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У ГРАДСКОЈ КУЋИ У ОКВИРУ КАМПАЊЕ “16 ДАНА АКТИВИЗМА“

ОДРЖАНА ТРИБИНА О ПРЕВЕНЦИЈИ
НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

„Насиље над женама и како га
спречити“ назив је трибине, одржане
у Градској кући, у оквиру кампање
“Шеснаест дана активизма против
насиља над женама”, која је почела
25.новембра широм света, као и
поводом Међународног дана насиља
над женама.
Учесници трибине били су Татјана
Николић, чланица Градског већа
задужена за социјалну заштиту и
здравство,
инспекторка
Драгана
Кантаревић, представница Полицијске
станице Вршац, Зорица Грујин, заменица
јавног тужиоца, и Урош Недић, водитељ
случаја у Центру за социјални рад Вршац.
Присутнима
се
обратила
градоначелница Драгана Митровић и
подсетила на значај квалитетне сарадње
надлежних служби и институција у
борби против насиља у породици.

-Као локална самоуправа ми
сарађујемо са бројим удружењима
чији су чланови уједињени око овог

циља и наставићемо да подржавамо
њихов рад и све активности, рекла је
градоначелница Митровић. У борби
против насиља веома је важан и
невладин сектор како у помоћи жртвама
насиља, давањем савета, упућивањем
у надлежне институције, тако и у
непосредној превенцији. Уколико до
насиља дође, све службе на локалном
нивоу морају деловати координисано и
ми смо, као локална самоуправа, ту да
им пружимо подршку и помоћ.
Чланица Градског већа Николићева
подсетила је да су предавачи на
поменутој трибини у Градској кући
чланови Мултидисциплинарног тима
града Вршац за превенцију и сузбијање
насиља.
-Троје колега су и чланови тима који
је формиран по основу новог Закона о
породици који је ступио на снагу 1.јуна,
нагласила је Николићева. Они се редовно
састају да би разматрали случајеве
насиља у надлежном тужилаштву и ,
по основу тога, достављају редовне

извештаје
Министарству.
Овакве
трибине су значајне јер треба да подсете
све жене и све људе нашег града где,
када и коме могу пријавити насиље,
али и да се акценат стави на превенцију
насиља.
Трибини
су
присуствовали
представници
удружења
грађана,
невладиних
организација,
свих
здравствених и васпитно образовних
институција.
Николићева је најавили промоцију
активности новооснованог Центра за
жртве сексуалног насиља.
-Град Вршац је, ове године, ушао
у пројекат под називом “Заустави,
заштити,
помози”,
заједно
са
Покрајинским
секретаријатом
за
здравство, истакла је Николићева.
Представићемо јавности новоотворени
Центар за жртве сексуалног насиља у
оквиру овог пројекта, који је са радом
почео 1. септембра у Општој болници
Вршац.
Ј.Е.

СВЕЧАНОСТ СУБНОР-А ПОВОДОМ 73. ГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА ВРШЦА

УРУЧЕЊЕ ОКТОБАРСКЕ И ЛИТЕРАРНИХ НАГРАДА

СУБНОР Града Вршца
приредиће
свечаност
поводом 73. годишњице
ослобођења
Вршца
од
фашизма у Другом светском
рату, 15. децембра, у згради
Конкордије Градског музеја
Вршац.
Према речима Драгољуба
Ђорђевића,
председника
СУБНОР Града Вршца, том
приликом биће уручена
признања.
Овогодишњи
добитник
Октобарске
награде
СУБНОР
Вршац
је академик Ђорђе Радак,
а биће уручене и награде
за
најуспешније
ђачке
литерарне радове конкурса
на тему „Вршац у слободи“.
Конкурс
је расписао
СУБНОР Града Вршца у циљу

обележавања
годишњице
ослобођења
Вршца
од
фашизма.
Приспеле
литерарне радове ученика
основних и средњих школа
са подручја Града Вршца
прегледао
је
стручни
жири:
Иван
Стојановић,
мастер
књижевности
и
библиотекарства, и Соња
Ђорђевић,
професор.
Жири је сачинио ужи избор
радова и донео одлуку да
се посебно истичу следећи
ученици:
Тара Живковић,
ученица 4. разреда ОШ
“Јован Стерија Поповић”,
Вршац, Емилија Лазаров,
ученица 4. разреда ОШ “Вук
Караџић”, Вршац, Предраг
Радак, ученик 1. разреда
Школског центра “Никола

Тесла”, ученици 1.разреда
Хемијско-медицинске школе
Вршац: Марина Несторов,
Тијана
Вукашиновић,
Илија Милановић и Дајана
Бранковић, као и Илија
Настасић, , ученик 2. разреда
Гимназије
“Борислав
Петров Браца” и Кристина
Чикара, ученица 4. разреда
Пољопривредне
школе
„Вршац”.
Признања
ће
награђеним ученицима бити
уручена на свечаности у
Конкордији.
Жири се сагласио да је
најбољи литерарни рад
конкурса
рад
Кристине
Чикаре, којој ће по други
пут припасти Октобарска
награда.
Ј.Е.

УСПЕХ ЧЛАНОВА ВРШАЧКОГ КЊИЖЕВНОГ КЛУБА

На недавно завршеном 9.
међународном
књижевном
конкурсу УСКОП-а (Удружење
српских књижевника у отаџбини

и расејању) под називом „Јулка
Радишић“ чланови Вршачког
књижевног клуба остварили
су запажен успех. У категорији

афоризама вршачки афористичар
Зоран Ђуровић Ђурке освојио
је друго место, а у категорији
песама вршачка
песникиња

Божица Михај такође је освојила
друго место, док је за своју песму
песникиња Ержабет Фехер Лиза
добила похвалу. Додела диплома,

награда и признања биће
приређена на свечаности која
ће бити одржана 7. децембра у
Музеју науке и технике у Београду.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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АМБАСАДОРКА МАКЕДОНИЈЕ ПОСЕТИЛА ВРШАЦ

ДОГОВОРИ О УНАПРЕЂЕЊУ САРАДЊЕ

Градоначелница Драгана Митровић угостила је
Њ.Е. Веру Јовановски Типко, амбасадорку Републике
Македоније у Србији, која је била гост нашег града
у среду, 29. новембра. У пријатељском разговору
у кабинету градоначелнице разговарано је о
унапређењу сарадње.

Вршац- специфична културна ризница

-Вршац представља специфичну културну ризницу
која спаја равничарски дух Панонске низије и
Вршачких планина, једно мултинационално друштво
у које спада и македонска национална заједница
која нуди разноликост потенцијала за сарадњу на
локалном нивоу између Македоније и Србије, рекла
је Њ.Е. Вера Јовановски Типко, амбасадорка Републике
Македоније у Србији, захваливши се на топлом
пријему. - Циљ данашње посете је да разменимо
мишљење, анализирамо потенцијале, садашње
и будуће, за унапређење сарадње на локалном
нивоу, на ком је, према мом мишљењу, сарадњу и
најлакше и најбрже успоставити. Моја порука је увек
„Мисли глобално, делуј локално“ и у том смеру смо
градоначелница Драгана Митровић и ја причале о
конкретнијој сарадњи у области културе, туризма,
здравственог туризма, организовања конференција,
спорта, привреде. У оквиру развоја туризма, наше
две земље имају велики потенцијал и зато треба да
градимо јасну визију, да изградимо билатерално
регионално повезивање за привлачење туриста, нове
руте као што су винске руте, културне, верске.
Поздрављајући високу гошћу у име Града Вршца,
градоначелница Драгана Митровић је рекла:
-Вршац је мултиетничка, муликултурална
средина са више од 20 националних заједница, а
једна од њих је, свакако, и македонска национална
заједница која чини 1 одсто становништва града и
чак 10 одсто у селу Гудурици. Посета амбасадорке
Македоније представља моменат сагледавања
положаја македонске националне заједнице у нашем
граду. Током данашњег састанка, оценили смо да
је њихов положај на задовољавајућем нивоу, али
да ћемо се, свакако, у будућности трудити да га
унапредимо. Причали смо и о културној, о привредној
сарадњи. Град Вршац има и побратимљене градове
у Македонији, а разговарали смо и о унапређењу
сарадње са тим градовима. Локална самоуправа ће
и даље подржавати рад македонске националне
заједнице, посебно Удружења Македонаца „Вардар“
и трудићемо се да унапредимо њихов положај у свим

Квалитетније осветљење у учионицама Гимназије
сегментима.

Посета гудуричкој школи

Након разговора у Градској кући амбасадорка
Македоније посетила је ОШ „Моша Пијаде“ у Гудурици
где од ове школске године ђаци уче Македонски језик
са елементима националне културе.
Директор школе Ненад Васић, колектив и
гудурички ученици приредили су свечани дочек и
пожелели добродошлицу гостима. Двојица ученика
рецитовали су стихове на македонском језику
и показали колико су до сада научили са својим
наставником Мирославом Милојевићем.
-Ако неког желите да уважите, ако желите да
омогућите некој националној заједници сва права
која имају грађани Вршца, онда је најбољи начин за
то омогућити им да очувају своје посебности, своје
специфичности, сматра градоначелница Митровић.
Прави начин за то је увођење македонског језика као
изборног предмета у Основној школи „Моша Пијаде“ у
Гудурици.
Њ.Е. Вера Јовановски Типко, амбасадорка
Републике Македоније у Србији, похвалила је мале
рецитаторе који уче македонски језик и истакла:
- Изучавање Македонског језика са елементима

националне културе овде у Школи „Моша Пијаде“
најснажнији је мост сарадње наших земаља. Желим
да поздравим, а уједно и да охрабрим изучавање
македонског језика у школи у Гудурици зато што то
доприноси развоју мултикултуралности, као и самог
друштва. Ово је одличан пример како град Вршац,
Гудурица, Школа имају једну синергију усмерену
према заједничком циљу – да доприносе развоју боље
будућности младих генерација.
Према речима Ненада Васића, директора
гудуричке ОШ „Моша Пијаде“, у почетку је Македонски
језик са елементима националне културе учило 6 ђака,
а сада их има 13 од првог до четвртог разреда.
-Поновном анкетом родитеља, нашим приступом
заједно са Националним саветом Македонаца из
Панчева, успели смо да објаснимо родитељима да је
сврсисходно да пријаве своју децу да уче Македонски
језик са елементима националне културе, јер ће то
бити бољитак и за децу и за породицу, уз привилегије
као што је посета Македонији, каже Васић.
Након посете ОШ „Моша Пијаде“, Њ.Е. амбасадорка
Македоније у Србији обишла је Музеј Роберта
Хамерштила, а потом и Винарију „Недин“.

Ј.Е.

ПОСТАВЉЕНА ЈАВНА ЧЕСМА КОД ИГРАЛИШТА ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

УРЕЂЕН ПАРКИНГ ПРОСТОР ЗА ВОЗИЛО „ПАРАКВАДА“
-Град Вршац реализовао је инвестицију која ће олакшати прилаз возилима „Параквада ВШ“ и родитеља деце са посебним
потребама код игралишта за малишане са инвалидитетом - Инсталирана јавна чесма прилагођена особама са инвалидитетом -

Град Вршац је реализовао
још једну значајну инвестицију
подршке и помоћи деци са
посебним потребама. Уређен
је прилаз игралишту за децу са
инвалидитетом у центру града,
код Хотела Србија, где ће од сада
моћи да се паркирају возила
Удружења „Параквад ВШ“, али и
родитеља деце са инвалидитетом.
Малишанима ће тако бити олакшан
приступ игралишту, а инсталирана
је и јавна чесма која је прилагођена
деци са инвалидитетом.
Када
смо
започели
изградњу игралишта, обећали
смо да ћемо у потпуности
прилагодити све прилазе и, у
сарадњи са Саветом за безбедност
саобраћаја, овај ивичњак смо
оборили и прилагодили особама
са инвалидитетом како би безбедно
и несметано могли да користе
ово игралиште, објашњава Татјана
Николић, чланица Градског већа
задужена за социјалну заштиту
и здравство. Родитељи особа са
инвалидитетом, нарочито деце
која су користила ово игралиште,
сугерисали су нам да су приметили
да је потребно да се овде изгради
једна јавна чесма како би, након
играња у песку, деца могла да
оперу руке и одрже хигијену док су
овде. Ми смо томе изашли у сусрет,

постављена је јавна чесма која је
спуштена на ниво који одговара
особама у инвалидским колицима
како би они могли да је користе.
Средства за ове намене обезбеђена
су из буџета Града, а Град Вршац
ће плаћати и утрошак воде јавне
чесме.
Николићева је најавила да је
ово само једна у низу акција коју
ће Град Вршац урадити у склопу
обележавања Дана особа са
инвалидитетом.
- Град Вршац и Савет за
безбедност саобраћаја препознали
су проблеме које имају особе
са инвалидитетом и ово је једна
од наших активности, рекао је
Милош Васић, председник Савета
за безбедност саобраћаја Града
Вршца. Оборили смо ивичњак
и омогућили смо им несметан
прилаз овом игралишту. У сарадњи
са ЈКП „Други октобар“ довели
смо воду и подигли јавну чесму.
Драган Виторовић, члан радне
групе за Стратегије за безбедност
саобраћаја, даје велики допринос
да се у наредном периоду, до
2021.
пројектују
активности
Савета за безбедност када је реч
о безбедности кретања особа са
инвалидитетом.
Васић је најавио да је у плану
обарање ивичњака тротоара,

бициклистичких стаза и осталих
прилаза где се укаже потреба, како
би се олакшало кретање особа са
инвалидитетом.
- Веома смо задовољни што смо
и ми део овог великог и значајног
пројекта, рекао је Хајне Хорак,
председник БОРД-а власника EIX
Hotels, у чијем је саставу и вршачки
Хотел Србија, од 2008. године. Хотел
Србија је, пре неколико година,
купио овај плац у центру града и
ово је била прилика да започенемо
сарадњу са Удружењем „Параквад
ВШ“, што је наш мали допринос
опште друштвеној одговорности.
У Шпанији су овакве сарадње и
пројекти уобичајени, тако да и ми

овде, у Србији и у Вршцу пратимо ту
праксу, и срећни смо што смо један
мали део нашег простора уступили
граду, грађанима и деци Вршца.
Председник
Удружења
„Параквад ВШ“ Драган Виторовић
захвалиио се градској власти и
Хотелу Србија што су и овога пута
изашли у сусрет потребама чланова
Удружења и додао:
- Много нам значи овај паркинг
где ће наше комби возило
стајати, као и родитељи са својим
аутомобилима, а имамо и чесму коју
ћемо користити заједно са свим
грађанима Вршца.
Ј.Е.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
У
складу
са
чланом 13. Закона
о
безбедности
саобраћаја
на
путевима
(‘’Сл.
Гласник РС’’, бр.
41/2009,
53/2010,
101/2011, 32/2013 –
одлука УС, 55/2014,
96/2015 – др. Закон
и 9/2016 – одлука
УС ) Град Вршац
наручилац
је
израде »Стратегије
безбедности
саобраћаја
на
путевима и улицима
Града Вршца за
период од 20172021.
године».
Предлог
тог
документа израдио
је Аутомото савез
Србије- Центар за
моторна возила из
Београда. Јавни увид
у наведени документ
може се извршити
у згради Градске
управе Вршац, у
канцеларији
бр.
214, у периоду од
30. новембра до
8. децембра 2017.
године,
сваког
радног дана од 10 до
14 часова. Документ
се може прегледати
и на званичном
порталу
Града
Вршца: www.vrsac.
com.
За време трајања
јавног
увида
заинтересована
јавност, органи и
организације могу
поднети примедбе
на
изложени
докумет у писаном
облику
путем
писарнице Градске
управе или поштом
на адресу: Градска
управа Вршац, Трг
победе 1.
Јавна расправа
у вези »Стратегије
безбедности
саобраћаја
на
путевима и улицима
Града Вршца за
период од 20172021.
године»
биће
одржана
у
просторијама
Градске
управе
Вршац (Велика сала),
11. децембра 2017.
године у 11 часова.
Одељење за
комуналне и
стамбене послове
и послове заштите
животне средине
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ОДОБРИО 3,6 МИЛИОНА ДИНАРА ШКОЛИ „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“

РЕШЕН ДУГОГОДИШЊИ ПРОБЛЕМ ГРЕЈАЊА

Школа за основно и средње образовање
„Јелена Варјашки“
уводи централно
грејање у школску зграду захваљујући
средствима покрајинске Владе. За овај
пројекат Покрајина је одобрила 3,6
милиона динара.
На потребу увођења централног
грејања у „Јелени Варјашки“ указано је
пре више година. Директор Душан Милић
поднео је захтев локалној самоуправи још
2009. године да се проблем грејања реши
средствима самодоприноса.
- Пројекат је урађен 2009. године,
али средства нису била расподељена
нашој школи, подсећа директор Милић.
Школа је наставила да тражи нове изворе
финансирања како би реализовала овај
пројекат, подносили смо захтеве многим
донаторима, чак и Амбасади Јапана. Два три пута смо конкурисали код Покрајинског
секретаријата и дефинитивно ове године
24. августа потписали смо уговор са Владом
Војводине о додели средстава у износу од
3,6 милиона динара за увођење централног
грејања у нашој школи.
У складу са законом, расписана је јавна
набавка, за извођача радова изабран је
Гастек доо Вршац који је почео да изводи
радове на постављању инсталације за
централно грејање.
- Радови су већ у поодмаклој фази,
скоро половина је завршена, а крајњи рок
је 30 дана, објашњава Милић. Успели смо
да прилагодимо и извођење наставе за
ученике и радове. У складу са прописима,
часове смо смањили на 30 минута, одлуку

Душан Милић, директор ШОСО „Јелена Варјашки“
је донео орган управљања и са тим смо
упознали просветну инспекцију, школску
управу и локалну самоуправу. Време
почетка наставе померили смо на 7 и 30
сати тако да обе смене завршавају часове

до 15 часова. Тако да ученици не губе
ништа. Мајстори раде викендом и поподне
после 15 сати.
Ново грејање доноси велике предности
ученицима и наставном особљу Школе

Град Вршац издаје у закуп путем прикупљања писмених понуда
у затвореним ковертама и то:
1. Пословни простор-атеље у Вршцу ,
Омладински трг 14 атеље бр. 16 у површини
од 38,00 м2 са почетном ценом од 3.990,00
динара месечно
Атеље се издаје на одређено време у
трајању од 2 године у виђеном стању
2. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића
1-2 означена са бројем 15 у површини од
15,00 м2 са почетном ценом од 1.500,00
динара месечно.
Гаража се издаје на одређено време у
трајању од 2 године у виђеном стању.
3. Гаража у Вршцу у ул. Анђе Ранковић 6б
означена са бројем 5 у површини од 15,00
м2 са почетном ценом од 1.500,00 динара
месечно .
Гаража се издаје на одређено време у
трајању од 2 године у виђеном стању
У цену закупа није урачунат ПДВ који ће
се обрачунавати и фактурисати у складу са
Законом.
На јавном надметању могу да учествују
физичка и правна лица која доставе уредну,
писану и благовремену пријаву.
Исправном пријавом, односно понудом
сматра се пријава односно понуда која
садржи следеће елементе и прилоге:
А) податке о подносиоцу пријаве и то
-за физичка лица: име и презиме,
фотокопија личне карте, број текућег рачуна
и назив банке код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у
регистар који води надлежни орган, копију
решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде
о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико
је у систему ПДВ-а, копију депо картона код
пословне банке;
-за правна лица: копију решења о упису
правног лица у регистар који води надлежни
орган, копију решења о додељеном ПИБ-у,
копију потврде о извршеном евидентирању
за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију
депо картона код пословне банке;
Б) потврду надлежног органа да
подносиоцу пријаве није изречена мера
забране
обављања делатности у претходне две
године (уколико пријаву подноси правно

лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве
измирио закупнину, уколико је већ закупац
пословног простора у јавној својини
Града Вршца или уколико је оснивач (члан)
правног лица које је закупац
Г) да уплати депозит у висини од 20%
од почетне цене без ПДВ-а приликом
подношења пријаве;
Д) пуномоћје за лице које заступа
подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву
за више пословних простора, с тим што
је у обавези да за сваки простор поднесе
посебну пријаву и уплати депозит.
Подносиоци неблаговремених пријава
не могу учествовати на јавном надметању
односно отварању писмених понуда.
Комисија ће одбацити непотпуне и
неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа односно до петка
08.12.2017.године до 10 часова.
Пријаве се подносе препорученом
пошиљком или предајом пријаве на
деловодник-писарницу Градске Управе
Града Вршца . Предаја се може извршити
до петка 08.12.2017.г. до 10 часова.У
разматрање,као благовремене, ће се узети
пријаве које стигну до назначеног рока у
писарницу Градске Управе.
Отварање писмених понуда уз присуство
понуђача обавиће се 08.12.2017.године
са почетком у 12 часова у просторијама
Одељења за имовинско-правне послове у
Вршцу Дворска 10а.
Најповољнији понуђач са којим ће се
закључити уговор о закупу дужан је да пре
потписивања уговора преда закуподавцу две
соло (регистроване ) менице као средство
обезбеђења са меничним овлашћењем.
За све ближе информације и могућност
разгледања понуђених локала обратите се
Одељењу за имовинско-правне послове
Градске Управе Вршац, Дворска 10а, тел.бр.
013/ 821-614 сваког радног дана у времену
од 09-14 часова до 07.12.2017.г.

„Јелена варјашки“.
- Имали смо плинске пећи које су, на неки
начин, доста ризичне, нисмо имали добре
димњаке у свакој просторији, неколико
је соба повезано на један димњак, истиче
директор ШОСО „Јелена Варјашки“. Имали
смо више пута упозорење од комуналних
инспекција да морамо да решимо
проблем грејања, односно проблем
димњака. Ново централно грејање биће
у свим просторијама школе, за ученике је
посебно значајно што ће и ходници бити
топли, и све радне просторије. Све ће то
донети нове услове, нове стандарде, као
и безбеднији боравак ученика, сигурнију
радну атмосферу.
ШОСО „Јелена Варјашки“ ове школске
године има 80 ученика, од којих је 32 у
средњој, а остали у основној школи.
- Ново у овој школској години јесте да
нам долазе деца са вишеструким сметњама
и тешкоћама у развоју, додаје саговорник
„Куле“. Њима морамо прилагођавати све
просторије, све комуникације у школи, а
ново грејање један је од тих корака.
Школа има квалитетан тим стручњака
за рад са децом са вишеструким сметњама
и тешкоћама у развоју, опремљена је
савременим и адекватним училима тако
да деца имају све услове да напредују у
складу са својим потенцијалима. Резултати
су евидентни, Школа ради врло успешно,
на задовољство ученика, родитеља и
стручног кадра.
Ј.Е.

Република Србија Град Вршац
Kомисији за избор чланова Локалног антикорупцијског форума
У циљу спровођења Локалног антикорупцијског плана за град Вршац (Сл.
лист града Вршца 18/2017), а на основу тачке II Решења о именовању Kомисије за
избор чланова Локалног антикорупцијског форума за праћење примене Локалног
антикорупцијског плана за град Вршац и члана 2. Пословника о раду Комисије за
избор чланова Локалног антикорупцијског форума за праћење примене Локалног
антикорупцијског плана за град Вршац, Комисија за избор чланова Локалног
антикорупцијског форума за праћење примене Локалног антикорупцијског плана
за град Вршац, на седници одржаној 28.11.2017. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор чланова Локалног антикорупцијског форума за праћење примене Локалног
антикорупцијског плана за град Вршац
Позивају се грађани са територије града Вршца да доставе кандидатуру за чланство
у Локални антикорупцијски форум за праћење примене Локалног антикорупцијског
плана за град Вршац 2017-2020 године (у даљем тексту: ЛАФ).
Кандидат треба да задовољава следеће услове за чланство у ЛАФ-у:
1.да не може бити носилац било које функције у политичкој странци;
2.да не може бити јавни функционер у смислу одредаба чланова Закона о Агенцији
за борбу против корупције;
3.да није радно ангажован у органима града Вршца по било ком основу (на одређено
или неодређено време, ангажован у форми рада ван радног односа и др.);
4.да има место пребивалишта на територији града Вршца;
5.да није осуђиван или се против њега не води судски поступак за дела која се односе
на корупцију.
Кандидат треба да доставе Комисији:
•Испуњен формулар-пријаву (преузете са званичне интернет презентације града
Вршца)
•Биографију кандидата
•Изјаву оверену код надлежног органа у којој се кандидат изјашњава под пуном
кривичном и материјалноправном одговорношћу да испуњава услове из јавног
конкурса наведене под тачкама 1. 2. и 3. предходног става
•Уверење о пребивалишту
•Потврда да није осуђиван или се против њега не води судски поступак за дела која
се односе на корупцију
•Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања:
„ Шта Вас мотивише да се пријавите за ангажовање у ЛАФ-у?
Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву?
Чиме лично можете допринети у решавању проблема корупције у друштву?“
Попуњен формулар са прилозима у затвореној коверти са назнаком
„ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА У ЛАФ-у ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ГРАД ВРШАЦ
-НЕ ОТВАРАТИ“
потребно је предати у писарницу Града Вршца или послати поштом препоручено на
адресу:
Kомисији за избор чланова Локалног антикорупцијског форума
Вршац, Трг победе 1.
Пријаве на јавни конкурс са потребном документацијом се могу поднети закључно
са 06.12.2017. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Јавни конкурс са формуларом-пријавом објављен је на порталу града Вршца www.
vrsac.com дана 29.11.2017. године и у недељном листу „Вршачкој кули“.
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ЉУБАН ЖИВКОВИЋ, АУТОР КЊИГЕ „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ- ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧ“:

УНИШТАВАЊЕМ ПРИРОДЕ, ЧОВЕК СЕЧЕ ГРАНУ
НА КОЈОЈ СЕДИ!
- За планинарство вам не треба много, само добра воља и пар добрих ципела-

Љубан
Живковић
заинтересовао
се
за
планинарство
као
гимназијалац.
Заволео
је
природу, постао све активнији
у Планинарско смучарском
друштву
„Вршачка
кула“.
Нису га привлачили велики
планински врхови, али је
освојио све највише врхове
екс Југославије. Његов рад
у Друштву усмерен је ка
афирмацији
и
промоцији
Вршачких планина, откривању
њених лепота свим људима,
посебно младима. Из те
жеље настале су бројне
публикације, писани трагови,
али и књига „Вршачке планине
- планинарски водич“, која
је добила похвале значајних
имена из света планинарства.
Кад сте се заинтересовали за
планинарство?
-У Планинарско друштво „Вршачка
кула“ учланио сам се још као гимназијалац,
1968, али, да будем искрен, са намером
да летујем у њиховом одмаралишту које
су тада имали у Малом Рату. Тако сам
почео да се дружим са планинарима, да
одлазим на планинарске акције, били су
то моји први контакти са организованим
планинарством. Касније постајем све
активнији у Друштву. Нисам имао неке
велике спортске успехе, нисам освајао
високе планинске врхове. Али, ишао сам
на све врхове бивше Југославије, нисам по
иностранству. Мој највиши врх је Миџор,
2.168 м, на Старој планини, један од

највиших врхова Србије. Међутим, ја сам
доста радио на афирмацији активности
Планинарског друштва, на упознавању
деце, омладине, локалног становништва
са планинарством, са лепотама природе
Вршачких планина. Једном месечно
смо објављивали зидне новине. Имали
смо наш простор - „излог“ у граду и ту
су грађани могли да виде које су акције
биле, где се све ишло... Објављивао сам
путописне извештаје са наших акција у
локалним новинама, у „Путнику“, билтену
Планинарског савеза Војводине, а неки
су се нашли и у „Причама са планине“,

зборнику радова ПС Војводине. Једно
време смо издавали билтен ПСД „Вршачка
кула“ који се звао „Горштак“. Основали
смо и веб сајт нашег друштва да се наше
активности виде и шире. Трудио сам се
да свему томе дам и свој лични печат.
Издали смо и Трансферзални дневник
и карту тог дела Вршачких планина,
са уцртаном стазом и описом свих
контролних тачака. Мање је познато да је
још 1976, на иницијативу Валтера Гачуфа
и Владе Демшара, тадашњег председника
Друштва, основана Вршачка трансферзала
- посебан облик планинарске стазе која
иде преко контролних тачки: врхова,
значајних објеката, културно - историјских

споменика... Када планинар освоји сваку
тачку, удара му се печат у Трансферзални
дневник. Када освоји све тачке, добија
Значку трансферзале од друштва које
брине о њој. Значка мора да се заслужи и
то је леп начин да се боље упозна планина.
Много смо пута водили планинаре
Вршачком трансферзалом, а једном
годишње имао и организован обилазак.
Које сте још значајне публикације
објавили?
-Објавили
смо
планинарско
туристичку карту Вршачких планина.
Рађена је приручним средствима. Већ
постојеће топографске карте прилагодили
смо и унели садржаје који интересују
планинаре. Можда је најзначајније то што
смо издали књигу „Вршачке планине планинарски водич“, 2014. Издавач је била
Туристичка организације Општине Вршац
(ТОВ), а аутори смо Валтер Гачуф и ја.
Захвални смо ТОВ, јер без њих то не бисмо
могли. У тој књизи смо описали планину,
развој планинарства у Вршцу, писали смо
о друштвима, акцијама, затим о 14 стаза на
Вршачким планинама, које су трасиране,
маркиране и на крају смо рекли нешто
о општим условима којих треба да се
придржава сваки планинар. Рецензију
за књигу написали су нам мр Предраг
Сучевић и инж.шумарства Чедомир
Каровић, а инж .Александар Дамјановић,
дао је приказ књиге у „Гласнику“
Планинарског савеза Србије. О књизи су
се позитивно изразили људи који нешто
значе у свету планинарства. Гачуф и ја смо

то радили аматерски, бесплатно, наш циљ
је био да то оде у јавност, да се што више
људи упозна са Вршачким планинама.
Издавач нам је уступио одређени број
примерака књиге, а ми смо их поклонили
познатим планинарима, лиценцираним
водичима који воде групе, затим Савезима
Србије и Војводине, а књиге су отишле
и у Аустралију, Канаду, Америку, Чешку...
Књига може да се набави у ТОВ.
Знате, за планинарство је главни
закон - Закон о спорту, јер је то
регулисано као спорт. То је и добро, а и
није. Јер, планинарство је једна широка
активност да би се сврстала у уске
оквире те дефиниције. Сходно томе, ми
у планинарским друштвима радимо,
углавном, на волонтерској основи. Људи
воле планинарство, природу. Доста се
пажње посвећује деци и омладини, а то је
врло значајно, нарочито данас када деца
доста времена проводе у затвореном
простору. Кажу да око 60 одсто деце има
сметње, криву кичму, равне табане...

Планинарење, чија је основна активност
пешачење, идеално је да се такви
недостаци спрече или коригују. Родитељи
уписују децу у спортске клубове, уплаћују
чланарину. За планинарство вам не треба
много, само добра воља и пар добрих
ципела. Планинарење је везано за физичку
културу, за активности које доприносе
здрављу, то је квалитетно искоришћено
слободно време. Деца се друже, науче
нешто о биљном и животињском свету, о
географији...
Наша жеља је била да ова књига
упозна и подсети наше суграђане да на
дохват руке, у комшилуку, имају Вршачке
планине, природно благо које могу и
треба да користе, а да их то ништа не
кошта. Људи воле да се хвале како су
путовали свуда, а нису обишли околину,
попели се на Гудурички врх, коме се диве
планинари из Словеније за које се не може
рећи да не знају шта су природне лепоте.
Такве изјаве су за нас охрабрење да вреди
истрајати, водити људе да виде лепоту
Вршачких планина. Кад деца и омладина
све то упознају, лако и заволе. Онда више
нико не мора да их води, сами одлазе, а то
и јесте циљ.
Да ли Вршчани довољно користе
Вршачке планине?
-Слабо. Између осталог, вероватно и
због лоше инфраструктура. Кад је лепо
време доста људи дође до Куле и до
Црвеног крста, зато што има асфалтног
пута. Већина слабо иде даље. До
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Планинарског дома људи иду циљано, јер
знају шта тамо има. Слаби се резултати
постижу без инфраструктуре. Сви који
желе да некога изведу у природу праве
путеве, неке садржаје. Природа је лепа,
али кад се умори, човек треба негде да
седне, попије сок, кафу, ако остаје дуже да
има где и да преноћи. Ми смо, у последње
време, имали доста разумевања од стране
локалне самоуправе тако да је реновиран
Планинарски дом на Широком билу. Сад је
то сасвим пристојно, можемо да примимо
цео аутобус планинара, имамо више од 60
лежајева. То је и услов да бисмо добили
статус планинарског дома. Јер, постоје
и планинарске куће, склоништа... а ту
категоризацију врши Планинарси савез.
Добијао сам ја разне дипломе, похвале,
златне значке за активност у Друштву,
али није то битно. Најбитније је кад
одете на неку акцију, где има стотину
људи, да вас поздрављају са осмехом,
поштовањем. Јер, код нас планинара,
најбитније је дружење. Врло често ми
не знамо много једни о другима, чиме
се ко бави у животу, али се врло лепо
дружимо. Планинарство је организација
изникла из скупа неколико омладинских,
студентских и радничких организација
које су, као основни циљ,имале да изведу
у природу раднике из загушљивих хала и
потпомогну њихово здравствено стање и
општу кондицију. Претече планинарског
савеза, у организационом смислу, су људи
као што су Јован Цвијић, Јосиф Панчић,
др Радивоје Симоновић... интелектуалци,
управо због те комплексности питања
којима се планинари баве. Неко каже да су

то квази туристичке организације, то није
тачно. Ми пуно радимо на васпитавању
младих чланова, имамо еколошке акције,
очување станишта, животне средине.
Имамо добру сарадњу са еколошким
организацијама као што је „Геа“, са
планинарским друштвима. Опсег питања
којима се ми бавимо је јако широк и зато
је дефиниција да је планинарство само
спорт уска.
Реците нам нешто о својим
биографским подацима. Где сте
провели детињство?
-Рођен сам у Белој Цркви, овој нашој
банатској. Отац се звао Петар, а мајка
Даница. Ја сам средњи од тројице синова.
Старији је Милан, радио је овде у банци,
сад је пензионер. Имао сам и млађег брата
Николу. Он је, нажалост, преминуо пре пар
година. Отац је био војно лице па су моји
родитељи много места променили. Тако је
старији брат рођен у Ковину, а млађи брат
и ја у Белој Цркви. Отац ми је погинуо 1959.
године, несрећним случајем на послу.
После смо се ми преселили у Вршац, 1961.
Овде сам завршио Гимназију, а после Вишу
педагошку школу.

ВРШАЧКА КУЛА

Где добијате први посао?
-Први посао ми је био у Индустрији
модне обуће „ИМО“. Радио сам 4 - 5 месеци
у комерцијали и онда прешао у Општину,
у Секретаријат за урбанизам. Ту сам
радио десетак година. Нисам ја мењао
фирме, него сам споразумно прелазио,
начелници су се договарали. Онда сам
прешао у Општински секретаријат за
народну одбрану. Ја сам резервни војни
старешина. А 1992. преименовали су нас
да више нисмо општински орган него да
смо одељење Министарства одбране.
Под тим називом смо били до 2005.
године када се та организациона јединица
угасила. После тога сам радио на кратко,
по годину, годину и по дана. Опште познат
је проблем да човека који има више од 40
година живота мало ко хоће да прими у
стални радни однос. Тако да сам ја радио,
али сам мало пута био пријављиван.
У пензију ћу за једно месец дана кад
напуним 65 година, пошто сам рођен 20.
децембра. Онда стичем услов за старосну
пензију.
Када сте основали породицу?
-Оженио сам се 1980. године. Супруга
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ми се зове Јованка, девојачко Болесников,
из Павлиша је. Имамо двојицу синова
Петра и Стевана. Старији није ожењен, а
млађи јесте. Стеван и снајка Ивана имају
две ћерке, наше дивне унуке Миљану и
Марину. Миљана је 4. разред, а Марина
први.
Задовољан сам својим животом. Човек
себи увек може да организује и дан и живот.
Мени не фале интересовања. Једино што
неке ствари не можете да реализујете.
Имам и неки плац на Сребрном језеру, ту
су и наше Вршачке планине.
Шта је у животу важно?
-Мислим да су у животу важне две
ствари. Прво да имате једну нормалну
породичну ситуацију, јер кад почну неки
проблеми у породици, онда човеку
постану мање важни сви они успеси
материјални, професионални. Ја сам
имао среће, можда мало и заслуге, да је
у породици све у реду. Кад се човек ту
оствари, онда имаш вољу и снаге да се
посветиш и другим стварима у животу.
Кад је у породици све како треба, човек
може себе да пружи и у професионалном
и у неком друштвеном раду, на другим
пољима.
У животу човека важна је и природа,
да упозна и њену лепоту и њену суровост.
Јер, онда боље схвата своје место. Прво
спозна да је и сам део те природе, а
када упозна све лепоте, онда му постаје
јасно да то мора и да чува, на само због
себе, већ због генерација које долазе.
Не можемо ми, због своје користи, да
уништимо све. Али, нажалост, и то се ради.
У данашњем глобализму, цивилизацији
западног типа, људи често заборављају да
је човек биолошко биће, да уништавањем
стаништва, биљног и животињског света,
уништава себе самог. Уништавањем
природе, човек сече грану на којој седи!
Јованка Ерски

1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Enološka
stanica
Vršac

Akreditovana laboratorija za ispitivanje životnih namirnica

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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16 ДАНА АКТИВИЗМА ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

Зграда општине Пландиште осветљена је
наранџастом бојом од 25. новембра до 10. децембра, а
повод је светска кампања „16 дана Активизма против
насиља над женама“. Кампања се одржава сваке
године од 25. новембра до 10. децембра, а учествује
преко 1.700 организација у преко 100 држава света.
Кампања почиње 25. новембра Међународним
даном борбе против насиља над женама и завршава
се 10. децембра Међународним даном људских права.
Циљ кампање „16 дана активизма против насиља
над женама“ је подизање свести и преузимање
акција за сузбијање насиља над женама. Званична
боја кампање је наранџаста, као симбол светле и
оптимистичне будућности ослобођене од насиља
над женамаи девојчицама.
Као део ове иницијативе, организују се догађаји у
земљама широм света, а знаменитости у градовима
су осветљене наранџастом бојом како би се скренула
пажња на ово важно питање.

ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ
Дана 27.11.2017. године потписан је Уговор о
извођењу грађевинских радова на реконструкцији
Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, изеђу
општине Пландиште и извођача радова
„Експертуниверзал“ д.о.о. Београд. Вредност
предметних радова утврђена је у висини од

41.782.668,00 динара без ПДВ-а.
Наведене радове финансира Канцеларија за
управљање јавним улагањима Републике Србије,
и исти подразумевају реконструкцију Дома
здравља од темеља до крова.
Почетак извођења радова очекује се у року

од 10 до 15 дана од дана потписивања уговора.
Ово је други велики пројекат који финансира
Канцеларија за управљање јавним улагањима
Републике Србије на територији општине
Пландиште.

СТРАНИЦЕ ПРОШЛОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Општина Пландиште простире се на 383 квадратна километра, што чини 1,8 % површине АП Војводине. У општини постоји 14 насеља. То су: Банатски
Соколац, Барице, Дужине, Јерменовци, Хајдучица, Купиник, Лаудоновац, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец, Велики Гај и Велика Греда. У
наредним бројевима “Вршачке куле” објављиваћемо репортерске записе о општини Пландиште који су 2002. године објављени у књизи “Прелиставамо странице
наше прошлости” ауторке Олге Димитровске.

ОЛГА ДИМИТРОВСКИ

ПРЕЛИСТАВАМО СТРАНИЦЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ (33)
МИЛЕТИЋЕВО (2)
– РАРОШ

Насеље Рарош ново име добија 1922. године по
ондашњем министру за аграрну реформу Крсти
Милетићу. Превоз породица нових насељеника
из родног краја био је ослобођен плаћања
железници, па су доносили читаве куће (дрвене),
стоку, инвентар. Из старих крајева дрвене куће су
донели Миле Ћалић, Миле Илић, Милош Чикара,
Тепавац и други, а прву кућу од дрвета направио
је 1922. Милош Чикара у данашњој Улици Гаврила
Принципа, која више не постоји.
„Насељеници приликом досељавања били
су и сувише сиромашни, голи, боси, слабу су
исхрану имали, са много нејаке деце на сиси. Међу
насељеницима постојала је мржња, требало их
је сродити, научити на овдашње услове живота
и климу, као и исхрану. Били су забринути за
тамошње рођаке, комшије и пријатеље, тешко
су заборављали тамошњу природу. Требало је
научити на рад у равничарским пределима јер су
они махом сви дошли из брдских крајева.
Овдашњи Срби, то јест стари Банаћани, јако
су мрзели досељенике као да су им нешто отели,
нису им хтели указивати помоћ. Насељеници су
оскудевали у храни и намерницама. Нису имали
стоке и запреге за обраду земље, а такође и
пољског инвентара. И ону стоку коју са собом
дотерали, нису имали за њу смештај. Све ове
неприлике су утицале да је народ који је доселио
почео да жали за својим крајем, недостајала им је
шума, дрва, и свеж планински ваздух. Завладало

је неповерење о родности ове земље коју су
сматрали за црну иловачу и да на њој неће
ништа родити.Добровољци који су дошли из
Америке даноноћно су ишли и картали се, а мало
обраћали пажњу раду. У прво време досељеници
су своју земљу давали да се ради на пола старим
Банаћанима, Румунима, Мађарима и Немцима.
Настојао сам колико је било у мојим могућностима
да им улијем поверење да ће им бити овде боље,
саветовао сам их да запну да раде и да не слушају
оне бунтовнике који настоје да се врате“, написао
је Јездимир Марковић у брошури „О постанку села
Милетићева“ из 1964. године.
Пустара Рарош је припала сеченовској општини
(данашње Дужине) након завршетка Првог
светског рата. Српска војска је у новембру 1918.
ушла у Сеченово, 1919. ово насеље се припаја
Торонталско - тамишкој жупанији, када је пустар
Рарош која је припадала партошкој општини
(данашња Румунија), припала сеченовској
општини.
Споразумом потписаним 1923. године са
Румунијом у састав Југославије ушли су Велики
Гај и Марковићево, тадашња Крива Бара. Овим
разграничењем изгубљен је велики простор
земљишта који је требало да припадне селу
Милетићеву. Село је изгубило око 1800 јутара
ораница са огледном економијом Топоље. Овим
губитком земљишта, по Марковићеву, отпало је
насељавање још 250 породица.

Село је планирано према старој граници са
Румунијом, близу тврдог пута, али померањем
државне границе, село које је већ било у
изградњи, по Марковићеву, остало је одвојено од
свих комуникација и нашло се у једном забаченом
делу.
По подацима Феликса Милекера, Рарош,
односно Милетићево, године 1927. имало је 1015
становника и 200 кућа. Ондашњи атар обухватао
је површину од 3851 ланаца.
Милетићево се први пут у попису становништва
јавило 1931. године и тада је бројало 1344
становника. Највише становника имало је 19481528. Од тада број се стално смањује. Тако је 1953.
године у Милетићеву пописано 1510 становника,
1961-1323, 1971. године -1025 по попису из 1981.
Милетићево је имало 811 становника, а 1991
године 650 становника. По последњем попису
2002. године у Милетићеву живи 622 становника.
По етичкој структури последње пописне године
у Милетићеву највише је живело Срба – 600 у
процентима 96,46 посто. Поред Срба , пописано је
6 Македонаца, 12 Југословена, 2 се није изјаснило
и 2 непознато. Слично је било и прве пописне
године за ово насеље – 1931. кад је у Милетићеву
живело 1336 Срба у процентима 99,41. Од осталих
било је 4 Словака, 2 Мађара, 1 Немац и 1 који се
изјаснио као остали.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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PROIECTUL ESTE SUBFINANȚAT DIN BUGETUL REPUBLICII SERBIA - MINISTERUL CULTURII ȘI INFORMĂRII
ПРОЈЕКАТ ЈЕ СУФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
MARINICĂ MOZOR

„CUNOAȘTEREA UNEI LIMBI NOI,
ESTE O COMOARĂ INESTIMABILĂ”

Școala Generală „Mladost“ este prima școală din
Serbia, care a introdus ca obiect opțional, limba română
cu elemente ale culturii naționale. Cursurile au început
în luna februarie a anului în curs și sunt frecventate de
aproximativ 40 de elevi cu vârste diferite. De aceste
cursuri se ocupă Mainică Mozor, profesor de limba și
literatura română, absolvent al Facultății de Filosofie din
Novi Sad.
Deși există dificultăți, din cauza lipsei de manuale, a
planului și programului elaborat, entuziasmul studenților
pe de o parte și a profesorului, pe de altă parte, au dat
deja rezultate excelente.
-În grupul celor care urmează
cursurile de predare ale limbii române
cu elemente de cultură națională,
există copii care nu aparțin comunității
românești și nu au nici o tangență cu
ea, există copii care provin din căsătorii
mixte, precum și copii ai căror părinți
sunt români, dar nu și-au înscris copiii
în clasele cu limba de predare română.
Aproximativ 50% din elevi nu sunt
familiarizați cu limba română, ci pur
și simplu și-au exprimat dorința de a
învăța o limbă vorbită, la o distanță de
aproximativ douăzeci de kilometri de
ei.
Când a și cum a început acest
proiect?
- Proiectul a fost inițiat de Consiliul
Național al Minorității Naționale
Române, iar Orașul Vârșeț l-a acceptat.
Profesoara Mariana Golomejić și
directoarea Ș.G. „Mladost“ Tatjana Jašin
Mojse, au fost inițiatoarele acestui
proiect. Cursurile au început să se
desfășoare în luna februarie a acestui
an, adică la începutul celui de-al doilea
semestru. Din acest an școlar, în proiect
a intrat și Ș.G. „Olga Petrov Radišić“, dar
diferența constă în faptul că la cursurile
organizate în fiecare sâmbătă la Ș.G.
„Mladost“, ne vin elevi și din alte școli
generale, precum „Vuk Karadžić“ și
„Jovan Sterija Popović“. Aveam chiar
și câțiva elevi de școli medii. Grupul
numără în jur de patruzeci de elevi,
care sunt repartizați în alte trei grupuri,
după vârstă. În primul grup sunt elevii
claselor I și II, în cel de-al doilea, elevii
claselor III și IV, iar cel de-al treilea grup
este alcătuit din elevii cursului superior
și elevi de școli medii. Se lucrează
diferit, deoarece elevii mai mici încă nu
cunosc bine alfabetul latin, astfel că am
acomodat programul de muncă, la trei
niveluri diferite.
Sunteți mulțumiți de rezultatele
obținute până în prezent? Ați
avut poate, de întâmpinat unele
dificultăți?
- Pentru mine, acceptarea acestui
post de muncă a fost o mare provocare,
având în vedere că nu există un plan
definit pentru unitatea didactică. Abia
anul acesta a fost impus un standard.

Având în vedere că avem copii care
nu vorbesc limba română, abordarea
este complet diferită. Nu există cărți
și trebuie să se facă ceva în această
privință. Colecționez materialul și, în
acord cu directorul școlii, avem în plan
de a edita o carte specifică pentru
acest obiect. Copiii din această parte a
Banatului au ocazia de a auzi în viața de
zi cu zi limba română, însă este vorba
de dialectul bănățean, care este diferit
de limba română literară. Mulți dintre
aceștia călătoresc frecvent în România,
la Timișoara. Chiar dacă între limbile
sârbă și română nu prea există puncte
comune, cursurile funcționează foarte
bine și copiii avansează repede. Au
însușit rapid elementele de bază ale
limbajului, iar fondul de cuvinte li se
majorează continuu. În luna decembrie
vom organiza un program cu elevii care
frecventează cursurile de limbă română
cu elemente ale culturii naționale,
împreună cu elevii Ș.G.„Coriolan Doban”
din Coștei, care vor promova folclorul și
tradiția românească.
Cât este de important acest proiect
pentru copiii care frecventează
cursurile amintite și în ce măsură
contribuie la păstrarea culturii
românești pe aceaste meleaguri?
- Importanța este mare. Aș vrea
să adresez cuvinte de laudă Orașului
Vârșeț pentru că este gazdă bună în
sensul că pe lângă limba română, aici
se mai învață limbile romă și maghiară.
Pentru un copil, învățarea și cunoașterea
a mai multor limbi, este o comoară
inestimabilă. Concret, cunoștințele
limbii române îi vor ajuta în învățarea
altor limbi din grupul limbilor romantice.
Cultura românească se cultivă în genere,
în mediul rural, dar din păcate, satele
ni se sting. În satele noastre sunt tot
mai puțini locuitori, iar în școli tot mai
puțini elevi. Totuși, societățile culturalartistice sunt active și păstrează cultura.
Întotdeauna se poate mai bine, dar nici
nu putem spune că situația este chiar
atât de rea.
Sunteți
pastor
al
Bisericii
Protestante Evanghelice din Vârșeț.
Ce ne puteți spune despre activitatea
acestei Biserici?

- Pe lângă multilingvism, farmecul
diveristății în Vârșeț și în acest mediu,
constă și multiculturalism și, prin
urmare, în diversitatea de religii,
deoarece toate acestea pot contribui la
bunăstarea societății noastre. Biserica
Protestantă Evanghelică din Vârșeț
are aproximativ 70 de membri activi
și desfășoară în mod regulat diverse
activități. Trebuie evidențiate taberele
pentru copii și tineri, organizate în
timpul verii în localitatea Voivodinț. Și
la anul viitor, în luna mai, vom avea ca

aici, iar apoi putem vorbi despre
dezvoltarea, de supraviețuirea tradiției
și a tot ceea ce este legat de români. La
fiecare recensemânt, numărul românilor
este tot mai mic. Dar, aceasta este o
problemă generală a Serbiei, nu doar a
comunității române. La fiecare zece ani,
dispare câte un oraș... De asemenea,
copiii sunt tot mai puțini și aceasta
percilitează supraviețuirea școlilor.
Trebuie să luptăm că școlile să nu ni se
închidă, deoarece multiculturalitatea
este cu adevărat o perlă.

oaspeți în jur de 30 de tineri din Suedia
și numeroși oaspeți din România, a
căror biserici numără și câteva mii de
membrii.
După părerea dvs., care sunt
cele mai acute probleme cu care se
confruntă la ora actuală, comunitatea
română din Serbia?
- Problema cea mai mare o
reprezintă numărul tot mai mic al
apartenenților minorității române. Cred
că multiculturalismul și diversitatea
în Serbia dispar. Suntem martorii unei
emigrări masive, nu doar a românilor, ci
și a tuturor cetățenilor Serbiei. Trebuie
să găsim o cale de a păstra oamenii

Cum apreciați calitatea informării
în limba maternă a românilor din
Serbia?
- Pe lângă programele informative
la RTV Voivodina, funcționează și
divrese mijloace mass media în Vârșeț,
care au programe în limba română și
aceasta este bine. Concider că trebuie
să motivăm copiii și tinerii să cumpere
ziare, reviste și cărți în limba română,
editate aici. Numărul celor ce sunt
abonați la publicațiile în limba română
este tot mai mic. Trebuie să pătrundem
la conștiința tuturor și să păstrăm ceea
ce ne-a mai rămas.
T.S.

PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE ÎN PROIECTUL „VOCEA ROMÂNILOR”, NU EXPRIMĂ NEAPĂRAT ATITUDINEA AUTORITĂȚILOR CARE ÎL SUSȚIN ȘI AU ALOCAT FONDURILE NECESARE
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МИРЈАНА МИТРОВИЋ:

„У ИСТОРИЈСКОЈ ГРАЂИ ТРАЖИМ СЛИЧНОСТ СА
НАШИМ ВРЕМЕНОМ“

Нови роман Мирјане Митровић доноси прву
причу испричану на нашем језику о Светој царици
Хелени, мајци Константина Великог. Књига
„Хелена или о немиру“ прича судбину необичне
жене у осетљивим историјски околностима, а
полази од низа питања, попут: како је писано и
зашто није написано житије мајке Константина
Великог, зашто је Хелена путовала у Јерусалим
и где је пронашла Христов крст, као и због чега
тај крст никада није стигао на постамент у граду
који је њен син основао и назвао својим именом.
Мирјана Митровић рођена је у Пожаревцу,
завршила је енглески језик и књижевност на
Филолошком факултету у Београду. Ауторка
је збирке прича „Свето стадо“, као и романа
„Аутопортрет са Миленом“, „Месечари из
Маргума“ и „Емилија Лета“, који је био у најужем
избору за НИН-ову и многе друге награде, а
добио је награду „Бранко Ћопић“.
Ваш последњи роман
„Хелена или о немиру“
смешен је у трећи и
четврти век и бави се
животом царице Хелене,
мајке Константина Великог.
Колико дуго и на који начин
сте истраживали време и
тему којом се бавите у овој
књизи?
-Док
сам
радила
претходне романе „Емилија
Лета“ и „Месечари из
Маргума“
истраживала
сам историју римских
провинција
Мезије
и
Паноније, које су се
налазиле на тлу на коме ми
данас живимо и о којима
сведоче до данас сачуване

грађевине
у
околини
Зејечара,
у
близини
Костолца и свуда дуж
тока Дунава, у Сремској
Митровици, у Београду.
На
основу
сачуваних
предмета,
накита,
стаклених бочица, једног
сребрног судијског жезла
и комплета инструмената
очног лекара из трећег
века наше ере, градила сам
приче о својим јунакињама,
а оне су ме неминовно
довеле до Хелене, која је
пореклом
малоазијска
Гркиња, али се, како се то
данас каже „удала у Ниш“,
где је родила Константина
и провела две значајне

деценије. Касније је постала у историјске. Шта је то супруга, љубавница и
активан учесник догађаја што вас инспирише у мајка, али су све три главне
кључних и за историју прошлости?
јунакиње у ствари жене
државе и хришћанске
-Оно што тражим у које се боре да помире
цркве. Настојала сам да историјској
грађи
су различите сегменте своје
се држим историјских сличности
са
нашим личности,
различите
података,
око
животне позиције
којих сам градила
и
да
одрже
лик жене која „Ако схватимо да су и становници целовитост
бића,
Сингидунума, Сирмијума, Наиса, управо оно са чиме
је истовремено
и осетљива и
Виминацијума, наши преци, онда се већина жена и
активна.
суочава.
ће и Хелена добити место које јој данас
Да
ли
су
„Хелена или о
припада“
вас
сазнања
немиру“ је први
до
којих
сте
роман на српском
истраживањем дошли више временом, са мојим личним о Светој Хелени. Колико
водила или „саплитала“ у и нашим колективним је уопште њен живот
искуством. Зато ме је овако познат домаћој читалачкој
писању ове приче?
-Кад сам пронашла да у дуго и задржао период у публици?
-Историјски споменици
Хеленином животу постоји коме се хиљадугодишње
једна деценија о којој нема Римско царство урушава, из тог периода свуда су на
грађевинама, нашем тлу, а ми их некако
никаквих података, ни где упркос
је била ни шта је радила, законима, путевима и баш и не доживљавамо као
одлучила сам да причу легијама. Осуо се морални своје. Ако схватимо да су и
почнем управо од тога. То и вредносни систем на становници Сингидунума,
је период који ми данас коме је почивало. Зато Сирмијума,
Наиса,
зовемо „криза средњих су
они
„невидљиви“ Виминацијума, наши преци,
година“. Тада се људи грађани царства, међу онда ће и Хелена добити
лако сломе и посустану, а којима
су
најбројније место које јој припада.
Хелена је успела
Недавно
је
да
ту
кризу „У историји трагам за сличношћу објављена
књига
преброди
тако
„Краљица
Лир
са мојим личним и нашим
што је „помогла
и
њена
деца“,
колективним искуством“
себи
помажући
антологија
прича
другима“. Имала је
савремених српских
дуг живот, умрла је
списатељица
у
у 83. години, а линија њених жене, пригрлили рано којој
сте
заступљени
путовања
премрежила хришћанство,
које
је причом „Марама“. Како ви
би цео онда познати свет. позивало на љубав и доживљавате
синтагму
У 80. години кренула је праштање.
„женско писмо“ и како
из Рима за Јерусалим да
Још
једна видите позицију женског
тражи крст на коме је Христ карактеристика
ваших стваралаштва у домаћој
распет, а уз пут је застајала књига су и комплексни књижевности?
у грчким, малоазијским женски ликови. Шта је за
-Из књига као што је
и
северноафричким вас најважније када су Краљица Лир… стиче се
градовима да надгледа у питању жене о којима увид у то како жене данас
зидање цркава и манастира. бирате да пишете?
пишу и како полако али
Није било лако изаћи на
-У ова три романа сигурно попуњавају своју
крај са таквом женом.
обрадила сам ликове код половину књижевности.
И
ваши
претходни којих је једна животна
Т.С.
романи могу се сврстати улога жене у првом плану,

КУЛТУРА
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„КАРАВАН ИГРЕ“ У ВРШЦУ

ВИКЕНД У ЗНАКУ БАЛЕТА

На сцени вршачког Народног
позоришта „Стерија“, овог викенда,
2. и 3. децембра гостује Балетски
караван кога предводи чувена
балерина Аја Јунг.
Вршац је један од 15 градова у
Србији, у коме ће током децембра
бити
реализован
пројекат
„Караван игре“, током којег ће
публика свих генерација моћи да
присуствује представама, да прати
филмски програм и презентације,
открива уметничке фотографије
из савремених продукција, слуша
предавања о историји игре, новим
кореографским
поставкама,
правилном и правовременом
раду са балетским талентима,
фестивалима игре у свету.
Сви програми су за публику
бесплатни, а циљ је да тродневне
активности у сваком граду окупе
минимум
3.000
посетилаца
и учесника свих генерација.
Организатори су Национална
фондација за уметничку игру и
Београдски фестивал игре, уз
подршку Фондације Арт Ментор
из Луцерна и Министарства
државне управе и локалне
самоуправе Републике Србије.
Циљ пројекта је да кроз уметничке
програме у 15 одабраних градова
у Србији, представи и промовише
уметничку игру у периоду од
септембра до децембра 2017.
године.
Идеја је да „Караван игре“ у
сваком граду кроз програм понуди
бројне активности, приближи
класичан балет и савремену
игру
свим
заинтересованим
учесницима и посетиоцима, и
истовремено понуди другачији
културни садржај.
Најмлађи ће имати прилику да

се укључе у практичне едукативне
радионице
или
мајсторске
курсеве, да разговарају са
својим вршњацима који похађају
професионалне балетске школе у
Београду и Панчеву, док ће њихови
родитељи моћи да се посаветују
са педагозима и стручњацима.
„Караван игре“ би требало
да
подстакне
едукацију
и
стипендирање талената, укључи
нову публику у праћење балета
и савремене игре и истовремено
подстакне локалне организације
да развијају продукциону мрежу
и поставе темеље креативних
индустрија.
За остваривање овог пројеката
Национална
фондација
за
уметничку
игру
користиће
велики део сопствених ресурса,
од филмског и фото архива,
до ангажмана бројних играча,
кореографа, педагога, репетитора,
историчара игре, композитора,
балетских критичара, ученика
балетских школа…

ПРОГРАМ „КАРАВАНА ИГРЕ“
У ВРШЦУ

Субота 02. децембар – филмски
програм
17:00 – „Прва позиција“
19:00 – „Беле ноћи“
(Народно позориште „Стерија“)
Недеља 03. децембар
11:00 – отворени час балета, педагог
Марија Јанковић, прва солисткиња
балета
(Народно позориште „Стерија“, сцена)
12:00 – прес конференција и
отварање изложбе
(Народно позориште „Стерија“, фоаје)
12:00 – 13:00 – отворени час балета
за децу, класичан балет
(Народно позориште „Стерија“, сцена)
13:00 – 14:00 – отворени час балета
за децу, савремена игра
(Народно позориште „Стерија“, сцена)
14:00 – представа за децу “Мали
принц”
(Народно позориште „Стерија“, сцена)
14:30 – представа „Часови игре за
одрасле и напредне“, кореограф
Сташа Зуровац (Хрватска),
(Народно позориште „Стерија“, сцена)
15:00 – разговор са родитељима
и децом – Аја Јунг, директорка
Београдског фестивала игре и
Националне фондације за уметничку
игру
(Народно позориште „Стерија“, фоаје)
15:30– предавање, Савремена игра
и креативне индустрије, Аја Јунг,
директорка Београдског фестивала
игре и Националне фондације за
уметничку игру
(Народно позориште „Стерија“, фоаје)
19:00 –Балетски гала концерт,
наступају прваци Балета Народног
позоришта из Београда, ученици
Балетске
школе
Националне
фондације за уметничку игру и
ученици Балетске школе „Димитрије
Парлић“ из Панчева
(Народно позориште „Стерија“, сцена)

КОВ ГОСТОВАО У НОВОМ САДУ

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЖАРКА ВАСИЉЕВИЋА

Књижевна општина Вршац је
након промоција у Вршцу и Белој
Цркви, претходне седмице у Новом
Саду представила књигу Жарка
Васиљевића „Србадија, Власи,
Швабе и нешто руских кнежева“
(КОВ, 2017), а поводом 125 година
од рођења овог знаменитог
песника, али и драматурга,
редитеља,
преводиоца
и
дугогодишњег управника Српског
народног позоришта у Новом
Саду.
На почетку програма, испред
Градске библиотеке Новог Сада
присутне је поздравио Драган
Којић, директор библиотеке.
Бројној публици затим се обратио

Зоран Хаџи Лазин, подсекретар
у Покрајинском секретаријату за
културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама.
Александар
Јовановић,
књижевник и члан Управног
одбора КОВ-а и Сања Вукелић,
секретар и уредник књижевног
програма и културних трибина
представљали су КОВ и свој град,
а у улози госта, али и домаћина
нашао се Драшко Ређеп, главни
и одговорни уредник издавачке
делатности КОВ-а, образложивши
иницијативу за настанак ове
књиге. Ређеп потписује предговор,
избор, редакцију и коментаре за
ово издање.

ВРШАЧКА КУЛА

ЈовановићјеговориоПосланицу
Жарку Васиљевићу, своје ауторске
радове инспирисане његовом
поетиком и затим је присутне
упознао са активностима КОВ-а
на 45. годишњицу од оснивања.
У испуњеној сали Читаонице
театролог Мирослав Радоњић
присутнима
је
приближио
позоришни ангажман Васиљевића
и са својим саговорницима
дочарао дух Старе Војводине чији
је симбол и овај великан.
Поред књижевника уметнички
део програма су уприличили Сања
Петров и Бошко Петров, драмски
уметници, на тему одабраних
Васиљевићевих песама.

VIN

PING

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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12 ВРШАЧКА КУЛА
Недавно је у галерији Културног центра приказана
изложба фотографија које сведоче о лику, делу и
порукама Махатма Гандија под називом „Мој живот
је моја порука“. Изложба је организована у сарадњи
са Гандијевим националним музејом из Њу Делхија
и Амбасадом Индије у Београду, а отворила ју је
амбасадорка Индије у Београду Нариндер Чаухан.

ФОТОРЕПОРТАЖА
Једна од најпознатијих порука славног Гандија, који је
постао симбол пасивног отпора, била је: „Ти мораш бити
промена коју желиш видети у свету“. Његов ненасилни
иступ против дискриминације у Јужној Африци и
Индији, заједно са учењем које је резултирало из тога,
учинили су га једним од најбитнијих узора човечанства.
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ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА О ГАНДИЈЕВОМ Ж

„МО

ЖИВОТУ
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ФОТОРЕПОРТАЖА

ОЈ ЖИВОТ ЈЕ МОЈА ПОРУКА“

ВРШАЧКА КУЛА
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14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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. 064/35-12026.
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.
Продајем кућу са окућницом у
Избишту, Вељка Радукића 36. Тел.
064/588-68-39.
Продајем2,5 ланца земље потез
Кевериш, удара у асфалтни пут ВршацВлајковац. Тел. 062/511-751.
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.
Продајем стан 55m2, ул. Феликса
Милекера 20/1 и сателитску антену
(Швајцарска). Тел. 063/862-97-49.
На продају кућа од 100m2 саграђена
у близини центра града са мањим
двориштем и две нус просторије.Улица
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €. Тел.
064/27-17-446.
Продајем једноипособан стан у
центру Вршца, 30m2 и подрум 80 m2,
приземље, а може и одвојено. Тел.
065/5485-902.
На продају кућа 150 m2 на плацу од
1500 m2, на вшшачком брегу, Карпатска
39, плин вода, струја, телефонски
прикључак. Предиван поглед на град.
Тел. 064/11821-81.
Продајем двособан стан 51 m2, у
Вршцу, приземни са нуз просторијама
и гаражом, укњижен. Улица Првомајска
43/1. Тел. 833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00.
Кућа на продају у Маргитском

насељу изграђена на плацу
од 350 квадрата, централно
грејање, пвц столарија, комплет
инфраструктура.Тел: 060/6607-901
Двособан стан на продају,
65 квадрата, Омладински трг 12,
прекопута Миленијума, цена по
договору.Тел: 013/836-023
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: 064/9030-439
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. 063/723-7655.
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 063/7579-722.
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.
Кућа на продају, на
плацу од 500 m2, стан 90
2
m , гаража, подрум 50m2, у
Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја,
телефон,
централно грејање. Цена
40.000 еура. Тел. 064/1246-099 и 060/44-56-004.

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.
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064/151-39-19.
Продајем или мењам нову
кућу за стан мањи уз доплату.
Кућа има 240м2 са поткровљем,
гаражом 30м2 на плацу 1000m2,
Вршац Панонска 54. Тел 060/35341-63.
На продају викендица код
Планинарског дома, има струје.
Цена. 2.100 €. Тел. 063/257-823.
На продају или замена за
нешто мање викендица 120 м² ,
плац 12 ари, у Белановици између
Љига, Лазаревца и Аранђеловца.
Тел. 060/083-49-26.
Продаје две куће на једном
плацу, „тојоту“ црвене боје, два
бицикла. Повољно. Тел. 013/28-32536.
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. 013/837631 и 064/280-58-62.
На продају кућа у
улици Иве Милутиновића
160а, одлична локација.
Повољно!
Тел: 064/598-3898
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. 060/03-02-111.
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. 062/88-37304.
На продају стан у центру града
40 м2, Трг Светог Теодора 6. Тел.
062/88-37-304.
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. 063/8629749
На продају кућа у центру
града,
реновирана,
одмах
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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.

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 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 065/88053-50.
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. 063/805-5785.
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.837631 и 064/280-56.
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.
Кућа,
хитно,
изузетно
повољно, ул. Кајмакчаланска,
10 мин до центра. Стамбени део
77 м², плац 438 м², комплетна
инфраструктура, за становање и
адаптацију. Сада фиксно 11.000 €.
Тел. 062//157-6580 звати 18-20 часа.

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.
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
Издајем ненамештену кућу 60
квадрата у Подвршанској, предност
ученицима и мањој породици.
Посебан улаз, одвојене комуналије,
кабловска, интернет.Тел: 061/2940062
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. 064/5152-245.
Издајем канцеларију у центру
Вршца - приземље, има заштитне
решетке и паркинг.Тел. 064/1979069
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. 063/255504.
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. 064/038-3757.
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.
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. 063/42-0017.
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. 832867 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.
Издајем једнособан стан,
струја комуналије све посебно,
може брачни пар или самцима.
Стан је одмах усељив. Тел. 807337 и 061/ 723-93-59.

РАЗНО
Поклањам мачиће. Тел. 064-33926-33.
Продајем струг за обраду
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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 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.
Продајем стилски сто и столице,
диван
(отоман),
шифоњер,
комбиновани
шпорет,
кварцну
грејалицу, пећ нафтарицу, дрвене
прозоре и храстова врата. Тел. 063/266096.
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 плантажа
лешника у околини
Вршца, пут према Белој
Цркви, површине 63 ара,
ограђена са викендицом.
Засад је у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
На продају половна, очувана,
кована метална ограда за гробно
место(2,60 х2,40 х0,85 м). Тел.
064/123-17-56.
Усамљени пензионер тражи
слободну жену од 55 до 68 година за
дружење. Тел. 064/168-58-94.
Продајем две бутан боце 3 и 5
кг, роштиљ на струју, гуму спољну
за фићу, гуме комплет за југо и
заставу101, ауто куку за бубу,
женски бицикл„рог“ . Повољно. Тел.
064/168-58-94.
Продајем кожну женску јакну,
женске кожне чизме 2 пара, лисичје
крзно, крзнену бунду, патике кожне
мушке бр.43 два пара, фиксни
телефон 3 ком. исправна и кауч. Тел.
064/168-58-94.
Продајем бурад од 200л. са
поклопцем. Нова, некоришћена, 2
ком. Тел. 805-936.
Продајем житну сејалицу 18
реди запрежна преправљена на
трактор. Сејалица је у Загајици.
На продају улазна врата
храстова 3 ком, 3 прозора
двокрилни 120х140 са вакуум
стаклом, прозоре 70х60 и 60х60,
ново. Тел. 831-667.
Продајем замрзивач „горење“
240 л. усправан са пет преграда у
радном стању, потребна замена
термостата. Цена 5.000,00 дин. Тел.
064/ 163-01-18.
Продајем кровни ауто шибер.
Нов. Повољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем: усисиваче, Цептер
шерпе (6 л), кофи мејкер, машину
за судове за 6 комплета, машиницу
за мак и ручну сецкалицу за поврће.
Тел. 060- 0- 833- 939.
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
оштрачкукључарску 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. 065/3355-343.
Помагала бих у кућним
пословима. Тел. 064/45-888-48.
На
продају
два
трокрилна
дрвена
прозора,
дупла,
димензије 140х160 цм,
веома повољно
Тел. 064/598-3898
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. 835-738 и 063/ 8564-330.
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. 069/6266-99 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. 064/12317-56.
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. 064/123-1756.
Продајем спаваћу собу
„Бети“ и пећ на чврсто гориво,
шамотна „Горење“. Тел. 805095.
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.
На
продају
ораси
очишћени. Повољно. Тел.
064/390-62-76.
Помагала бих у кућним
пословима породици или
старијој особи а може и чување
деце. Тел. 061/67-101-77.
Продајем кауч, бицикл,
хармонику, пећ на дрва,
фрижидер, судоперу, писаћу
машину, веш машину, ауто
приколицу, зимске ауто гуме.
Тел. 063/275-986.
Ораси очишћени на продају
поивољно. Тел. 064/390-62-76.
Усамљен
девизни
пензионер тражи слободну
жену до 60 година ради
упознавања и брака. Тел.
064/330-70-27.
Продајем
телевизор
Самсунг, у исправном стању,
цена по договору. Телефон 06557-15-014.
Продајем бојлер 10 л,
фриз стојећи, веш машину,
тепихе, бицикле, кауч, Симпо
гарнитуру, врата унутрашња,
дечји џип, бебифон, пеглу за
косу. Тел. 065/80-31-606.
Продајем изузетно добро
очуван дечји креветац „беби
макс“ за дете до 6 год. са
душеком, кључ и упутство за

демонтажу и монтажу истог,
мањи орман за књиге дим.
130х90х42 цм и пластично буре
од 120 л.Тел 806-527.
Продајем зидну плинску
грејалицу
заједно
са
лулама,
исправна
3.500
дин и сиву лексан плочу
(за надстрешнице, терасе)
дебљине 8мм, димензије
2,10м х1м цена 1.500 дин. Тел.
069/323-44-88.

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
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 орионгизмо 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.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Дана 28.новембра 2017. године навршило
се седам тужних година од када није са нама
наш најдражи отац, деда и брат

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

УЗ МУЗИКУ И ПОЕЗИЈУ

Распевани „Олгини“ ђаци на школској свечаности
Ученици Основне школе „Олга Петров
Радишић“ обележили су дан школе.
Приредили су пригодан културно уметнички програм и бројним гостима,
својим родитељима, и осталим присутнима
представили свој таленат и знање.
-Већ низ година, традиционално,
обележавамо Дан школе, а наши ученици,
под руководством професора и учитеља,
припремили су и ове године пригодан
програм за госте, каже Ленуца Урзеску,
професорка Румунског језика у ОШ „Олга
Петров Радишић“, председница Школског
одбора. Наша школа, с поносом, носи име
народног хероја Олге Петро Радишић.
У оквиру обележавања дана школе, ове
недеље организован је низ манифестација
као што су ликовни и литерарни конкурси
на којима ће бити награђени најуспешнији

ученици. Теме конкурса везане су за
детињство, другарство, пријатељство, за
школу, а награђеним ученицима биће
уручене дипломе и књиге.
Према речима професорке Урзеску, ОШ
„Олга Петров Радишић“ има 418 ученика,
заједно са исуреним одељењима из Страже,
Јабланке, Сочице и Месића.
-Основна школа „Олга Петров Радишић“
је веома специфична, једина је на територији
Града Вршца где се настава одвија на два
језика, на српском и румунском језику,
наглашава професорка Урзеску.
Током недеље обележавања Дана школе,
у ОШ „Олга Петров Радишић“ организован
је и низ пратећих спортских такмичења у
фудбалу, турнир у шаху, као и сусрети са
ученицима других школа.
Ј.Е.

Прослави Дана школе присуствовали бројни гости

vrsackakula@open.telekom.rs

COBISS.SR-ID 16048898
ž.r. 340-0000000002240-97
- ERSTE BANK
ž.r. 355-0000001017816-46
- VOJVOĐANSKA BANKA
ž.r. 200-2632460101866-91
- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD
ž.r. 160-336070-84
- BANKA INTESA

Оснивач и издавач:
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ
2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020, поштански фах 86, E-mail: vrsackakula@yahoo.com

•
•
Редакција: Јованка Ерски, Тијана Станојев, Иван Јосимов
•
Маркетинг и огласи А. Бенка
•
Штампа: Штампарија Графопродукт Нови Сад
•
CIP - Каталогизација у публикацији бибиотеке Матице српске, Нови Сад
•
Недељно
Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов

Ovo izdanje je prijavljeno za
odit kod ABC Srbija

ПЕТАК • 1. децембар 2017.

ВРШАЧКА КУЛА

1919

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

20 ВРШАЧКА КУЛА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ 384, 10. АПРИЛ 1998.

ВРШЧАНИ ОДУШЕВИЛИ
БЕЧКУ ПУБЛИКУ
У организацији Српског центра, Удружења српских културних
посленика, интелектуалаца и привредника, 23. марта 1998. публици
у Бечу представило се наше Позориште представом „Женидба
и удадба“ од Јована Стерије Поповића, у серији гостовања
позоришних кућа из отаџбине.
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (99)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

ХIV ОДЕЉАК
1790-1795.

ПОСЛЕДЊЕ ГОДИНЕ ВРШЦА КАО СЕЛА

Бечка публика је овацијама наградила наше драмске уметнике, у
првом реду, изврсну режију, дизајн и звучну слику Мирослава Бенке.
Те глумце: првака вршачког Позоришта, Ивана Вукова, речитог
Томислава Пејчића и „младожењу“ Драгана Џанкића. Брилијантна
Снежана Ковачев одушевила је својом улогом девојке – удаваче,
а Дојна Андрејевић очарала улогом куме, затим Радмила Пејчић
улогом мајке и тетке Љиљана Јосиповић.
У пуној сали публику је сачињавао и знатан број Вршчана
који живе у Бечу. На крају представе приметили смо и по неку
носталгичну сузу. Након представе уприличено је заједничко
дружење са домаћинима уз гитару, у просторијама Друштва
„Хуманитас“ до касно у ноћ.
Хвала целокупној трупи вршачког Позоришта на челу са
господином Павлом Влаховићем, јер управо су они амбасадори
културе Вршца, који су на делу осведочили да је Стеријино
стваралаштво још увек актуелно и наш Јован Стерија Поповић
бесмртан, а ми у овом тешком времену достојни синови и кћери
својих предака.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22., БРОЈ 384, 10. АПРИЛ 1998.

МОЋ МЕДИЈА ИЛИ НЕКА СЛИКА
ГОВОРИ

Поводом текста објављеног у прошлом броју нашег листа који је
везан за формирање нове информативне куће у нашем граду, Радио
ТВ „Лав“ ДОО, уследила су реаговања наших читаоца. С једне стране
било је констатација да смо свему томе безразложно уступили
толико простора а са друге стране наши читаоци су се јављали са
питањем када ће се кренути са емитовањем неког програма и где се
налази студио информативне куће о којој њен директор М. Гвоздић
тако афирмативно прича.

Уместо било каквих одговора пустимо да слика говори о моћи
поменуте информативне куће!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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 Општинска земља Српског Вршца састојала се из
5504 ланаца и 1307 º „баруштина“ и из 1335 ланаца и 160
º „слатина“, остало беху ливаде и њиве.
Немачки Вршац бројао је 579 кућишта. Од ових
је 476 било са земљом, 93 без земље, а 10 од порезе
ослобођених коморских и општинских здања. Првих
476 кућа дотирано је било са 15 читавих, 140 полутина,
285 четвртина и 36 осмина сесија.
А Српски Вршац имао је 901 дом, од ових 544 са
земљом, 343 без земље и 13 ослобођених од порезе.
Оних 544 дотираних домова имало је 14 читавих, 127
полутина, 394 четвртина и 9 осмина сесија.
Поводом заокружења, неки путеви с немачке стране
насилно су измењени, конститутивне њиве подељене
су у три поља, а ливаде на 2 одељења. Бољи део ливада
Цвинг је назвао „добре ливаде“ а лоши део „слабе
ливаде“. Оне се тако зову и данас. Ово беше последње
премеравање поља 1).
Граница између обеју општина у самој вароши
повлачила се од месићког моста код свиларе кроз
свиларску и касарнску улицу, тако, да је свилара и
коњичка касарна припадала немачком Вршцу. Затим
је, остављајући Српском Вршцу владичански двор и
коморско управитељско звање (данашње Андрашијево
шеталиште са здањима, што га окружују, и Цофманову
палату, некадашњи коморски магазин натуралија),
заокружавала данашњу варошку кућу и сав онај крај,
допирући магистратском улицом и кутричким друмом
све до армиције.
Према овоме, данашњи магистрат и сав онај крај
између мађистратске и сунчане улице у потоње време
припадало је Немачком Вршцу, а Чукурмала Српском
Вршцу. Како се мисли, Чукурмала је у 8. деценијуму
одвојена од Немачког Вршца.
Последњега јула 1895. овако су стајала сирочадска
добра у Вршцу: с немачке стране : 54 заоставштине
у износу од 39.572 ф. 25н., а са српске стране : 25
заоставштина у износу од 7071 ф. 4 ½ нов. 2).
Године 1795. престала су фунгирати оба општинска
поглаварства, а пре годину дана укинуто је, адјунктом
коморског књиговодства, Фрањом Лајкхартом, и старо
управитељско звање заједно са рентским звањем, и
подигнуто је ново рентско звање 3).
И тако, ево нас на крају ове периоде у развићу Вршца,
која је, својим ванредним приликама, одвећ значајна
и по стручног историјског испитача. Но пре него што
је сасвим довршимо, навешћемо још хронолошки
списак надуправитеља вршачког дистрикта, вршачких
оборкнезова, и кнезова Српског и Немачког Вршца, у
колико смо им могли сазнати имена.
Вршачки коморски надуправитеља: 1718-1723.
Христоф Пајер; 1726-1733. Вилхелм Венцел Реслер;
1740-1750. Јован Михал Брандербург; 1751-1755. Јован
Ђорђе Рис; 1756- 1760. Ернест Јован Шиклгрубер;
1761-1764. Ј.Г. Ленхарт, 1765-1769. Јован Михал Мајер;
1770-1773. Јован Габријел; 1774-1776. Игњат Свитецки
Црнежић, 1777. Никола Мештеровић; 1778-178?. Јован
8

1). Chr. Baumann´sche Aufzeichnungen, стр.

Ђорђе Балбрун; 178?-1786. Јован Христоф Ридл; 17871794. Фрања Хилшер.
Вршачки оборкнезови: 1749-1756. Радивој
Несторовић; 1757-1769. Никола Несторовић; 1783-1792.
Арсеније Емануел; 1792-1794. Никола Лукић.
Кнезови Српског Вршца: 1769. Стеван Павловић;
1773.(?) Никола Игњатовић; 1777. Стеван Филиповић;
1778-1781. Лазар Милутиновић; 1782. Карло Ветер;
1783. Сава Демелић;1784. Сава Поповић; 1786-1788.
Карло Ветер; 1789-1790. Тимотије Кумановић; 17911792. Лазар Милутиновић; 1792-1794. Рако Стојановић;
1795. Тимотије Кумановић.
Кнезови Немачког Вршца:
1730-1734. Валтазар Шмит; 1740-1750. Јован Михал
Бер; 1754-1755. Готлиб Михал Вернер; 1756-1763.
Игњат Вајгант; 1764-1767. Јован Битерман; 1768-1769.
Антон Игелбек; 1770-1771. Михал Хенеман; 1772. Јован
Семајер; 1773. Јосиф Фридрих; 1774. Севастијан Градл;
1775-1777. Петар Шмит; 1778. Бернард Ритингер; 17791781. Бернард Зајц, 1782-1784. Готлиб Керер; 17851787. Валентин Шарфенстајн; 1788 (прве половине)
Симон Грос; 1788. (друге половине) Јован Еберхарт
(привремено).1789-1791. Јован Еберхарт; 1792. Фрафа
Кес Стенцер; 1793-1795. Тома Семајер.

2).Акта из архиве финансиј. Управе у
Тамишграду.

3) .Акта из архиве финансиј. Управе у
Тамишграду.
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НОВА ОТКРИЋА

У СРЕДИШТУ ПЛАНЕТЕ
ПЛУТОН МОЖДА ЛЕЖИ
ЗАЛЕЂЕНИ ОКЕАН

Научници су анализом слика
прикупљених током програма „Нови
хоризонти” изнели претпостaвку
да у средишту Плутона, до 2006.
године сматраног за планету, лежи
океан, пренеле су светске агенције
наводе текста објављеног у часопису
„Природа”.
Подземни океан одговара количини
целокупне водене површине на нашој
планети и за сада без чврстих доказа
потенцијално је извориште живота.
„Течна вода је један од основних
састојака за живот, али морамо бити
опрезни”, изјавио је Френсис Нимоа
са Универзитета Калифорнија из Санта
Круза. Његов колега са МИТ-а Ричард
Бинзел истакао је да Плутон са својим
леденим прекривачем тешко да може
да буде главни кандидат за живот, и
рекао је – „никад не реци никад”.
Како је пренео Ројтерс за сада
недефинисана водена површина
вероватно мешавина бљузге и леда
лежи између 150 километара испод
површине леда и дубока је око 100
километара.
„Природа је креативнија него што
можемо да очекујемо па идемо даље у
истраживањима”, рекао је Бинзел.
Плутон је 40 пута удаљенији од
Сунца у односу на Земљу и садржи
довољно
радиоактивне
топлоте
акумулиране још у времену настанка
– пре 4,6 милијарди година. Међутим,
то је и аргумент да је вода, ако је
икада било, могла до данас да остане у
течном стању.
Професор Нимо додао је да довољна

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Лепота – влогерски приручник
с препорукама Јане Дачовић, Јана
Дачовић

2. Е баш вам хвала, Марко Видојковић
3. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
4. Олујни бедем, Дејан Стојиљковић
5. Двадесет српских подела, Душан
Ковачевић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
количина стеновите структуре овом
небеском телу, које је 2006. године
класификовано у нову класу објеката
– патуљаста планета, обезбеђује да
је ипак један контигент воде остао
сачуван у њеном средишту.
„Нарочито ако садржи висок
проценат амонијака који делује као
антифриз”, појаснио је научник јер је
површина Плутона залеђена.
До прилично фрапантног сазнања
дошло се фокусирањем на широки
басен назван „Спутник планитија”
смештен у близини Плутоновог
екватора.
Модели
добијени

компјутерском анимацијом навели
су научнике на закључак да је настао
услед ударца другог тела и да је
испуњен ледом.
До ових сазнања дошло се током
програма „Нови хоризонти” у оквиру
ког је 2006. године лансирана летелица
са космодрома Кејп Канаверал на
Флориди. Летелица је пришла Плутону
јула прошле године и наредна три
месеца интензивно посматрала и
снимала површину. Током облетања
Плутона вршена су мерења површине
патуљасте планете.
Извор: Политика

1. Прича о Јангу, Урош Петровић и
Алекса Гајић

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ИСТРАЖИВАЧИ У САД НАПРАВИЛИ
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН БЕЗ БАТЕРИЈЕ
Истраживачи у Сједињеним
Америчким Државама представили
су прототип мобилног телефона без
батерије, који користи технологију
за коју се надају да ће с временом
бити примењивана у производима
за масовно тржиште, јавља агенција
Ројтерс.
Телефон је дело групе истраживача
са Универзитета Вашингтон у Сијетлу,
и ради на принципу генерисања малих
количина енергије из радио сигнала,
познатих као радио фреквенција или
‘РФ’ таласи.
„Окружење РФ таласа је свуда
око нас, тако на пример, станице са
фреквентном модулацијом (ФМ) емитују
радио таласе, станице са амплитудном
модулацијом (АМ) такође то раде,
телевизијске станице, репетитори за
мобилне телефоне, сви они емитују
РФ таласе”, изјавио је за Ројтерс члан
истраживачког тима Вамси Тала.

2. Ово је моја шпијунска мисија, Крис
Џаџ и Ендру Џаџ
3. Девојчице су обично више, Роберт
Такарич
4. Најлепше приче из грчке
митологије, Стефанија Леонарди
Хартли
5. Змајева ризница, Јован Јовановић
Змај
Телефон је тек први прототип са
елементарном функцијом - на први
поглед изгледа више као штампана
плоча са неколико причвршћених
делова, а особа која позива мора да
носи слушалице и да притиска дугме за
пребацивање између функција говора и
слушања.
Истраживачи кажу да постоје
планови за даљи развој прототипова,
који ће имати енергетски штедљиви

екран за слање порука, па и основну
камеру. Они такође планирају верзију
телефона без батерије који ће користити
малу соларну ћелију за снабдевање
енергијом.
Истраживачи планирају да лансирају
један производ за осам-девет месеци,
али нису желели да открију детаље,
пренео је Ројтерс.
Извор: Политика

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Хајвеј – Што даље
2. Френки – Малкице
3. Стерео банана – 5 до 12 синдром
4. Марин Јурић Чивро – Још увијек
5. Трифун и Иван Белошевац – Нови
дан

22 ВРШАЧКА КУЛА

СПОРТ

ФУД Б А Л

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ИСТОК” 15. КОЛО
Младост (О) - Вршац јунајтед
Раднички (С) - Полет 		
Раднички (К) - Кикинда 1909
Будућност – Бегеј 		
Козара - Слобода (НК) 		
Јединство (БК) - Јединство (НБ)
Војводина 1928 – Пролетер
ЖАК - Слога 			

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

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

15 10
15 10
15 8
15 8
15 7
15 7
15 7
15 6
15 6
15 5
15 5
15 5
15 5
15 4
15 3
15 2

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

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

33
33
28
27
24
23
23
22
19
18
18
17
17
15
14
7

ПФЛ ПАНЧЕВО 15. КОЛО
Партизан (У) - Црвена звезда
Војводина (С) - Борац (Ст)
Војводина (Цр) – БАК		
Дунав - Слога (БНС) 		
Вултурул - Јединство (В) 		
Стрела - Јединство Стевић
Војводина (ЦЦ) - Југославија
Раднички (Б) - Долина 		

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

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

15 13
15 12
15 9
15 8
15 8
15 7
15 6
15 6
15 5
15 5
15 4
15 4
15 3
15 2
15 2
15 2

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

2
2
2
4
6
5
6
7
5
6
7
8
9
8
8
11

39
37
31
27
25
24
21
20
20
19
16
15
12
11
11
8

ПОБЕДОМ У ОМОЉИЦИ ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД СЕ УЧВРСТИО У ВРХУ ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА

БЕРИЋЕТНА ЈЕСЕН ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА
МЛАДОСТ (О) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 0:1 (0:0)

Омољица, стадион Младости,
гледалаца 100, судија: Милан Рунић
(Житиште), стрелац Алексић у 76.
минуту
МЛАДОСТ: Луковић, Јаковљевић,
Петровић, Антић, Николић, Лукић,
Додић, Спасић, Пештерац, Јавор,
Јањовић.
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД: Катанић, Б.
Благојевић, Новаков, Бељин, Ранков
, Алексић, Тодоровић, Радак, В.
Благојевић, Крачуњел.
Изабраници тренера Ненада
Мијаиловића вратили су се са
једног од најтежих гостовања
ове јесени као победници.
Голом младог Марка Алексића,
Вршац јунајтед је остварио
важну победу у Омољици
против Младости и заједно
са Кикиндом наставио трку
за титулу првака. Кикинђани
и Вршчани имају исти број
бодова и већ сада је извесно да
ће на пролеће сами наставити
борбу за прво место. Шеф
стручног штаба Вршчана
- Веома битна утакмица јер
смо били без 5 стандардних

играча, чак смо имали пех да је у
10. минуту због повреде Ранков
морао из игре. Углавном, играчи
са мањом минутажом су изнели
терет победе невероватном
борбеношћу и дисциплином.
Презимићемо у врху табеле,
али наш задатак није завршен,
истиче Мијаиловић.
Тренер Вршац јунајтеда
се кратко осврнуо на учинак
екише ове јесени.
- Пре почетка сезоне циљ је
био врх табеле, с а тог аспекта
сви морамо бити задовољни.

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

ТАБЕЛА
1.Полет 		
2.Будућност (А)
3.Потпорањ
4.Шевац 		
5.Хајдучица
6.Добрица 		
7.Борац (ВС)
8.Ратар 		
9.Борац (ВГ)
10.Партизан (К)
11.Караш (К)
12.Владимировац
13.Виноградар (-1)
14.Јаношик

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
4
2
1
1

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

2
2
4
4
4
4
5
4
6
6
8
10
9
11

29
27
25
25
23
23
22
21
19
17
13
7
5
4

Ово је најбољи учинак клуба
у овом рангу такмичења у
јесењем делу. По приказаном
заслужили смо који бод
више, али имајући у виду да
је било веома мало времена,
припремни период скоро да
није ни постојао, упознавали
смо се и уигравали у ходу,
салдо је задовољавајући. Зато
желим да похвалим све момке
на веома поштеном и преданом
раду током ових 4 месеца,
нагласио је шеф струке Вршац
јунајтеда.

Следи зимска пауза, али
активности у клубу неће
престати.
- Предстоји пауза која
ће за младе играче бити
радна. Желим да нагласим
сјајну сарадњу са свим
људима у клубу поготово
са директорима Бељином
и
Бирђаном.Један
од
најважнијих послова који
нас учекује је израда плана
за наредни прелазни рок,
закључио је популарни
Џими.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

УЉМАНИ СЛАВИЛИ У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ

ТИМИЋ ДИРЕКТНО ИЗ КОРНЕРА

ПАРТИЗАН (У) - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) 4:2 (1:1)
Уљма, судија: Александар Јанковић (Панчево), стрелци: Војнов ВЛАЈКОВЧАНИ НЕПОРАЖЕНИ У ГРЕБЕНЦУ
14, Јовановић 67, Тимић у 75. и 87. минуту за Партизан, Мајсторовић
у 16. и Дрндарски у 70. минуту за Црвену звезду
ВУЛТУРУЛ (Г) - ЈЕДИНСТВО (В) 1:1 (1:0)
ПАРТИЗАН: Тодоровић, Јездимировић, Лазин, Бану, Николин,
Гребенац, судија Никола Копитић (Панчево), стрелци: Раде Макарун у 4.
Јовановић, Тимић, Војнов, Мошеску, Бежановић, Живојнов (од 70. минуту за Вуртурул, Илија Мрђа у 57. за Јединство.
Попов).
ВУЛТУРУЛ: Антић, Попа, Марковић (од 36. Васиљевић), Мазаран,
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: А. Веселиновић, В. Веселиновић, Гвозденов, Чижик, Бугаринов, Миодраг, Миленковић (од 73. Стојковић), Селић,
Макарун, Олајош, Васиљевић (од 57. Борка), Стојковић, Омери.
Шићаров, Чејић, Дрндарски, Мајсторовић, Ратковић, Тадић, Ђорђевић,
ЈЕДИНСТВО : Павлов, Црнобрња, И. Попов, Ћетковић, Бирђан, Калин,
Толанов (од 61. Рајин) (од 81. И. Јовановић), М. Јовановић.
Живанов, Гуја (од 90 + 1 Радак), Лазин, Биља, (од 55. Мрђа) (од 87. Попов С.)

ПАВЛОВ ОДБРАНИО ДВА ПЕНАЛА

Комшијски дерби решио је искусни Бојан Тимић у финишу меча
када је после промашеног једанаестерца, најпре директно из
корнера довео Уљмане у вођство, да би у 87. минуту, још једним
поготком потврдио тријумф.

Ракитован, Јованов.
Влајковчани су освојили важан бод у Гребенцу против домаћег
Вултурула који је дао максимум у настојањима да дође до победе. Јунак
утакмице био је голман Јединства Саша Павлов, сјаним интервенцијама
успео је да одбрани два једанаестерца, у 23. и 82. минуту. После водећег
поготка ветерана Вултурула Макаруна, изједначење Влајковчанима донео
је искусни Илија Мрђа.

ФУ ТС А Л

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 13. КОЛО
Добрица – Шевац			
Хајдучица – Виноградар 		
Караш (К) – Владимировац 		
Ратар - Борац (ВС) 			
Партизан (К) - Будућност (А)		
Јаношик - Полет 			
Потпорањ - Борац (ВГ) 		

ПЕТАК • 1. децембар 2017.

НОВА ПОБЕДА ВРШЧАНА У ДРУГОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

БОГДАНОВИЋЕВЕ МАЈСТОРИЈЕ
ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ (НИШ) - ФОРУМ (ВРШАЦ) 3:4 (0:1)

Ниш, Сала ОШ “Мирослав Антић”, судије:
Цветковић (Лесковац), Радуловић (Прокупље),
Стоилков (Алексинац), стрелци: Миладиновић
у 29. и 30, Станковић у 35. минуту за Пут
Инжењеринг, Радак у 6, Богдановић у 21. и 32,
Миловац у 27. минуту за Форум.
ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ: ВУКАДИНОВИЋ, КОСТИЋ,
МЛАДЕНОВИЋ, ЂУРЂЕВИЋ, МИЛАДИНОВИЋ,
Пешић, Соколовић, В. Станковић, Д. Станковић.
ФОРУМ: МОРАРИЈУ, ВЕЗМАР, ЈАНКОВИЋ,
РАДАК, БОГДАНОВИЋ, Миловац, Рашић,
Жеравица, Анђелковић, Борковић, Радуловић.
Форум је у серији у пет утакмица без пораза,
а у Нишу је остварио четврту победу у сезони
којом се пробио у горњи део табеле. Вршчани су
идеално почели, полувреме решили у своју корист
минималним резултатом, упркос томе што је у 16.
минуту искључен Радак после грешке у одбрани.
Ипак, у наставку Форум је наставио у истом ритму,
Богдановић и Миловац су предност повећали
на 3:0, а тада је уследила реакција домаћина
који је са два гола преко Миладиновића вратио
резултатску неизвесност. Питање победника
решио је маестрални Богдановић, Нишлије су у
финишу само ублажиле пораз.

- Подигли смо форму, момци су схватили да
имају квалитет за ову конкуренцију и сада играју
далеко опуштеније него на почетку сезоне, рекао
је шеф стручног штаба Форума Ненад Варађан.
Серија добрих резултата отворила је и питање да
ли амбиције треба да буду лимитиране.
- Уколико у наредна два кола успемо да
остваримо бар једну победу, сигурно би први део
првенства завршили међу три првопласиране
екипе. У том случају би се вероватно појачали
за пролећни део и покушали би да нападнемо
друго место обезбеђује пласман у прволигашко
друштво. Искрено, нико у клубу о томе није
размишљао на почетку сезоне, сматрали смо да је
у овој конкуренцији велики успех опстати у лиги
која је за нас била потпуна непознаница.
Форум у суботу игра нови дерби, у Миленијум
стиже трећепласирани Винтерспорт из Београда.
Меч почиње у 20:30 часова.
- Изузетно квалитетна и искусна екипа. Наша
једина шанса је да играмо у високом темпу са
јаким пресингом. За такав ритам добро би нам
дошла подршка са трибина, надам се да ће
љубитељи фудбала у Вршцу уживати, закључио је
популарни Ћела.

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 7. КОЛО
ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА 9. КОЛО
Пут-инжењеринг – Форум
Металац Колорадо – Викинг
Врање - Српска 		
Пожаревац - САС 		
Економист - Сопот		
Ивањица - Винтер спорт 		
1.Ивањица 		
2.Сопот 		
3.Винтер спорт
4.САС 		
5.Пожаревац
6.Врање 		
7.Форум 		
8.Металац Колорадо
9.Економист
10.Српска 		
11,Пут-инжењеринг
12,Викинг 		

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
6
6
6
5
5
4
4
3
2
2
1

0
0
0
0
1
1
2
1
0
2
1
0

3:4
5:2
7:1
5:2
2:4
3:6
3
3
3
3
3
3
3
4
6
5
6
8

18
18
18
18
16
16
14
13
9
8
7
3
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КО Ш А Р К А
ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ ПОБЕДЕ У КЛС И АБА 2 ЛИГИ И ВРАТИЛИ СЕ ПОБЕДНИЧКИ РИТАМ СА ПОЧЕТКА СЕЗОНЕ

ВРШЧАНИ НАСТАВИЛИ СА ПОБЕДАМА
ВРШАЦ – ЗРИЊСКИ 80:72 (23:21, 18:11, 27:17, 12:23)

Лакше него што то
резултат говори Вршац је
дошао до пете победе АБА
2 лиги јер је у највећем делу
утакмице приказао игру
која га је красила на почетку
сезоне и захваљујући којој
је запосео врх и АБА 2
лиге и домаћег првенства.
Меч
је
обележио
повратак на терен младог
репрезентативца Милоша
Глишића
и
магичне
асистенције и сјајна игра
Душана
Кутлешића
и
Данила Остојића, док је
сјајан угођај вршачким
љубитељима
кошарке
покварила повреда Коче
Јововића, који је добио
ударац лактом у лице од
Американца Брамита и
завршио у болници на
ушивању ране.
Мостарци су одважно
почели меч у Миленијуму,
повели са 15:6 захваљујући
пре свега добром шуту
за три поена, али су

се ствари на терену
потпуно промениле после
Ђокићевог
тајм-аута.
Вршчани су узвратили
серијом 7:0 и већ до првог
одмора преузели вођство.
У другој четвртини
Душан Кутлешић је својим
потезима
одушевио
преко хиљаду гледалаца
на трибинама. Био је
незадржив у продорима,
луцидан у проигравању
саиграча
а
његовом
тројком Вршац је у 17.
минуту
дошао
прве
двоцифрене
предности
(37:27).
У трећем периоду Вршац
је имао вођство од 19
поена разлике, све је у игри
домаћих функционисало
беспрекорно,
нарочито
скок у нападу. Ипак, у самом
финишу меча Мостарци
су повратили сигурност
у шуту са почетка и
тројкама Принца и Демића
дошли на само пет поена

Душан Кутлешић
заостатка (73:68). Кључни
потез на мечу одиграо је
сјајни Остојић, тројком је

крунисао своју одличну
партију и отклонио дилему
по питању победника.

ОСТОЈИЋ ЈУНАК ВОЈВОЂАНСКОГ ДЕРБИЈА
СПАРТАК – ВРШАЦ 79:90 (14:18, 23:26, 24:29, 18:17)

81 : 78
82 : 75
63 : 64
66 : 78
83 : 93
06.12.2017		
31.12.2017

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

7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
0
0

9
9
9
8
8
9
9
9
9
8
9
8
9
9

2
2
2
2
2
4
4
5
5
4
6
5
9
9

16
16
16
14
14
14
14
13
13
12
12
11
9
9

Вршац – Спартак 			
Радивој Кораћ - Партизан 1953
Студент - Црвена звезда 		
Краљево – Шабац 			
Шумадија – Беочин 		
Врбас Медела – Бор 		

88 : 77
60 : 68
48 : 65
88 : 57
60 : 101
59 : 58

1.Црвена звезда
2.Партизан 1953
3.Радивој Кораћ
4.Студент 		
5.Краљево 		
6.Врбас Медела
7.Бор 		
8.Шабац 		
9.Беочин 		
10.Спартак 		
11.Шумадија
12.Вршац 		

0
1
2
3
3
3
5
5
5
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
6
5
5
5
3
3
3
1
1
1

16
15
14
13
13
13
11
11
11
9
9
9

Р У КО М Е Т
ПРВА ЛИГА СЕВЕР 10. КОЛО

Данило Остојић

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ПРЕКИНУЛЕ СЕРИЈУ ПОРАЗА

ПРВЕНАЦ ВРШЧАНКИ

ВРШАЦ – СПАРТАК 88:77 (19:14, 26:22, 21:17, 22:24)
Вршац, Центар Миленијум,
гледалаца 200, судије: Јовичин
(НС), Олћан (ЗР), Ракић (Лазарево)
ВРШАЦ: Ћорда 21, Јакшић 28,
Ратковић 12, Керкез 14, Вергић 2,
Бабић, Јовановић 11, Томашевић,
Лучић, Лазаревић, Жигић.
СПАРТАК:
Радуловић
16,
Тодоровић,
Вуков,
Алексић,
Крстајић, Драженовић, Злајић 8,
Цвијетић, Кујунџић, Петковић 26,
Норел 27.
У најбољој утакмици ове сезоне
кошаркашице Вршца оствариле су
прву победу у сезони надвисивши у

Тамиш - Војводина		
Беовук 72 - Слога		
Младост - ОКК Београд
Раднички - Спартак
Динамик - Металац
Дунав - Златибор		
Вршац - Борац		

ЖЕНСКА КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 8. КОЛО

СЛАВЉЕ ВРШЦА У 8. КОЛУ КЛС

Вршчани су тријумфом у суботичкој
Дудовој шуми прекинули серију од
два узастопна лигашка пораза и
вратили се на врх табеле. У читавом
току сусрета Вршац је контролисао
дешавања на терену,у највећем делу
водио, а јунак дербија био је Данило
Остојић који је одиграо најбољи меч
ове сезоне.
Остојићевом тројком у финишу
првог периода Вршчани су стекли
4 поена предности (18:14), док су
половином другог периода, кошем
Симеуновића дошли до највећу
предности у првом полувремену од 8
поена разлике (32:24).
Суботичани се нису предавали,
преко расположених Николића и
танасковића угрожавали су предност
Ђокићевих изабраника, али ниједног
тренутка нису успели да се озбиљније
приближе.
Вршчани су мирно привели меч
крају, недозволивши домаћину чак ни
да дође до неизвесне завршнице.
У наредном колу Вршчани иду у
госте ОКК Београду.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 9. КОЛО

дербију зачеља суботички Спартак.
Тренер Мирослав Кањевац је
у овом изузетно важном мечу
имао расположене све играчице,
а посебно су надахнуте биле
најискусније, Инес Ћорда, Јована
Јакшић и Ивана Јовановић. Уз њих
одличну партију пружила је Милана
Керкез, а најпријатније изненађење
меча била је игра Анђеле Ратковић
која је одиграла свој најбољи
меч у сениорској конкуренцији.
Вршчанке су од почетка преузеле
иницијативу на терену, констатно
биле у вођству, а Суботичанке нису

имале никакво решење за сјајне
индивидуалне акције Јакшићеве. У
другом полувремену Вршац је успео
да дође до двоцифрене предности
и практично већ у трећој четвртини
реши питање победника.
Упорност нам се исплатила,
девојке из утакмице у утакмицу
показују да су у успону форме,
очекујем још оваквих партија и нове
победе, рекао је тренер Вршчанки
Кањевац.
У наредном колу Вршчанке
гостују у Бору. Меч се игра у суботу
са поечтком у 18 часова.

Ц.звезда - Младост (В)
Срем СМ - Херцеговина
Б.Карловац - Лавови БП
Јабука - Сивац 69 		
Апатин - Младост ТСК
ЖСК - Долово 		

41 : 20
31 : 41
28 : 38
34 : 27
34 : 30
не игра се

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

0
0
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0

10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0

9
7
6
6
5
5
4
3
2
1
0
0

1
2
2
3
4
4
5
4
6
8
9
0

18
14
13
12
10
10
8
8
5
2
0
0

ОД Б О Ј К А
ПРВА Б ЛИГА 7. КОЛО
Бечеј - Нови Сад 		
Лозница - Ужице 		
ФАП - Т.Витезови 		
Борац - Банат 		
Тимок - Срем Итон
Дубочица - Баваниште

3:0
3:2
0:3
0:3
3:0
3:2

1.Лозница 		
2.Нови Сад 		
3.Дубочица
4.Банат 		
5.Ужице 		
6.Борац 		
7.Баваниште
8.Топлички Витезови
9.Тимок 		
10.Бечеј 		
11.Срем Итон
12.ФАП Ливница

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0
1
2
3
3
3
4
4
5
5
5
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17
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9
7
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6
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