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ЗАХВАЉАЈУЋИ ХУМАНИТАРНОЈ 
АКЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД ВШ“

КУПЉЕНА ДВА 
НОВА ПОМАГАЛА
Акција „Сакупи хумани чеп“, коју је 

иницирало Удружење квадриплегичара и 
параплегичара „Параквад ВШ“, поново је 
донела резултате. Набављена су два помагала: 
инвалидска колица и кревет, који су уручени 
корисницима Дома за душевно оболела лица 
„Први октобар“ у Старом Лецу. 

-Стари Лец је са нама у акцији „Сакупи 
хумани чеп“ више од годину дана, доста 
чепова нам је стигло из ове установе, 
објашњава Драган Виторовић, председник 
Удружења квадриплегичара и параплегичара 
„Параквад ВШ“. До сада смо овом акцијом 
обухватили скоро све здравстве установе, на 
ред је дошао и Стари Лец. Њима смо успели да 
купимо колица и кревет захваљујући акцији. 
Сакупљено је тону и 80 килограма чепова или 
486.000 комада чепова. 

Инвалидска колица и нови болеснички 
кревет добродошли су Дому за душевно 
оболела лица „Први октобар“ у Старом Лецу 
што је потврдила и директорка др Мирјана 
Вуковић. 

-Поносни смо на сарадњу са Удружењем 
„Параквад ВШ“ и веома задовољни, рекла 
је директорка Вуковић захваливши се 
донаторима. С друге стране, драго нам је што 
су сви наши корисници и запослени разумели 
значај акције „Сакупи хумани чеп“. Тако да 
и ми из Старог Леца можемо послати свим 
људима поруку да је крајње време да се сви 
активирамо у очувању животне средине и да, 
са само мало труда, можемо да учинимо нешто 
овако, као што је овај драгоцени поклон, да 

помогнемо и обрадујемо једни друге. 
Дом за душевно оболела лица „Први 

октобар“ у Старом Лецу има око 550 корисника 
и, према речима директорке, свака донација, 
помоћ и подршка су добродошли. 

„Параквад ВШ“ се захваљује свим 
грађанима, фирмама, установама, које су се 
укључиле у ову хуману акцију и позива да 
им се придруже и они који то до сада нису 
учинили. Продајом сакупљених пластичних 
чепова свих врста обезбеђују се средства за 
куповину помагала и пружање помоћи онима 
којимаје то потребно.

Ј.Е.

Почетак грејне сезоне очекује се 15. октобра, 
а Небојша Перић, директор ЈКП „Други октобар“ 
Вршац, каже да је ово предузеће дочекује у 
потпуности спремно. Како је истакао, цена 
грејања за предстојећу грејну сезону неће 
бити повећавана, ни за кориснике који своја 
домаћинства самостално греју на гас, нити за оне 
који се греју преко топлана. 

- Доносећи ову одлуку, имали смо у виду 
чињеницу да ће она утицати у извесној мери 
на нешто нижи пословни резултат, односно 
профитабилност предузећа, али ипак смо већи 
значај дали комплетној финансијској ситуацији 
наших суграђана, односно чињеници да је рачун 
за грејање током зимских месеци засигурно 
значајна ставка у буџету свих грађана – рекао 
је Перић и додао да ЈКП „Други октобар“ цену 
гаса није мењао од јануара 2017. године, иако 
је за то било разлога, будући да се набавна цена 
гаса драстично повећавала и да је она сад за око 
45 одсто виша него што је била у јануару 2017. 
године. 

- Сама та чињеница значи да са овим ценама 
Вршчани имају најјефтиније грејање у читавој 
земљи. Када смо доносили овакву одлуку 
такође смо имали у виду и чињеницу да смо 

ове године кренули са занављањем, односно 
набавком котлова после више деценија, и то 
из сопствених средстава. Нови котлови су 
далеко ефикаснији у односу на ове застареле и 
очекујемо да ће, када извршимо уградњу свих 
нових котлова, и потрошња гаса бити нижа за 
око 15 одсто. Током ове године извршили смо и 
набавку калориметара у све три топлане и сада 
ћемо по први пут вршити очитавање топлотне 
енергијекроз киловат сате – рекао је Перић. 

У две зграде на Војничком тргу тренутно се 
реализује и пилот пројекат који подразумева 
набавку најмодернијих подстаница које садрже 
опрему за даљинско очитавање и контролу 
потрошње топлотне енергије. 

- Ми имамо топлотне пумпе које раде 24 
сата, а са овом опремом имамо могућност 
да регулишемо режим рада, што ће на крају 
значити и мању потрошњу гаса, а самим тим 
и ниже рачуне за наше суграђане. Идеја је да у 
наредном периоду извршимо модернизацију 
свих четрдесет подстаница, чиме ће грађани 
Вршца који се греју преко топлана сигурно имати 
најквалитетнију и најсавременију технологију 
грејања – додао је Перић. 

Т.С. 

ГРЕЈНА СЕЗОНА ПОЧИЊЕ 15. ОКТОБРА 

ЦЕНА ГАСА ОСТАЈЕ ИСТА 

Богатим програмом бројних 
активности Центар за ментално здравље 
Вршац обележио је “Недељу менталног 
здравља“, уприличену поводом  Светског 
дана менталног здравља, 8. октобра. Од 8. 
до 12. октобра организоване су едукације, 
радионице на различите, занимљиве теме, 
изложбе радова.

Првог дана је, у просторијама Центра 
за ментално здравље Вршац, др Катарина 
Јевдић, психијатар и саветник системске 
породичне психотерапије, одржала 
предавање на тему „Афективна везаност 
– Теорија привржености“. Јевдићева 
је говорила о привржености, која 
представља жеље, ставове и активности 
усмерене према једној или више значајних 
особа, чије присуство испуњава јединку 
осећајем сигурности, заштите, топлине 
и подршке, као и карактеристикама 
привржености. У оквиру предавања 
било је речи о љубави кроз партнерске 

односе, афективној везаности, протоколу 
понашања у непознатој ситуацији, 
унутрашњим радним моделима фигура 
везаности, аутономним обрасцима 
привржености, развоју односа афективне 
везаности и трансгенерацијском преносу 
везаности. На крају, докторка је говорила 
и о системској породичној психотерапији, 
те најавила да ће ускоро у просторијама 
Центра за ментално здравље Вршац 

почети са радом Саветовалиште за младе.
У оквиру интерактивне радионице 

предавач др Сања Миловановић, 
психијатар, говорила је на тему 
„Достојевски, од болести до генијалности“, 
у просторијама Центра за ментално 
здравље, у уторак. Истога дана отворена 
је хуманитарна продајна изложба слика 
чланова Удружења „Душевна оаза“ и 
„Леонардо“.

На углу улица Феликса Милекера и 
Стеријине организована је продајна 
изложба на отвореном. Изложени су 
радови корисника, а пролазницима је 
дељен промотивни материјал, 10. октобра.

Интерактивна радионица под називом 
„Однос према терапији“ предавача 
др Чедице Пауновић, психијатра и ТА 
саветника, одржана је у Стеријином 
сокачету бб, 11. октобра.

У петак, последњег дана “Недеље 
менталног здравља“, одржана је 
радионица „Припрема здравих оброка“. 
Предавач и промотер здраве исхране била 
је Светлана Јоца, специјалиста струковни 
нутрициониста-дијететичар.

Сви догађаји, организовани поводом 
обележавања Светског дана менталног 
здравља у просторијама Центра, били су 
изузетно посећени.

Ј.Е.

ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

РАДИОНИЦЕ, ЕДУКАЦИЈА, ИЗЛОЖБЕ...

Представници Црвеног крста Вршац 
посетили су двадесет једночланих породица 
у којима живе стара лица, особе старије од 
70 година. Акција је организована поводом 
међународног дана старих.

- Реч је о старачким домаћинствима у 
којима најчешће живи по једно старо лице и 
који су лошијег матерјалног стања, каже Сузана 
Цветановић, секретар Црвеног крста Вршац. 
Приликом посете, поделили смо им пакете  у 
којима су се налазила средства за свакодневне 
потребе и која ће им, свакако, помоћи да бар 
неко време могу нормално функционисати и 
живети у свом домаћинству.

Посета представника вршачког Црвеног 
крста овим старачким домаћинствима 
обрадовала је најстарије суграђане, јер им врата 
њихових домова ретко отварају неки гости.

- Ови људи су углавном сами, родбину или 
немају или не живи близу да би их обишла и 
посетила, наглашава Цветановићева. Своје 
време они проводе у самоћи, а гест Црвеног 
крста, посета и мало топлих речи, више су им 
значили него пакети намирница које смо им 
уручили.

Црвени крст брине о најстаријим 
суграђанима из сиромашних домаћинстава 
током читаве године. Ова акција само је једна у 
низу помоћи овим нашим суграђанима, а сваки 
долазак представника Црвеног крста врати им 
осмех на лице.

Ј.Е.

ЦРВЕНИ КРСТ БРИНЕ О СТАРИМА 



ПЕТАК • 12.  октобар  2018. ВРШАЧКА КУЛА 33

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

НОВИ ОБЈЕКАТ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ 
БОЛЕСТИ “ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ” 

ПРВА КУЋА ЗА ЗАШТИЋЕНО 
СТАНОВАЊЕ У ВРШЦУ

Специјална болница за психијатријске болести 
„Др Славољуб Бакаловић“ свечано је отворила кућу за 
заштићено становање, на месту некадашње болничке 
економије, на Маргитском путу, 10. октобра. Реч је о пројекту 
под називом „Деинституционализација кроз заштићено 
становање“, који се реализује у оквиру грант шеме ИПА 2013, 
под покровитељством Европске уније. 

-Вршац је један од ретких градова код нас, који има Кућу 
за заштићено становање, у оквиру здравствене заштите, 
нагласила је Снежана Бојанић, заменица покрајинског 
секретара за здравство, обраћајући се присутнима 
на свечаном отварању Куће за заштићено становање. 
Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“ направила је један велики искорак у односу 
на психијатрију целе Србије. Ово је једна од ретких, ако не 
и једина специјална неуропсихијатријска болница која је, 
у спектар својих здравствених услуга, укључила и услуге 
везане за социјалну инклузију. Зато сви ми, и у покрајинској 
власти, и у градској управи, али и грађани Вршца треба да 
будемо поносни на овај значајан тренутак. 

Градоначелница Драгана Митровић изразила је 
задовољство због отварања прве кућу за заштићено 
становање уВршцу.

-Специјална болница за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“ пример је свим здравственим 
установама како се може створити тим који ће знати како 
да се обезбеде средства и ван буџета, из других фондова, 
нагласила је градоначелница Митровић. Овај пројекат има 
велики значај за Град Вршац, пре свега у стварању услова 
за деинституционализацију пацијената са менталним 
сметњама и њихово лечење ван здравствених установа. 

Др Татјана Воскресенски, директорка СПБ “Др Славољуб 
Бакаловић”, подсетила је да се пројекат финансира 
средствима ЕУ (90 одсто) и суфинансира средствима 
установе, односно Покрајинског секретаријата за финансије 
АП Војводина. Укупна вредност пројекта износи 215.699 
евра, а он траје 24 месеца. 

-Главни циљ је успостављање услова за 
деинституционализацију пацијената са менталним 
сметњама из Специјалне болнице за психијатријске болести 
“Др Славољуб Бакаловић”, као и унапређење социјалне 
инклузије особа са менталним поремећајима у Републици 
Србији, рекла је директорка Воскресенски.

Кућа за заштићено становање нова је, изграђена 
средствима из поменутог пројекта. Површине је око 150 
квадрата и у њој ће живети шесторо корисника који су 
брижљиво одабрани и више од пола године припремани 
за самосталан живот. Овај стамбени објекат има три спаваће 
собе, кухињу, два купатила, дневни боравак, трпезарију 
и собу за рекреацију. Објекат је комплетно опремљен и  
намештајем и техником, спреман за улазак станара и њихов 
самосталан живот. 

-Потрудили смо да кућу урадимо и опремимо по 
стандардима за квалитетан живот, а Центар за ментално 
здравље припремао је 6 корисника да самостално живе, 
истакла је др Воскресенски. Овај пут заиста није био ни мало 
лак, јер нисмо имали довољно искуства и ово је прва кућа 
за заштићено становање у оквиру здравственог система. 
Наш задатак је, такође, да им омогућимо и да раде. Тако ће 
у наставку пројекта, простор око куће бити уређен, биће 
направљени пластеници - једна варијанта социјалног 
предузетништва данас веома присутна у свету. На тај 
начин корисници ће имати прилику да раде и да за то буду 
награђени. То је суштина живота и лечења наших корисника, 
да буду задовољни и осећају се једнако вредним члановима 
нашег друштва.

Ј.Е.

Врата Владичанског двора, седишта 
Епархије банатске Српске православне 
цркве, код којих су стражу држали војници 
у старим српским униформама, била су 
широм отворена за све госте који су желели 
да присуствују свечаном обележавању 
јубилеја, стогодишњици од присаједињења 
Војводине матици Краљевини Србији 1918- 
2018.године, организоване са благословом 
Епископа банатског господина Никанора.

Обележавање овог јубилеја почело 
је отварањем изложбе под називом 
„Отаџбини с љубављу“, у уторак, 9. октобра, 
у Владичанском двору. Аутори поставке су 
Зоран М. Туркан и протојереј ставрофор 
Жељко Стојић, а изложбу је отворио 
академик Коста Чавошки.

Историчар уметности и члан 
организационог одбора прославе 
Душан Миловановић указао је на значај 
обележавања овог датума, а владика 
Никанор је подсетио на историјске прилике 
тог времена.

-Данас је тешко схватити откуда оној 
Србији са мање од 3 милиона становника, 
онолико снаге за онолико дела, рекао је 
владика Никанор подсећајући на део наше 
историје. Што време више одмиче, данас 
гледано делује нестварно, епски чак. Уз све 
успехе, не треба заборавити да је страдао 
цвет тадашњег становништва Србије - 56,7 
одсто несталог мушког становништва. То је 
незабележено у историји страдања не једне, 
него готово ниједне нације на свету. Сам чин 
преласка преко Албаније упоређује се са 
Мојсијем.

Хералдичар Драгомир Ацовић донео 
је поздравно писмо престолонаследника 
принца Александра Карађорђевића, 
посебан дар, како је нагласио Душан 
Миловановић. Захваливши се 
организаторима обележавања јубилеја, 
престолонаследник је у писму навео да је 
ова прослава пример правог начина како 
се треба односити према прошлости, која је 
„наш дом, наша икона, насушни хлеб, извор 
поноса и темељ наше части, као народа, као 
људи, друштва и појединаца који знају да 

нису настали ни из чега, ни због чега и себе 
самих ради“.

- Навршава се сто лета од 
присаједињења Војводства српског 
Краљевини Србији, а данас је 114 лета од 
како је у манастиру Жичи миропомазан 
последњи српски православни краљ Петар 
Први Карађорђевић, у нашем народу 
прозван Ослободилац, рекао је Зоран 
Туркан, обраћајући се присутнима. Владар 
који је вишевековни сан наших предака о 
слободи, спровео у дело. Овом драгоценом 
изложбом сублимирано је једно столеће, 
време и његови чиниоци. Јубилеји не служе 
само да бисмо се њима поносили, из њих се 
извлаче историјски закључци, исправљају 
потоње неправде.

Отварајући изложбу, академик Коста 
Чавошки нагласио је да су „наши велики 
преци, као истински родољуби, знали да се 
Срби једино могу добро осећати и слободно 
живети у српској држави. 

Свечани тон отварању изложбе дали су 
и звуци флауте вођене талентом и умећем 
младе уметнице Миње Марчетић.

Према речима аутора изложбе, 
поставка се састоји из три дела. Први део је 
историјат Војводства српског и ослобађање 

Вршца 1918. године. Други чине банатски 
светитељи и фотографије манастира Баната, 
док је трећи - централни део потврда самог 
наслова изложбе „Отаџбини с љубављу“. 
Састоји се од дела сликара Паје Јовановића, 
Уроша Предића, Афанасија Шелоумова, 
руског сликара, Теодора Илића Чешљара 
и вајара Рудолфа Валдеца. Изложени су 
оригинали „Сеобе Срба“, портрети краља 
Петра Првог и војводе Стевана Книћанина, 
као и фрагмент старог споменика, део 
бисте Петра Првог Карађорђевића, који су 
нацисти срушили, 1941, у Зрењанину, а део 
поставке је и застава Војводства српског из 
1848. године. Да би изложба била на нивоу 
и успешно пропратила значај јубилеја, своје 
су фундусе отворили и други војвођански 
музеји. 

Изложба под називом „Отаџбини с 
љубављу“ биће отворена од 10. до 15. 
октобра, а сви заинтересовани биће 
у прилици да погледају ову вредну и 
занимљиву поставку од 10 до 14 часова, у 
Владичанском двору.

Током обележава стогодишњице 
од присаједињења Војводине матици 
Краљевини Србији, у Владичанском двору 
организују се и предавања. Избор тема  и 
предавача извршен је пажљиво и то су 
најугледнији људи из домена права, црквене 
историје, књижевности и уметности. 
Протојереј ставрофор Душан Петровић 
излагао је на тему „Покрајинске цркве и 
њихово уједињење у Српску патријаршију 
1920.године“, а Никола Кусовац, ликовни 
критичар и историчар уметности, одржао 
је предавање о „Ликовној уметности код 
Срба после велике сеобе“. Вечерас (петак, 
12.октобар) др Љубомирка Кркљуш излагаће 
на тему „Присаједињење Војводине матици 
Србији“. У суботу је предавање „Хералдика 
у Срба“ Драгомира Ацовића, а др Миодраг 
Матицки говориће о „Стеријином аманету 
српском народу“, у недељу. Сутрадан, 15. 
октобра, Александра Нинковић Ташић 
одржаће предавање „Михајло идворски 
Пупин- заштитник српског народа“.

Ј.Е.

ИЗЛОЖБОМ “ОТАЏБИНИ С ЉУБАВЉУ” ПОЧЕЛО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА СТО ГОДИНА ОД ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ МАТИЦИ КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ

НАША ПРОШЛОСТ, НАШ ДОМ, 
НАША ИКОНА, ХЛЕБ НАСУШНИ

У радној посети Вршцу боравили су г. 
Христос Макридис из Европске комисије, 
као заменик шефа деска за Србију у DG 
NEAR, заједно са представницима Сталне 
конференције градова и општина. Град 
Вршац изабран је као пример добре 
праксе у инклузији Рома на локалном 
нивоу. Драгана Митровић, градоначелница 
Вршца, и г. Христос Макридис свечано су 
отворили први састанак Радне групе за 
припрему Локалног акционог плана за 
инклузију Рома, 5. октобра. 

Закључено је да је Вршац један од 
десет градова у Србији,  који је добио 
свеобухватни пакет подршке СКГО за израду 
и унапређење стратешких, финансијских 
и институционалних механизама за 
спровођење мера инклузије Рома и 
Ромкиња, у јуну ове године. То је био повод за 
посету поменутих високих представника ЕУ 
и Сталне конференције градова и општина 
Вршцу. Свеобухватни пакет подршке 
за израду и унапређење стратешких, 
финансијских и институционалних 
механизама за спровођење мера инклузије 
Рома и Ромкиња део је програма чији је 
циљ подршка процесу побољшања социо-
економског положаја ромске популације 
у локалним заједницама и спровођењу 
приоритетних стратешких мера из 
Стратегије за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња у Републици Србији за период 
од 2016. до 2025. године.

-Вршац је један од градова који се 
обавезао да формира мобилни тим, 
локално координационо тело и, на крају 
као резултат, донесе Локални акциони 
план везано за социјално укључивање и 

побољшање положаја Рома, истакла је 
градоначелница Митровић. Ми смо, као 
град и мултинационална средина, веома 
заинтересовани за решавање овог великог 
проблема, присутног не само у нашем граду, 
већ и у земљи. Са г. Христосом Макридисом 
ћемо разговарати о томе које ће конкретне 
ефекте дати овај нов и сасвим другачији 
приступ решавања проблема социјалног 

укључивања и побољшања положаја 
Рома. Надамо  се да ћемо, као локална 
самоуправа, успети да са Конференцијом 
остваримо добре резултате на овом пољу.

Градоначелница је истакла да су гости 
упознати са плановима локалне самоуправе 
по питању буџетирања, као и активностима 
везаним за реализацију програма и 
обавези именовања координатора који ће 
бити вођа мобилног тима.

-Наша идеја и активности усмерене су 
у правцу да кроз овај пројекат направимо 
нову, другачију ситуацију, као и да 

институционално све то повежемо, рекао 
је Ђорђе Станичић, генерални секретар 
СКГО. Вршац је одличан пример како се то 
ради, а ова посета је прилика да конкретно 
на терену, у разговору, питамо и сазнамо од 
ромске заједнице који су то проблеми са 
којима се сусрећу. Тако ћемо директно чути 
шта су њихови приоритети, шта је потребно 
прво решавати у мору проблема који 
постоје и онда да кренемо у реализацију 
свих тих задатака. Данашња посета високе 
делегације Србији и Вршцу,  потврда је да 
постоји висок ниво заинтересованости 
да се ова питања решавају на терену, а 
наш задатак је и да осталим градовима и 
општинама покажемо како то ради Вршац и 
да покажемо да је то могуће. 

Представници СКГО и Европске комисије 
похвалили су и веома позитивно оценили 
досадашње активности градске власти и 
закључили да је Вршац одличан пример 
бриге и заинтересованости за решавање 
питања Рома. Они су наговестили да ће 
СКГО пружити Вршцу максималну помоћ 
и подршку како би се формирао мобилни 
тим за политику инклузије Рома и усвојили 
сви потребни документи. За потребе рада 
мобилног тима најављена је и донација 
једног возила и рачунара.

Према речима Татјане Николић, чланице 
Већа за здравство и социјалну заштиту, на 
територији града Вршца, према попису 
из 2011. године, живи 1.340 припадника 
ромске националности. Међутим, процена 
је да је тај број знатно већи и да прелази 
2.000.

Ј.Е.

ПРЕДСТАВНИЦИ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ И СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА БОРАВИЛИ У ВРШЦУ

ПАКЕТ ПОДРШКЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

Академик Коста Чавошки 
отворио изложбу
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Савет за безбедност саобраћаја Града 
Вршца, у сарадњи са ОШ „Јован Стерија 
Поповић“, организовао је спортски дан 
са циљем едукације деце о понашању у 
саобраћају. 

ОШ “Јован Стерија Поповић” израдила је 
пројекат под називом “Ученици - безбедни 
учесници у саобраћају” који је подржан 
од стране вршачког градског Савета за 
безбедност саобраћаја. 

Пројекат се већ другу годину спроводи 
на територији Града Вршца, а укључени су 

сви ученици првог разреда. У оквиру овог 
пројекта, ученици се едукацију из области 
понашања у саобраћају, али пружа им се и 
могућност да практично изводе кретање 
у реалним ситуацијама и тако унапреде 
своје знање, као и став о неопходности 
поштовања саобраћајних правила. 

Кретања деце као пешака учесника 
у саобраћају практично је изведено у 
ОШ “Јован Стерија Поповић”, 6. октобра, 
у оквиру обележавања Светског дана 
пешака. Ученици ове градске школе имали 
су прилику да своје знање и примену 
безбедног кретања пешака примене у 
пракси и у ширем окружењу, шетњом до 
Градског парка.

Ј.Е.

Пољопривредна школа „Вршац“ укључена 
је у ИПА пројекат прекограничне сарадње 
Србија- Мађарска  под називом “Иновација 
пољопривреде за обезбеђивање раста и 
запошљавања у прекограничном региону 
- Агрино”. Поводом имплементације овог 
пројекта, одржан је први радни састанак у 
Клубу посланика Скупштине АП Војводине, у 
Новом Саду. Присуствовали су представници 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
Канцеларије за европске интеграције, Фонда 
европски послови, Института за ратарство и 
повртарство и Пољопривредних школа Вршца, 
Футога и Руме, као и мађарски партнер у пројекту- 
Жупанија Чонград. Вршачку средњошколску 
установу представљали су директор Срђан 
Клиска и Иван Станић, наставник воћарства и 
виноградарства и председник Агрино удружења 
из Вршца. 

-Пројекат је усмерен на укупно побољшање 
иновативног приступа у пољопривреди у 
циљу искоришћавања обрадивог земљишта 
у газдинствима у прекограничном подручју 
и уз увођење нових технологија за узгој 
повртарских култура, а спроводиће се и 
кроз помоћ незапосленима који поседују 
обрадиво земљиште у прекограничном 
подручју, објашњава Срђан Клиска, директор 
Пољопривредне школе „Вршац“.  Први радни 
састанак имао је за циљ договор око преузимања 
опреме у виду „паметног пластеника“ и 
рачунарске опреме за контролу параметара 
у пластенику, садржаја и темпа семинара из 

пластеничарске производње и других тема 
везаних за пројекат.

Према речима директора Клиске, 
Пољопривредна школа „Вршац“ и остале школе 
учеснице биће корисници опреме која ће бити 
набављена током реализације пројекта. 

-Школе ће добити најсавременије пластенике 
са метеоролошким станицама које мере 
влажност ваздуха, температуру, ветар, влажност 
земљишта и друге параметре који се очитавају 
и у реалном времену, путем интернета, преносе 
на мобилне телефоне и корисницима дају све 
виталне информације о стању у пластенику, 
наглашава Клиска. Школе ће, такође, добити и 
компјутерску опрему предвиђену пројектом.

Пројекта “Иновација пољопривреде 
за обезбеђивање раста и запошљавања у 
прекограничном региону - Агрино” траје 
двадесет месеци, тачније од 1. априла ове до 30. 
новембар 2019. 

-Пројекат је вредан око 400.000 еура, од 
чега Европска унија учествује са 85 одсто 
бесповратних средстава, наглашава директор 
Пољопривредне школе „Вршац“. У оквиру 
пројекта биће организована едукација из 
области повртарства и савремене производње. 
Први семинари у Пољопривредној школи 
“Вршац” почеће новембра 2018. године и трајаће 
до априла 2019. године. Теме семинара биће 
шаролике и занимљиве од значаја квалитета 

земљишта за повртарске културе, штетних 
и корисних инсеката, плодореда, типова 
заштићеног простора, до превентивних мера 
заштите биљака, сортимента, гајења и чувања 
поврћа.

Семинаре ће држати еминентни и 
светски признати стручњаци Института за 
ратарство и повртарство у Новом Саду. Овакву 
едукацију пратиће и практична примена у 
савременим „паметним пластеницима“ који 
ће бити постављени у све три војвођанске 
Пољопривредне школе, учеснице пројекта, при 
којима су основана Агрино удржења.

Ј.Е.

ПОЗИВ ПОВРТАРИМА
-Позивамо све заинтересоване 

грађане, а који још увек нису чланови 
Агрино удружења, да се пријаве у 
Пољопривредној школи “Вршац” за 
слушање ових семинара који ће бити 
потпуно бесплатни и обухватаће 
практичне радове у савременим 
пластеницима, поручује Срђан Клиска, 
директор Пољопривредне школе 
„Вршац“. Број полазника биће ограничен, 
а најзаинтересованији имаће прилику да 
у оквиру пројекта, потпуно бесплатно, 
отпутују у Мађарску на додатне семинаре 
и практичну обуку.

Туристичка понуда Града Вршца успешно 
је представљена на 51. Међународном 
сајму туризма „Лорист“, одржаном од 4. до 7. 
октобра у Новом Саду. За то су се побринули 
запослени у Туристичкој организацији 
Града Вршца (ТОВ). На штанду Туристичке 
организације Војводине представљена је 
целокупна туристичка понуда Војводине, 
са учешћем представника 40 туристичких 
организација, општина, бања међу којима је 
био и Вршац.

-Туристичка организација Града Вршца 
промовисала је градско језгро, Пут вина и 
по први пут нову публикацију под називом 
“Вршац - град ветра и вина”, која је штампана 
поводом манифестације 61. “Дани бербе 
грожђа”, објашњава Јасна Живковић, 
ПР менаџер Туристичке организације 
Града Вршца. То је вишелисна туристичка 
публикација осмишљена да дизајнерска 
симболичка окосница буде везана за 
један од кључних потенцијала града. 
Визуелно доминантна идеја, симбол грозда 
(винограда), једноставно је а атрактивно 
искоришћен на корици публикације. На 
елегантном решењу корице, кроз шупљине 
грозда, видимо обрисе панораме града. 
Садржај је обухватио све аутентичне 
потенцијале регије и пласиран је на три 
језика: српском, енглеском и румунском 
што нам даје функционалност у промоцији 
туристичких потенцијала. 

Успешан наступ Вршчана
-  Судећи по броју освојених награда, 

слободно можемо рећи да је недавно 
завршени 51. Међународни сајам туризма 
у Новом Саду био у знаку Етно куће 
“Динар“ која је добитник четири награде, 
каже Живковићева и подсећа да је и на 
прошлогодишњем новосадском Сајму 

туризма,  вршачком „Динару“ додељена 
Велика златна медаља за амбијеталну 
целину и врхунски квалитет угоститељских 
услуга. Ове године Етно кућа “Динар“ 
добитник је четири награде: Велике златне 
медаље за изузетан квалитет националне 

кухиње, Велике златне медаље за 
аутентичан амбијент, Велике златне медаље 
за развој руралног туризма и Златне медаље 
за понуду квалитетних првокласних вина.

Бројна признања припала су и Вили 
Брег: Велика златна медаља за савремену 

техничку опремљеност конгресних 
сала, Велика златна медаља за визуелни 
идентитет хотела, Велика златна медаља 
за широку понуду хотелских услуга, 
Велика златна медаља за спољашњи 
базен са кафићем и посластичарницом, 

Златна медаља за Спа Велнес центар, 
Златна медаља за комфорне и савремено 
опремљене собе и Пехар Новосадског 
сајма за врхунски квалитет смештајног 
капацитета и услуга у туризму.

И ове године, “Велика златна медаља” 
додељена је Винарији „Селекта“. 

-Као и протеклих  година константно 
се трудимо да задовољимо како своје, 
тако и апетите потрошача, чији је број 
у претходном периоду веома нарастао, 
рекли су из породичне винарије Селекта у 
Гудурици.

Дигитални водич кроз Војводину
Туристичка организација Војводине 

презентовала је своје нове пројекте 
и иновације – Дигитални водич кроз 
Аутономну Покрајину Војводину, ViCTour – 
виртуелни и културни туризам. Дигитални 
водич кроз туризам Војводине креиран 
је у сарадњи са Природно -математичким 
факултетом у Новом Саду. Унапређена је 
база података и видео материјала који 
приказују богату туристичку понуду 
Војводине.

У оквиру званичног програма на 
свом штанду, на самом почетку сајма, 
4. октобра, Туристичка организација 
Војводине представила је и пројекат новог 
туристичког информативног центра. На 
крају презентације представницима медија 
уручени су вредни поклони у оквиру 
наградне игре „Сосина шерпа“.

Ј.Е.

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА „ЛОРИСТ“ У НОВОМ САДУ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ВРШЦА-
Успешан наступ вршачких угоститељских објеката - Бројна висока признања Сајма додељена су Етно кући „Динар“, Вили Брег и Породичној винарији „Селекта“ 

- Представљена нова публикација Туристичке организације Града Вршца -

ИПА ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА- МАЂАРСКА

„ПАМЕТНИ СТАКЛЕНИК“ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ 

У ОСНОБНОЈ ШКОЛИ “ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПЕШАКА

УЧЕНИЦИ - БЕЗБЕДНИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ
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Где и када почиње Ваша животна прича?
-Рођен сам у Банатској Суботици, Општина 

Бела Црква, 1955, где сам провео само пар година 
да би се затим преселили у Вршац, 1960. Мајка се 
звала Будинка, а отац Хранислав, познатији као 
Хића. Обоје су, на жалост, покојни. Мајка није 
радила нигде, била је домаћица, а отац је пензију 
дочекао као генерални директор „Агро Вршца“. 
Имам млађу сестру Драгицу, живи у Вршцу, има 
своју породицу, двоје деце. Из детињства носим 
изузетно лепе успомене. Завршио сам Основну 
школу „Вук Караџић“ у Вршцу. Били су то лепи 
и безбрижни школски дани. Ту су почела лепа 
пријатељства, која и данас трају, после пола века. 
Упознао сам моје другаре Штефија Чикића, Љубу 
Рајина, Воју Мијатова... 

Како памтите гимназијске дане?
-Гимназију сам уписао 1970. Ти су ми дани 

остали у фантастичном сећању. Имао сам дивну 
генерацију. Неколицина нас се дружи и дан 
данас. Окумили смо се, дружимо се интензивно. 
Ја признајем само пријатељсттва која су стечена 
у основној школи и гимназији. И данас се 
састајем и дружим са Милутином Свиларовим 
Сувим, Шандором Беретком, Николом Бркићем. 
Мој велики пријатељ био је и, нажалост, покојни 
Драган Србуљ Гари, или Српче, како смо га исто 
звали. Када се окупимо, попијемо једну за њега, 
за покој души. Био нам је велики друг. 

Кроз Гимназију сам се провлачио. Прво сам 
се уписао у Белој Цркви, са Тозом Анкићем и 
друштвом, јер у Вршцу није било места. Међутим, 
након месец дана пребацили смо се у вршачку 
Гимназију. Нисам био баш неки ђак. Ишао сам 
и на поправни, једну годину сам понављао, а 
неко време сам ишао у Сечањ са Зором Габриш 
и екипом, друштвом из разреда. Из владања 
сам имао јединицу или двојку, једино сам у 4. 
разреду добио примерено владање. Правио 
сам свакакве несташлуке. Било је ту свачега, 
од падања у несвест на часу географије, код 
професорке Соње Кнежевић, па до фолирања 
са гипсом на десној руци како не бих радио 
писмени из математике. Било је и неоправданих, 
а пар дана смо и штрајковали. Долазили смо у 
оделима и краватама у школу. Брана Матић је 
имао идеју да се побунимо,  јер су били изричити 
да морамо да носимо школске униформе, које је 
доста нас уредно избегавало. Били смо добра и 
сложна екипа: Бранислав Матић, Боба Гојков, 
Милутин Свиларов, покојни Момир Бркић, 
Никола Ника Бркић, Лазар Гутеша. Од оних 
гимназијских мангупа постали смо озбиљни 
и успешни породични људи, позавршавали 
факултете, свако је пронашао свој пут.

Спорт је био незаобилазни део Ваше 
младости. Чиме сте се бавили?

-Кренуо сам са кошарком. Почео сам у 
јуниорима КК „Бриксола“, код Миће Марјановића. 

Играо сам 3 сезоне. Били смо као предигра на 
утакмицама старијег тима, на Полету. После сам 
отишао у Рукометни клуб „Младост“ где сам се, 
као голман, сасвим солидно остварио. Кад сам 
почео да радим, морао сам да идем на Косово и 
ту сам, практично, престао са рукометом. 

Где почињете да радите?
-Почео сам да радим у Полицији, 1979, јер 

сам имао одређену стручност, које тада није 
било у Вршцу, што се тиче крипто заштите - 
заштите тајног писања. Почео сам као везиста, 
радник у вези. После сам завршио Педагошку 
академију у Вршцу и Дефектолошки факултет, 
смер специјалне превенције малолетничког 
криминала и наркоманије. Касније сам постао 
шеф Одсека за везу. Одржавали смо везу између 
тадашњег покрајинског СУП-а Нови Сад и Вршца: 
шифровање, дешифровање тајних информација, 
података, депеша, телекса који су носили ознаку 
„државна тајна“, па до класичних, отворених 

телеграма. Била је радио станица, одржавале су 
се радио -телеграфске везе.

После тога прелазим у Одсек за сузбијање 
криминалитета. Прво сам држао линију 
малолетничке деликвенције и наркоманије, 
једно 4-5 година. 

Које су то године? Да ли је било 
наркоманије у Вршцу и у ком обиму?

-Биле су то деведесете године, најгоре 
године, од осамдесет и неке до деведесет и неке, 
поратне.  Било је највише криминалитета, доста 
оружја у илегалном поседу, ратних профитера, 
криминалитет је био баш у жестоком порасту. 
Што се тиче наркоманије, она је и тада у Вршцу 

била заступљена доста и проблем је био 
актуелан, покушавали смо да нешто урадимо, 
зауставимо. Колико смо у томе успели, то је 
питање, али трудили смо се максимално да то 

сузбијемо. Био је овде код нас и транзит, не 
само они што су диловали и уживали наркотике. 
Наркомани су тада имали 16, 17 година, а данас 
је, нажалост, старосна граница много нижа, на 12 
година, па и мање. Када сам почињао, малтене се 
знало ко се тиме бави, као и код крађа.

Кажу: “Једном наркоман, увек наркоман“. 
Има ли истине у томе?

-Рекао бих, нажалост, да је тако. То је вечити 
рецидив. Око 80 - 90 одсто се поново врати 
конзумирању дроге. Често кажу да су они само 
на канабису - „трави“. Међутим, ретко се ко 
задржи на томе, то је мали проценат. Исто је и 
са дилерима. И сами дилери постану временом 
уживаоци дроге. 

Шта је, у то време, било најчешће код 
криминалитета, какви прекршаји?

-После пар година почео сам да радим 
класичан, општи криминалитет. Највише 
је било проваљивања кућа, викендица и 
осталих објеката - имовински деликти су били 
најзаступљенији, ређе су биле крађе аутомобила 
и као данас крађе шахтова, бакарних жица, 
гвожђа... Нама су припале тешке крађе, било је 
доста кривичних дела са елементима насиља - 
разбојништва и разбојничких крађа. Постојале су 
организоване групе које су радиле ушуњавање 
у станове и куће и приморавање власника да 
им преда новац, драгоцености... Било је ту и 
везивања власника и свега. У једном вршачком 
селу разбојник је ставио пиштољ детету у уста 
да би отац признао где држи новац. То ми се баш 
урезало у сећање, страшно. Дете ће вероватно 
до краја живота носити трауму. У то су време 
румунски држављани илегално прелазили 
границу, долазили овде и вршили кривична 
дела која се нису сводила само на провале 
продавница, викендица, крађе кристалних чаша 
и слично. Ушли су и тежи криминалци који су 

вршили разбојништва на нашем подручју, и 
блудне радње, силовања. Била су то кривична 
дела са елементима насиља. Ја сам само делом 
био укључен у случај Кожокару, румунског 
држављања који је побегао из затвора, дошао 
овде и вршио тешка кривична дела. Био је 
криминалац великог формата, изузетно спретан, 
спреман, обучен, вансеријски. 

Било је пар ситуација које су на мене оставиле 
снажан утисак. Доживео сам и лепе ствари да су 

ми људи прилазили на улици и захваљивали ми 
што су „пали“ на петом, а не на 25. кривичном 
делу. Јер је информативни разговор са мном 
оставио дубок траг и утицао на њега да промени 
свој живот. Било ми је то лепо признање. Сећам 
се и када сам баби и деди вратио украдени 
телевизор, заплакали су од среће. Нису имали 
пара да купе нови ТВ, а он им је био, како кажу, 
прозор у свет. Међутим, било је и тешких ствари. 

Својевремено се говорило да сте у свом 

ИНТЕРВЈУ

ЧЕДОМИР ПЕТКОВИЋ, ИНСПЕКТОР КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ У ПЕНЗИЈИ:

ПОНОСАН САМ НА ПРИЈАТЕЉСТВА 
КОЈА ТРАЈУ ПОЛА ВЕКА

Чедомир Петковић радио је у вршачкој Полицији као 
инспектор за криминалитет и наркоманију. Сусретао се 
са разним ситуацијама, и оним тешким, несвакидашњим, 

које и данас памти, али и лепим, које су биле потврда да уложени 
труд није био узалудан. Све време радио је у цивилу, не воли, каже, 
униформу. У пензији је од 2006. године. Ужива, каже, као пензионер 
са својом супругом Славицом, али и са старим пријатељима са 
којима се дружи већ педесет година. 
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послу били изузетно строги, али и правични. 
Шта Ви кажете?

-Мислим да је полиција доста добро 
обављала свој посао, без обзира на разноразне 
пропусте у служби. Људи су се максимално 
трудили. Криминалистичка техника била је 
застарела, радило се „штапом и канапом“, без 
анализе ДНК, папиларних линија. Морали смо 
у информативном разговору да прибавимо 
материјалне доказе које бисмо после 
проследили уз кривичну пријаву. Можда 
су некад ти информативни разговори били 
мало жешћи, али да ли можете нормално да 
разговарате са човеком који стави детету 
пиштољ у уста?! Ако отац силује своје дете, 
своју ћерку и све то негира, не признаје, како 
да се поставите, да разговарате с њим?! Да би се 
дошло до неких резултата, морало је понекад да 
се ради мало жешће. Информативни разговор 
нам је најчешће остајао једини начин да се 
случај расветли. 

Да ли је полиција имала добру сарадњу 
са судством? Да ли је нешто отежавало Ваш 
рад?

-Што се тиче сарадње са правосудним 
органима, лако смо добијали наредбе за 
претресање објеката и то је било добро. 
Међутим, често смо наилазили на проблем, који 
је актуелан и данас, колико ја имам податке,  а то 
је да смо приводили криминалце са валидном 
пријавом, са доказима, да би он на крају био 
пуштен. Кривична пријава је била или одбачена 
због недостатка доказа или је прошло време и 
није реализована до краја. Данас тужилац води 

све, увиђај, истражне радње и данас је полиција 
искључиво сервис тужилаштва. 

Све време сте радили као инспектор 
у цивилу. Да ли инспектори имају своје 
доушнике и у стварном животу, као на 
филмовима?

-Врло је занимљива та прича са сарадницима. 
Имао сам људе који су долазили да цинкаре 
друге једноствно зато што то воле, по систему 
да комшији цркне крава. Није он притиснут 
да мора да цинкари, али воли. Било је и када 
смо ми уцењивали, тражили услугу за услугу. 
Рецимо, вратићемо оне кокошке што си 
украо и заборавити то, али ћеш нам дати неку 
информацију која нам треба. То је некако и било 
разумљиво, али ови цинкароши што су сами 
долазили, а било их је да не верујете. Полиција 
је, практично, највише функционисала преко 

информативних разговора и доушника - два 
основа преко којих смо долазили до почетне, 
иницијалне информација да би касније 
расветлили или открили кривично дело.

Сећам се „Сабље“, 2000. године, акције 
покренуте након убиства премијера Зорана 

Ђинђића, имали смо, практично, одрешене 
руке. Није нам требала наредба о уласку у стан, 
претресање кућа и других просторија. „Сабља“ је 
била на нивоу државе где смо све ризичне групе: 
криминалце, наркомане, приводили, обављали 
разговоре, претресали у циљу проналаска 
предмета који потичу из кривичног дела, оружја. 

Радили сте тежак посао, и физички и 
психички, сусретали се са несвакидашњим 
ситуацијама. Како сте успевали да избаците 

све те емоције, посебно оне ружне и тешке?
-Питање је колико је могуће да, посебно 

након неких тешких сцена, човек затвори врата 
фирме и заборави на све што је доживео?! 
Велики је то проблем. Трудио сам се да што мање 
уђем у те неке приче као што су деца наркомани, 
а колико сам у томе успео и колико се то уопште 
може - то је питање. Свакодневно сам се бавио 

спортом и тако се ослобађао свега. Спорт 
ми је био „издувни вентил“, кошарка, фудбал. 
Њиме сам се бавио све док нису кренуле неке 
здравствене сметње.

Кад сте отишли у пензију?
-Донета је нека Уредба, 2006, где су сви 

који су учествовали у операцијама на Косову, 
по ратиштима, остаци тзв. Слобиног режима, 
морали да иду у пензију. Требало је да испуњавају 
два услова: 50 година живота и 20 година стажа 
и да су 10 година радили на радним местима 
са бенифицираним - увећаним стажом. Тако 
сам дошао у једну апсурдну ситуацију да као 
инспектор, са факултетом, имам мању пензију од 

колеге полицајца. Имам мање стажа, а полицајац 
је почео да ради одмах после средње школе. 
Добио сам решење и отишао у пензију, 2006. 
године. 

Како је текао Ваш лични живот?
-Од 2000. године сам у срећном браку са 

супругом Славицом, девојачко Ђорђевић, 
сада Петковић. Славица је Вршчанка, и она је у 
пензији. Лепо живимо, поштујемо се, волимо, 
бринемо једно о другом. Деце немамо, али 
живот нам је испуњен. Ово ми је трећи брак, 
кажу трећа - срећа.

Како је бити пензионер? 
-Када сам отишао у пензију, остварио ми се 

сан који сања скоро сваки Србин - да има своју 
кафану! Потрефило се да су моја сестра и зет 
отворили кафану коју сам, практично, ја држао, 
они су били у радном односу. Био сам све, од 
директора до оне баке, знате на шта мислим?! 
Упослио сам Гарија и своју жену. Две године 
сам уживао у том кафанском животу, спремао 
сам и храну. Ја сам, практично, претеча народне 
кухиње, јер  сам гратис делио ручкове и вечере. 
После су ми неки људи рекли да не буде гратис, 
то је некако поцењивачки, па сам комплетан 
оброк наплаћивао 100 динара. Ишло је тако 
једно време, а после је стало. Стала је и кафана, 

затворили смо је. Био је то један леп део мог 
живота. Био сам баш активан, од набавке, до 
дружења са људима који су долазили.

Као пензионер, не бавим се никаквим 
бизнисом, волим да се дружим са људима. 
Дружим се са мојом старом екипом из гимназије, 
већ сам их поменуо. Рекао сам и да смо се 
окумили. Нисмо понављали кумства, већ онако 
у круг, тако да је сада свако свакоме кум. „И 

до данашњих дана признајем пријатељство 
искључиво из детињства, јер оно нема никакву 
врсту интереса“, како каже мој цењени 
друг велики Јоца Дучић. Његов сам велики 
поштовалац.

Изузетно сам поносан на та наша 
пријатељства из детињства и младости. То је 
нешто највредније што човек може да има, јер 
треба одржати и неговати пријатељства која 
трају неколико деценија. А, ми смо заједно пола 
века!

Јованка Ерски
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-  Рекреативним трчањем бавим се 20 
година. Пре три године почео сам да се 
бавим триатлоном, до сада сам завршио 
три полу Iron Mana, последњи у Пули пре 
две године. У целокупној припреми свакако 
највише проблема имам са пливачким 
тренинзима јер Вршац и даље нема 
затворени базен тако да када се заврши 
летња сезона, од октобра до априла путујем 
у Панчево. 

Међутим сналажење када су питању 
пливачки тренинзи је права шала у 
поређењу са финансијама које треба 
обезбедити.

- Што се тиче тих ствари ситуација је 
комплексна јер мораш да имаш опрему за 
три спорта. То практично значи да је све 
три пута скупље него за неки други спорт. 
Обавезан си да имаш пливачко одело за 
триатлон, наочаре , капу. Најскупља ставка 
је свакако бицикл. Ја имам скроман тркачки 
бицикл, немам триатлон бицикл који је још 
скупљи а цене достижу чак и до 15.000 евра. 
Патике за трчање свако може да приушти, 
али кад се скупе све три ставке уме тај пакет 
да буде доста скуп. Такође, котизације за 
такмичења су изузетно велике, примера 
ради котизација за Iron Man у Италији 
износила је 600 евра.

Како изгледа сам такмичарски дан?
-  Устајање је било у 4 ујутро да би се 

доручак и припреме обавили на време. 
Старт је био у 7 сати и 30 минута, прва 
дисциплина - пливање. Стаза коју треба 
савладати износила је три километара и 
800 метара, међутим, неопходно је пронаћи 
своје место међу 2.700 учесника, да не би 
дошли у ситуацију да вас брзи прегазе а 
спори ометају. Стао сам у групу пливача 
који имају време отприлике од 1 сат 20 
минута до 1 сат 30 минута. Планирао сам да 
пливање завршим за око 1 сат и 25 минута. 
Пливало се два круга, први 2.100 метара а 
други нешто краћи 1700 метара. Први пут 
сам се сусрео са тзв. аустралијским излазом, 

кад завршиш први круг излазиш из воде и 
трчиш око банера и одмах улазиш у воду 
и настављаш други круг пливања. Сви 
који ме прате знају да ми је ово најслабија 
дисциплина,пливам и даље прсно, што 
је потпуно сулудо , али ми краул никако 
не иде, радим на усавршавању, али није 
то то. Међутим, десило се нешто чиме 
сам и себе изненадио. Поправио сам свој 
најбољи пливачки резултат и пливао чак 12 
минута боље од очекиваног. Тако сам прву 

дисциплину завршио за сат и 13 минута.. То 
је код мене повећало дозу адреналина уочи 
бициклизма где ме је чекала стаза дужине 
180 километара.

Како изгледа прелаз са једне 
дисциплине на другу? 

- Док трчиш ка бициклу, са себе, успут, 
скидаш пливачко одело, пакујеш га у кесу 
предвиђено за то, кесу бацаш у такмичарски 
контејнер са својим бројем да би касније 
могао да је преузмеш. Узимаш бицикл и 
са њим рукама трчиш 500 метара да би 
дошао до стазе. План је био, у договору са 
тренером, да пратим пулс.  Иначе мој тренер, 
Владимир Савић из Панчева, државни 
рекордер у дугом триатлону једини је 
двоструки учесник светског првенства 
из Србије. Чекала нас је велика врућина, 
сигурно 30 степени, организатори су нам 
помињали да се добро хидрирамо јер у 
супротном може бити јако опасно. Спремио 
сам боцу са концентратом Витарга а у другој 
боци имао сам само воду да тај суплемент 
разблажим. Међутим, направио сам велику 
грешку, концентрат је био прејак. У првих 90 

километара није било никаквих проблема, 
одвезао сам их без грешке. Када сам ушао 
у други круг од 90 километара почели су 
да се јављају проблеми. Негде око десетог 
километра другог круга  кренула је озбиљна 
мучнина.Облио  ме хладан зној, није ми 
било добро, смучили су ми се гелови, 
енергетске чоколадице и витарго које сам 
узимао. У једном тренутку склонио сам се 
са стране и држао се за стомак. Помислио 
сам, ако повратим то ће бити крај трке. 
Изгубићу електролите и неће постојати ни 
могућност да завршим трку. Упркос  томе 
што ми је било јако лоше наставио сам, 
смањио драстично темпо, али сам после 
извесног времена опет морао да станем. 
Хитна помоћ је пролазила поред мене, а ја 
сам глумио да се умивам, јер да су видели да 
ми је лоше, било би готово. Спаковали би ме 
у кола и одвезли у амбуланту. 

Како сте успели да превазђете ту 
агонију?

- Поново сам се на бицкл  а осећао се 
ужасно. Једва сам окретао педале, нисам 
могао да верујем да ми се то дешава. За пар 
километара чекао ме ме озбиљан успон 

у другом кругу, а ја сам једва возио по 
равном. Опет сам морао да станем, крио се 
у жбуну од кола хитне помоћи. Једноставно 
речено, распадао сам се. Мучнина је 
постала неподношљива. Покушавао сам на 
силу да повраћам, није ишло. Умио сам се и 
опет наставио. Размишљао сам, и да неким 
чудом довезем до циља, следи цео маратон.

Успон је ипак био савладан?
- Јесте, а савладао сам га - пешке гурајући 

бицикл. После тога сам се спуштао низ 
брдо, хладио ме мало ветар, пријало ми је. 

Мучнина не само да није попуштала већ је 
постала неподношљива. Гледао сам хитну 
помоћ, желео сам да их зовем јер нисам 
могао даље. Покушао сам да истеглим 
ноге, јер ме управо ухватио страшан грч. 
Десну ногу нисам осећао. У глави ми је 
била помисао да без једне ноге и са том 
мучнином, немам шта да тражим даље. У 
том тренутку сетио сам се своја три анђела 
која верују у мене да ја то могу. Сео сам 
поново на бицикл и кренуо лагано да возим 
само левом ногом. Не знам како сам окретао 
педале, али окретао сам их. Срећом, грч је 
касније почео да попушта па сам помало 
вртео и том ногом. Опет сам стао. Кад бих 
повратио све би било боље,али не иде. 
Ветар је тада појачано дувао у прса, нисам 
могао да верујем да ме и то сналази. Кад 
сам дошао до окрета моја супруга Даца 
ме чекала јако забринута. Питала ме шта 
је било. Ја глумим: “Ма ништа, неки грч ме 
ухватио, биће то ок.” А ја не осећам своје 
тело. Оставио сам бицикл и кренуо на 
трчање. Још “само” маратон. Али како?

Звучи нестварно да сте у таквом стању 
истрчали још 42 километра.

- Срећа је била да сам успео да се довучем 
до станице са окрепом и одмах отишао у 
тоалет. Душу сам испустио повраћајући. Све 
ми се смучило, умио сам се и покушао да 
кренем даље. Ипак, болови у стомаку нису 
престали, поливао сам се водом, шетао, 
скоро пузао, али сада баш у инат нисам 
хтео да одустанем. На следећој станици са 
окрепом учинио сам исто у тоалету. Изгубио 
сам силне електролите повраћајући, 
али није било другог начина да смањим 
мучнину. Супруга ме бодрила поред стазе, ја 
сам трчао шепајући, исцрпљен до крајњих 
граница, али нисам одустао. Касније нисам 
имао ни шта да повраћам, јер, сем мало 
воде и изотоника, нисам ништа ни уносио. 
Поцепао сам грло од напињања. Ипак, уз 
крајње напоре, потрошивши и задњи атом 
снаге, издржао сам до краја и ушао у циљ. 
Тог тренутка постао сам Iron Man.

Био је то читав дан на стази.
- Да, скоро читав дан. Од 7:30 ујутро па 

до дубоко у ноћ, нешто после 23 часа када 
сам ушао у циљ. Заборавио сам да истакнем 
да је поред стазе било пуно људи који су 
навијали за нас. Лепо је било видети, те 
људе, махом мештане који су сво време 

били уз нас и подржавали нас. Све у свему, 
невероватно искуство. 

Да ли би га поновили?
- Мало је ово предугачко. Права мера је 

ипак полумаратон где су све стазе дупло 
краће. Али и за то је неопходан фанатизам 
у припреми;  устајање у 5 ујутру да би 
доручковао у 5:30, у 6 кренуо  на тренинг да 
би се до подне вратио. Пре самог наступа 
имао сам 50 дана тренинга без паузе ни 
једног јединог дана. Недељно сам имао 
између 9-10 тренинга. 

Постоји ли још нека сатисфакција за 
такмичаре осим осећаја да сте учинили 
оно што се обичном човеку чини 
немогућим?

-Наградни фонд је велики, али 
је практично намењен искључиво 
професионалцима. Нама аматерима 
задовољство представља померање 
сопствених граница. Ако имате у виду да 
сам ја стазу прешао за више од 16 сати, 
рећи ћу вам да су времена професионалаца 
сасвим друга димензија и да се крећу око 
9 сати. Најбоље време икада остварено 
је 7 сати и 40 минута што је у практично у 
домену научне фантастике. Такмичимо се 
по групама, наравно говорим о аматерима. 
Ја сам био у групи 40-44 године, најбоље 
године су 35-39. То су најбољи такмичари. 
Најстарији такмичар у Италији била је је 
жена са 83 године живота.

Б.Ј.

ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ТЕШКОГ РАДА, ТРЕНИНЗИ КАКВЕ НИКАДА У ЖИВОТУ НИСАМ РАДИО, СВЕ ТО ДА БИХ БИО 
ДОСТОЈАН ИЗАЗОВА КОЈИ СУ МНОГИ ПРИХВАТИЛИ, А СВЕГА 60 ЉУДИ У СРБИЈИ САВЛАДАЛО

КРИСТИФОР МАНЧУ: 
ЈА САМ ГВОЗДЕНИ ЧОВЕК !

Кристифор Манчу остварио је један од највећих подвига не само 
када је у питању спортско надметање већ и када говоримо о самим 
границама људских могућности. Вршачки спортски рекреативац 

недавно је у Италији, у градићу Червиа, учествовао на чувеном 
такмичењу “Гвоздени човек” (Iron Man) и успео да заврши триатлон који 
се састоји од 3,8 километара пливања, 180 километара вожње бициклом 
и тркачки маратон у дужини од 42 километара. Наравно, све то једно 
за другим, без паузе и предаха. Какав је подвиг у питању најефектније 
се може дочарати уколико се ова дисциплина упореди са олимпијским 
триатлоном који се састоји од “свега” 1.500 метара пливања, 40 
километара бициклизма и 10 километара трчања. Такође, ише је него 
речит податак да је Iron Man триатлон за 40 година његовог постојања 
завршило само 60 људи из Србије. Како се Кристифор Манчу припремио за 
овај истински подвиг?

 
Ево сам ја - Кристор Манчу, испред 

табле са именима финишера 

Осмех само на почетку бициклистиче стазе

Надљудски напор за крај маратона

Првилегија посебних: Медаља Iза 
финишере триатлона Iron Man
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 Као и ранијих година, Црвени крст Вршац 
укључио се у обележавање Дечје недеље низом 
активности у које су били укључени вршачки 
малишани, у периоду од 1. до 7. октобра. 

-У  великој сали Хемијско - медицинске 
школе, волонтери Црвеног крста Вршац 
су, након песме, рецитала, игре и вежбања, 
показали малишанима из свих основних 
школа са територије Града Вршца како да се 
снађу у одређеним ситуацијама, објашњава 
Сузана Цветановић, секретар Црвеног крста 
Вршац. Волонтери су им показали како 
својим другарима могу указати прву помоћ у 
одређеним ситуацијама када позив лекара није 
потребан. Деца су се интерактивно укључила у 
вежбу и показала велику заинтересованост за 
укључивање у волонтерски рад организације 
Црвеног крста.

У оквиру Дечје недеље, Црвени крст 
Вршац је организовао  трку-шетњу за срећније 

детињство, у петак  5. октобра. 
- Скуп је био код Центра Миленијум, 

а завршетак шетње на вршачком брегу, код 
Видиковца где смо деци поделили слаткише, 
освежење  и  приручник како се понашати у 
саобраћају, истиче Цветановићева. Трка-шетња 
била је под слоганом “Имамо циљ-дођи на старт 
“. Имала је, пре свега, хуманитарни карактер, а 
не такмичарски значај. Трка је организована 
са циљем да подстакне хуманост, здрав начин 
живота и волонтерски рад.

Према речима секретара вршачког Црвеног 
крста, током Дечје недеље представници 
ове хуманитарне организације посетили су 
породице са двоје или више деце, врло лошег 
материјалног стања. Том приликом поделили 
су им дечју гардеробу, пригодну за долазеће 
хладне дане,  као и играчке и слаткише.

Ј.Е.

КУЛТУРА

Пајино дело Вршачки триптихон је загонетна 
порука. Триптихон је метафора човека са 
крилима, то је мера естетске логике, биолошке 

математике, мера нас самих. 
Триптихон се посматра са некакве  оптичке 

даљине, кад се слика једног илузионистичког 

сликарства стопи и уместо потеза флека, 
апстракције, видимо оно што можемо да 
препознамо, јер смо за то тренирани.

Кад се изгуби слика на тв екрану и он само 
трепери и шушти, нас ухвати паника, тражимо 
да се врати јасна, сигурна слика, а ни не знамо 
да је то треперење и шуштање глас давног 
космоса из праскозорја читаве васељене 
који је дошао до нас после десетак милијарди 
година. Кога брига за тај далеки поздрав 
из времена зачећа васионе, као што нас не  
интересује сама структура Пајиног Триптихон. 
Кад му се приближимо видимо намазе боја, 
разне структуре, пасте, лазура, неко спонтано 
искуство апстракције акционог сликарства 
и енформала давно пре него што нас је то у 
уметности снашло.

Они који су сликали много касније и открили 
енформел, апстракцију, акционо сликарство, 
концепт, нису нам дали прилику да се 
удаљавањем од њихових остварења остваримо 
и као бића разума и логике.  Сликарство 
несигурности родило се у првом тренутку да 
нас припреми на доба у коме се све љуља, све 
растаче. 

Небо изнад призора Пајиног Триптихона 
трепери. Атомизирано је као тачкица на нашем 
прозору у свет, тв екрану. То је Пајин омаж тада 
рођеном поентилистичком сликарству, али 
и чиста филозофија како се треперави прах, 
устрептали ваздух, згушњава и постаје  облик 
католичке цркве, Крста и зграда, да би одсјај 
са лица из вреве трга лагано, креативно добио 
јасну форму два човека у првом плану који стоје 
на запеченој земљи која и сама нестаје и тече 
ван рама платна као филозофија пролазности и 
Пајине максиме:“Овај живот је само сан и сен“.

Паја Јовановић није сликао великане који 
могу да падну, већ људе који напросто не могу  
да падну јер стоје на својим ногама а не на туђој 
милости или привилегији.

Томислав Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (3)

ТРИПТИХОН О СЛИКАРСТВУ

Представници Ђачког парламента вршачких 
основних школа били су гости градске власти, 
у свечаној сали Скупштине Града Вршца. Реч је 
о већ традиционалној посети, организованој 
поводом Дечје недеље.

Основце су примили представници вршачке 
власти Андријана Максимовић, заменица 
председника Скупштине града, као и чланови 
Градског већа Татјана Николић, задужена 
за здравство и социјалну заштиту и Вељко 
Стојановић коме припада ресор образовања. 

Заменица председника Скупштине 
Максимовић упознала је младе парламентарце 
са начином функционисања градске Скупштине, 

а чланови Већа говорили су о активностима у 
својим ресорима и о раду служби Града Вршца.

Парламентарци основци имали су прилику 
да се упознају са правима која деца и млади могу 
да остваре у градским институцијама, посебно у 
области своје заштите. 

Након дружења и пријатног разговора, 
млади гости су обишли простор Градске куће. 
Домаћини су се потрудили да им подробно 
одговре на бројна питања која су им упутили 
представници Ђачког парламента вршачких 
основних школа.

Ј.Е.

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ ЦРВЕНИ КРСТ ОРГАНИЗОВАО БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ

ДРУЖЕЊЕ СА ВРШАЧКИМ МАЛИШАНИМА

У ОКВИРУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ У ПОСЕТИ ГРАДСКОЈ ВЛАСТИ

Градска библиотека је у сарадњи са вртићима 
и основним школама организовала богат 
програм поводом обележавања Дечије недеље 
од 1. до 7. октобра. Ове године, Дечија недеља се 
обележава под слоганом „Моје право да живим 
срећно и здраво“ (за одрастање без насиља). 

У програму су учествовали вртићи „Бубамара“, 
„Колибри“, „Лептирић“ и „Плави чуперак“, 
основне школе „Вук Караџић“ и „Јован Стерија 
Поповић“. Библиотекари и књижничари су 
малишанима приближили своје богате фондове 
књига, пре свега књига за децу, док су се ученици 
виших разреда упознали са историјатом 
библиотеке, али и обрадом публикација, као 
и коришћењем електронског каталога. Тако је 

будућим истраживачима представљен рад свих 
одељења, фондови монографских и серијских 
публикација, некњижне грађе у виду мапа, 
фотографија и разгледница. 

Градска библиотека Вршац и библиотека 
„Параквад“ су поводом Дечије недеље 
организовале и књижевни наступ библиотекарке 
Јасне Крсмановић у основној школи „Јелена 
Варјашки“. 

У сарадњи са атељеом „Морариу“ 
организована је и радионица за израду 
букмаркера, при чему су ученици основних 
школа показали своју креативност цртајући 
мотиве знаменитости града Вршца. 

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОБЕЛЕЖЕНА ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

ВРШАЧКИ МАЛИШАНИ У ПОСЕТИ СВЕТУ КЊИГА 
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

У Градском музеју Вршац одржана 
је манифестација „Булевар женских 
тајни“ телевизијских водитељки 
Весне Дедић и Сање Маринковић. 
Водитељке су манифестацију која 
је последњих месеци обишла 
двадесетак градова осмислиле са 
идејом да њихове гледаљке „добију 
праву информацију и као мајке, и као 
жене од каријере, и као жене које 
желе да буду привлачне супротном 
полу, да буду добре и лепе и себи и 
другима“. 

Весна Дедић наглашава да је 
контакт са гледатељкама широм 
Србије који им је ова манифестација 
омогућила, права прилика за размену 
искустава у интимној атмосфери без 
телевизијских камера. 

- Контакт очи у очи је много 
више фер него онај преко папира и 
путем камере, топлији је и нежнији, 

а са друге стране када нема камера 
онда смо и Сања и ја опуштеније и 
искреније – рекла је Весна Дедић. 

Како су ауторке истакле, „Булевар 
женских тајни“ слави женску 
иницијативу и верује да долази век 
жена у Србији. 

- Надамо се да ћемо Весна и ја, 
као и наше успешне гошће, бити 
инспирација женама које посете 
наше радионице да креирају 
најбољу верзију себе – рекла је Сања 
Маринковић. 

„Булевар женских тајни“ у Вршцу 
је одржан уз подршку локалне 
самоуправе а домаћин посетиоцима 
уз познате водитељке била је и 
градоначелница Вршца Драгана 
Митровић. Манифестацији у 
Градском музеју присуствовало је око 
200 Вршчанки. 

„БУЛЕВАР ЖЕНСКИХ ТАЈНИ“ ОДРЖАН У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ 

ВРШЧАНКЕ СЕ ДРУЖИЛЕ СА ПОЗНАТИМ ТВ ЛИЦИМА  

У понедељак је у „Салону код Порте“ одржано 
предавање на тему „Исто и различито: интеррелигијски 
дијалог у савременом друштву“. У вечери су учествовали 
антрополошкиња др Александра Ђурић Миловановић и 
историчар др Мирча Маран, уз видео укључење специјалног 
госта из САД-а професора др Паула Мојзеса. 

- Религија је веома сложен феномен. Потребно је много 
времена, искуства и дубљег разумевања да би се ушло у 
суштину онога што се данас назива интеррелигијски дијалог 
и да би се разумео религијски плурализам у свету у којем 
живимо. Као што на глобалном нивоу готово да не постоје 
моноетничке државе, не постоје ни моноконфесионалне 
државе. Да бисмо разумели шта та плуралност носи са собом, 
потребно је одређено знање, сазнање и разумевање – рекла 
је др Александра Ђурић Миловановић. 

- Када су у прошлости различите верске заједнице 
долазиле у додир једна са другом, тај додир је увек 
потенцирао њихове различитости, које су се доживљавале 
као нешто непожељно. Данас се ипак може говорити о 
једном великом таласу промена на боље – истакао је др Паул 
Мојзес. 

Др Мирча Маран говорио је о румунским верским 
заједницама у Банату, њиховим међусобним сличностима и 
разликама. 

Др Александра Ђурић Миловановић је доктор 
етнолошких и антрополошких наука и научни сарадник 
Балканолошког института САНУ из Београда. Од 2018. године 
сарадник је Међународног центра за интеррелигијски и 
интеркултурни дијалог КАИЦИИД из Беча. Била је гостујући 
предавач на Универзитету у Корку (Ирска) током 2017. 

године. Учествовала је на бројним научним конференцијама у 
земљи и иностранству и објавила научне радове на српском, 
енглеском, руском и румунском језику. Научна интересовања 
су јој етничке и верске заједнице у Европи, интеррелигијски 
дијалог, миграције. Објавила је две монографије, преко 30 
научних радова и приредила један међународни зборник 
радова. 

Др Мирча Маран, историчар, професор је на Високој школи 
струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу. 
Шеф је Катедре за филозофију и друштвене науке у оквиру 

ове установе. Укључен је у бројне домаће и међународне 
пројекте, учесник је бројних научних скупова и семинара у 
земљи и иностранству. Објавио је већи број монографија, 
као самосталан аутор или коаутор. Истовремено је објавио 
низ студија из области историје, педагогије, антропологије у 
стручним и научним часописима. У области преводилачког 
рада бави се превођењем уџбеника, монографија и научних 
студија са румунског на српски језик и обрнуто. Бави се 
историјом Румуна у Банату, румунско-српским односима, 
проблемима интеркултурализма. Добитник је награде 
„Култура без граница“ на Међународном сајму књига у 
Клужу – Румунија (2015) и награде „Андреј Мурешан“ (2018) 
за остварења у области историографије. Председник је 
удружења „Центар за банатске студије“ из Вршца. 

Др Паул Мојзес је професор емеритус религијских студија 
и бивши декан на Росемонт колеџу у Пенсилванији. Рођен је 
у Југославији и емигрирао у САД 1957. године. Завршио је 
гимназију у Новом Саду, студирао је две године на Правном 
факултету Универзитета у Београду, дипломирао на колеџу 
у Флориди и докторирао на Бостонском универзитету. Био 
је и ванредни професор на предмету “Холокауст и геноцид” 
у Њу Џерзију. Др Мојзес је коуредник часописа посвећеног 
екуменизму и оснивач и уредник научног часописа о 
реллигијама источне Европе. Аутор је шест и уредник 
седамнаест књига, као и писац преко сто поглавља и 
чланака у разним књигама и научним рефератима. Бивши је 
председник организације која окупља хришћанске религије 
источне Европе и члан Европског форума Националног 
савета цркава у Америци. Члан је Уједињене методистичке 
цркве. 

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

„ИНТЕРРЕЛИГИЈСКИ ДИЈАЛОГ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ“   

КУД “Грозд” Вршац врши упис нових чланова “Дођи и ти да играш са 
нама”. Упис је четвртком и петком од 18:30 до 20:30. Такође и рекреативна 
група (Старији од 30 година) врши упис нових чланова уторком и недељом 
од 20:00 до 21:00 у сали МЗ “ Живе Јовановић”. Контакт телефон 065/37-97-
379.

КУД “ГРОЗД” УПИСУЈЕ НОВЕ ЧЛАНОВЕ

ДОЂИ И ТИ ДА ИГРАШ СА НАМА
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Удружење љубитеља старина „Феликс Милекер“ 
је 2014. године у сарадњи са Домом омладине, 
Природњачким друштвом „Геа“ и Туристичком 
организацијом општине Вршац организовало 
изложбу под називом „Природа као вајар“. Један 
од аутора је био и Драгољуб Ташлић, дугогодишњи 
новинар и уредник “Вршачке куле”, пулициста и 
истраживач историје града под Кулом, који је први 
скренуо пажњу шире јавности на антропоморфне 
и зооморфне ликове на Вршачким планинама. 
Иако Драгољуб Ташлић више није са нама, његов 
заразни ентузијазам је оставио трага на неколицину 
заљубљеника у природу који на Вршачке планине 
више не иду без фото-апарата, не би ли „ухватили“ 
скривене ликове поред пута; ово су неке од 
њихових фотографија:

1.Чувар стазе у близини Клуба екстремних 
спортова Изазов

2. Десни профил стене Турска глава

3. Леви профил стене Турска глава

4. Див посматра град

5. Мргуд

6. Намигуша

7. Стене ајкула

8. Уснули пас

9. Голуб

10. Горила

11. Индијанац поред пута

12. Ликови у близини риклијанерског дома

13. Краљ

14. Зец

ФОТОРЕПОРТАЖА

НА ТРАГУ ИЗЛОЖБЕ ФОТОГРАФИЈА АНТРОПОМОРФНИХ И ЗООМОРФНИХ СТЕНА ДРАГОЉУБА ТАШЛИЋА

1

6 2 13
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НА ТРАГУ ИЗЛОЖБЕ ФОТОГРАФИЈА АНТРОПОМОРФНИХ И ЗООМОРФНИХ СТЕНА ДРАГОЉУБА ТАШЛИЋА
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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У оквиру 51. Међународног сајма 
туризма, на Новосадском сајму 
Привредна комора Војводине (ПКВ), 
на свом штанду угостила је пословне 
партнере из регионалних привредних 
комора и привреднике из Хрватске, 
Републике Српске, Румуније и 
Словеније, који су представљали 
своју туристичку понуду.

„Жеља нам је да се сарадња коју 
смо успоставили са коморским 
системом у региону, одрази на 
успостављање, пре свега, пословне 
сарадње у области привреде и 
повезивању привредних субјеката“, 
рекао је председник ПКВ  Бошко 
Вучуревић.

Другог дана Сајма,ПКВ је 
организовала пословне сусрете 
и билатералне разговоре са 
туроператорима, односно агенција 
које имају лиценцу и које могу бити 
организатори путовања у земљи и 
иностранству,заинтересованим за 
креирање туристичких програма за 
ове регионе.

„Билатерални сусрети били су 
изузетно успешни. Склопљени су и 
неки уговори за продају хотелских 
капацитета за зимску туристичку 
сезону са Олимпијским центром 
Јахорина и са хотелима из  Ријеке“, 
истакла је виши самостални стручни 
сарадник у Удружењу услуга 
ПКВДрагица Самарџић.

Током Сајма, промовисана је 

књига„Вјерски објекти националних 
мањина Републике Српске“, а одржана 
је и гастро презентација и дегустација 
производа Ливач – сир трапист 
фрањевачког самостана Марија 
Звијезда и презентација домаћих 

ракија и вина привредних субјеката 
са територије Лакташа у организацији 
Туристичке организације Лакташи, 
Република Српска, а ПКВ је ставила 
акценат на промоцију сеоског 
туризма у Војводини, у оквиру чега 

се представила и етно кућа „Тошина 
кућа“ из Јарка.

ПКВ ће све овакве примере у 
Војводини промовисати и пружити 
подршку у повезивању са свим 
туроператорима из региона. 

ПРиВРеднА КомоРА ВојВодине, зАједно сА ПосЛоВним 
ПАРтнеРимА из РегионА, нА 51. МЕђунАродноМ сАјМу ТуризМА
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс двоипособна стана 

у Вршцу, 67m2 и 76m2 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 спратну кућу са гаражом са плацем 
700 m². Тел. 831-631 и 064/285-862

Продајем кућу у Борачкој улици, приземље и 
два спрата, вода, струја, канализација, укљижена, 
200 m², плац 5 ари или мењам за Београд или 
Нови Сад. Тел. 064/038-37-57

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

Продаје се приземна кућа од 120 m², на плацу 
од 7 ари са улазом из две  улице Копаоничке и 
Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и 069/333-60-30

Продајем пољопривредно земљиште КО 
Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр. 7893, друга 
класа, 76 ари и 28m², КО Уљма потез „Велика 
бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа класа, 57 ари 
и 55m², КО Павлиш потез „Белуцае“ пар. бр. 1452, 
друга класа, 74 ари и 98m². Тел. 062/133-09-79

На продају кућа у центру града, одмах 
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел. 
060/030-21-11

Продајем кућу, Скадарска 66. Стамбени 
простор од 140 m², помоћне просторије 45 m² у 
другом дворишту, башта, плин, канализација.Тел. 
063/852-33-99

Продајем стан од 46 m² 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 m², плац 5 ари, 
вода, гас, струја, канализација, укњижено. Тел. 
064/897-46-35

На продају спратна кућа на плацу од 700 m². 
Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62

Продајем стан 43 m² у центру Вршца, 
реновиран, Тел. 833-478

На продају два хектара земље у Великом 
Средишту. Земља се налази близу карауле. Тел. 
065/88-37-420

 Продајем једнособни стан у центру 
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило, тераса) 
Хитно. Тел. 064/23-55-436. Продајем једнособан 
стан 43m², приземље, средина, Архитекте 
Брашована 8/2. Тел. 805-095

У Јанову на продају две куће једна до друге 
са плацом. Једна је кућа са струјом, водом, 
подрумом 64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са 
воћњаком, лешником, виноградом. Друга је 
викендица са плацом око 3.000 m². Тел. 065/33-
55-343

Купујем стан од 60 до 70 m², предност 
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74 

Продајем кућу у Југ Богдана, електрични 
шпорет, плински решо, кухињске елементе, 
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени регал. 
Тел. 064/186-52-44 

Купујем кућу или једнособан стан. Тел. 
060/16-32-372

Продајем плац на мору Сушћепан код Игала. 
Тел. 063/257-823 

Продајем кућу, изузетно повољно, 
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од центра. 
Стамбени део 77m², плац 438 m², комплетна 
инфраструктура. Одмах усељива и за адаптацију. 
Тел. 062/157-65-80 звати од 18 до 20 часова. 

Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи 
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-62-62 

На продају кућа са сутереном ул. Првомајска 
115/б (преко пута ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/869-
60-13

Продајем 12 ари са виноградарском кућицом 
у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна страна погодно 
за  воће, виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210

Продајем кућу од 53m² са помоћним 
објектима 121m², плин, струја, клима, вода, 
канализација. Тел. 064/007-86-68 

Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко 
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и 
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210

На продају спратна кућа са свом 
инфраструктуром шири део центра. Може 
замена или договор. Тел. 064/280-58-81

Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу, 
приземни са нус просторијама и гаражом, 
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан 
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-40-
00

Купујем два ланца пољопривредног 
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на телефоне 
013/28-39-237 и 064/451-24-75

Продајем кућу у ужем центру града у Улици 
Гаврила Принципа. Тел. 063/308-355 

Продајем кућу на лепом месту код „Виле 
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел. 064/375-
94-59 

Продајем кућу са две стамбене целине 
у Скадарској 42. Паркет, парно, клима. Тел. 
064/917-47-77

Плац иза планинарског дома „Широко било“ 
погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак, 
ширина плаца 10 метара дужина 108метара. На 
плацу су дрва (липа и багрем), пролази струја и 
вода. Тел. 062/873-11-35

Продајем кућу, почетак Борачке улице, три 
нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска канализација, 
вода, гас, 2 струјомера, или мењам за некретнину 
у Београду или Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.

Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м 
од чврстог материјала, подигнута на пашњаку 
6. класе у површини од 10 ари, уписана у КО 
Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред насеља 
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.

На продају спратна кућа  са свом 
инфраструктуром шири део центра. Може 
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.

На продају викендица, потез Широко било, 
на плацу од 12 ари под воћем, викендица има 
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и 060/5000-854.

Продајем трособан стан 101 m² у центру 
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836-508.

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

На продају двособан стан у Иве 
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751. 

Продајем двособан стан од 65м² у Дворској 
18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 064/494-33-94. 

Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу, 
приземни са нус просторијама и гаражом, 
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан 
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-40-
00

Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца, вода, 
струја, укњижено, Николино поље, Кајтасово. 
Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.

Продајем кућу спратну на Тргу Андрије 

Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици 

Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62 m², стан 

је  у приземљу, врло повољно Тел. 063/85-245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Мењам кућу за стан у улици Иве 

Милитуновића 216 Вршац, кућа има 60 м²на 
плацу од 5 ари, тел013/807-809

Продајем спратну кућу, гаража, на плацу 
од 700 m2, може замена и за двособан или 
једнособан стан са централним грејањем, први 
или  други спрат у близини центра града. Тел. 
064/280-58-62 и 837-631.

Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за 
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/294-
11-61.

Продајем  кућу на селу 30 км од Вршца, са  
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.

Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на 
више локација. Тел. 064/197-90-69. 

Продајем нову недовршену  спратну кућу на 
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел. 
013/ 806-815 и 065-647-36-55.

Продајем два ланца земље потез Јарак, 
поред пруге. Тел 064-124-75-57.

Продајем стан 35 m², Радничка 4. Тел. 063/878-
90-67. 

Продајем плац на брегу, Горанска улица 1000 
m², комплет инфраструктура са предивним 
погледом на град, правилног облика. Тел. 
060/325-60-70.

На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/655-
23-01

На продају двособан стан, одлична локација, 
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом 
на улаз у позориште. Тел. 063/74-04-088.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Ексклузивни локал у строгом центру Вршца, 

97m2, 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 једнособан намештен стан у центру, 
има централно грејање, интернет, кабловску. Тел. 
060/350-30-60 

Издајем стан у Хемограду, 50 m² комплетно 
намештен! Слободан од 15. априла. Цена 100€  
плус трошкови. Тел. 064/823-93-13 

Потребна гарсоњера у Новом Саду за две 
студенткиње. Понуде доставити на телефон 064-
66 58 849 или 013- 830 -571 

Издајем двособан намештен стан у Београду, 
у близини Маракане. Тел. 062/403-127 

Издајем двособан намештен стан у близини 
ВМА у Београду. Тел. 062/403-127 

Издајем намештен, потпуно опремљен, 
трособан стан на одличној локацији у Београду 
(код Сава Центра) Тел. 064/246-08-32 

Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у 
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76 

Издајем стан у кући, почетак Борачке улице, 
засебан улаз, засебан струјомер, озбиљном 
брачном пару. Тел. 064/038-37-57 и 011/2676-826.

Издајем намештен стан у Београду, у близини 
ТВ Пинк. Тел. 062/403-127.

Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза 
Педагошке академије, повољно, згодно за 
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.

Издајем гарсоњеру на Војничком тргу од 1. 
јуна, није намештена. Тел. 064/122-61-29.

Дворишни једнособан стан за издавањеможе 
самица или брачни пар. Све је посебно без газде. 
Тел. 061/723-93-59 или 013/807-337.

Издаје се потпуно намештен стан у Београду 
(Мирјево), са терасом, 28м²(кабловска, интернет) 
звати после 17х. Тел. 062-30-20-20.

Издајем једнособан намештен стан, све 
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел. 
060/5805-192 или 805-192.

Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56-
205 и 064/42-68-229.

Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан 
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном 
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.

Издајем потпуно намештену гарсоњеру у 
Београду, код Ботаничке баште, за студенте. Тел. 
064/23-53-130.

Издајем намештену собу у центру града, 
погодну за ученицу- студенткињу, са централним 
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285

Издајем четворособни стан у ул. Милоша 
Црњанског 6, 1. спрат, полунамештен. Тел. 
063/853-64-29.

Издајем двоипособан стан у Београду, 
Вождовац, насеље Степа Степановић, први 
спрат, комплетно намештен, погодан за студенте.
Тел: 063/833-8440

Издајем намештен, потпуно опремљен, 
трособан стан на одличној локацији у Београду 
(код Сава центра).Тел: 064/246-0832

Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно 
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 
евра плус трошкови. Тел. 064/823-93-13. 

Издајем једнособан стан у Београду на 
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и 
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова 
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.

Издајем стан за ученике у кући, засебан  улаз. 
Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.

Издајем повољно локал 36 м2, иза Педагошке 
академије, погодан за занатлије, продавницу или 
намени по жељи закупца. Тел. 064/170-49-999.

Издајем двособни стан у Београду, у близини 
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел. 
062/403-127.

Издајем  једнособан намештен стан 
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834-
975.

Издајем нов једноипособан стан у Новом 
Београду (Ледине), на дужи период, цена 200 € 
плус комуналије. Одлична веза са Београдом и 
Земуном. Тел. 065/299-78-01.

Издајем нов једнособан намештен стан на 
дужи период, Нови Београд ( Ледине), усељив, 
200€ плус струја. Погодно за пар или две 
студенткиње. Тел. 065/299-78-01.

Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел. 
060/380-51-10.

Канцеларија за издавање центар, приземље, 
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69. 

Радионица за издавање, аутомеханичар – 
електричар итд. Добра локација са паркингом. 
Тел. 064/197-90-69. 

Издајем ненамештен једнособан стан. Тел. 
069/242-1978.

Издајем намештен стан двособан, слободан, 
у Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5. Тел. 013/836-
024 и 060/0836-024.

Издајем намештену собу са употребом 
кухиње и купатила, за студенткињу или 
запослену девојку. Тел. 062/420665 

Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св. 
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.

Издајем двособан полунамештен стан на 
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.

Издајем приземну комплетно сређену кућу 
(двособан стан) са економским двориштем и 
баштом у близини Хемограда. Тел. 063/72-63-877.

Нов локал за издавање П=33м², мали 
санитарни чвор, мала канцеларија и 
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77. Цена 
120 €.  Звати после 16ч. Тел. 063/894-91-63. 

Издајем гаражу у центру града. Тел. 
064/183-00-18.

Издаје се дворишна гарсоњера, 
комуналије одвојене, намештена, 
интернет, кабловска, центар код 
пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25-
995.

Полунамештен двособан стан у ул. 
Хероја Пинкија, комплетно реновиран. 
Погодан за две ученице, студенте или 
брачни пар. Може и ко има део ствари. 
Тел. 063/810-32-28.

РАЗНО 
Продајем оргинал Вилерове гоблене, патике 

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кауч, бицикл, хармонику, пећ на 
дрва, фрижидер, судоперу, писаћу машину, веш 
машину, ауто приколицу, зимске ауто гуме. Тел. 
063/275-986 

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 ракију од кајсије, шљиве, грожђа и 
од виноградарске брескве. Тел. 065/2-579-100.

Дводелна судопера, комбиновани креденац 
за трпезарију мали прозор са шалоном (60х60), 
кауч, два сточића за телевизор, комода за 
постељину. Тел. 061/18-44-316.

Продајем телевизор „Самсунг“ цена по 
договору. Тел. 065/571-50-14 или 013/835-105.

Продајем кровни носач за кола, буре за нафту 
од 200 литара, хеклане столњаке за астал.  Tel. 
837-124.

Продајем дечија колица, тепих стазу, бојлер 
„Тики“, цреп. Тел. 069/869-63-71.

Продајем : 4 кауча, сто са 4 фотеље, ормане 
за одела, комп. Сто, комоду, тепихе, пл. шпорет, 
2 витрине, машину за шивење, веш машину. Тел. 
013/834-891.

Пекарска пећ за продају. Тел. 064/197-90-69.
Продајем очувану тракторску приколицу, 

марке „ Ердевик“, тип. 3,3т. Тел. 064/844-27-72
Продајем хармонику, мотор томос, сто и 

столице, огледало са ормарићима за купатило, 
туш кабину, хармоника врата, витафон и решо на 
плин. Тел. 065/803-16-06.

Продајем шалоне 140х140, шалони 220х140, 
прозор са вакум стаклом 60х60, прозор 80х60 са 
шалоном, тучану каду 90х90. Тел. 064/121-62-62.

Осб плоче за подашчавање кровова, цена 296 
дин м2.Превоз на адресу купца.Тел.062-437-236

Продајем 12 ари са виноградарском кућицом 
у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна страна погодно 
за  воће, виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210.

Продајем 60 ари на  брегу потез „Павлишко 
брдо“ погодно за виноград и воћњак као о 
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210.

Продајем зидну панел грејалицу на струју. 
Цена 3.000. тел. 060/740-12-10.

Продајем фотељу, лежај, шиваћу машину, 
дрвени регал, плински решо, електрични шпорет 
комбиновани и кухињске елементе. Тел. 064/186-
52-44. 

Купујем половну, исправну мешалицу за 
бетон. Тел. 013/401-210 и 060/74-01-210. 

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

Продајем четири бицикла брзинца, три пони 
бицикла, кућу у Југ Богдана 48, веш машину, 
фрижидер, корпу за мерење свиња, ауто 
приколицу. Тел. 013-28-32-536.

Продајем шпорет на дрва, тучану пећ на дрва 
„Крека-весо“. Повољно. Тел. 065/878-44-10.

Продајем потпуно нов котао на чврсто гориво 
са косим ложиштем 25kw „УНИКО“ Ковачица, 
плус пумпа. Под гаранцијом је. Тел. 062/80-46-504.

На продају цвеће лале, већу и мању количину, 
преко 1000 комада  доносим кући. Тел. 013/837-
631 и 064/280-58-62.

За продају веш машина „Горење“ WА60085 
тип, капаццитета 6,5 кг, 5 година стара, цена 
100€, и „Обод“ Цетиње старије производње. Обе 
потпуно исправне, као и машина за сушење веша  
„Електролукс“ Немачка  цена 50 €. Тел. 064/429-
06-14.

Уступам породичну гробницу на 
Православном гробљу у Вршцу – уз договор. Тел. 
013/401-210 и 060/740-12-10.

Продајем кауч, дводелну судоперу, 
трпезаријски орман, комоду за постеqину, мали 
прозор 60х60 са шалоном два ТВ сочића. Тел. 
061/18-44-316.

На продају пећ „Алфа плам“ Врање 7 kw, 
коришћена у добром стању. Цена 60 € . Две ел. 
плафоњерке (руске производње “Иколајн“) Тел. 
064/456-59-19.

Продајем фрижидер, балоне за 
ракију(обучени), кауч, викендицу на ватинском 
путу. Тел. 806-158.

Продајем дечији креветац . Тел 065/540-53-90
Продаје се столарија са вакум стаклом и 

алуминијумским дихтлајснама, столарија је 
половна и дрвена. Продаје се шиваћа машина 
са постољем “Хауман“. Може замена за огревно 
дрво. Тел. 061/111-28-21

Продајем виолину и гоблене (Вилерове). Тел. 
062/32-98-12.

Продајем апарат за циркулацију са свом 
пратећом опремом цена 6.000 дин. Sonic Pep 
20BTE слушни апарат са гаранцијом годину дана 
мало коришћен, цена 10.000 дин. Тел. 060/483-09-
80 или 061/604-96-46.

Биљни мелем „Станил“ против шуљева, оједа 

и знојења ногу.Тел. 065/22-03-44.
Продајем тракторску приколицу марке 

„Ердевик“ тип 3,3 т, двострани кип, резервни 
точак, уредна документација, очувана и 
гаражирана, у Куштиљу. Тел. 021/636-97-26.

На продају бојлер на струју 80 л. Поклањам 
лабрадора,  стар 8 година, вакцинисан, чипован, 
одржаван, због малог простора у дворишту. Тел. 
833-042 и 064/28-05-881. 

Помагала бих старијој особи. Тел. 064/28-80-
347.

Све грађевинске радове (зидање, бетонажа, 
малтерисање, кровне конструкције ...) изводим 
квалитетно и повољно. Тел. 061/265-62-04.

Продаје се скутер piaggio Hexagon 180 цм³, 
веома очуван, 2005. год. гаражиран, црвене боје 
аутомацки мењач, мало прешо, сервис урађен, 
ветробран, наслон за седиште, аларм, церада. 
Хитно! Тел. 064/510-50-66.

Осб плоче за подашчавање кровова,цена 296 
дин м2.Тел.062-437-236

Хитно потребни мајстори за сечу ораха. Тел. 
064/390-62-76.

Hyundai Getz, 2003 годиште, 81120 км прешао. 
Запремина 1341, снага 60,30кw. 1999 еур. Број 
седишта 5. Сива металик, први власник.Тел: 
060/0290-111

На продају луковице лале 8 дин. комад 
и зумбула 5 динара комад, балконска врата 
„Словенијалес“ некоришћена дупло стакло, цена  
40€. Тел. 837-631 и 064/- 280-58-62.

Продајем виљушкар на електро погон.. Tel. 
064/129-73-23.

Кошење траве, одржавање свих травнатих 
површина, крчење дворишта тримером. Тел. 
064/19-55-269.

Продајем 7м² бродског пода. Тел. 060/022-01-
28

Продајем два старинска грађанска 
шифоњера, ораховина, малу фуруницу- краљицу 
пећи, спаваћу собу са трокрилним шифоњером. 
Тел. 833-294 и 061/217-68-26.

Поштена и вредна жена помагала би и 
бринула о старијој женској особи у кући или 
стану. Тел. 064/28-10-216.

Продајем два двокрилна дрвена прозора 
(180х140) „Словенијалес“ и 4 мала дрвена 
прозора 70х50 (60). Цена по договору. Тел. 
064/163-01-18.

На продају палме у саксијамаи стеге за цеви 
металне за скелу. Тел. 837-631 и 064/280-58-62.

Купујем половни фрижидер за кућне потребе. 
Тел. 061/256-23-96.

Вршим поправку плинских бојлера, шпорета, 
решоа и плинских пећи са гаранцијом. Тел. 
063/482-418 и 013/2101-623.

Продајем половни плински бојлер у 
исправном стању(ремонтован комплетно) и 
агрегат за струју  1kw. Тел. 060/08-31-901.

Продајем машин за прање веша „Горење“, 
„Електролукс“ потпуно исправне и у одличном 
стању. Машину за сушење веша. Тел. 061/307-10-
85.

На продају гуме 154х12, 155х13, бицикл „рог“ 
женски, дрвени креветац, плински сат контролни, 
бутан боца пуна 3кг, роштиљ на струју, мушке и 
женске патике и ципеле, точкови 28-86 за бицикл. 
Тел. 064/168-58-94

На продају Голф 4, бензинац. Тел. 064/164-14-
61

На продају Алфа камин на чврсто гориво и 
две палме старе петнаест година. Повољно. Тел. 
063/72-56-205 и 064/42-68-229.

Машина за  млевење јабука и дуња на продају. 
Тел. 063/112-12-70.

Черупаљка за клање пилића са бојлером за 
грејање  воде и левковима за клање. Тел. 063/112-
12-70.

Продајем металну ограду за степенице, 
дужина 4 метра. Тел. 013/807-793 и 063/187-167-3.

Продајем скутер „kiwei“ прешао 10.000 км. Тел. 
064/186-52-44.

Продаје се Opel Astra H, 1.4, 2007. годиште, 
купљена у Србији, Вршцу, регистрација  до јуна  
2019. 132000км Тел: 0600805618

Продајем спољне гуме : 165/65R13 – 2 комада, 
140/80 R13, 175/70 R13 -2 комада, 155/70 R13. Тел. 
064/1865244.

Продајем житну сејалицу 18 реди запрежна 
преправљена за трактор. Сејалица је у Загајици. 
Тел. 065/25-79-100.

Продајме агрегат за струју 1 kw, та пећ(средње 
величине) 4500 kw, цена по договору. Тел. 061-
166-702.

Продајем ловачку пушку Бајкал само са 
дозволом, нов бибер цреп око 400 комада, 
ксенон фарови за А6, угаону гарнитуру имитацију 
коже. Тел. 064/385-8314.

На продају 2 трокрилна прозора, дупла, 
димензије 1,4Х1,6 метара. Вееома повољно.Тел: 
064/598-3898.

На продају Бенџамини, висина 2,5м, питати на 
број тел. 013-806-460.

Продајем ТА пећ 3,5 киловата и плинску пећ 

“7”. Тел. 013/806-068
Продајем виолину и гоблене. Тел. 062/32-98-

12.
Продајем пиштољ „Берета“, први власник, 

очуван, само лицима са дозволом. Буре за нафту 
од 200 л, кровни носач за аутомобил. Тел. 837-124.

На продају нов ТВ Вивакс, лед екран, 109 цм. 
Тел. 063/734-26-09 и 060/734-26-09. 

Продајем  два кауча (2000 и 3000 динара) и 
тепих 2000 дин. Хитно. Тел. 062/32-98-12. 

Продајем орман двокрилан 2 ком, кауч 4 
ком, витрине 2 ком, фотеље 4 ком, комоде 2 ком, 
писаћи сто, плински шпорет, шиваћу машину 
„Багат“, веш машину „Горење“. Тел. 013/834-891 и 
063/760-51-54. 

 Купујем собна дрвена врата, балконска врата 
са две стране квака, металан гелендер- ограда. 
Тел. 069/185-05-65. 

Продајем трокрилни регал дрво са огледалом 
и ципеларник. Цена по договору. Тел. 066/411-
496. 

На продају  пиштољ Т 7,62 само лицима са 
дозволом и трофазни електромотор. Цена по 
договору. Тел. 066/411-496. 

 Продајем плински бојлер и плинску пећ. Тел. 
063/482-418 и 013/861-419. 

Купујем плинске неисправне бојлере због 
делова и плинске пећи. Тел. 013/861-419 и 063/ 
482-418. 

На продају врата собна 3 комада, врло 
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан. Тел. 
064/280-58-81.

Вршим  поправку плинских бојлера, шпорета, 
решоа и плинских пећи. Тел. 063/482-418 и 
861419.

Вршим услужно кошење и одржавање 
травњака и зеленила око окућница и викендица, 
гаранција дугогодишње одржавање зеленила у 
Хемограду. Тел. 013/806-872 и 060/0806-872.

Продајем веома добар цреп „велика 
Кикиндда“ 1350 комада. Цена за све 25.000,00. 
Тел. 061/718-05-87.

Продајем пиштољ Т 7,62 само лицима са 
дозволом. 90 евра.Тел: 066/411-496

Вршим услужно кошење и одржавање 
травњака и зеленила окућница и викендица. 
Гаранција дугогодишње одржавање зеленила у 
Хемограду.Тел: 060/0806-872

Продајем бетонске цеви за ћуприје ф40х100, 4 
комада које су у Загајици. Тел: 065/25-79-100

На продају бренер за варење, роштиљ на 
струју, контролни сат за плин, „рог“ женски 
бицикл,  гуме за „југо“ , „заставу“, „фићу“, гуме 
спољне за бицикл, патике нове бр. 45 и 43, 
рошуле за децу. Тел. 064/168-58-94.

Радила бих и бринула  о старијој женској 
особи, 3-4 сата дневно. Тел. 063/85-24-563.

Потребни су нам часови  математике и физике 
за гимназијалца и основца. Тел. 063/80-125-54.

Продајем трактор фергусон 533 без кабине  и 
сетвоспремач запремине 1,90 корпу за трактор, 
шалоне за прозоре „инлес“ Рибница. Тел. 063/320-
019 

Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач 210 л. 
дечји креветац са мадрацем 1 постељина гратис. 
Тел. 062/600-447 и 826-396.

На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел. 063/733-92-
47.

На продају 2. ТВ пријемника 41х31 и 55х42 
исправни,  бренери за варење, телефони фиксни 
3 ком, радио касетофон 4 ком, кожни кофер, 
усисивач 2 ком, све исправно. Тел. 064/168-58-94.

Потребна жена за помоћ у кући. Тел. 064/168-
58-94

За  продају бутан боца 10л., пуна.  Цена 25 €. 
Тел. 837-631 и 064/285-862.

Продајем цитроен C4, произведен године 
2006., увоз из Немачке 2016.г. 1587 cm³/80 kw /105 
PS,мотор еуро 4, прешао 196.000km, регистрован. 
Тел. 062/1175-59-55.

Продајем врата за фијат крому (пасује и за 
ланчију) и разне делове за исти. Тел. 013/401-210 
и 060/740-12-10.

Косим зелене површине косачицом и 
тримером. Повољно. Тел. 061/65-90-222.

Изводим у шетњу ваше псе, са задовољством 
и пуно љубави. Волим животиње и мислим да су 
нам они добри пријатељи. Нећете погрешити ако 
их мени поверите. Сат времена 200 динара. Тел. 
013/807-873

Продајем Југо 55, регистрован до октобра, 
годиште 2003. у одличном стању, први власник. 
Цена по договору. Тел. 064/128-43-34. 

Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел. 062/18-
365-55.

Продајем петостепени мењач и мотор за југа- 
заставу у врло добром стању. Тел. 064/163-01-18.

На продају фијат пунто 1.2, бензинац, 60 кс, 
клима, прва регистрација март 2003, прешао 
119.000 км, 5 врат. Тел. 064/26-40-857.

Продајем круњач, круни и меље, електрични. 
Тел. 064/128-43-34.

Продајем електрични грил, мало коришћен 
под гаранциојом, лак за коришћење и за 

одржавање. Цена 3.200. Тел. 064/917-47-77 и 
061/609-79-17.

Купујем полице (половне) дрвене и металне, 
самостојеће и зидне (висеће). Тел. 060/740-12-10 
и 013/401-210.

Продајем ТА пећ 3,5 kw. Тел. 063/878-90-67.
На продају кучићи пит бул теријер оштењени 

15. августа 2018.. Тел. 062/111-62-10.
Продајем лимун пун рода, чарона пећ на 

чврсто гориво, термо пећ 6 кw на струју, машина 
за веш „Горење“. Тел. 060/380-51-10. 

Та пећ АЕГ 4,5 кw, агрегат за струју 1 кw 
нов, није ни бензин сипан,сем уља у мотору. 
Тел.061/166-07-02.

Продајем два фикуса, једну шефлеру и два 
Адама. Тел. 805-107.

Поклањам лабрадора једногодишњег, црне 
длаке. Тел. 064/357-325.

Продајем две звучне кутије, цена 1000, и 
лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/609-79-17.

Продајем гуме са фелнама 165х13, анласер, 
бомбину и друге делове за „Аскону“ 1984. год. 
Шпартач за култиватор ИМТ 506 плински бојлер 
некоришћен, делове за „ Фићу 750“ нови. Тел. 
063/74-192-34.

Продајем „мали медитеран  333“ цреп,1700 
комада по цени од 15 динара комад, и 30 каљева 
по цени од 80 динара комад. Тел. 066/374-757. 
Продајем мерцедес 123, 200 д, кадет коцкица, 
плинску пећ Алфа, пећ на чврсто гориво (дрво, 
дрво угаљ), електрични шпорет „Горење“. Тел. 
060/0839-680.

Купујем бетонске стубове  од 2,5 и 3м дужине 
за ограђивање плаца. Тел. 064/662-04-57.

Купујем четири ланца  пољопривредног 
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.

Два ланца земље излаз из града према 
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/197-90-69.

Виљушкар за продају (дизел). Тел. 064/197-90-
69.

Чистокрвни штенци сибирског хаскија, два 
месеца стара, две женке и један мужјак. Тел. 
065/26-25-155 и 065/94-22-224.

Продајем машину за прање веша „Горење“. 
ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.

Продајем универзални круњач , плинску боцу, 
канте за маст, дрвену бурад за ракију и кошнице. 
Тел. 064/25-22-855.

Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке, 1587 
м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км, редовно 
одржаван, регистрован до 14.9.2019. Тел. 062/11-
759-55.

Пластични спојлер-дефлектор за кров 
аутомобила за лакшу вучу и мању потрошњу 
горива. Цена 40 €. Тел. 064/123-17-56.

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

Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62 тетејац, 
први власник, само лицима са дозволом. Цена 
100 €. Тел. 063/894-91-63.

Вршим поправку плинских пећи, бојлера, 
шпорета и решоа, дајем гаранцију за поправку. 
Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

Купујем неисправне плинске бојлере (старе) 
и плинске пећи због делова. Тел. 063/482-418 и 
013/861-419.

Помагала би старијој особи.  Тел. 064/288-03-
47, 013/805-142.

Половна очувана , кована метална ограда за 
гробно место. (2,60х2,40х0,85м) Цена 150 €. Тел 
064/123-17-56.

Два половна, очувана лимена поклопца 
мотора (бубрези) и предњи лимени блатобран 
од Piago „Vespe“  Пх200Е. Цена 100€. Тел 064/123-
17-56.

Нове бокс вреће за тренирање (вишебојне), 
са унутрашње  стране велика појачања, дупло 
дно (33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. Тел 064/123-
17-56.

Полован исправан прозор (80х140цм) 
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло са 
додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€. Тел 
064/123-17-56.

На продају „Симпо“ двосед на развлачење, 
плински решо са три рингле, кварцна грејалица  
сточић за ТВ, дечији бицикл, ТА пећ. Тел. 065/88-
37-420.

На продају Фијат пунто 2004 године, мотор 1,2 
бензин, 60 кс, 5 врата, клима, прешао 180.00км 
кочнице нове, гуме очуване. Тел. 064/26-40-857.

Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван, 2005. 
, гаражиран, црвене боје, ветробран, аутомацки 
мењач, мало прешао, тренутно нерегистрован, 
наслон за седиште, церада. Хитно! Цена 650 €. Тел. 
063/814-11-35.

Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве боје, 
исправан у добром стању, неударан, дизел, 
гаражиран, прешао око 127.000 км, тренутно 
нерегистрован. Хитно! Цена 2.800€. Тел. 064/507-
60-93. 

Агенцији Магибашта 013 потребна чистачица 
за одржавање хигијене у стамбеним зградама у 
насељу Хемоград.Козарачка 14.

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Како жупанијска власт у 
Тамишграду, под управом другог 
поджупана Игњата Мурањија, 
није могла без личне опасности 
вршити своје послове, седиште 
жупанијске администрације 
пренето је, почетком друге 
поовине октобра, у Вршац, 
пошто су најпре сви жупанијски 
чиновници, верни будући 
Мађарима, потајно побегли из 
Тамишграда 1). 

Кад су се ствари овако 
окренуле, мађарска војска у 
Банату, са својим средиштем у 
Вел. Бечкереку, задржала беше 
само једну линију за повратак 
у Бачку, а то је преко Турског 
Бечеја. Вршцу, Белојцркви, 
Бокшану и свима осталим 
немачким 

рударским варошима у 
јужном Банату, које су до сада 
са толико пожртвовања и 
истрајности успешно одбијале 
надмоћне нападаје Срба, 
претила је сада опаност не само 
од ових, већ и од тамишградске 
посаде и романскобанатских 
Граничара. Са три стране 
грозило им је уништење. 

Под таквим приликама, на 
наручито заузимање Кошута, 
у Пешти се хтело одустати од 
Баната, али по савету мађарских 
команданата банатских, Киша и 
Бакоња, ипак је закључено.да се 
Банат и надаље задржи 2).

Држећи, да је Вршац ослабио 
бломберговим одласком 
Срби се почетком октобра 
Панчевачким друмом поново 
приближише вароши у намери 
да је нападну. Већ су били 
сасвим близо. Али после кратке 
борбе, у којој су Срби изгубили 
3 мртва, а 

Мађари ни једнога, брзо 
се повукоше натраг. У првој 
половини октобра Срби су 
крстарили и по коморским 

местима ове околине. Тако су 
више пута нападали немачко 
село Зичидорф, но свагда 
узаман 3). 

Кад је оно 13. септембра 
одбијен српски нападај 
на Турски Бечеј, ђенерао 
Шупљикац обустави офензиву и 
предузме даље организовање, 
наоружање и тактичко 
обучавање своје непотпуне 

убојне силе. Узимајући нека 
узнемиравања кордунске 
линије, идућих седмица Срби 
нису ударали на Мађаре. Већ у 
ово време српска убојна сила 
звала се “австријско-српска 
војска”.

Најважнији догађај са Српске 
стране у овој периоди јесте 
образовање новог логора у 
Алибунару. Посао овај отпочет 
је још крајем октобра. Тада 
је чурушки логор у Бачкој, 
под командом ћ.кр.капетана 
Михајла Јовановића, са своја 
два батаљона 

п е т р о в а р а д и н с к и х 
Граничара (1404 човека) 
и шест топова послат у 
Алибунар, пошто је најпре 
појачан са једним батаљоном 

Петроварадинаца, један 
батаљон немачкобанатских 
граничара и са два топа. Овај 
други Петроварадински пољски 

батаљон замењен је доцније 
Шајкашким батаљоном. Према 
томе, почетком новембра у 
Алибунару је било 4 батаљона 
пешака са 8 топова; а то је 
око 5000 људи. Од ових је 
немачкобанатски батаљон 
са два трифунтовна топа, под 
командом ћ.кр. поручника 
Јефте Барајића, смештен био у 
Карлсдорфу близу Алибунара 
4).

Из вршачки мађарски 
логор, ослабљен одласком 
Бломберговим, такође је 
појачан. Но овај логор ни пре 
тога није седео скрштених 
руку. Када је оно 18. октобра 
тамишградска војска посела 
Чаково, једно одељење 
вршачке војске ноћивало 
је на тамишградском друму 
под ведрим небом да неби 
ћесаревци изненадно дошли.

У ово време Вршац је што се 
боље може утврђен. Тамо, где 
три друма улазе у варош, наиме 
на тамишградском друму покрај 
жељезнице, на панчевачком код 
крста “ Јелене и Константина” 
близу Фришове фабрике 
шпирита а на белоцркванском 
тик испред вароши, подигнути 
су опкопи. У овим опкопима 
навек је стражарило једно 
одељење редовне војске и 
гардиста, а за време опасности 
беше у њима и топова. Сама 
пак варош, управо немачка 
половина, заклоњена је била 
читавим појасом барикада. 
Ове барикаде састојале су се 
из аграђевинског материјала, 
а постављене су биле на крај 
белоцркванског и кутричког 
друма, затим код варошке куће, 
код успенске цркве итд.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (144)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Horváth M.: Mayarország fuggetl, hareza,sv.I. str.528
2 Georg Klapka´s Memoiren, sv. 3 str.62
3Baumann´sche Aufzeichnungen, str,62.

4 Eriebnisse cines k.k. Off ziers im österretchisch-scrhischen Armes Korpa in 
den Jahren 1848 und 1849, Wien, 1851, str. 67,68 i 80.

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

ДЕО I :ГОДИНА 1848.
Прослава конституције 25. марта. - Комешање међу Србима. - Насртај од 17. маја. - Организовање 

народне гарде. - Организовање српског логора у Алибунару. - Колебање ћесарске војске. - Појачање ове 
војске. - Семијајски догађај. - Отпор Беле Цркве. - Карлcдорф. - Влајковац. - Битка „код Вршца“ 11. јула. 
- Помоћ Белоцрквана. - Појава Мајерхофера.- Бломбергово колебање и одступање. - Држање народне 
гарде. - Жупанијска управа премешта своје седиште у Вршац. - Срби организују нов логор у Алибунару. 

- Дамјанић прима 1. новембра главну команду у Вршцу. Пад Страже. - Пад Алибунара. - Реаговање 
варошког заступништва.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 443, ГОДИНА  24, 15. ОКТОБАР 1999.

МИС ВРШЦА

Лепота, вештина и 
знање, квалитети су 
које поседује најлепша 
Вршчанка Јованка 
Сабљић. Борбено име 
добила је по старијем 
брату. Њену жељу да се 
пријави на такмичење 
за избор лепотице 
Бербе 99 подржали су 
родитељи, брат и сестра. 
Они су били дубоко 
убеђени да Јованка мора 
да освоји неку титулу. 
Нису могли од почетка 
да присуствују избору 
лепотице у сали Хотела 
“Србија” јер су карте биле 
распродате раније, али су 
се ипак некако убацили 
у салу да би је бодрили. 
Као и многе друге младе 
девојке, тако и Јованку 
привлачи манекенство. 
Волела би да постане 
славна манекенка, фото 
модел или денс играчица.

 

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, БРОЈ 443, ГОДИНА  24, 15. ОКТОБАР 
1999.

ХЕРОЈИ ОДБРАНЕ КОСМЕТА
У склопу обележавања Дана ослобођења 

Вршца, гости су били припадници 72. специјалне 
бригаде Војске Југославије, који су у центру 
града показали део својих вештина. Замолили 
смо Милована Дрецуна, војног коментатора 
који је водио овај 
програм, да за “Кулу” 
коментарише оно 
што смо видели.

- Мислим да су 
Вршчани заиста 
имали задовољство, 
посебну прилику и 
првилегију да виде 
хероје одбране 
Космета, дакле 
најхрабрије међу 
храбрима, најбоље 
међу најбољима. 
Нажалост међу 
њима није било 
њихових погинулих 
другова који су своје 
животе оставили 
да би се Србија, по 
други поут након 
шест векова, поново 
бранила на Косову.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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КО Ш А Р К А

Суботица, Хала спортова Дудова шума, 
гледалаца 500, судије: Војиновић, М. Јурас, 
Ј. Јурас

СПАРТАК: Вилијамс 14,Игрутиновић 6, 
Букаманја, Лучић 1, Урошевић, Чампара 
31, Петров 8, Којић, Газибеговић, Куроџа 5, 
Барна 7.

ВРШАЦ: Ћирковић 7, Капетановић 8, 
Радивојевић 11, Радмиловић, Бркић 2, 
Јовановић 13, Савовић 2, Симовић 12, 
Дукић, Силађи 13.

 У утакмици са много узбуђења и 
неколико резултатских преокрета више 
концентрације у завршници имали су 
Суботичани и захваљујући томе славили су 
победу у дербију првог кола КЛС. Вршац је 
имао неколико прилика да преломи меч 
у своју корист, међутим непремостиве 
препреке  биле су чак 13 промашених 
слободних бацања, 9 нереализованих 
ситуација један на нула и пропуштене 
контре у ситуацијама четири на један.

- Колико год да је Спартак одиграо 
квалитетно, мишљења сам да смо ми 
сами својом деконцентрацијом изгубили 
узакмицу. Очекивао сам бољу реакцију 
екипе, без обзира на то што смо имали два 
напорна путовања пре тога и проблеме 

са здравственим билтеном током недеље. 
Знали смо шта нас чека и покушавам да 
објасним играчима да нема изговора и да 
морају да буду спремни на велике жртве 
уколико желе да достигну високе циљеве. 
Треба добити утакмицу када је тешко, треба 
погодити слободна бацања и реализовати 
контранападе када је тешко. Остаје жал за 

пропуштеном приликом, али нема времена 
за туговање чека нас наредни противник у 
АБА 2 лиги, рекао је тренер Вршца Бранко 
Максимовић.

Вршац у наредном колу гостује у Новом 
Саду, меч против Војводине у СПЕНС-у игра 
се у суботу са почетком у 20 часова.

ВРШЧАНИ СТАРТОВАЛИ ПОРАЗОМ У ДЕРБИЈУ ПРВОГ КОЛА КЛС

СКУПИ ПРОМАШАЈИ ЗИЦЕРА И СЛОБОДНИХ БАЦАЊА
СПАРТАК - ВРШАЦ 72:68 (18:19, 20:16, 16:14, 18:19)

КО Ш А Р К А

Одбојкаши Баната убедљиво су 
савладали зајечарски Тимок и остварили 
прву победу ове сезоне. Питање победника 
се ниједног тренутка није постављало, 
изабраници тренера Игора Сантрача 
доминирали су у свим елементима игре 
током целе утакмице, а у трећем сету су 
егзибиционом игром разгалили своје 
симпатизере.

- Имали смо добар приступ,међутим овог 
пута нисмо поновили грешке као у првом 
колу против Ужица. Поправили смо сервис 
и пријем, а посебно смо водили рачуна 
о реализацији контри које смо стварали 
у великом броју у прва два кола. Ово је 
стандард испод којег Банат не сме да иде 
ове сезоне, рекао је шеф стручног штаба 
Вршчана Сантрач.

У ДРУГОМ КОЛУ ПРВЕ Б ЛИГЕ ВРШЧАНИ САВЛАДАЛИ ЗАЈЕЧАРЦЕ

ПРВЕНАЦ БАНАТА
БАНАТ - ТИМОК 3:0 (25:18, 25:16, 25:8)

ОД Б О Ј К А

АБА 2 ЛИГА 2. КОЛО

Хелиос - Вршац   95 : 78
Динамик - Сплит   72 : 78
МЗТ - Борац   82 : 57
Сутјеска - Ловћен   81 : 71
Спарс - Приморска  54 : 69
Рогашка - Зрињски  66 : 62

1.Приморска  2       2  0  +42  4
2.МЗТ  2       2  0  +38  4
3.Сплит   2       2  0  +24  4
4.Дyнамик 2       1  1  +17  3
5.Хелиос  2       1  1  +4  3
6.Рогашка 2       1  1  +3  3
7.Ловћен 1947  2       1  1  -9  3
8. Спарс   2       1  1  -11  3
9.Сутјеска  2       1  1  -17  3
10.Зрињски  2       0  2  -27  2
11.Борац  2       0  2  -29  2
12.Вршац  2       0  2  -35  2

ОД Б О Ј К А
ПРВА Б ЛИГА 2. КОЛО

Ужице - Младост    3 : 2
Срем Итон - Металац Таково  1 : 3
Топлички Витезови - Јагодина  1 : 3
Клек Србијашуме - Борац (Пар)  3 : 0
Баваниште - Дубочица   1 : 3
Банат - Тимок    3 : 0

1.Јагодина  2       2  0  +5  6
2.Дубочица  2       2  0  +5  6
3.Металац Таково  2       2  0  +4  6
4.Ужице   2       2  0  +2  4
5.Банат   2       1  1  +2  4
6.Баваниште  2       1  1  +1  3
7.Борац (Пар)  2       1  1  0  3
8.Клек Србијашуме  2       1  1  0  3
9.Младост  2       0  2  -3  1
10.Срем Еатон  2       0  2  -5  0
11.Топлички Витезови 2     0  2  -5  0
12.Тимок  2      0  2  -6  0

РУ КО М Е Т 
ПРВА ЛИГА СЕВЕР 3. КОЛО

Младост - Долово    25 : 25
Младост ТСК - Јабука   19 : 22
Раднички 1958 - Б. Карловац  32 : 30
Сивац 69 - Инђија    28 : 15
Херцеговина - Нова Пазова 1957  29 : 25
Црвена Звезда - Апатин   22 : 29

1.Сивац 69  3       3  0        0  +34  6
2.Јабука   3       3  0        0  +16  6
3.Долово  3       2  1        0  +24  5
4.Инђија  3       2  0        1  +9  4
5.Херцеговина  3       2  0        1  +7  4
6.Апатин  3       2  0        1  -8  4
7.Младост ТСК  3       1  0        2  -3  2
8.Нова Пазова 1957  3       1  0        2  -4  2
9.Раднички 1958  3       1  0        2  -26  2
10.Младост  3       0  1        2  -16  1
11.Банатски Карловац 3     0  0        3  -10  0
12.Црвена Звезда  3       0  0        3  -23  0

Ф
ото: Subotica.com

Центар Миленијум, гледалаца 50, 
судије: Божовић (Кула), Лазаров (Н.Сад), 
стрелци: Мадић у 11. и 26, Богдановић 
у 35. и 37, Морарију у 40. минуту за 
Форум, Целин у 7. и 14, Губеринић у 
38. минуту за Тису, журти картони: 
Д.Анђелковић, М. Анђелковић (Форум)

ФОРУМ: МОРАРИЈУ, Б.МИЛОВАЦ, 
ВЕЗМАР, АНЂЕЛКОВИЋ, БОГДАНОВИЋ, 
Радак, Н. Богданов, Борковић, Н. 
Богдановић, Мадић, Ђорђевић.

ТИСА: АНДРИЋ, ЛЕТИЋ, КРНЏАЛИН, 
ГУБЕРИНИЋ, ЦЕЛИН, Куручев, Станојев, 
Попов, Блажин, Стојанов.

Ове сезоне вршачки Форум наступа 
у Војвођанској лиги и већ у прва два 

кола показао је да има амбиције да се 
врати где по квалитету и припада, у 
Другу лигу. Међутим, на путу повратка 
чека га  прилично дуг и тежак пут. 
Вршчани ће најпре ће морати да 
обезбеде једно од прва четири места 
у западној групи која воде у плеј оф, 
где би за противнике имали екипе 
из источне групе Војвођанске лиге. 
Потом је у потребно освојити прво 
место у плеј офу које води у бараж 
са друголигашима који су заузели 
позиције од 7. до 10. места. Парови ће 
бити извучени жребом, игра се на две 
победе а предност домаћег терена у 
евентуалној трећој утакмици имала 

би екипа из нижег ранга, значи из 
Војвођанске лиге. У првом колу нове 
сезоне Форум је славио на против 
Индијанаца на гостовању у Инђији.

 Одличан меч у Миленијуму између 
Форума и Тисе обиловао је узбуђењима 
и резултатским преокретима, на 
крају је славила спретнија и срећнија 
екипа. Гости из Новог Бечеја одлично 
су почели и головима искусног 
Целина стекли  предност после првог 
полувремена. У наставку су Вршчани 
најпре изједначили преко агилног 
Мадића да би најбољи играч утакмице, 
Марко Богдановић, са два поготка за 
два минута решио питање победника. 
Бечејци су у финишу заиграли 
рискантно, без голмана, успели су да 
смање заостатак голом Губеринића, 
али је победу Форума потврдио голман 
Морариу прецизним испуцавањем из 
свог шестерца.

ФОРУМ ДОБРО ЗАПОЧЕО СЕЗОНУ У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

ПРЕКО ТИСЕ НА ВРХ ТАБЕЛЕ
ФОРУМ – ТИСА (Н.БЕЧЕЈ) 5:3 (1:2)

ФУ ТС А Л 

Центар Миленијум, судије: Колоски, 
Жилески (Јабука), искључења: Младост 8, 
Долово 4 минута, седмерци: Младост 5 (3), 
Долово 4 (3).

МЛАДОСТ: Петровић, Константинов 3, 
Барна, Ђурђевић, И. Спремо, Радовановић, 
Милекић, Бекић 1, Вит, Јоловић 1, Шојић, 
Бранков 4, Велковски 8, Барбулов, 
Бегенишић 8, Живан.

ДОЛОВО: Јанковић, Младеновић 3, 
Петровић 4, Вељковић, Котарица, Брзован 

2, Матовић, Стошић 2, Митић, Ивановић 
2, Катуца 2, Бечењак, Марков, Илић, М. 
Петровић 8, Ђурков 2.

Вршчани су до првог бода у новој сезони 
дошли после најбоље игре ове сезоне у 
утакмици против до после прва два кола 
водећих Доловаца. 

Меч је био прилика да уживају 
љубитељи спортских трилера јер је је 
током свих 60 минута било резултатских 
преокрета и неизвесности по питању 

победника. Младост је резултатски добила 
прво полувреме, али су гости практично сво 
време били у вођству.  Три пута су Доловци 
стицали по три гола предности (2:5, 5:8, 
10:13), али су Вршчани захваљујући пре 
свега свом најбољем играчу Бегенишићу 
успели да да преокрену ситуацију на терену. 
У другом полувремену је Младост успела да 
дође до вођства од три гола разлике када је 
Велсковски у 42. минуту постигао погодак. 
Међутим, ни Доловци се нису предавали, у 
самом финишу успели су да поведу, али је 
капитен Вршчана Бранков на минут и по пре 
краја поставио коначних 25:25.

У наредном колу у дербију зачеља 
састаће се Банатски Карловац и Младост.

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 3. КОЛО
УЗБУДЉИВ РЕМИ У ЈУЖНОБАНАТСКОМ ДЕРБИЈУ ИЗМЕЂУ МЛАДОСТИ И ДОЛОВА

ВРШЧАНИ ЗАУСТАВИЛИ ЛИДЕРА
МЛАДОСТ - ДОЛОВО 25:25 (14:13)

РУ КО М Е Т
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ПАРТИЗАН (УЉМА - СПАРТАК 1911 
(ДЕБЕЉАЧА) 1:1 (1:0)

Судија Никола Раковић (Вршац), 
стрелци:Р. Војнов (37), М.Сахтер (56).

ПАРТИЗАН: Л. Тодоровић, В. Добричић, 
М. Танасић, Б. Ђорђевић, Б. Тимић, С. 
Радосављев, Р. Војнов, А. Бањаш, В. Колак, Н. 
Обрадовић, Б. Миливојевић. 

СПАРТАК: И.Васић, М. Корењ, С. 
Војиновић, А.Живу, С. Тома, Д. Царевић, 
Н.Радојевић, В. Коврлија, Ш.Кожвари, А. 
КанасМ. Сахтер.

Тек у 9. колу Уљмани су изгубили прве 
бодове ове сезоне. У дербију против 
некадашњег војвођанског лигаша сваком од 
ривала припало је по полувреме.

ЈУГОСЛАВИЈА (ЈАБУКА) - ПОТПОРАЊ 
(ПОТПОРАЊ) 2:2 (0:1)

Јабука, Судија: Никола Тадић (Панчево), 
Стрелци:Д. Николовски у 72 и 77 минуту за 
Југославију, Д. Ћулибрк 26 и С. Бранков 92 
минуту за Потпорањ

 ЈУГОСЛАВИЈА: Д. Смијановић, Ђ. 
Столески , М.  Митковиц, М. Ракиц, Д. 
Станковски (Н. Насковски), А. Смиљковиц (М. 
Јовановић.), С. Стојановски, Д. Николовски, 
Н. Колески, Д Димковски (М. Ненадић,), З. 
Василевски,  

ПОТПОРАЊ: М.Доновић, М. Просевски,Н. 
Јоксимовић, Г. Јанковић, Б. Попов, М. 
Јовановић, В, Јовановић ( Н. Ранић), М. 
Лазин, Д. Ћулибрк,С. Бранков,С Петровић (И. 
Јованов).

У утакмици са два резултатска 
преокрета нерешен исход је најправеднији. 
Потпорањци су до важног бода дошли у 
надокнади времена поготком искусног 
Слађана Бранкова.

СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 9. КОЛО

ОФК Вршац – Цемент  2 : 0
Србобран - Раднички (ЗР)   0 : 0
Младост – Железничар   2 : 0
ЧСК Пивара – Кабел   0 : 5
Динамо 1945 - Омладинац   0 : 1
Раднички (НП) – Борац   0 : 0
Раднички (СМ) – Дунав   4 : 1
Братство 1946 - Црвена звезда  4 : 2
Хајдук 1912 - Бачка 1901   2 : 0

1.Хајдук 1912  9       8  1        0  +13  25
2.Омладинац  9       7  1        1  +8  22
3.Кабел   9       6  2        1  +14  20
4.Братство 1946  9       6  1        2  +6  19
5.Раднички (ЗР)  8       3  5        0  +6  14
6.Динамо 1945  8       4  2        2  +5  14
7.Железничар  9       4  2        3  +1  14
8.Раднички (СМ)  9       3  3        3  +3  12
9.ОФК Вршац  8       4  0        4   +2  12
10.Дунав  9       3  3        3  +1  12
11.Младост  9       4  0        5  -8  12
12.Црвена звезда  9       3  2        4  -1  11
13.Србобран  9       2  3        4  -7   9
14.Бачка 1901  9       2  1        6  -6   7
15.Борац  8       1  2        5  -4   5
16.Цемент  9       1  2        6  -7   5
17.ЧСК Пивара  9       1  1        7  -11   4
18.Раднички (НП)  9       0  3        6  -15   3

ПФЛ ПАНЧЕВО  9. КОЛО 

Борац (Ст) - Јединство (В)   1 : 0
Јединство Стевић - Партизан (Г)  0 : 0
Југославија – Потпорањ   2 : 2
Партизан (У) - Спартак 1911   1 : 1
Дунав - Слога (БНС)   1 : 3
Раднички (Б) - Полет   8 : 0
Стрела - Црвена звезда   1 : 0
Војводина (Ц) - Војводина (С) 0 : 3
Вултурул – Долина  4 : 0

1.Партизан (У)  9        8  1        0   +15  25
2.Партизан (Г)  9        6  2        1  +33  20
3.Раднички (Б)  9        6  1        2  +17  19
4.Потпорањ  9        6  1        2  +9  19
5.Борац (Ст)  9        6  0        3  +7  18
6.Јединство Стевић 9     5  1        3  +12  16
7.Југославија  9        5  1        3  +2  16
8.Стрела  9        4  1        4  +8  13
9.Јединство (В)  9        4  1        4  -1  13
10.Спартак 1911  9        4  1        4  -1  13
11.Војводина (С)  9        4  0        5  -16  12
12.Вултурул  9        3  2        4  -1  11
13.Дунав  9        3  1        5  +2  10
14.Слога (БНС)  9        3  1        5  -5  10
15.Долина  9        2  1        6  -6   7
16.Црвена звезда  9        2  1        6  -10   7
17.Полет  9        2  0        7  -33   6
18.Војводина (Ц)  9        0  0        9  -32   0

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 7. КОЛО

Виноградар - Јаношик   2 : 0
Борац (ВГ)  -Ратар    2 : 2
Борац (ВС) - Будућност (А)    1 : 2
Добрица  - Хајдучица   1 : 3
Партизан (К) - Караш (К)   0 : 4
Војводина (ЦЦ) - Слога (М)   2 : 0
Караш (Ј) – Шевац    1 : 0

1.Будућност (А)  7        6  1         0  +28  19
2.Хајдучица  7        6  1         0  +21  19
3Караш (Ј)  7        5  2         0  +8  17
4.Шевац   6        4  0         2  +5  12
5.Ратар   7        3  2         2  -1  11
6.Караш (К)  7        3  2         2  -4  11
7.Партизан (К)  7        3  1         3  -3  10
8.Војводина (ЦЦ)  7        2  2         3  -3   8
9.Борац (ВС)  7        2  2         3  -5   8
10.Виноградар  6        2  1         3  -4   7
11.Јаношик  7        1  1         5  -9   4
12.Добрица  7        1  0         6  -6   3
13.Борац (ВГ) (-1)  7        1  1         5  -20   3
14.Слога (М)  7        0  2         5  -7   2

Вршац, Градски стадион, гледалаца 
300, судија: Душан Белић (Зрењанин) 
7, стрелци: Белић 35. и Божић у 74. 
минуту, жути картони: Ђулчић, Божић, 
Мандић (ОФК Вршац), Кукољ, Пековић, 
Вилотијевић, Ђурикин (Цемент)

ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Петрић, С. 
Благојевић, Жерађанин, Левићанин (од 
71. Балан), Божић, Белић, Мандић (од 
84. В. Благојевић), Станков, Лазевски, 
Марковић (од 77. Чукић). 

ЦЕМЕНТ: Ђурикин, Кукољ, Пековић, 
Бајић, Кавчић, Крстић, Поповић, 
Соковић, Тепић (од 64. Павловић), 
Вилотијевић, Зличић (од 73. Хађинац).

Играч утакмице: Белић
Вршчани су лако и убедљиво 

савладали солидне госте из Беочина 
и показали да су на путу повратка у 
форму са почетка сезоне када су били у 
врху табеле. 

Изабраници тренера Ненада 
Мијаиловића од првог минута преузели 
су контролу у свим сегментима игре, 
остварили огромну предност у поседу 
лопте и било је питање тренутка 
када ће материјализовати теренску 
иницијативу. У 25, минуту Вршчани 
су имали прву прилику из категорије 
стопостотних. Агилни Жерађанин је у 
25. минуту центрирао са леве стране а 
на супротној стативи Божић у идеалној 
прилици није био прецизан. Гости 
су узвратили минут касније, голман 
ОФК Вршца Ђулчић био је несигуран у 
истрчавању и ван казненог простора 
фаулирао Соковића. Кавчић је из добре 

позиције са 18 метара шутирао преко 
гола.

У 35. минуту Вршчани су повели 
после вансеријског потеза голгетера 
Данила Белића који је ефектним 
ударцем са 16 метара погодио је 
сам угао гола Цемента. У другом 
полувремену је иницијатива Вршчана 
још више дошла до изражаја, гости 
су у ретким ситуацијама успевали 
да орагнизују нападе а круна велике 
надмоћности била је сјајна акција 
Балана у 74. минуту после које је Божић 
прецизним ударцем са ивице казненог 

простора поставио коначан резултат.
- Велики притисак се осећао пре 

утакмице, али на терену није тако 
изгледало. Одиграли смо добар меч и 
славили што је најбитније. Срећан сам 
због момака који веома добро раде, ова 
три бода су награда за сјајан однос који 
показују, рекао је тренер ОФК Вршца 
Ненад Мијаиловић.

У наредном колу ОФК Вршац на 
Градском стадиону у суботу дочекује 
екипу Србобрана. меч почиње у 15 
часова.

ВРШЧАНИ САВЛАДАЛИ БЕОЧИНЦЕ И ИЗАШЛИ ИЗ РЕЗУЛТАТСКЕ КРИЗЕ

БЕЛИЋЕВА БОМБА ЗА СЛАВЉЕ
ОФК ВРШАЦ – ЦЕМЕНТ 2:0 (1:0)

ФУД БА Л

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА 3. КОЛО
Хајдук – Победа   3 : 2
Виторул - Банат (Д)   0 : 3
ОФК Банат – Вршац    одложено

1.Банат (Д)  3  3  0  0  +12  9
2.Омладинац  2  2  0  0  +9  6
3.Хајдук  3  2  0  1    0  6
4.Виторул  2  1  0  1    0  3
5.Победа  2  0  0  2  -4  0
6.Вршац  2  0  0  2  -7  0
7.ОФК Банат  2  0  0  2  -10  0

Наставак голгетерске серије: Данило Белић (ОФК Вршац)

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

РЕМИЈИ УЉМАНА И ПОТПОРАЊАЦА, ПОРАЗИ 
ВЛАЈКОВЧАНА И ПАВЛИШАНА

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ВИНОГРАДАР (ГУДУРИЦА) – ЈАНОШИК 2:0 (0:0)
Судија: М. Лабовиц (Пландиште), стрелци: М.Мрђа (85) и М. 
Цветановћ
ВИНОГРАДАР: А. Веселиновиц, З. Витас, Д. Дамјановић, С. Фехер, М. 
Цветановић, Д. Батинић, Д. Петровић, М. Мрђа, В. Хајдуковић, М. 
Ристевски, Д. Јерковић.
ЈАНОШИК: М. Сцерба, С. Котруц, М. Лабус, Н. Јакимов, В. Сладкович, 
С. Рамјанц, П. Стањо, Ј. Царан, Д. Бабић, М. Ћирковић.

ПАРТИЗАН (КАЈТАСОВО)- КАРАШ (КУШТИЉ) 0:4 (0:2)
Судија Јован Субић (Вршац), стрелци: К. Секулић (3), Ј. Гајта(10 и 67), 
С. Вуковић (75)

ПАРТИЗАН: С. Јапунџић, М. Ђурковић (С.Милаковић), М. Радулов, А. 
Месарош, С. Марић, М.Стојановић (Д.Драгушев), А. Антонијевић, Т. 
Секулић, А. Путник, С. Срегњајић,  Н. Станојевић. 
КАРАШ: С. Лападат, Н. Мадић,Б. Ђорђевић, Д. Бошковић, С. 
Милованов, Ф. Божин, К. Секулић, Ј.Гајта, Ј. Иримија, С.Вуковић, Л. 
Имброане.
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