимназија. Од 
1952. године, због смањеног броја ученика, 
укида се нижа гимназија. Осмогодишња 
школа је отворена 1966. на мађарском 
језику. Од 1957. настава иде на српском 
језику, а укинута је 1964. Од 1973. реформом 
у школи укидају се виши разреди у 
Јерменовцима и настава од 5-тог до 8-ог 
организује се у Пландишту на мађарском 
језику. Данас поново у Јерменовцима 
постоји осмогодишња школа на мађарском 
језику и четворогодишња на српском .

Оно што посебно везујемо за ово 
насеље је нафта. У атару села 1951. године 
почињу истраживања налажишта нафте и 
9. новембра 1952. на површину први пут 
избија нафта. Континуирана производња 
креће 25. маја 1953. године. Тада је 
саграђен индустријски колосек и нови  
асфалтни пут и уведена је струја. Само село 
струју добија 25. децембра 1958. године, а 
телефон знатно раније 1920.

Општине Алибунар и Пландиште су 
1968. повезане асфалтним путем који 
пролази кроз Јерменовце. Нафташка 
колонија је формирана 1955. када су 
саграђени  савремени станови, раднички 
хотел и ресторан друштвене исхране.

Поменућемо и податак да је од 
1973. године  отворена бања сезонског 
карактера са лековитом термалном водом, 
која је након пар година  престала са 
радом. Централни водовод ово насеље 

добија  1976. године.
Јерменовци се налазе у западном делу 

општине. На свега 500 метара западно од 
овог села је канал Дунав-Тиса -Дунав преко 
којег постоји мост који спаја општину са 
алибунарском. Иначе, канал ДТД је почео 
да се гради 1947. године по пројекту 
инжењера  Николе Миркова. Све воде 
општинске отичу у ДТД. Његова укупна 
дужина је 150 км, а 30 км протиче кроз 
општину Пландиште. Размак између круна 
насипа је од 50 до 60 метара, а висина 
насипа се креће између 5 и 7 метара. 
Овај канал одводњава северни део атара 
Јерменовци.

Надморска висина села је 78 м. У атару 
Јерменоваца налази се и најнижа тачка 
надморске висине у општини која износи 
74,6 м.

Сам атар Јерменоваца има облик 
неправилног многоугла, правац 
пружања је северозапад- југоисток 
дужине 13 километара. Највећа ширина 
јерменовачког атара је 8 км.

 Село се пружа југозапад-североисток. 
Облик насеља је неправилног 
правоугаоника. Дужина села је 1500, а 
ширина 750 м. Постоје 4 дужне и исто 
толико попречних улица. Секу се под 
правим углом и све су асфалтиране. На 
улицама има доста зеленила.

Село нема природних споменика 
културе ни паркова. Има само један 
споменик палим борцима у Другом 
светском рату који је изграђен 1961. 
године. 

По археолошкој карти Војводине 
коју је саставио Рудолф Шмит, а издало 
Историјско друштво у Новом Саду 1939. 
године, код Јерменоваца из римског доба 
(од 98 до 268. године н.е.) пронађени су 
новци и темељни зидови. 

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (29)
ЈЕРМЕНОВЦИ (3)- ИРМЕЊИХАЗА

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.

У циљу реализације пројекта 
„Реконструкција објекта Дома 
за душевно оболела лица „1. 
Октобар“ Стари Лец“ – објекат 
за смештај корисника који 
финансира Канцеларија за 
урпављање јавним улагањима 
Владе РС дана 24.10.2017. године 
потписан је тројни Уговор између 
АП Војводине, Дома за душевно 
оболела лица „1. Октобар“ Стари 
Лец и Општине Пландиште, којим 
је јединица локалне самоуправе 
овлашћена да у целости спроведе, 
контролише и координира 
наведеним радовима.

Предметним радовима 
објект за смештај корисника 
Дома за душевно оболела лица 
реконструисаће се од темеља до 
крова.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА ЗА 
ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „1. ОКТОБАР“ 

СТАРИ ЛЕЦ
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Pe Aurora Gaita o cunoaștem 
ca medic specialist în ofamologie, 
îndrăgită și apreciată de pacienți, 
dar în ultimul timp, activitățile 
sale se extind și în alte domenii. În 
calitate de președintă a Asociației 
Civice „Pro Artis” contribuie la 
promovarea culturii și păstrarea 
identității naţionale a apartenenţilor 
minorităţi naţionale române din 
Serbia, lăsându-și amprenta în viața 
noastră culturală.

Ce ne puteți spune despre copilăria 
dumneavoastră? Cum au decurs anii şcolarizării 
și ce v-a determinat să alegeţi medicina, 
respectiv oftalmologia?

- Vă pot spune că am avut o copilărie fericită, 
împlinită, zburdalnică plină de activităţi în diferite 
domenii. Sunt născută la Nicolinț, sat care este 
situat la 20 de km de Vârșeț, în Comuna Alibunar. 
Școala elementară am absolvit-o în satul meu natal, 
unde încă din frageda copilarie am făcut primele 
cunoștiințe cu teatru, folclorul și sportul. De mică, 
începând de la grădiniță și clasele primare, am 
jucat în piese de teatru, am făcut parte din grupul 
de folclor al școlii, iar mai târziu am început să 
activez la secțiile de teatru și folclor de pe lânga 
Căminul Cultural din Nicolinț, care în acea perioadă 
a desfășurat o activitate bogată. Marea mea 
pasiune, tenisul de masă, am început să-l practic 
de când eram mică, mai ales că sora mea a jucat 
tenis de masă, astfel că împreună, am participat la 
numeroase competiții. Pentru Clubul de Tenis de 
Masă „Rapid” din Nicolinț am jucat activ ani în șir 
și am participat la  Jocurile sportive sătești „Cupa 
Libertății”,  la Olimpiada tinerilor sportivii și alte 
competiții.

Clasele IX și X le-am făcut-o la Vârșeț, iar liceul 
sanitar l-am terminat la Panciova, ca să continui 
studiile la Facultatea de Medicină și Farmacie  „Victor 
Babeș” din Timișoara (România) unde  la Clinica de 
Oftalmologie am făcut secundariatul, adică am 
terminat specializarea din domeniul oftalmologiei. 
Din anul 1998  lucrez la Spitalul General din Vârșeț, 
ca medic specialist oftalmolog, iar din anul 2013 
sunt înscrisă la studii doctorale la Universitatea de  
Vest din Timișoara, Facultatea de Fizică, mai precis, 
� zica medicală.

Lucrez la Secția de Oftalmologie a Spitalul 
General din Vârșeț, din anul 1998. Aproape 10 ani 
am lucrat suplimentar, până a existat Academia 
de pilotaj a JAT-ului ca și profesor-instructor de 
medicină aero-nautică. Sunt membră a mai multor 
asociații de oftalmologie și � zică, atât naționale, cât 
și internaționale.

Sunteți angajată la Secția de Oftalmologie a 
Spitalul General din Vârșeț. Cum apreciați starea 
actuală din cadrul acestei instituții și în genere, 
situația din domeniul sanitar, de la noi din țară? 
Care sunt cele mai mari probleme?

- Fără comentariu! Situația este așa cum este. Nu 
sunt împuternicită ca să vorbesc despre aceasta.

Aveți cunoștințe referitoare la sistemul 
sanitar din România? Ați putea face o paralelă, 
dintre sistemul de sanitar de la ei și cel de la noi 
din țară?

- Am menținut legatura cu colegii din România 
și cunosc câte ceva despre situația actuală în 
sistemul sanatate. România, � ind membra a Uniunii 
Europene, are accese la fondurile europene. S-au 
stabilit legături foarte bune cu clinicile din Vestul 
europei, au acces mai ușor la informații, schimburi 
de experiență, educație și dotare cu echipament, 
precum și cu aparatura medicală modernă. Din 
perioada în care am fost studentă și până în prezent, 
situația în sistemul de sănătae s-a schimbat foarte 
mult, spre bine.

Nu pot să compar Timișoara cu Vârșețul. 
Timișoara este centru universitar, spitalele sunt tot 
mai dotate cu echipament, au acces la literatură și își 
pot permite participarea la conferințe internaționale, 
prin diferite programe de perfecționare. Petrec 
câteva luni la diferite clinici europene etc, ceea ce 
nu este cazul la noi într-un orășel din provincie, la 
un spital general unde posibilitățile sunt limitate, 
dar ne descurcăm așa cum se poate și încercăm să 
ajutăm pacienții în cel mai bun mod posibil.

Ați participant la diferite conferințe științi� ce, 
congrese și seminarii. Cât de importante sunt 
aceste întruniri pentru perfecționarea unui 
medic? Care sunt domeniile dumneavoastră de 
interes? 

- Da, am participat și încerc să particip la la 
toate congresele și conferințele pe care pot să 
mi le permit. Îmi pare rău că posibilitățile noastre 
de a ne ocupa de cercetare și de a participa la 
conferințe internaționale sunt foarte limitate. Nu 
există nici o conferință la care să nu auzi ceva nou 
sau să nu îți împrospătezi cunoștiințele.  Partea 
proastă este că dupa � ecare congres, când te întorci 
la realitate, te trezești cu un gust amar, dându-ți 
seama de realitae și de posibilitățile pe care le ai 
la dispoziție, comparativ cu ceea ce se lucrează 
în lume, dar asta este. De oftalmologie ma ocup 
din anul 1992, când am și început specializarea. 
Oftalmologia este plăcerea mea, este unda dintre 
cele mai frumoase ramuri ale medicinei, o meserie 
elegantă, � nă, gingașă, care îți lasă o sumedenie de 
posibilități, o ramură medicală mică, dar în același 
timp foarte vastă. În ultimii ani, mă preocupă 
la modul deosebit, suprafața oculară, mai ales 
sindromul de uscăciune oculară care afectează un 
număr mare al populației și care apare la vârstă tot 
mai tânără,  să � u mai precisă, domeniul de interes 
este in� uența factorilor externi, adică implicarea  
radiațiilor electromagnetice în sindromul de 
uscăciune oculară. Este bine cunoscut faptul că 
odată cu dezvoltarea tehnologiilor moderne, omul- 
organismul uman este tot mai expus anumitor 
factorii de risc. Este bine să cunoaștem acțiunea 
lor asupra organismului, ochiului, ca să știm cum 
ne putem proteja. Legat de această temă, am 
prezentat și publicat destule lucrari la conferințe 
naționale și internaționale, ca autor și coautor. Una 
dintre lucrări o puteți găsi pe Internet – „Dry eye 
syndrome among computer users“ („Sindromul 
de ochi uscat la utilizatori de calculator“) și lucrari 
cu privire la acțiunea undelor ultraviolete asupra 
suprafeței oculare, iar în mod aparte, am studiat 
acțiunea microundelor asupra suprafeței oculare 
(referitor la in� uența telefoanelor celulare și fără � r, 
asupra suprafeței oculare) ca și lucrări referitoare la 
ochii roșii, la copii și adulți.

Sunteți președinta Asociației „Pro Artis“. 
Când a fost în� ințată această asociație și cu ce 
scop?

- Asociația Civică „Pro Artis“ a fost în� ințată 
în luna mai a anului acesta. Este o asociaţie 
non-guvernamentală şi non –pro� t, fondată pe 
timp nedeterminat, pentru promovarea culturii 
minorităţiilor naţionale române. Scopurile 
acestei asociaţiei sunt dezvoltarea şi promovarea 
activităţilor culturale, educaţionale, informaţionale, 
şi alte activităţi non-politice, pentru a păstra 
identitatea naţională a apartenenţilor minorităţi 
naţionale române din Serbia. Cultivarea limbajului, 
folclorului, îmbunătăţirea şi dezvoltarea creativităţi 
amatoriceşti ale copilului şi tineretului în domeniul 
culturii. Cercetarea, protecţia şi revitalizarea 
patrimoniului cultural naţional şi nematerial al 
minorităţilor naţionale prin educaţie, producţie şi 
promovare a creativităţii contemporane în sfera 
artelor tradiţionale. Îmbunătăţirea cooperării 
cu asociaţiile similare de pe teritoriul Serbiei 
al Republici România dar şi a altor ţări. Pentru 
realizarea obiectivelor sale, asociaţia cetăţenilor 
”Pro Artis” este implicată în organizarea de diferite 
ateliere, seminării, întâlnirii profesionale, cercetări 
ştiinţi� ce, concerte, expoziţii, evenimente cu 
programe literare şi multimedia şi alte programe 
care creează şi cultivă valorile estetice ale culturii 
şi artei tradiţionale a apartenenţilor minorităţii 
naţionale române din Serbia. 

Ce proiecte ați realizat până în prezent și care 
vă sunt planurile de viitor?

- În ordinea cronologică, cele mai importante 
activităţi au fost următoarele: Ziua internaţională a 
iei şi sărbătoarea sânzienelor, atelier de introducere 
în teatru şi în artele spectacolului –proiect pilot 
al şcolii de vară, serata de poezie în grai, seara de 
romanţe, memorial „Alexandru Butoarcă” - lansare 
de carte și expozitie de carte.

Ziua internaţională a iei şi sărbătoarea 
sânzienelor a avut loc 25 iunie a.c., scopul 
manifestări � ind acela de a celebra portul popular 
românesc şi tradiţile de Sânziene. Moderatorul la 
acest eveniment a fost dr. Eufrozina Greoneanţ, 

care a inaugurat evenimentul şi a salutat 
prezenţa oaspeţiilor. Nicu Ciobanu, directorul CPE 
„Libertatea” şi coordonatorul al Departamentului 
pentru informare al C.N.M.N.R.S, prof. Marina 
Golomeici, responsabilă pentru Învăţământ în 
Consiliul Muncipal, Leonard Dancu, reprezentatul 
Consulatului General al României la Vârşeţ şi înalte 
feţe bisericeşti, în frunte cu Preas� nţitul Daniil, 
episcop al „Daciei Felix”. Programul cultural-artistic 
a fost asigurat de grupul-vocal „Fetele de la Coştei” 
dirijat de prof. Marcel Novac şi coordonat de Viorel 
Bălăgean, care s-au prezentat cu patru cântece. 
Mariana Stratulat a vorbit despre sărbătoarea 
Sânzienelor, elevele Larisa Stratulat şi Melisa Ţăran 
au citit două poezii închinate iubirii, iar studenţi 
de la Şcoala de Înalte Studii de Specialitate „Mihai 
Pavlov” din Vârşeţ, Mărioara Dolingă şi Maribel 
Popa au prezentat citate din „Noaptea de Sânziene” 
de Mircea Eliade. După aceea prof. univ. dr. Otilia 
Hedeşan de la Facultatea din Timişoara a vorbit 

despre obiceurile străbune. În cadrul acestui 
eveniment s-au desfăşurat şi două expoziţii –
expoziţia de cămăşi tradiţionale din localităţile din 
zona Vârşeţului şi cea foto-etnogra� că de cămăși 
tradiţionale „Unitate în diversitate” ale autoarei dr. 
Daniela Barbulov Popov.  La sfârşitul evenimentului 
Aurora Gaita a mulţumit participanţilor şi tuturor 
care au venit la acest eveniment.

O altă activitatea a fost în perioada 7-11 august 
a.c. când a fost organizat un Atelier de introducere 
în teatru şi în artele spectacolului. Mulţi copii din 
satele Coştei, Nicolinţ, Vlăicovăţ şi Grebenaţ au fost 
iniţiaţi în tainele actoriei de către actorul Ştefan 
Alexandru Forir, coordonatorul atelierului. Copii 
au fost împărţiţi în două grupe (două vârste) una 
mică cu vârsta cuprinsă între 10 şi 14 ani şi alta 
mai mare cu vârsta cuprinsă între 16 şi 21 de ani. În 
prima grupă erau 12 copii iar în celălaltă grupă era 
10 adolescenţi. Festivitatea de închiere a Atelierului 
de teatru a avut loc în ziua de vineri 12 august a.c. 
Cu acest prilej Aurora Gaita preşedinta asociaţiei 
cetăţenilor „Pro Artis” a înmânat participanţilor 
menţiuni. Festivitatea a fost onorată de prezenţa 
domnului Nicu Ciobanu, directorul C.P.E. „Libertatea” 
şi coordonatorul Departamentului pentru informare 
al C.N.M.N.R.S.  Prof. Lenuţa Urzescu de la Şcoala 
Generală „Olga Petrov-Radişic din Vârşeţ a condus 
un grup de 6 elevii de clasa a VI-a, iar prof. Eufrozina 
Greonanţ a condus un grup de studenţi de la Şcoala 
de Înalte Studi de Specialitate pentru Educatori 
din Vârşeţ, Alexandra Ranković, coordonatoarea 

Centrului de Arte Populare din Nicolinţ a însoţit 10 
copii din aceată localitate, iar copii din Coştei au fost 
însoţiţi de Mariana Stratulat, regizoarea trupei mici a 
S.C.A. „Mihai Eminescu”.

O nouă manifestare culturală la „Casa Butoarcă” 
a fost organizată sâmbătă 26. august a.c. O seară 
de poezie în graiul gănăţean sub genericul „Nu-i 
nimic măi scump supt stălie, dăcât graiul mumii 
miele”. Onoarea de a inaugura evenimentul a 
revenit dr.med. spec. Aurora Gaita, preşedintele 
Asociaţiei „Pro Artis” şi domnului profesor Todor 
Groza preşedintele S.L.A. „Poesis”. Evenimentul a 
fost onorat de prezenţa vicarului Emanuel Tăpălagă 
şi a preoţilor Cornel Juică şi Andrei Turcoane. 
La această manifestare de înaltă încărcătură 
su� etească românească au participat scriitori de 
poezie în grai: Vasile Barbu de la S.L.A. „Tibiscus” din 
Uzdin, Ionel Stoiţ, preşedintele Uniunii Scriitorilor 
în Grai Bănăţean din Voivodina, Ileana Musta, 
Iluţa Panciovan, Todor Groza de la Codru, Cornel 
Panciovan precum şi oaspeţi din România membri 
ai Asociaţiei „Constantin Brâncuşi din Timişoara 
,în frunte Aurel Bancu şi Asociaţia „Nicolae Ursu” 
din Şanoviţa, în frunte cu preşedintele Nelu Ioan 
Roşca şi prof. univ. dr. Vasile Popuţa din Timişoara. 
Dr. Daniela Barbulov Popov a pregătit o prezentare-
video de fotogra� i vechi din satele din Banatul 
sârbesc. De momentele muzicale s-a ocupat 
Alexandra Rancovici, Ion Marcovicean-Bobăscu,  
Cristian Morovan şi Lazăr Novac. 

Un alt eveniment a fost dedicat serii de romanţe 
la sfârşitul lunii septembrie, mai precis în ziua de 
25 septembrie. Acestă asociaţie a organizat încă 
un eveniment cultural sub genericul „La umbra 
nucului bătrân”.  La început publicul a fost salutat 
de moderatoarea serii Marinela Ciobanu.  La 
acest eveniment au fost prezenţi Daniel Petrovici, 
preşedintele Consilului Naţional al Minorităţii 
Naţionale Române din Serbia, Nicu Ciobanu, 
directorul C.P.E.”Libertatea” din Panciova, Dan 
Constantin, consulul general al României la Vârşeţ şi 
dr. Aurora Gaita. Mr. Roman Bugar la vioară şi prof. 
Todor Doru Ursu la pian au încântat numerosul 
public prin interpretarea câteva melodii muzicale. 
Prof. univ. dr. Ion Lelea de la Facultatea de Învăţători 
din Belgrad a prezentat un istoric al romanţei. În 
seara această câteva romanţe au interpretat Iluţa 
Panciovan, Cristina Mic, Andrea Şoşdean, Lazăr 
Novac, iar Cristian Morovan s-a prezentat cu două 
melodii populare româneşti. Trebuie menţionat că 
toate aceste evenimente culturale au fost sprijinite 
de Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale 
Române şi organizate în „Casa lui Butoarcă” din 
Vârşeţ. Totodată, țin să menționez că am organizat 
lansarea de carte a Marinei Ancaitan, expoziția de 
carte a Editurii „Libertatea” - 75 de ani de beletristică 
și am cinstit memoria lui Alexandru Butoarcă pe 
16.10.2017 când s-au împlinit 119 ani de la nașterea 
lui. Începand cu data de 27.10.2017, la Centrul 
Cultural din Vârșeț, se desfășoară „Săptămâna 
culturii române”, unde sunt prevăzute două expoziții 
și săptămâna � lmlui românesc.

După părerea dumneavoastră, care sunt 
cele mai acute probleme cu care se confruntă 
comunitatea română din Serbia, la ora actuală?

- Românii de pe aceste meleaguri au avut, de-a 
lungul timpului o activitate socio-culturală foarte 
bogată. Au existat foarte multe societăți culturale 
care au activat pe lângă căminele culturale din 
localități, dar odată cu stingerea căminelor  și-
au încetat activitatate și unele societăți. Lipsa 
de � nanțare bine de� nită de către autoritățiile 
de autoguvernare a dus la scăderea activităților. 
Este absolut necesar de a se păstra patrimoniul 
cultural al apartenenților minoritari de pe aceste 
meleaguri pentru că numai așa se poate păstra 
multiculturalitatea din aceasta zonă, atât de 
caracteristică în special pentru Voivodina. Să nu 
uitam că în trecut, chiar și în perioada interbelică, 
oameni din aceste ținuturi au vorbit patru limbi. 
Știm cu toții ce înseamnă pentru un individ și o 
societate cunoașterea mai multor limbi.

Cum apreciați calitatea informării în limba 
maternă a românilor din Serbia?

- Aș putea spune că este  satisfăcător.  Sper 
să se mențină programele de informare în limba 
româna, ma refer la RTV și posturi locale, precum 
și la presa locală, dar loc de mai bine există 
întotdeauna.

T.S. 

DR. AURORA GAITA

În slujba medicinii și a păstrării identității naționale 

PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE ÎN PROIECTUL „VOCEA ROMÂNILOR”, NU EXPRIMĂ NEAPĂRAT ATITUDINEA AUTORITĂȚILOR CARE ÎL SUSȚIN ȘI AU ALOCAT FONDURILE NECESARE
СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТ У “ГЛАС РУМУНА” НУ ЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА

PROIECTUL ESTE SUBFINANȚAT DIN BUGETUL REPUBLICII SERBIA - MINISTERUL CULTURII ȘI INFORMĂRII
ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

VOCEA ROMÂNILOR
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Нова књига Ненада Новака 
Стефановића представља 
необичну приповест о историји 
Београда испричану кроз 
четрдесетак прича о славним 
љубавним паровима и кућама у 
којима су живели. Од двадесетих 
година деветнаестог века 
до данашњих дана, од кнеза 
Милоша и кнегиње Љубице до 
Петра и Вере Лубарде, међу 
знаменитим становницима 
београдских кућа нашло се и 
неколико Вршчана, попут Паје 
Јовановића и Васка Попе. 

Писац и новинар Ненад 
Новак Стефановић аутор је 
романа: „Дарови мртвих“ 
(1988), „Присуство Бога“ (1990), 
„Пијемонт“ (1992), „Да ли је 
неко видео моје здравље“ 
(2005), „Доктор слуша свинг“ 
(2009) и „Убиство у Капетан 
Мишиној“ (2016), као и хроника: 
„Покрштавање петокраке“ 
(1994), „Снег у јулу“ (1996), 
„Један свет на Дунаву“ (1996), 
„Одбрана Београда“ (2000), 
„Пети октобар, година после“ 
(2001) и путописа „Земља у 
коферу“ (2007). Књиге су му 
превођене на више језика. 
Радио је као главни уредник 
магазина „Дуга“, „Круг“, 
„Ауто свет“ и „Мушки свет“, а 
своје приче о некадашњем 
Београду годинама објављује у 
„Политици“. 

„Нема већег музеја 
архитектуре од Београда“, 
кажете на почетку једне од 
прича које чине „Водич кроз 
љубавну историју Београда“. 
Шта је то што архитектуру овог 
града чини тако фасцинантном? 

- Разноликост , пре свега. Јесте 
Београд урбанистички хаотичан 

град, али има занимљивих зграда 
у необичним стиловима, чак је 
један сасвим аутохтон: српско-
византијски, то јемешавина 
сецесије и неког византизма. 
Тако да оно што је мана, 
у ствари, кад се погледа 
из неком другог угла 
може бити занимљивост. 
Ту има стилова из скоро 
свих епоха. 

Ово је, између 
осталог, и прича о 
људима који су градили 
Београд? 

- Флорестано ди 
Фаусто и Роже Емил 
Експер су државни 
архитекти Италије и 
Француске, велика 
имена која су оставила своје 
пројекте у Београду. Италијанску и 
Француску амбасаду. Ту је и један 
велики словеначки стваралац 
– Плечник. А да не помињем 
српске ауторе. Не можемо ни 

Русе да прескочимо, пре свих 
царског архитекту Краснова. 
Наравно, Драгиша Брашован, ваш 
Вршчанин, је такође оплеменио 
Београд  с неких десетак изузетних 

грађевина у класичним и 
модерним стиловима. 

Како је изгледало 
и колико је трајало 
истраживање које је 
претходило писању ове 
књиге? 

- Неосетно је то било 
јер се протегло на четврт 
века. Први интервјуи 
који су инкорпорирани 
у ову књигу настали су 
још 1992. године. Затим 
су следила понирања 
у архиве, јавне и 

породичне, па разговори са 
сведоцима историје. Ух, има тога 
за серијал књига. 

Које од ових љубавних прича, 
а које од кућа у којима су се 
дешавале, су за вас лично биле 

најупечатљивије? 
- Лично сам доживео Молерову 

88, причу о композитору 
Станиславу Биничком и Фриди 
Бланке, због мог деде, каплара 
извидника Гвозденог пука којем 
је био посвећен Марш на Дрину. 
Ти звуци  марша из Првог светског 
рата подсетили су ме на мога деду. 
И то је био тај један сентиментални 
тренутак препознавања 
историјата моје породице док сам 
обилазио зграду Биничког. 

Из ваше књиге сазнајемо 
и каква је данашња судбина 
некадашњих домова 
знаменитих Београђана. У 
некима од њих су смештене 
државне институције, док друге 
немају чак ни спомен-табле.

- Неке су имале спомен-табле 
али су их сакупљачи секундарних 
сировина скинули и претопили. 
Хаотична је ово средина. 
Подложна затирању сећања. 
На пример, Геца Кон, никакве 
табле нити је стан сачуван, све 
је то продато у неким ломовима 
транзиција. Шта да радимо, такав 
је ово ломовратан град! 

Колико данашњи Београђани 
знају о славној историји здања 
поред којих свакодневно 
пролазе? 

- Већина људи трчи за својим 
послом да би преживела, овде је 
на снази акција преживљавања, 
борба за голи живот, само 
мали слој уопште има вишак 
слободног времена  да се бави 
тако суптилним стварима као 
што је култура сећања. Владари 
увек мисле да ће лакше владати 
народом којем је избрисано 
сећање, неком  флотантном 
масом која се обликује по дневно-
политичким потребама. И то тако 
траје, не од јуче. 

Т.С. 

НЕНАД НОВАК СТЕФАНОВИЋ: 

„У ХАОТИЧНОЈ СРЕДИНИ ЛАКО 
СЕ ЗАТИРЕ СЕЋАЊЕ“ 

„Нема већег 
музеја 

архитектуре 
од Београда“ 

 „И Вршчанин 
Драгиша 

Брашован 
оплеменио 
је Београд  
с десетак 

изузетних 
грађевина у 
класичним 

и модерним 
стиловима“ 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

ПРИЧА ИЗ ВРШЦА

„НЕКАДА ЈЕ 
БИЛО МНОГО 

ВИШЕ ТИШИНЕ“ 

- Ево, приче из Вршца. 
Васко и Хаша Попа су као 
гимназијалци шетали по 
вршачким сокацима у којима 
није било телевизора, по 
неки радио, без мобилних 
телефона, и нису баш били 
осветљени, нити је било буке 
аутомобила. Па упоредите 
то са данашњим паровима 
који седе по кафићима, 
бучним  кутијама. Мислим да 
је било много више тишине. 
И следствено неке тананости 
између људи. 
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PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Победник јубиларног 25. фестивала 
позоришне класике „Вршачка 
позоришна јесен“ је представа „Тако је 
(ако вам се тако чини)“ Југословенског 
драмског позоришта Београд, рађена 
по тексту Луиђија Пирандела, а у 
режији Јагоша Марковића. Фестивал 
је званично затворен у суботу, када 
су награђенима уручена признања, 
након чега је у њихову част одиграна 
и представа „Краљ Иби“ Алфреда 
Жарија у режији Само М. Стрелеца и 
продукцији Казалишта Вировитица. 

Награда за најбољу режију 
припала је Игору Вуку Торбици, 
за представу „Царство мрака“, по 
Толстојевом тексту и у продукцији 
Народног позоришта у Београду. 
За најбољу глумицу проглашена је 
Хана Селимовић, за улогу Саше, а за 
најбољег глумца Никола Ристановски 
за улогу Иванова у представи 
„Иванов“, А.П. Чехова, у режији 
Тање Мандић Ригонат и продукцији 
Народног позоришта у Београду. 
Награда за најбољег младог глумца 
припала је Ивану Ђорђевићу, за улогу 
Никите у представи „Царство мрака“. 
Специјалну награду понео је ауторски 
тим и ансамбл представе „Сонет 66”, 
Мађарско национално позориште 
„Чики Гергељ” из Темишвара, за 

креативан, субверзиван и актуелним 
значењима бременит приступ 
знаменитом Шекспировом сонету 
и његовим најпрепознатљивијим 
делима. 

Награда публике припала је 
представи „Иванов“, коју је публика 
оценила просечном оценом 4,93. 

- Селекцију јубиларног Фестивала 
класике одликује квалитетан одабир 
представа у којима препознајемо 
референтна тематска, естетска 
и поетичка начела савременог 
позоришта. Међу изабраним 
представама издвојиле су се четири 
које на тематском, естетском и 
поетичком плану указују и полемишу 
са горућим, кључним проблемима 
света и друштва у којем живимо. 
Друштва и света обезглављених 
постцивилизацијским наслеђем и 
суновратом темељних вредности 
на којима су почивали младост 
и зрело доба човечанства, данас 
огрезлог у пошастима неолибералног 
капитализма, неоробовласништва, 
утопљеног у есенцију зла, бездушја, 
политикантства, медијских 
манипулација, патолошког воајеризма 
и дисторзије најосновније емпатије 
за Другог. Награђене представе 
препознајемо као креативну и 

корективну савест опаког времена 
и посрнулог друштва у којем настају 
и за које настају. Такође, одлуке 
жирија имају на уму будућност 
нашег позоришта која исходи из 
већ потврђених вредности које су 
плодотворне само (и једино!) уколико 
су потпора и провокација новој 
генерацији уметничког, позоришног 
мишљења и трагања. Све наше 
одлуке исходе из једне, основне тезе: 
класика је вазда савремена уколико 
је промишљено, храбро, и не без 
извесне полемике с њом, креативно 
ишчитавамо у позоришту, а с обзиром 
на време и свет у којем живимо 
– саопштио је жири Фестивала, у 
саставу: писац Душан Белча, редитељ 
Александар Швабић и новинар и 
позоришни критичар Слободан 
Савић, председник жирија. 

Чланови жирија такође су 
апеловали на Министарство културе 
и Покрајински секретаријат за културу 
да издашније подрже Фестивал 
класике који се већ четврт века 
одржава у Стеријином граду на радост 
посвећене, врло заинтересоване 
публике која је и током јубиларног 
издања, из вечери у вече, испуњавала 
салу. 

Т.С. 

ЗАВРШЕН 25. ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ 

НАГРАДЕ ЗА „ТАКО ЈЕ (АКО ВАМ СЕ ТАКО ЧИНИ)“, 
„ЦАРСТВО МРАКА“, „ИВАНОВА“ И „СОНЕТ 66“ 

Књижевна општина Вршац је и 
ове године била веома запажена 
на Међународном сајму књига 
у Београду, када је реч о већ 
традиционалној понуди на коју 
читаоци могу наићи на штанду 
КОВ-а и када је реч о новим 
издањима ове реномиране куће, 
и те како познате у сајамским 
издавачким круговима. 

На сајамској промоцији, 
одржаној 24. октобра у сали „Васко 
Попа“, КОВ је представио издања 
из своје истоимене библиотеке. 
Присутнима се на почетку 
програма обратила председница 
КОВ-а, Ана Бабуц Крду, која је поред 
кратког осврта на овогодишњу 
продукцију, говорила и о значају 

КОВ-а, реномеу ове издавачке 
куће, обележавању јубилеја 
45 година постојања... Аутори 
су након обраћања говорили 
изабране стихове из својих књига, 
Рајко Лукач из збирке „Заједнички 
епитаф“, Иван Деспотовић из 
збирке „Калемегдан“, Благоје 
Савић из збирке „Терапија свести“, 
Дамир Малешев из збирке 
„Време одбране“, Габријел Бабуц 
из збирке поезије под називом 
„Меланхолија“. Истога дана 
представљена је и књига прича 
„Последњи лав“ Бласка Висентеа 
Ибањеса из едиције „Атлас 
ветрова“. О књизи су говорили 
преводилац Бранислава Адвигов 
и Габријел Бабуц, уредник едиције. 

У четвртак, 26. октобра 
на платоу „Лазе Костића“ 
представљена су вредна и 
ретка издања из библиотеке 
„Несаница“ попут књиге „О чему 
је писао Франц Кафка“ Густава 
Херлинга-Груђињског, збирке 
поезије „Србадија, Власи, Швабе 
и нешто руских кнежева“ Жарка 
Васиљевића, збирке есеја „Друга 
историја бића“ Петру Крдуа, као и 
најновији број часописа „Ковине“. 
Говорили су Драшко Ређеп, Ана 
Бабуц Крду, Бисерка Рајчић, 
Габријел Бабуц, Сања Вукелић, 
Александар Јовановић, Ђорђе 
Д. Сибиновић, Ненад Шапоња, 
Миле Тасић... 

КОВ НА САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ 

ПРЕДСТАВЉЕНЕ НОВЕ 
КЊИГЕ И РЕТКА ИЗДАЊА 

У суботу 4. новембра у 18 часова у Градском музеју Вршац, у 
згради Конкордије, биће отворена изложба под називом „Идентитет 
накита“, ауторке Оливере Вардић. 

- Моја љубав 
према накиту 
и уметности 
ме је сасвим 
случајно 2011. 
године довела 
до перли. 
После пуно 
истраживања и 
учења, открила 
сам невероватне 
могућности које 
перле пружају. 
Перле су 
магичне. Волим 
да истразујем 
разлиците 
стилове 
прављења 
уникатног 
накита и одевних 
предмета од 
перли. Бескрајна 
комбинација боја 
и облика буди 
радост у мени – 
рекла је ауторка 
уникатног 
накита. 

Оливера Вардић излагала је своје радове у Вршцу, Београду и 
Штутгарту. Учествовала је на међународном такмичењу ИБА 2016, које 
организује часопис Perlen Poesie из Немачке. 

Т.С. 

ИЗЛОЖБА УНИКАТА У КОНКОРДИЈИ 

„ИДЕНТИТЕТ НАКИТА“ 
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ЗАВРШЕНА ЈУБИЛАРНА „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“ 

НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА „ТАКО ЈЕ (АКО ВАМ СЕ ТАКО ЧИНИ) 

Завршен је 
25. Фестивал 
позоришне 
класике, а током 
фестивалских 
дана, у оквиру 
такмичарског 
програма одиграно 
је седам представа: 
„Пигмалион“, „Тако 
је (ако вам се тако 
чини)“, „Царство 
мрака“, „Јесења 
соната“, „Иванов“, 
„У агонији“ и 
„Шекспир, Сонет 
66“. Награду за 
најбољу представу 
понело је остварење 
„Тако је (ако вам се 
тако чини)“, док је 
награда публике 
припала представи 
„Иванов“. 

Одлуке стручног 
жирија саопштио 
је председник 
жирија, позоришни 
критичар Слободан 
Савић, док је 
извештај о гласању 
публике поднела 
председница жирија 
публике Драгица 
Станојловић. 
Награде су уручили: 
управница 
Народног 
позоришта 
„Стерија“ Марина 
Лазаревић, чланица 
Градског већа 
задужена за културу 
Наташа Маљковић-
Чонић и директор и 
селектор Фестивала 
класике Ђура Мрђа. 
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ЗАВРШЕНА ЈУБИЛАРНА „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“ 

НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА „ТАКО ЈЕ (АКО ВАМ СЕ ТАКО ЧИНИ) 
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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTTAK AZ IDÉN JUBILÁLÓ MADÁCH AMATŐR SZÍNHÁZBAN

Sajtótájékoztatón jelentet-
ték be, hogy a nagybecs-
kereki Madách Amatőr 

Színház ismét műsorára tűzi 
a János Vitéz című daljáté-
kot. A színház fennállásának 
65 éves jubileuma alkalmá-
ból Venczel Valentin az Újvi-
déki Színház igazgatója állít-
ja színpadra Kacsóh Pongrác 

daljátékát a nagybecskereki 
társulattal.

Venczel Valentin a sajtótájé-
koztatón kiemelte, hogy öröm-
mel fogadta a felkérést, azon 
szempontból is, hogy színészi 
pályafutását itt a Madách Szín-
házban kezdte. A Madách Szín-
ház a János Vitézt most harma-
dik alkalommal tűzi műsorára. 

Először 1954-ben játszották, ez 
a Madách hivatásos korszaka 
volt, majd 1970-ben ismét mű-
sorra tűzték, és most e jeles év-
forduló kapcsán is.

A daljátékban több mint 
húsz színész vesz részt-hang-
zott el a sajtótájékoztatón.

 Az előadás próbái a sajtótá-
jékoztatót követően kezdődtek 

meg, és a tervek szerint kará-
csony előtt tartják meg a darab 
bemutatóját.

A daljáték zenei munkatár-
sa Klemm Dávid lesz. A bemu-
tatón  kívül a színház még egy 
díszüléssel is készül a jubileu-
mi évben.

A Madách Színház János Vi-
téz című daljátékét a magyaror-

szági Bethlen Gábor Alapkezelő 
támogatásával valósíthatja meg, 
ugyanis pályázati eszközökből 
1millió Ft-ot hagyott jóvá az 
alapkezelő a színház részére.

A Madách színház jubileu-
mi évének a támogatója a Ma-
gyar Nemzeti Tanács és Nagy-
becskerek Város Önkormány-
zata.

MAGYAR TÜKÖR

Gyermekeké volt a főszerep október első hetében
A muzslyai Szervó Mihály 

Általános Iskola mindkét 
épületében és a Hófehérke 
Óvodában október első heté-
ben került sor a Gyermekhét 
elnevezésű rendezvényre. Az 
iskola és az óvoda munkatár-
sai – a szülőkkel és nagyszü-
lőkkel karöltve – színvonalas 
és kreatív programokkal ked-
veskedtek a legfiatalabbak-
nak. Az egyhetes esemény 

alatt a tanintézmény diákjai 
– a többi közt - részt vettek 
néhány ötletes műhelymun-
kában, érdekes történeteket 
hallottak a régmúlt időkről 
és megtanulták az egészsé-
ges táplálkozás titkát.

Ezenkívül volt még iro-
dalmi találkozó, mely kereté-
ben Kovács Jolánka, az iskola 
könyvtárosa mutatkozott be 
a tanulóknak, továbbá kirán-

dulás, kisállat-kiállítás, sport-
nap és tehetség-bemutató ver-
seny is. A Hófehérke Óvodá-
ban a rendezvénysorozat a 
gyermekek jogainak ismerte-
tésével és barátkozási nappal 
kezdődött, melyen vendégül 
látták a nagybecskereki Kolib-
ri Óvoda növendékeit. A kicsi-
nyek a szülőkkel, a nagyszü-
lőkkel, rokonokkal és barátok-
kal együtt alkottak, kézmű-

veskedtek, játszottak. A Muzs-
lyai Amatőr Képzőműveszeti 
Klub (MAKK) tagjai megala-
kulásuk óta fontosnak tartják 
a rajzolás, a festészet megsze-
rettetését a fiatalokkal, ezért 
egy rendhagyó képzőművé-
szeti-órát szerveztek az óvoda 
növendékeinek. A Gyermek-
hét végén kirakodóvásárt és 
sportnapot is tartottak.

BORBÉLY TIVADAR

A megyéspüspök 
fogadta munkatársait
Dr. Német László SVD megyéspüspök fogadta  a Szerbiai 

Kolping Társaság képviseletében Lengyel Annát és To-
mić Sípos Melindát október 12-én. A Szerbiai Kolping Tár-
saság munkája, a pályázatok bemutatása, illetve a függet-
len revizor értékelése került terítékre. A közös együttmű-
ködés elmélyítéséről, a közelgő zsinati folyamatban való 
aktív részvételről is szó volt  a megbeszélés során. 

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

A Z MNT ÉS A MAGYAR KORMÁNY JÓVOLTÁBÓL 

Ajándék a nezsényi 
magyar osztálynak 
A  Gyermekhét és a Könyv-

hónap alkalmából a Ma-
gyar Nemzeti Tanács(MNT), 
Magyarország Kormánya és 
a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. támogatásának kö-
szönhetően a szécsányi köz-
ség területén elhelyezkedő 
nezsényi (Neuzina) Stefa-
nović Fivérek Általános Is-
kola magyar nyelven tanu-

ló alsós tagozatos tanulói-
nakháziolvasmányokat és 
szépirodalmi műveket tar-
talmazó könyvcsomagot 
ajándékozott.

A könyvcsomagot az 
MNT nevében Vidrács 
Krisztina és Molnár Attila 
adta át a tanulóknak és Ju-
hász Dániel tanító bácsinak.

BORBÉLY TIVADAR

EZÜSTCSENGŐ
BEARANYOZTUK A NAPOT

A 22. Ezüstcsengőt október 14-én tartották 
Tóthfaluban. Öt helységből érkezett egy-egy 
kórus (Muzslya, Nagybecskerek, Tóthfalu, Óbecse 
és Kelebia), hogy megmutassák tehetségüket. 
Mint minden évben, ezúttal is volt egy kötelező 
ének, a Misericordias Domini (Irgalmas Istenünk). 
Rengeteg  gyönyörű változatát hallhattuk, illetve 
minden kórus még 2-3 saját énekkel is bearanyozta 
a napot. A zsűrinek megint nehéz dolga volt, hisz 
mindenki nagyon odatette magát az éneklésbe. 
Végül a leglelkesebben és legtöbb hangszerrel 
előadott kötelező darabot osztályozták, így a helybéli 
tóthfalusiak nyerték a külön oklevelet. A következő 
Ezüstcsengő Zentán lesz.

NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA

Megkezdődtek a 
János Vitéz próbái

3.
alkalommal viszik 

 színre a János Vitézt 
 a nagybecskereki 

Madáchban

 »A kis képzőművészek  »Az állatokkal is foglalkoztak a gyermekek

SZÍNVONALAS ÉS ÉRDEKES PROGRAMSOROZATOKAT SZERVEZTEK  A GYERMEK HÉT KAPCSÁN MUZSLYÁN

A SZERBIAI KOLPING TÁRSASÁG 

MAGYARCSERNYE

Palacsintasütés 
Pál atyával
Kihasználva a késő októ-

beri szép időt, Szemeré-
di Pál atya a magyarcsernyei 
hittanos gyerekeknek pala-
csintasütést szervezett. A 
délutáni hittanórára érkez-
ve Rozika néni és Annuska 
néni már sült palacsintával 
várta a gyerekeket. Legtöb-
ben a mogyorókrémes pala-
csintát választották, de jó 
ízűen ették a lekváros pala-

csintát is. A finom uzsonna 
után futballozással, fogócs-
kázással, és bújócskázással 
fejezték a szép délutánt.

A gyerekeknek nagyon 
tetszett ez fajta szórakozás, 
barátkozás, a vidám zsivaj-
gással eltöltött rendhagyó 
hittanóra.

NAGY ERZSÉBET
NAGYBECSKEREKI 

EGYHÁZMEGYEI SAJTÓIRODA
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П

р
о

је
к

а
т

 с
у

ф
и

н
а

н
с

и
р

а
 П

о
к

р
а

ји
н

с
к

и
 с

е
к

р
е

т
а

р
и

ја
т

 з
а

 к
у

л
т

у
р

у
 и

 ј
а

в
н

о
 и

н
ф

о
р

м
и

с
а

њ
е

 А
П

 В
о

јв
о

д
и

н
е

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
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. 064/456-01-05.

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

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

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

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

На продају кућа од 100m2 саграђена 
у близини центра града са мањим 
двориштем и две нус просторије.Улица 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 канцеларију у центру 
Вршца - приземље, има заштитне 
решетке и паркинг.Тел. 064/1979-
069

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 једнособан намештен 
стан у улици Југ Богдана 18. 
Повољно.Тел: 064/186-5244

Издајем студенткињама 
једнособан стан у згради на 1. 
спрату код Педагошке академије, 
Првомајска 18/а . Тел. 060/8500-166.

Издајем празну кућу (двособан 
стан) у ул. Цара Лазара. Тел. 063/255-
504.

Издајем двособан намештен 
стан у Новом Саду код социјалног. 
Тел. 064/707-53-30.

Издајем празну кућу у ул. Цара 
Лазара. Повољно. Тел. 063/255-504.

Кућа спратна, гаража, воћњак. 
Саксијске палме старе 10 година, 
алоја вера. Тел. 013/837-631.

Издајем једнособан намештен 
стан ученицама или самицама. Тел. 
013/ 834- 975.

Издајем кућу у ул. Жарка 
Зрењанина 34, преко пута Суда. Тел. 
063/106-70-74.

Издајем намештени засебни 
стан у кући, први спрат, двособан, 
засебан улаз, Борачка улица, 
одвојени гас, струја, канализација. 
Тел. 064/038-37-57.

Ексклузивни локал у строгом 
центру Вршца, 97м2, на првом 
спрату изнад Рајфајзен банке, 
Дворска 3. Нов, подно грејање, 
гранитна керамика, армстронг 
плоче, клима, телефони. Идеалан 
за агенције, бирое, ординације. 
Контакт 063 68 40 40. 

Издајем дворишну гарсоњеру 
за ђаке и студенте у Вршцу. Тел. 
060/74-012-10.

Издајем стан у Хемограду, 50 
м², комплетно намештен. Слободан 
од 1. октобра. Цена 100€ плус 
трошкови. Тел. 064/823-93-13.

Издајем дворишну гарсоњеру 
са посебним комуналијама 
и издајем собу за ученице са 
употребом кухиње и купатила. Тел. 
064/296-02-85 и 834-065.

Продајем кућу у Вршцу ул. 
Јанка Катића бр. 8. плин, струја, 
вода и башта (површине 5,4 ара). 
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933 
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. 062/88-373-
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. 064/45-
888-48 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

Продајем стан у улици Светог 
Теодора Вршачког бр. 6, Вршац.Тел: 
062/883-7304

Продајем кућу у улици Цара 
Лазара 59, Вршац.Тел: 062/883-7304

На продају плац од 10,8 ари у 
Борској улици, 200 метара од ЈАТ-а. 
Тел. 060/03-02-111.

На продају кућа у центру града, 
одмах усељива, 170 м² на 4,7 ари 
плаца. Повољно. Тел. 060/03-02-111.

Кућа на продају у Другог 
октобра 83. Тел. 064/510-69-06.

Издајем намештен стан 
комплетно опремљен, једнособан, 
усељив одмах. Тел. 837-513 и 
063/877-99-85.

Продајем башту 20 ари и 74 
м², налази се на источном излазу из 
Вршца. Тел. 013/805-350  и 065/880-
53-50.

Продајем виноград на путу 
за Мало Средиште, 500 м од 
раскрснице за Средиште и бурад за 
ракију и вино. Тел. 063/730-60-41.

Продајем трособан стау од 
75 м² у центру Новог Сада, код 
Футошке пијаце. Тел. 063/835-10-72.

Кућа за продају у Војводе 
Книћанина 24, плац 8 ари са 
комплетном инфраструктуром. 
Цена 25.000 €. Тел. 063/357-419.

Продајем викендицу на уласку 
у Јабланку, воћњак, виноград, 
градска вода, телефон, базен за 
кишницу, легализовано, поред 
асфалтног пута погодно за пчеларе. 
Тел. 013/830-716.

Продајем стан од 110 м² на 
два нивоа на Војничком тргу, 
комбиновни петокрилни орман са 
4 фијоке, тросед на развлачење, тв 
„Самсунг“ екран 52 цм, исправан. 
Тел. 064/19-09-791 и 064/588-46-49.

Продајем гарсоњеру 35 м² у 
Вршцу. Повољно. Тел. 063/805-57-
85.

Продајем кућу испод „Виле 
брег“, приземље плус два спрата, 
струја, вода, плин, канализација, 
плац 5 ари, укњижена или мењам 
за одговарајућу некретнину у 
Београду или Новом Саду. Тел. 
064/038-37-57.

Два ексклузивна дуплекс 
двоипособна стана у Вршцу, 67м2 
и 76м2 за издавање или продају. 
Потпуно нови, некоришћени. Строги 
центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен 
банке, у дворишту. Савремено 
опремљени, други спрат, етажно 
грејање, клима, телефон. Контакт 
063 68 40 40. Продајем кућу у 
Гудурици, Отона Жупанчића 34, 
кућа са окућницом 27 ари. Тел. 061/ 
217-68-26.

Продајем два дела куће у 
Синђелићевој 3. Тел. 013/838-738 и 
063/83-64-330.

Воћњак са викендицом у 
Думбрави на продају. Површина 
13 ара а викендица од 40 квадрата 
плус поткровље. Има вода и струја. 
Тел. 064/27-17-446.

Продајем  гарсоњеру у центру 
Вршца. Тел. 060/740-12-10.

Продајем спратну кућу са 
гаражом са плацем 700 м². Тел.837-
631 и 064/280-56.

Продајем кућу у Борачкој 
улици, приземље и два спрата, 
вода, струја, канализација, 
укљижена, 200 м², плац 5 ари или 
мењам за Београд или Нови Сад. 
Тел. 064/038-37-57.

Хитно продајем кућу у Избишту 
са комплетном инфраструктуром. 
Тел. 064/390-62-76.

Продаје се приземна кућа 
од 120 м², на плацу од 7 ари са 
улазом из две  улице Копаоничке 
и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 
069/333-60-30.

На продају двособан стан 86 
м² и два и по ланца земље удара 
у асфалтни пут Вршац-Влајковац, 
потез Кевериш. Тел. 062/511-751.

Продајем пољопривредно 
земљиште КО Уљма потес „Доње 
ливаде“ пар. бр. 7893, друга класа, 
76 ари и 28м², КО Уљма потес 
„Велика бара“ (Локва) пар. бр. 
3210/1, трећа класа, 57 ари и 55м², 
КО Павлиш потес „Белуцае“ пар. бр. 
1452, друга класа, 74 ари и 98м². Тел. 
062/133-09-79.

Продајем стан од 46 м² у центру 
Вршца (С. Немање) И  издајем 
гарсоњеру опремљену у центру 
града. Тел. 061/249-11-61.

Продајем или мењам за 
Београд или Нови Сад спратну 
кућу сутерен, високо приземље и 
спрат, почетак Борачке улице, 200 
м², плац 5 ари, вода, гас, струја, 
канализација, укњижено. Тел. 
064/897-46-35.

На продају спратна кућа на 
плацу од 700 м². Тел. 013/837-631- и 
064/280-58-62.

Продајем дворишну 
гарсоњеру на Тргу Св. Теодора 
(поред Комерцијалне банке) Тел. 
062/582-616.

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.

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 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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €. Тел. 
064/27-17-446.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повољно продајем укњижену 
кућу (стан), у Панчеву, 67 m2, у 
центру  града без посредника, 
власник. Тел. 064/13-23-663 и 063/75-
79-722.

Продајем кућу у Вршцу на 
Маргитском насељу, комплет 
сређена, ПВЦ столарија, могућност 
заменеза стан са доплатом. Тел. 
060-66-07-901.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

Тел: 064/598-3898

Кућа на продају, на 
плацу од 500 m2, стан 90 
m2, гаража, подрум 50m2, 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.
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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.

Продајем пољопривредне 
машине, корпа за свиње, вага 500кг, 
ауто приколицу. Тел. 013/2832-563.

На продају черупаљка за 
пилиће са бојлером за грејање и 
левковима за клање. Тел. 063/11-
21-270.

Плинске бојлере, пећи, решое 
и плинске шпорете поправљам и 
сервисирам. Гаранција годину дана. 
Тел. 063/482-418. и 2101-623.

Продајем штенце шарпланинце 
врхунског шампионског порекла, 
са педигреом, 3 женке и једног 
мужјака. Тел. 838-132.

Продајем машину за сточну 
храну, капацитета од 100 кг. Мало 
коришћена, може и замена за казан 
за печење ракије. Тел. 061/697-54-
41.

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

Продајем кревет са мадрацом 
за једну особу Форма идеале 8000, 
очуван. Кратку жуту бунду и три 
фртаља браон. 40€. Тел. 064/131-
91-28

Продајем хармонику марке 
„Carmen II“ са 80 басова у одличном 
стању, мало коришћена. Цена по 
договору. Тел. 063/106-70-74.

Продајем оштрачку-кључарску 
радњу, више машина. Повољно. 
Тел. 063/85-64-330 и 013/ 835-738.

Продајем тучани радијатор са 
20 ребара, ширина 120цм висуна 70 
цм. Тел. 063/86-29-749

Продајем три слике уље на 
платну: „Бој на Косову“ 85х70 цм, 
„ Гусар“ 70х55 цм и мртва природа 
80х60 цм. Тел. 063/8629-749.

Косим и крчим траву тримером. 
Тел. 064/19-55-269.

На продају ручно рађен сто за 
компјутер, канцеларију и погодан 
за кућну употребу, са делом 
за тастатуру на извлачење. У 
одличном стању, као нов, повољно. 
Тел. 064/508-29-29 и 060/333-34-41.

Продајем велики вијетнамски 
тепих 3,5х2,5м. Тел. 013/806-527.

На продају калолифер 
„tehnion“,снаге 3 kw(метални) са 
термостатом, мало коришћен. Цена 
90 €. Тел. 065/33-55-343.

На продају половна 70-турбо 
пећ на дрва. Цена 90 €. Тел. 065/33-
55-343.

Помагала бих у кућним 
пословима. Тел. 064/45-888-48.

Помагала бих у кућним 
пословима. Звати од 17 до 20 
часова. Тел. 013/805-385.

Продајем бетонске цеви за 
ћуприје Ø 40х100 ком.4. Цеви су у 
Загајици. Тел. 065/25-79-100.

Продајем решо (плин/бутан) 
три горионика, мало коришћен. Тел. 
064/186-52-44.

На продају трпезаријска 
витрина , кауч очуван, двосед, 
два јоги душека мало коришћена, 
балконска врата словенијалес са 
дуплим стаклом. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Продајем машине од оштрачко-
кључарске радње. Повољно. Тел. 

Издајем стан у кући на првом 
спрату, засебан улаз, у Борачкој улици, 
Сопствена струја, велики плац. Тел. 
064/03-83-757.

Издајем дворишну намештену 
гарсоњеру, грејање на плин, одвојен сат 
за плин и струју, кабловска, интернет. 
Центар, Иве Милутиновића 20. Тел. 
013/838-733 и 063/18-25-995.

Издајем комплет намештену кућу 
70 м2, са нус просторијама, и великом 
баштом на дужи период. Кућа се налази 
у селу Потпорањ Тел. 060/0825-724. 

Издајем једнособан намештен стан 
на Омладинскком тргу, слободан од 1. 
новембра. Тел. 063/42-00-17.

Издајем једнособан намештен стан, 
дворишни и све засебно, комуналије 
засебно. Тел. 805-192 и 060/580-51-92.

Издајем гарсоњеру, намештену, 
реновирану и лепо сређену, на 
Омладинском тргу, преко од 
Миленијума. Тел. 832-867 и 064/1704-999.

Издајем једнособан намештен стан 
у Борчи, одлична локација студентима 
из Вршца. Повољно и коректно. Тел. 
063/890-98-96.

Издаје се празнане намештена  
кућа од 120 м² са великим двориштем, 
гаражом за ауто на углу улице 
Копаоничке и Цетињске. Тел. 060/843-51-
37 и 069/333-60-30.

Издајем гарсоњеру у центру Вршца 
са централним грејањем. Тел. 064/51-52-
245.

РАЗНО
ППродајем 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. 064/168-58-94.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају два хектара земље, 
у Великом Средишту, у близини 
карауле и телевизор „Самсунг“. Тел. 
065/88-37-420.

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

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

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

Продајем сејалицу за жито. Тел. 
845-037.

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

Поклањам мачиће. Тел. 064-33-
926-33.

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

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

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

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

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

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

Продајем половна , исправна, 
балконска врата (80х225 цм 
„Словенијалес“). Очувана, са дуплим 
термо стаклом и пластичним ролом. 
Цена 60 евра. Тел. 064/123-17-56. 

Продајем полован исправан 
прозор (80х140 цм „Словенијалес“), 
очуван са дуплим термо стаклом и 
пластичним ролом. Цена 40 евра. 
Тел. 064/123-17-56.

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  

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

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Piago „vespe“ PX 200. Тел. 064/123-
17-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем дечији дрвени 
креветацса два  мадраца добро 
очуван. Тел. 064/186-52-44.

Вршим израду нових купатила 
и реновирање старих купатила 
пластичним цевима. Тел. 013/871-
092 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. 
063/275-986.

 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. 063/70-
85-735.

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 

835-738 и 063/ 85-64-330.
Продајем клавијатуру КОРГ ПА 

80, ел. клавир „CASIO PRIVIA 135“ и 
бицикл  „Caprioli“  брдски 21 брзина. 
Тел. 062/880-51-33.

Продајем комбиновани шпорет 
(струја-плин) „Горење“. Повољно. 
Тел. 064/18-65-244.

Продајем француски лежај са 
мадрацем 7.500, кревет Форма 
идеале са мадрацем за једну особу 
очуван 8.000дин. Бунду бр. 42, 
браон. Тел. 064/131-91-28.

Продајем брзомонтирајуће 
металне реамовске скеле. Тел. 
061/31-10-734

Продајем швапску циглу велики 
формат са ознаком. Тел. 061/31-10-
734. 

Продајем кухињске елементе, 
дрво-иверица, доњи и висећи. 
Повољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем очуван креветац и 
бијну шаренолисну шефлеру висине 
око 1,5 м. Тел. 832-867.

Продајем повољно зидну 
плинску грејалицу, плинску пећ 
Темпо 4, плински бојлер, сто за 
дневну собу(дрвени), гаражна 
врата, дечији бицикл, тврда 
носиљка за бебу, музичка љуљашка 
за бебу (до 6 месеци) на  батерије, 
седиште за кола за бебу (до 6 
месеци). Тел. 063/356-776.

Продајем емајлиране канте од 
50 и 30 литара. Тел. 013/837-631 и 
064/ 28-58-62.

Продајем пржионицу за кафу 
комплетна , са целом опремом. 
Продајем кола опел омега, 
регистрована до 10.7.2018. Тел. 
065/452-33-37. 

Математика, помагање при 
учењу, припреме за пријемне 
испите. Тел. 013/2839-461.

На продају женски бицикл 
црвене боје, боца зе бутан велика,и 
палме старе 10 година Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Дајем часове енглеског језика 
основцима и средњошколцима. 
Повољно. Тел. 069/62-66-99.

Услужно радим дизајн, 
припремуи за штампу, слике по 
поруџбини. Повољно. Тел. 069/62-
66-99 и 063/74-22-013.

Радила би по кућама домаће 
послове и помагала старијим 
особама. Тел. 069/62-66-99 – 
013/835-129.

Продајем два гардеробна 
регала , један трпезаријски орман са 
стакленим делом, стилски, дрвени. 
Повољно. Тел. 064/186-52-44. 

Продајем електрични грил, 
роштиљ, француски, 3000 W, 
температура приликом печења до 
300Сº, димензија 40х40цм, дебљина 
плоче 1цм. Тел. 063/8629-749.

На продају бутан боца 10 
литара пуна, 2 канте за маст од 
50 и 30 литара, бицикл женски 
црвени, балконска врата дупло 
стакло потпуно нова. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

Хитно купујем стари цреп 
Потисје- Кањижа тип-2, а поклањам 
полован намештај: мадраце, 
кревете, ормане, јоргане, кауче. 
Тел. 064/390-62-76 Избиште.

Симпов француски лежај 
„париска ноћ“ на продају. Одлично 
стање, као нов. 220х180 цм. Цена по 
договору. Тел. 060/333-34-41.

Продајем оргинал Вилерове 
гоблене, патике „дијадора“ бр 
42, стару машину за шивење 
„Сингерицу“ и гаражна врата 
230х195 цм. Тел. 063/356-776.

На продају бутан боца од 10 л. 
пуна, цена 30 еура, женски бицикл 
марке „Партизан“, црвени, канте 
емајлиране за маст од 50 и 30 
литара црвене, палме саксијске 10 
и 15 година старе. Тел. 837-631 и 
064//280-58-62

Продајем балконска врата, 
дупло стакло „Словенијалес“ 
некоришћена. Тел. 013/837-631 и 
064/280-58-62.

Продајем половна, исправна, 
балконска врата“Словенијалес“, 
очувана са дуплим термо стаклом 

и пластичним ролом. Цена 60€. Тел. 
064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-762, тетејац, први 
власник, само лицима са дозволом. 
Цена 100€. Тел. 064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-99,дуга деветка, први 
власник, само лицима са дозволом. 
Цена 200€. Тел. 064/123-17-56.

Продајем нову бокс врећу за 
тренирање (вишебојна), годину 
дана гаранције, са унутрашње 
странбе велика појачања, дупло 
дно (фи 35х1120 цм) Цена35€. Тел. 
064/123-17-56.

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

Продајем половну, очувану, 
комплетну, оргинал фабричку ауто 
куку (немачку) од аудиа 100, са 
електроинсталацијом. Тел. 064/123-
17-56.

Продајем два половна очувана 
лимена поклопца мотора „бубрега“ 
и предњи лимени блатобран од 
Piago vespe Px 200. Тел. 064/123-17-
56.

Продајем спаваћу собу „Бети“ 
и пећ на чврсто гориво, шамотна 
„Горење“. Тел. 805-095.

Продајем “Самсунг“ колор 
телевизор исправан. Цена 30€. Тел 
065/571-49-63 

Продајем стеге за стезање цеви 
, за грађевинаре. Тел. 837-631 и 
064/280-58-62.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТО-ЦИКЛИ, 

ТРАКТОРИ
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 аутомобил ЛАДА 110, 
1500 кубика, 2003. годиште, прешла 
109. 000 км. Први власник, могућ 
договор. Тел. 064/819-9260

На продају југо корал60. Цена 
по договору. Тел. 060/555-15-67.

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

На продају ауто Мазда 626, 
1500 кубика, 1997 годиште, цена 
650 евра.Тел: 2891-209

На продају Југо 55. Тел: 063/844-
8994

За продају мотор АПН-6 у 
одличном стању. Тел. 013/806-940 и 
064/413-86-57.

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

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

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

Продајем кадет1.3, 1984.г. 
урађена генералка на мотору. Тел. 
013/839-680 и 060-0839-680.

Продајем  мопед орион-гизмо 
електроник 49 цм3 у возном стању 
трајно регистрован, потребна 
замена карика! Цена 100€. Тел. 
064/163-01-18. 

Продајем JAWU TS 350 у 
деловима може да се поправи. Тел. 
013/845-037.

Фијат Палио 1.6, караван, 
1999. г., бензин-гас, регистрован до 
13.08.2018. Тел. 064/19-55-269.

Продајем скутер piaggio 
Hexagon 180m 20, веома очуван, у 
одличном стању, 2005, гаражиран, 
црвене боје, аутоматски мењач, 
регистрован, мало прешао, сервис 
урађен, ветробран, наслон за 
седиште, аларм, церада, Хитно. 
Цена 650€. Тел. 064/510-50-66.

На продају два 
трокрилна дрвена 
прозора, дупла, 
димензије 140х160 цм, 
веома повољно

Тел. 064/598-3898
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Градски одбор 
Српске напредне 
странке обележио је на 
традиционалан начин 
у својим просторијама 
страначку славу 
Преподобну мати 
Параскеву - Свету Петку. 
Домаћини овогодишње 
славе били су повереница 
градског одбора Драгана 
Митровић и овогодишњи 
кум славе Иван Грујин. 
Прослави је поред 
великог броја истакнутих 
чланова ГрО СНС Вршац 
присуствоао и велики 

број најугледнијих 
вршачких привредника, 
представници водећих 
компанија у граду, 
лекари, глумци и бројни 
симпатизери Странке. 
Резање колача извршио 
је протојереј-ставрофор 
Огњен Вељанчић, а 
кумство за следећу годину 
преузео је Небојша Перић. 
Резање славског колача 
поводом страначке 
славе традиционалано 
је обављено и у 
просторијама МО СНС у 
Уљми.

„ДРУГИ ОКТОБАР“ И НАЦИОНАЛНА АВИО КОМПАНИЈА ПОТПИСАЛИ УГОВОР

МОЈА ВОДА И У АВИОНИМА „ЕР СРБИЈЕ“

Јавно комунално предузеће „Други октобар“ 
потписало је уговор са националном авио компаније 
„Ер Србија“ (Air Serbia) на основу којег ће се „Моја 
вода“ служити у авионима ове авио компаније.

У ЈКП „Други октобар“ задовољни су што су 
представници „Ер Србије“ препознали квалитет 
природне минералне воде„Моја вода“ и додају:

-Захваљујући идеалном хемијском саставу, ниском 
садржају растворивих минералних материја и ниском 
садржају натријума, „Моја вода“ делује благотворно 
на организам. 

Ово је значајан уговор за фабрику „Моја вода“ и 
дистрибуцију флаширане воде високог квалитета 
тим  пре што је „Ер Србија“ авио компанија која има 
летове ка око четрдесет дестинација у Европи, Азији и 
Блиском истоку. Путници у авионима„Ер Србије“ биће 
у прилици  да конзумирају „Моју воду“  у амбалажи од 
0,25 и 0,5 литара. Овај пословни корак отвориће нова 
врата за улазак „Моје воде“ на европско, али и светско 
тржиште.

Ј.Е.

ГРАДСКИ 
ОДБОР 
СРПСКЕ 

НАПРЕДНЕ 
СТРАНКЕ 

ОБЕЛЕЖИО 
СВОЈУ 
СЛАВУ
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Око 50 војвођанских и црногорских привредника 
учествовало је протекле седмице на Привредном 
форуму у Подгорици, у организацији Привредне коморе 
Војводине (ПКВ) и Привредне коморе Црне Горе (ПКЦГ), 
уз подршку Покрајинске владе. Присутне су поздравили 
потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар 
за привреду и туризам Иван Ђоковић, помоћник министра 
економије у Влади ЦГ Горан Шћепановић, председник ПКВ 
Бошко Вучуревић и потпредседник ПКЦГ Иван Савељић. 

Потпредседник Ђоковић на отварању Форума истакао 
је значај регионалне сарадње за јачање привреде региона 
рекавши да ће пропулзивност капитала, инвестиција 
и привредне сарадње у будућем периоду и наредним 
годинама моћи само да расте и да напредује. Том приликом, 
Вучуревић је истакао да је за унапређење положаја 
привредника, потребно ојачати привредни амбијент и 
заједничким снагама, поспешити даљи развој региона.

„ПКВ као стручна асоцијација и сервис привреде, 
делује са основним циљем, а то је подршка и заступање 
привредника, јер њихови интереси су и наши интереси. 
Организовањем Привредног форума у Подгорици 
привредницима пружамо нове могућности сарадње и 
остваривање обостраних интереса за улагање. Током осам 
месеци ове године, остварен је извоз у ЦГ у вредности 
од нешто више од 121 милион долара. Из ЦГ је увезено 
производа у вредности 5,6 милиона долара. У структури 
извоза у ЦГ, у посматраном периоду највеће је учешће 
прерађивачке индустрије која захвата близу 70 одсто 
укупног извоза“, рекао је Вучуревић.

На Форуму су представљени економски потенцијали 
и инвестициони амбијент ЦГ и АП Војводине. Заменик 
генералног секретара ПКВ Бојана Миљуш црногорским 
привредницима представила је економске потенцијале АП 
Војводине рекавши да је „Financial Times“ регион Војводине 
другу годину за редом представио као један од најбољих 
региона за трошковну ефикасност, када су у питању стране 
директне инвестиције.

„Заједно са значајним иницијативама власти за 
привлачење страних и домаћих инвестиција, Војводина 

нуди изванредан систем подршке за повећање профита, 
повећање продуктивности и подстицање конкурентности. 
Република Србија је са 58 земаља потписала Уговор о 
двоструком опорезивању, а са 59 земаља Билатералне 
инвестиционе уговоре“, нагласила је Миљуш.

Она је додала да оптималан однос између цене, 
продуктивности и квалитета радне снаге омогућава 
јачање конкурентности. Истакла је да конкурентне цене 
инфраструктуре и радне снаге омогућавају редуковање 
трошкова производње.

Потпредседник Савељић истакао је да овај скуп 
потврђује потребу за организовањем што чешћих 
привредних сусрета.

„Форум је резултат заједничких напора и стремљења 
комора да се чвршће повезује регион. Састав војвођанске 
делегације и њихова очекивања од потенцијалних 
партнера из ЦГ, сведоче о томе да ће наредна привредна 
сарадња да се развија у различитим областима. Мислим да 

је састав војвођанске делегације изванредно конципиран 
и да бухвата кључне секторе могуће сарадње између ЦГ и 
Војводине“, рекао је Савељић.

Помоћник Шћепановић истакао је да овај Форум 
представља изузетну прилику да се размотре могућности 
за даље унапређење билатералних и економских односа 
између ЦГ и Војводине и даје могућност за дефинисање 
нових модалитета сарадње. 

У оквиру Форума, одржани су билатерални сусрети 
привредника на тему повезивања и успостављања 
пословне сарадње између субјеката са територије ЦГ и АП 
Војводине, који би додатно економски оснажили регион. 
Форуму су пристутвовали и амбасадор Републике Србије 
у ЦГ Њ.Е. Зоран Бингулац и председник Српско-црногоског 
пословног клуба Радивоје Рашовић.

Привредна комора Војводине – Ваш поуздан 
партнер

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ ОКУПИЛА ПРИВРЕДНИКЕ У ПОДГОРИЦИ НА ПРИВРЕДНОМ ФОРУМУ

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Већ је био прошао турски 
рат, залечене су биле њиме 
задате ране. Па ипак то беше 
тек предигра; тешки удари 
промисла ваљали су истом 
доћи. Глад, богиње, скакавци и 
пожар требали су још да посете 
наше место, па да буде потпун 
низ  претрпљених  патња. Глађу 
и богињама отпочет је ред 
невоља.

Дуготрајном сушом из год. 
1794. и одвећ  слабом жетвом 
отуда, настала беше таква глад, 
да је читавим нашим пределом 
овладао неописани јад 1).

Почев од новембра 1793. (ова 
година донела је тек осредњу 
жетву) падало је одвећ мало 
кише а снега ни мало. Јануара 
1794. била је ужасна сухомразија. 
Њу је прекинуо један једини 
снег, први и последњи у тој 
години. Идућег лета нит је било 
кише, нит росе, ал´ зато трајне 
жеге, да се једва могла сносити. 
По њивама усев а по баштама 
зелен махом је спржен, тако, да 
су се кржљиве сламке заједно 
са жилама морале чупати из 
земље, да би се могле повезати 
у снопове. Ланац жита једва је 
издао 4 - 5 меци зрна. Сламе и 
сена, и уопште пиће за марву 
и зелени никако није  било. 
Студенице и већину извора 
исушила беше сунчева жега, 
тако, да се неколико миља 
далеко морало ићи по воду 2). 
Па да би несрећа била потпунија, 
у великој мери овладаше и 
богиње. Сaмо у р.к. парохији , 
која је тада бројала 3000 душа, 
умрло је тога лета од богиња на 
200 душа 3). Ова болест покосила 
је свега 300 душа, и млоги Немац 
хаџија мимопролазећи нашао је 
свој гроб 4).

И вршачку околину беху 
притисле богиње. Романско 

село Варадија, које лежи на 
Карашу, а у  пределу, по речима 
Швартнеровим, достојном 
форстерове кичице, и које 
је тада имало протојереја и 
преко 500 домова са више од 
3000 душа, претрпело је много 
жртава. Дочим је за прошле 
три године, од 1791. до 1793, 
на 304 рођења умрло тамо тек 
175 душа, а то је једва 60 преко 
године, годину дана доцније - 
од 28. септембра 1795.- помрло 
је од богиња 236 људи, тако, да 
је са 82 новоронђенчета једна 
трећина губитка подмирена 5). 

Зима крајем год. 1794. и 

почетком 1795. била је ужасна, 
јер већ новембра и децембра 
нестало беше хлеба, а почем 
је било и одвећ мало сламе и 
другог јефтиног огрева, свет 
је страдао још и од необичне 
хладноће. Поред људи страдала 
је и марва. Које од хладноће, које 
од глади, млого је стоке липсало 
6).

Тадању невољу најбоље 
илуструју у белоцркванској 
варошкој архиви очувани 
ценовници хране што их је 
вршачка месна власт поднела  
белоцркванском комунитетном 
мађистрату. 

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (95)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) У читавој Угарској Банат је тада 
највећма страдао

2) Chr. Baumann´che 
Aufzeichnungen, str. 8,9.

3) M. Schwartner: Statistik von 
Ungarn I. izdanje (1798.), str. 597.

4) Исто дело, стр 78.
5) . Schwartner: Statistik von Ungarn 

I. izdanje, str. 61,78,79.
6) Chr. Baumann´che 

Aufzeichnungen, str.9

ХIV ОДЕЉАК
1790-1795. ПОСЛЕДЊЕ ГОДИНЕ ВРШЦА КАО СЕЛА

Глад и богиње - Земљоделство, виноделство, свиларство и челарство - Мложење народа - Школа и 
образованост - Владика Шакабента оснива гимнастичку школу - Заокружење и премеравање земљишта 
обеју општина - Просторност места и величина обеју општина - Укидање управитељског звања - Таблица 

Надуправитеља, оборкнезова и кнезова Српског и Немачког Вршца -

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ 318, 4. НОВЕМБАР 1994.

ВЕЧЕ „ПОЛИТИКЕ“ У 
ВРШЦУ

У великој сали Скупштине општине Вршац, у уторак 25. октобра, 
је остварен и непосредни контакт читалаца са новинарима листа 
„Политика“ а овај за Вршчане важан догађај су неколико дана 
најављивали Радио и локална ТВ станица.

Градоначелник Драгослав Алексић, захвалио је гостима 
на доласку, честитајући им девет деценија излажења листа, 
наглашавајући да се овај сусрет остварио и захваљујући двема 
овдашњим компанијама. Фармацеутској индустрији „Хемофарм“ ДД 
и холдингу „Агробанат“ из Пландишта, које су по свему превазишле 
значај својих средишта, у којима су стубови развоја. Због познатих 
околности, како је речено, Вршац је препознатљив сада по бензину 
и нафти, а до скора по грожђу и вину, па је изражена нада да ће 
ускоро и овај град, који обележава 555 година постојања и пола 
миленијума бављења виноградарством, повратити стари сјај.

У току дружења, Вршчани су испољили најразличитија 
интресовања, од најлокалнијих проблема и случајева, до 
компликованих међународних односа и безбедносне ситуације. 
Посебно интересовање је изазвало питање г-ђе Љиљане Панић 
Томашевић за судбину доскорашње „Политикине“ акције „Школски 
час“.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ 318, 4. НОВЕМБАР 1994.

ВРШЧАНКА НА АНДИМА
До сада сам имала низ освајања највиших врхова земаља и 

континената. Да подсетим читаоце овог листа, 1990. Кавказ 4800 м, 
1991. год. кров Африке Климанџаро 5895 м./ 6101м, и Монт Кенија 
4985 м исте године кров Европе Мон Блан 4807м, 1992. год. поново 
Кавказ-Елбрус 5621м. Указује ми се могућност прикључења још 
једној експедицији. Сада су то Анди. Експедиција Јужне Америке - 
Анди ´95. ће се одвијати од 05.01. до 02.02.1995. Укупно 45 дана. 

До сада није организована слична по свеобухватности. Прва 
земља која се обилази је  Еквадор. Кито, главни град се налази на 
2850 м и у његовој близини се врши прва аклиматизација, успон 

на Пичинчу 4787 м. Затим се одлази на Котопакси 6005 м, силазак, 
наставак пута и припреме за успон на Чимборасо 6310 м. Остали 
учесници експедиције у међувремену уз помоћ вође експедиције, 
или сами, могу организовати посете нациионалним парковима 
на пр. острво Галапагос. Након силаска са врха заједно се обилази 
источни део Амазоније . 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Стадион у Кикинди, 
судија: Никола Бикић 
(Зрењанин), стрелци: 
Ђукић у 42. и 90+1, 
Спахић у 90+3. минуту 
за Кикинду, Белић у 38. 
минуту за Вршац јунајтед

КИКИНДА: М. 
Вукобрат, Штеванов, 
Иветић, Спахић, Илић, 
Кресоја (Шћепановић), 
Китановић, Красин 
(Утржен), Ђукић 
(Ћирић), Црномарковић, 
Вукобрат.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: 
Катанић, Новаков, 
Бељин, Ранков, Радић, 
Алексић, Радосављев (В. 
Благојевић), Белић, Б. 
Благојевић, Крачуњел, 
Моторов (Ћулибрк).

Вршчани нису успели да 
материјализују врло добру 
партију у Кикинди, тако 
да су се кући, упркос томе 
што су повели, вратили 
празних шака. Одличну 
игру изабраника тренера 
Ненада Мијаиловића 
крунисао је најбољи 
стрелац лиге, Данило 
Белић, када је маестрално 

реаговао после одбране 
голмана Кикинде и 
одбијену лопту убацио у 
мрежу. Ипак, неопрезност 
у дефанзиви коштала је 
Вршац јунјатед примљеног 
поготка у завршници 
првог полувремена, док 
је у наставку домаћи тим 
преузео иницијативу. 
Чинило се да ће се меч 
завршити поделом 
бодова, али су Кикинђани 
у надокнади времена 
успели два пута да затресу 
Катанићеву мрежу. Шеф 
стручног штаба Вршац 
јунајтеда био је разочаран 
исходом.

- Нисмо успели у намери 
да издејствујемо повољан 
резултат. После доброг 
првог полувремена, 
одиграли смо лоше 
друго и примили голове 
у надокнади. Једини 
кривац за овај пораз сам 
ја, играчи нису ништа 
криви. Мораћемо да се 
раздрмамо у наставку трке, 
или ћемо играти са више 
жара и дисциплине или 
ја више нећу бити тренер 

ове екипе, нагласио је 
Мијаиловић

У наредном колу Вршац 
јунајтед дочекује Војводину 
из Перлеза, утакмица се 
игра у суботу од 13 часова 
и 30 минута.

- Војводина је екипа за 
респект, али једино је битно 

како ћемо ми одговорити 
на захтеве. Када смо прави, 
какви умемо да будемо, 
можемо и да се надамо 
победама. Лагани бодови 
не постоје. За мене је овај 
меч бити или не бити, 
закључио је Мијаиловић.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ДОЖИВЕО ПОРАЗ У КИКИНДИ У ЗАВРШНИЦИ ДЕРБИЈА 11. КОЛА ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ ИСТОК

КОБНИ МИНУТИ НАДОКНАДЕ
КИКИНДА - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 3:1 (1:1)

ФУД БА Л

Самокритичан: Ненад Мијаиловић, тренер Вршац јунајтеда
ПФЛ ПАНЧЕВО 11. КОЛО

БАК - Црвена звезда  2 : 0
Борац (Ст) - Слога (БНС)   1 : 1
Партизан (У) - Јединство (В)   4 : 3
Војводина (С) - Јединство Стевић  3 : 1
Војводина (Цр) - Југославија  2 : 3
Дунав - Долина    2 : 7
Вултурул - Раднички (Б)   2 : 1
Стрела - Војводина (ЦЦ)   2 : 0

                                      ТАБЕЛА
1.  БАК    11    10  0         1  30
2.  Долина  11      9  0         2  27
3.  Борац (Ст)  11      6  4         1  22
4. Слога (БНС)  11      7  1         3  22
5.  Партизан (У)  11      6  3         2  21
6. Војводина (С)  11      6  3         2  21
7.  Раднички (Б)  11      5  2         4  17
8.  Стрела  11      4  3         4  15
9.  Јединство (В)  11      4  3         4  15
10.Војводина (Цр)  11      4  2         5  14
11.Јединство Стевић  11      3  2         6  11
12.Вултурул  11      3  2         6  11
13.Црвена звезда  11      1  3         7   6
14.Војводина (ЦЦ)  11      0  5         6   5
15.Дунав  11      0  4         7   4
16. Југославија  11      1  1         9   4

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 11. КОЛО
 
Кикинда 1909 - Вршац јунајтед  3 : 1
Полет - Бегеј    1 : 5
Младост (О) - Слобода (НК)  2 : 1
Раднички (С) - Јединство (НБ)  4 : 3
Раднички (К) - Пролетер   2 : 2
Будућност - Слога   3 : 0
Козара - ЖАК   1 : 0
Јединство (БК) - Војводина 1928    3 : 0

ТАБЕЛА
1.  Кикинда 1909  11      7  3       1  24
2.  Слобода (НК)  11      7  1       3  22
3.  Вршац јунајтед  11      6  3       2  21
4.  Козара  11      6  2       3  20
5.  Војводина 1928  11      5  3       3  18
6.  Пролетер  11      5  2       4  17
7.  Младост (О)  11      4  4       3  16
8.  Будућност  11      5  1       5  16
9.  Јединство (БК)  11     4  2       5  14
10.ЖАК  11     4  2       5  14
11.Јединство (НБ)  11     4  2       5  14
12.Бегеј  11     3  3       5  12
13.Раднички (К)  11     3  3       5  12
14.Слога  11     4  0       7  12
15.Раднички (С)  11     2  4       5  10
16.Полет  11     1  1       9   4

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 
10. КОЛО
 
Шевац - Јаношик   4 : 1
Потпорањ - Партизан (К)   2 : 1
Борац (ВГ) - Ратар   1 : 1
Полет - Караш (К)   3 : 0
Будућност (А) - Хајдучица  4 : 0
Борац (ВС) - Добрица   7 : 2
Владимировац - Виноградар 3 : 0

ТАБЕЛА
1.  Потпорањ  10     7  1         2  22
2.  Будућност (А) 10    6  3         1  21
3.  Полет  10     6  2         2  20
4.  Шевац  10     6  1         3  19
5.  Ратар  9        5  2         2  17
6.  Хајдучица  10     5  1         4  16
7.  Борац (ВГ)  10     5  1         4  16
8.  Добрица  10     5  1         4  16
9.  Борац (ВС)  9        5  0         4  15
10.Партизан (К)  10     4  2         4  14
11.Владимировац  9        2  1         6   7
12.Караш (К)  9        2  0         7   6
13.Виноградар  10     1  2         7   5
14.Јаношик  10     0  1         9   1

Београд, судије: Станковић, 
Мартиновић, Билић, стрелци: 
Стојковић у 4, 17, 21. и 40, Анђелковић 
у 18. и Поповић у 38. минуту за Српску, 
Богдановић у 3, 10. и 36, Јованов у 18. и 
35, Радуловић у 40. минуту за Форум

СРПСКА: РАДМАНОВИЋ, ПОПОВИЋ, 
АНЂЕЛКОВИЋ, НЕДЕЉКОВИЋ, 
СТОЈКОВИЋ, Војиновић, Ђуричић, 
Арсенијевић.

ФОРУМ: МОРАРИЈУ, ЈАНКОВИЋ, 
АНЂЕЛКОВИЋ, ВЕЗМАР, БОГДАНОВИЋ, 
Борковић, Миловац, Рашић, Јованов, 
Жеравица, Радак, Радуловић, 
Цветковић.

У дербију друголигашког зачеља 
Форум је освојио други бод у сезони, 
голом Радуловића, три секунде пре краја. 
Вршчани су играли одлично у нападу, али и 

поновили бољке из претходних мечева, пад 
концентрације у дефанзиви. Тренер Ненад 
Варађан само је делимично задовољан.

У тешкој утакмици освојили смо бод, 
надали смо се да ћемо узети сва три. Нисмо 
отворили добро утакмицу, имали смо доста 
проблема у дефанзиви, неке ситуације нам 
се понављају а то је да олако примамо голове 
у последњим секундама. Овог пута смо ми 
имали среће да дамо гол 3 секунде до краја, 
рекао је шеф стручног штаба Форума.

Меч наредног кола, који је Форум требао 
да игра у Миленијуму против Економиста, 
одложен је на захтев гостију, због њиховог 
пута на турнир у Шпанију. 

- Остаје нам да тренирамо и пробамо да 
исправимо грешке. У  Руми ћемо покушати 
да дођемо до прве победе, закључио је 
популарни Ћела.

Београд, судије: Станковић, поновили бољке из претходних мечева, пад 

ФОРУМ У УЗБУДЉИВОЈ ЗАВРШНИЦИ ДОШАО ДО РЕМИЈА У БЕОГРАДУ

РАДУЛОВИЋ БРЖИ 
ОД ПИШТАЉКЕ

СРПСКА (БЕОГРАД) - ФОРУМ 6:6 (3:3)

ФУ ТС А Л

Чека се прва победа: Богдановић и Везмар (Форум)

Уљма, судија: Радован 
Дрљача (Вршац), стрелци: 
Тимић у 47. и 55, Јовановић у 64. 
и 73. минуту за Партизан, Биља 
у 11, Радак у 34. и Ивановић у 70. 
минуту за Јединство

ПАРТИЗАН: Тодоровић, 
Побра, Нуридини, Лазин, Бану, 
Николин, Јовановић (од 75. 
Перовић), Остојић, Ранић (од 
46. Тимић), Бежановић (од 46. 
Пешић), Живојнов

ЈЕДИНСТВО: Кескеновић, 

Радак, И. Попов, Ћетковић, 
Ивановић, С. Попов, Биља, 
Јованов, Живанов (од 75. 
Миленковић), Ракитован, Калин.

У комшијском дербију уживали 
су прави фудбалски сладокусци. 
Меч је обиловао ефектним 
головима и решен је после великог 
преокрета Уљмана у другом 
полувремену.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ГОЛЕАДА И 
ПРЕОКРЕТ У УЉМИ

ПАРТИЗАН (У) - ЈЕДИНСТВО (В) 4:3 (0:2)

Велико Средиште, судија: 
Немања Ђурђев (Вршац), стрелци: 
Смоловић у 47. и 77, Костадиновић 
у 62. и 68, Гајта у 65. и Стијачић у 
75. минуту за Борац, Јанков у 20. и 
Крпец у 34. минуту за Добрицу

БОРАЦ: Вуков, С. Мутавски, Веј, 
Животић, Комненов, Костадиновић, 
Смоловић, Стијачић, Гајта, Гава (од 
82. А. Мутавски), Мајсторовић (од 45. 
Чехаја)

ДОБРИЦА: Милош, Грчић, Куља, 
Лалић, Станков, Петров, Лака, 
Јанков, Бајин, Крпец

Добричани су у Велико 
Средиште допутовали са свега 
десет фудбалера, али су успели да 
полувреме реше у своју корист 
са два гола предности. У наставку 
је до изражаја дошла бројчана 
надмоћност и голгетерско 
надахнуће Средиштана.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

БОРАЦ ИЗ ВЕЛИКОГ СРЕДИШТА НАЈЕФИКАСНИЈИ ТИМ 
10. КОЛА

РАФАЛНО НА ДОБРИЦУ У 
ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ

БОРАЦ - ДОБРИЦА 7:2 (0:2)
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Хала Визура, гледалаца 200, судије: М. 
Јурас, М. Пецељ, Д. Седлар

МЛАДОСТ: Бабовић 16 (5 ас), Малиџан 
7 (3 ас), Новаковић 2 (4 ск), Ђорђевић 3, 
Бркић 19 (8 ск), Малбаша, Нешовић 7, 
Драшковић 1, Којадиновић, Станковић, 
Ксуксин, Јековић 13 (5 ск).

ВРШАЦ: Кочовић, Митровић 9 (3 ас), 
Глишић 16 (10 ск), Кутлешић 8 (2 ск, 3 укр), 
Ђорђевић 2, Мунижаба 9 (2 ск), Вељковић 
12 (6 ск), Јововић 2 (3 ск, 4 ас), Узелац, 
Савовић, Остојић 14 (6 ск, 2 ас), Симеуновић 
24 (5 ск, 2 ас, 2 укр).

Вршац је остварио трећи узастопни 
тријумф захваљујући одличној игри у 
другом полувремену када је сломљен отпор 
Младости. После доброг почетка Вршчана 
и вођства 7:0, Земунци су у финишу прве 
четвртине тројком Бркића успели да поведу са 
4 поена разлике (23:19) и задржали предност 
до одласка на први одмор. 

Почетком друге четвртине кошевима 
Вељковића и Глишића Вршац се вратио у 
ритам, али је резултатска неивесност трајала 
до краја првог полувремена. Ниједан од 
ривала није успео да створи разлику већу од 
три поена, па је питање победника решавано 
у другом полувремену.

Трећа четвртина протекла је у апсолутној 
доминацији играча Вршца која је наговештена 
кошем Глишића и тројком Мунижабе за 
вођство 50:45. До прве двоцифрене предности 

Вршчани долазе у пред крај треће четвртине 
када је Мунижаба још једном био прецизан 
ван линије 6,75.

Сигурна игра на почетку четвртине 
четвртине и поени Глишића и Кутлешића били 
су јасан сигнал да су Вршчани максимално 
концентрисани и да сигурно корачају ка 
новој победи. Поенима најефикаснијег играча 
утакмице, Ђорђа Симеуновића, Вршац је 35. 
минуту први пут стекао 20 поена предности 
(82:62), и ту разлику успео да увећа до краја 
сусрета. 

У победничком тиму похвале заслужују сви 
играчи, статистички гледано најистакнутији су 
били Глишић (индекс 26), Симеуновић (индекс 

25) и Остојић (индекс 20). Симеуновић је био 
први стрелац (24 поена), Глишић најбољи 
скакач (10 скокова), а свежи дипломац 
Факултета спорта и физичког васпитања у 
Новом саду, Коча Јововић, најбољи асистент 
(4 асистенције).

КЛС 3. КОЛО
ОКК Београд - Војводина 89 : 84
Златибор - Борац  82 : 59
Слога - Спартак  82 : 90
Тамиш - Металац  85 : 94
Беовук 72 - Динамик  86 : 83 
Дунав - Раднички  86 : 67
Младост - Вршац  74 : 96

ВРШАЦ УБЕДЉИВО СЛАВИО ПРОТИВ ЗЕМУНАЦА И ПРЕУЗЕО ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ У КЛС 

У ТИМУ ТРЕНЕРА ВЛАДИМИРА ЂОКИЋА 
НИЈЕ БИЛО СЛАБОГ МЕСТА

МЛАДОСТ – ВРШАЦ 74:96 (27:24, 16:21, 16:23, 15:28)

КО Ш А Р К А

Ужице, дворана Велики парк, 
гледалаца: 100, судије: Владимир 
Јокановић (Краљево), Мирјана 
Митровић (Косјерић)

Ужице: Лекић, Ћирковић 
11п, Дерикоњић 3п, Игњатовић 
8п, Лазић (кап) 19п, Поповић 
16п, Крстић 5п, Љубојевић 5п, 
Бетић 2п, Мурић, Милојевић 
(либ), Жунић (либ); тренери 
Богосављевић, Аврамовић, 
Крсмановић;  

Банат: Арашков 5п, Топаловић, 
Радић, Јовић 12п, Василије 3п, 

Савин 3п, Марков (кап) 18п, 
Медић 4п, Симић 8п, Павлов (либ); 
тренер Сантрач.

У Ужицу је одигран још 
један маратонски меч. Вршчани 
су дошли у Ужице спремни и 
одлучни да остваре победу. 
Предвођени сјајним капитеном 
– примачем сервиса Марком 
Марковим и одличним дизачем 
Николом Савином, Вршчани 
су максимално користили све 
мане екипе Ужица. Рутински су 
освојили први сет.

Међутим, у другом сету 
Ужичани се буде. Напали су 
сервисом госте, зауставили 
напад са коректорске позиције 
и вратили меч у егал. У трећем 
сету се водила изједначена 
борба, играло се поен за поен. 
Код резултата 21:18 за Ужице, 
на сервис гостију долази дизач 
Баната Савин, разбија до тада 
стабилан пријем сервиса 
Ужица и доводи госте у вођство 
(21:22). Ужичани су изгубили 
самопоуздање и гости освајају сет 
(24:26).

Изгубљени трећи сет је 
Ужичанима тешко пао и то се 

осетило у четвртом сету. Све 
време су гости водили. Код 
резултата 12:15, на сервис 
Ужичана долази Љубојевић и 
сјајним тактичким сервисима 
враћа самопоуздање екипи 
Ужица. Енергија коју је донео 
Љубојевић је претворена у дугу 
серију поена до краја сета (15:3) 
до коначних 25:18.

Пети сет су Ужичани лоше 
отворили, али нису дозволили 
да лоша серија дуго траје. Боља 
физичка спремност је била 
на страни Ужица и пети сет су 
убедљиво освојили.

Извор: Србијаспорт

О Д Б О Ј К А

МЛАДОСТ ПОРАЖЕНА У ПРВЕНСТВУ АЛИ 
СЛАВИЛА У КУПУ

ПОРАЗ И ПОБЕДА У 
ДВОМЕЧУ СА ДОЛОВОМ

Рукометаши вршачке Младост су 
претходних дана два пута одмерили снаге 
са Доловом и остварили половичан успех. 
Изабраници тренера Бориса Каракаша 
поражени у првенственом мечу као 
домаћини у Миленијуму 21:30 (9:17), а у 
купу су славили као гости, у Долову, 21:20 
(9:6).

Резултати 6. кола
Срем СМ - Лавови БП 21 : 52
Младост (В) - Долово 21 : 30
Херцеговина - Сивац  26 : 28
Ц. звезда - Младост БЈ  35 : 20
Б.Карловац - Апатин 35 : 28
ЖСК - Јабука није одиграно

1.Лавови БП 6       5 0       1       10
2.Ц.звезда 6       5 0       1 10
3.Сивац 69 6       4 1       1   9
4.Младост БЈ  6       4 0       2  8
5.Апатин 6       3 0       3  6
6.Јабука 5       3 0       2  6
7.Херцеговина 6       3 0       3  6
8.Долово 6       2 1       3  5
9.Б.Карловац 5       2 0       3  4
10.Младост (В) 6       1 0       5  2
11.ЖСК  3       0 0       3  0
12.Срем СМ 5       0 0       5  0

ПРИЈАТЕЉСКИ МЕЧ У МИЛЕНИЈУМУ
ЗВЕЗДА ПОБЕДИЛА 

ПОЛИТЕХНИКУ У ВРШЦУ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - ПОЛИТЕХНИКА 30:26 

(13:13)
Паузу у националним шампионатима 

због активности репрезентација у оквиру 
ЕХФ недеље, клубови су искорситили да 
одиграју пријатељске мечеве. Љубитељи 
рукoмета у Вршцу имали су срећу да 
виде изузетно квалитетан меч између 
Црвене звезде и Политехнике који је 
решен у последњим минутима. Тренери 
Ненад Перуничић и Перо Милошевић 
пружили су прилику свим играчима а 
провера је добродошла обема екипама за 
предстојећа искушења у борби за титулу 
првака.

РУ КО М Е Т

   ПОРАЗ ВРШЧАНА У 3. КОЛУ ПРВЕ Б ЛИГЕ

БЕЗ ДАХА У ТАЈ - БРЕКУ
УЖИЦЕ – БАНАТ 3:2 (18:25, 25:15, 24:26, 25:18, 15:8) 

Допринос тимској игри: Милош Глишић (Вршац)

Фото: А. Ивошев

ВРШАЦ: Томашевић 4, Ратковић 9, 
Керкез 20, Жигић, Томић, Јовановић 3, 
Бабић, Михајловић, Лучић 3, Лазаревић.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: И. Катанић 16, Тешић 
3, Богићевић 15, А. Катанић 8, Ћирић 10, 
Ђокић 7, Дешић 6, Наумчев 8, Бојовић 9, 
Ристић 8, Ј. Ђорђевић 10, М. Ђорђевић 10.

Млада екипа Вршца храбро се 
супротставила далеко, старијој, искуснијој 
и квалитетнијој Црвеној звезди, оставила је 
солидан утисак, још једном потврдила да је 
добро радила у претходном периоду и да 
има лепу перспективу. Наравно, то није било 

довољно да се избегне убедљив пораз, јер су 
Београђанке и ове сезоне један од највећих 
фаворита за освајање титуле. Вршачке 
девојчице предводиле су Милана Керкез, 
Анђела Ратковић и Ивана Јовановић, једине 
које имају искуство играња у сениорској 
конкуренцији из претходних сезона. Тренер 
Мирослав Кањевац задовољан је залагањем 
играчица и истиче да ће у наредном периоду 
тим бити појачан са неколико старијих 
кошаркашица. Већ у наредној утакмици 
коју Вршчанке играју у Крагујевцу против 
Шумадије у тиму ће бити плејкмејкер Инес 
Ћорда.

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ, МИЛАНА КЕРКЕЗ НАЈЗАПАЖНИЈА У РЕДОВИМА ТИМА ТРЕНЕРА МИРОСЛАВА КАЊЕВЦА

ШАМПИОНКЕ ЗА САДА ПРЕЈАКЕ
ВРШАЦ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 39:110 (10:29, 8:34, 7:25, 14:22)

Добра партија: Милана Керкез (Вршац)

(Ф
от

о: 
Др

аг
ан

а С
тје

па
но

ви
ћ

1.Вршац 3/0 6
2.Спартак 3/0 6
3.Борац 2/1 5
4.Металац 2/1 5
5.Златибор 2/1 5
6.Дунав 2/1 5
7.Динамик  2/1 5
8.Беовук 72 2/1 5
9.Тамиш 1/2 4
10.Младост 1/2 4
11.Београд 1/2 4
12.Раднички 0/3 3
13.Слога 0/3 3
14.Војводина 0/3 3

ПОЧЕЛА ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ

НЕМАЊА 
СТОЈАНОВ 

ТРЕЋИ
Почело је такмичење у оквиру Лиге 

Војводине а уљмански стрелци су на старту 
показали да су добро темпирали форму. 
Немња Стојанов је у 1. колу Лиге Војводине, 
одржаном у Панчеву, освојио треће место у 
дисциплини ваздушни пиштољ.

Добар почетак: Немања Стојанов (трећи с 
лева)

 С Т Р Е Љ А Ш Т В О

Фитнес клуб “8”  организовао 
је прошле суботе, 28.10. лепо 
спортско дружење вршачких и 
темишварских заљубљеника у 
кросфит. Родоначелник ове идеје 
био је Милан Шалиначки, прво 
име вршачког кросфита.

- Према заједничком договору 
у наш клуб дошло је 35 чланова 
Кросфит клуба Темишвар 
ради дружења и мини тимског 
такмичења. Тимови су били од 

по 4 члана (2 мушкарца и 2 жене), 
формирани мешовито, румунско 
- српске националности . Било 
је десетак тимова, уз велику 
позитивну енергију и сјајну 
атмосферу, такмичење је трајало 
пуних сат времена. По завршетку 
и после проглашења победника 
дружење се наставило у Етно 
кући “Динар” која је угостила све 
такмичаре и  поделила пригодне 
поклоне, рекао је Шалиначки.

Дружење румунских и 
српских спортиста наставиће 
се у новембру када ће Вршчани 
узвратити посету пријатељима у 
Темишвару . 

- Цела акција је просла веома 

запажено па су нам се јавили и 
други клубови, како из Србије 
тако и из других држава. Сви желе 
да учествују у овом такмичењу, 
истакао је популарни Шаки.

К Р О С Ф И Т
СПОРТСКА САРАДЊА И ДРУЖЕЊЕ 

ВРШАЧКИХ И ТЕМИШВАРСКИХ КРОСФИТЕРА
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