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ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ПИО НАСТАВЉА СЕ ПРОЦЕС
НОРМАТИВНОГ
УРЕЂИВАЊА
У
ОБЛАСТИ ПИО

ОЧУВАЊЕ
ПЕНЗИЈА ЈЕДАН
ЈЕ ОД ОСНОВНИХ
ЦИЉЕВА
ПЕНЗИЈСКОГ
СИСТЕМА

Основни циљ реформе система ПИО јесте
стварање услова за дугорочну економску
одрживост пензијског система који ће
обезбедити правну сигурност и одговарајући
социјални положај садашњих и будућих
генерација пензионера.
Законско регулисање увећања уз пензију
и исплате једнократне помоћи дају основ
за даље унапређење социјалног положаја
угроженијих категорија пензионера, каже
народна посланица из Вршца Тања Томашевић
Дамњановић, која је учествовала у расправи о
предлогу о измени и допуни Закона о ПИО у
Народној скупштини..
Изменама и допунама Закона о ПИО
прецизније се дефинишу поједине одредбе, са
циљем превазилажења практичних проблема.
- Висина пензија у исплати враћа се на
ниво без умањења, што је резултат позитивних
економских кретања. Тиме се омогућује да
пензионери који су поднели највећи терет
мера фискалне консолидације осете корист
од унапређења стања у економији државе,
истиче Томашевић Дамњановић.
Основни циљ ових промена јесте
прилагођавање
обавезног
ПИО
као
најважнијег дела пензијског система
демографским променама, економским
околностима, али и са стратешким
опредељењем државе за успостављањем
модерне и ефикасне администрације.
Влада Републике Србије је за четири
године постигла циљ и заустављен је и смањен
дефицит у финансирању пензија. Србија је
пре четири године била пред банкротом.
Јавни дуг је био 78% БДП и доношење Закона
о привременом уређивању начина исплате
пензија је била тешка политичка и економска
одлука, али је на тај начин омогућено да плате
и пензије и даље буду исплаћиване.
- Треба захвалити пензионерима што су
поднели терет ових тешких мера. Данас је
Србија земља са стабилном економијом. Трећу
годину за редом имамо суфицит у буџету, јавни
дуг до краја године биће испод 50%, динар
је стабилан, незапосленост је мања од 12%
и то све захваљујући одговорној политици
коју води председник Републике Србије
Александар Вучић и Влада Републике Србије,
наглашава Томашевић Дамњановић и подсећа
на времена када је било другачије.
- Године 2008. за време владавине
бившег режима, једном катастрофалном и
неодговорном одлуком пензије су повећане
четири пута. Толико су биле повећане да су
утицале на 2% БДП и довеле до тога да је
учешће пензија у БДП-у те године било 13,4%
и од тада крећу све невоље јавних финансија
Републике Србије. Креће да расте јавни дуг и
креће да расте дефицит који је кулминирао
2012. године, закључила је народна посланица
Томашевић Дамњановић.

Србија је земља са стабилном економијом:
Народна посланица Тања Томашевић
Дамњановић у Народној скупштини

ОДЛИЧНА САРАДЊА ДОМА ЗДРАВЉА И ГРАДСКЕ ВЛАСТИ У ПРОТЕКЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ

РЕЗУЛТАТ- ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД ОКО
50 МИЛИОНА ДИНАРА

Захваљујући квалитетној сарадњи Дома
здравља Вршац и овдашње градске власти, ова
здравствена установа реализовала је бројне
инвестиције, током протекле две године, чија је
вредност већа од 50 милиона динара.

Нови апарати за физикалну терапију
Дом здравља је набавио нове апарате за
Службу за физикалну медицину и рехабилитацију
захваљујући
средствима
самодоприноса
грађана. О карактеристикама нових апарата и
искуству у раду од јуна ове године говорила је
физијатар др Данијела Радошевић, начелница
Службе за физикалну медицину и рехабилитацију
Дома здравља Вршац, на конференцији за
медије, 15. октобра.
Др Радошевић је нагласила да се апарат за
шоквејв (shockwave) терапију показао изузетно
добро у третирању петног трна, као и других
проблема пацијената који долазе на терапију.
Резултати су видљиви након десетак третмана,
зависно од третиране регије и јачине бола.
-Шоквејв апарат је коштао 2.478.000 динара,
а набавили смо и Артромед актив апарат за
пасивно разгибавање зглобова у вредности
од 2.320.320 динара, објашњава др Родика
Петку, директорка Дома здравља Вршац.
Користи се најчешће пост оперативно, али и
код контрактура различите етиологије. Апарат
ради самостално, претходно се унесу потребни
параметри, а пацијент може сам да, на апарату,
регулише опсег покрета или га чак искључи ако
се појави бол.

Обновљен возни парк хитне службе
-У протекле две године за Службу хитне
помоћи купљена су два возила Рено трефик,
већих димензија, са опремом: дефибрилатори,
екг апарати, аспиратори, пацијент монитори,
спиналне даске, комплети за решавање трауме
и реанимације, наглашава директорка Петку.
Вредност једног возила је 6.216.417 динара.
Купљено је и једно возило Рено мастер фургон,
то је трећи реанимобил, јер се у њега може
додати, према потреби, опрема из Службе.
Возило је коштало 4.182.000 динара. У сва три
поменута возила уложено је укупно 16.614.835
динара.
Према речима директорке, обновљени
су и рачунари за рад лекара, 12 рачунара са
штампачем и софтвером, у износу од 1.080.900
динара.

Отворена амбуланта гарнизон
-У сарадњи са локалном самоуправом, Дом
здравља је реализовао комплетно реновирање
Амбуланте Гарнизон, 2017, подсећа директорка
Дома здравља Вршац. Ту сада раде лекар опште
медицине, стоматолог и апотека. Нова амбуланта
омогућила је пружање здравствене заштите у
целости грађанима овог дела Вршца. Вредност
комплетне реконструкције амбуланте била је

Добра сарадња градске власти и Дома здравља: Тања Николић и др Родика Петку
6.331.910 динара.
Остале инвестиције Дома здравља
Након поплава 2017, Дом здравља
Вршац је, уз помоћ локалне самоуправе,
санирао амбуланту у Уљми где је дошло до
већих оштећења од поплава, подсећа др Петку.
Санација је коштала 1.292.933 динара. Током
протекле две године, доста је уложено и у
спортску медицину која је при Медицини рада.
Укупна вредност инвестиције је 2.728.080 динара,
од тога је у ергометар са постољем за стрес тест
и ехокардиографију уложено 1.798.440 динара,
а остатак у вагу за одређивање састава тела,
инбоди анализатор. Око 12,5 милиона динара
уложено је у у апарате као што су екг, ултразвучни
апарат за дечје кукове, фетални кардиограф за
гинекологију, торбе за реанимацију и трауму...
Ускоро ће са радом почети и Школа
родитељства, која је отворена у оквиру акције
Роса вода, а у партнерству са Министарством
здравља Републике Србије и локалном
самоуправом, оснивачем Дома здравља. Након
обуке у Заводу за јавно здравље у Београду,
чланови лекарског тима добиће лиценце које
су законски услов за почетак рада Школе
родитељства. Она ће пружити сву помоћ и
подршку будући родитељима, одговоре на
сва питања од трудноће, порођаја, до првих
родитељских искустава са новорођенчетом.
-Одсек за превентивне делатности Дома
здравља, у сарадњи са локалном заједницом,
обележава све значајне датуме у Календару
јавног здравља и организује Базаре здравља
у граду и селима, истакла је директорка Дома
здравља. За протекле две године одржана су
22 базара здравља које је посетило 1.113 особа.
Базари су добро прихваћени од грађана, јер су
тада у прилици да провере своје здравље, без
заказивања, чекања у реду. Ово је значајан вид

превентиве и могућности раног откривања
болести што је важно за процес лечења.
Као једну од најзначајнијих активности, др
Петку је издвојила добијање акредитације Дома
здравља Вршац на максималан период од 7
година.

Заједничком сарадњом до резултата
Поменуте инвестиције и реализовани
пројекти током протекле две године у Дому
здравља, вредни више од 50 милиона динара,
резултат су изузетне сарадње градске власти
и ове здравствене установе, наглашава Татјана
Николић, чланица Градског већа за здравство.
-Набавком овог апарата, практично
смо заокружили инвестиције из средстава
самодоприноса које, последњих десет година,
издвајају наши грађани, истакла је Николићева.
Остало је још нешто мало средстава, око 400.000
динара, који ће бити утрошени за набавку обнову рачунара опреме, до краја године. Ту не
престаје финансирање локалне самоуправе из
средстава које Град издваја. Ово је прилика да
се грађани увере како се правом инвестицијом
може унапредити положај грађана и повећати
квалитет здравствене заштите. Када се
препознају на време, све потребе грађана
могу се реализовати за врло кратак период
одговорношћу менаџмента и добром сарадњом
са локалном самоуправом.
Николићева је најавила наставак квалитетне
сарадње Дома здравља и градске власти на
обострано, али и задовољство пацијената којима
је пожелела добре здравље и да више долазе на
Базаре здравља и превентивне контроле, а мање
на лечење.
Ј.Е.

НА ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ “ЗАЈЕДНИЦА ЧЕХА У СРБИЈИ”

ДРАГАНА РАДОВИЋ

ПРЕДСТАВНИЦА ВРШАЧКЕ „ЧЕШКЕ БЕСЕДЕ“
Представници
националних
мањина
припремају се за изборе Националних савета
националних мањина. Листа за Национални
савет чешке нациналне мањине представљена је
прошле среде у Вршцу. На листи “Заједница Чеха
у Србији” налази се члан Ческе беседе из Вршца
Драгана Радовић.
-Залажемо се за подстицање и афирмисање
Чеха у свим областима културе и уметности,
каже Драгана Радовић, кандидат за Национални
савет Чеха на листи “Заједница Чеха у Србији”.
Трудићемо се да се унапреде понуда, квалитет
и доступност садржаја у области културе.
Радићемо на афирмисање активности Чеха
у области изворног народног стваралаштва
и очување нематеријалне културне баштине
и културе сећања, све у циљу очувања и
унапређења чешког културног наслеђа.

На промоцији у Вршцу, о циљевима листе
“Заједница Чеха у Србији” говорили су Љиљана
Стехлик и Јожеф Ировић. Приказан је и
документарни филм о Чесима и о томе када су се
доселили у ове крајеве.
Наредног дана, тачније 11. октобра, одржана
је промоција и у Великом Средишту где су се
присутнима обратили Чедомир Грбић, Љиљана
Стехлик и Јожеф Ировић. Након презентације,
представили су се чланови Културно - уметничког
друштва из Крушчице песмом и игром.
Са поменутих промоција упућен је апел
припадницима ческе националне мањине да
изађу на изборе за Национални савет чешке
националне мањине, који су заказани за 4.
новембар.
Ј.Е.

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”
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АМБАСАДОР СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА У ПОСЕТИ ВРШЦУ:

КАЈЛ СКОТ: ДОНОСИМ ПОРУКУ ПРИЈАТЕЉСТВА
И ПАРТНЕРСТВА АМЕРИКЕ СА СРБИЈОМ

Драгана Митровић, градоначелница
Вршца, уприличила је, заједно са
сарадницима, пријем за амбасадора Кајла
Скота и представнике Амбасаде САД у
Србији, 16. октобра. Том приликом је, у
кабинету градоначелнице, одржан састанак
на коме је било речи о успостављању
квалитетне сарадње, а градоначелница
је упознала високу делегацију са
потенцијалима Града Вршца на свим
пољима, од привредног амбијента за будуће
инвеститоре, до инфраструктурних и других
пројеката за улагања у циљу развоја града.
- Ми смо, као град, искористили прилику
да амбасадора упознамо са свим важним
питањима, рекла је градоначелница
Митровић обраћајући се новинарима.
Представили све оно што Вршац има да
понуди, привредне потенцијале, основу
за даљи развој града. Разговарали смо о
привредном амбијенту, ономе што смо ми,
као локална самоуправа, предузели везано
за привлачење нових инвестиција. Тема
су биле и индустријска зона Север, као и
компаније које успешно послују у Вршцу
током последњих десет и више година.
Према речима градоначелнице, било
је приче и о Вршцу као мултиетничкој и
мултиконфесионалној средини, о томе
шта је предузето поводом унапређења
права националних мањина на територији
Града Вршца. У граду постоје образовне

установе свих нивоа, од основне, преко
средње школе до Учитељског факултета где
се настава одвија на српском, румунском и
ромском језику. Тема су биле и активности
на смањењу незапослености, са посебним
акцентом на тешко упосливе и социјално
угрожене категорије.

- Ја доносим поруку пријатељства и
партнерства Америке са Србијом, рекао је
Њ.Е. амбасадор САД Кајл Скот подсећајући
да је ово његов други боравак у Вршцу.
- Први пут сам био овде као гост, туриста,
а ово је моја прва званична посета. Имао
сам прилику да од градоначелнице упознам

град и да разговарам са представницима
градске управе. Чуо сам о предностима овог
града за инвестирање, разговори су били
веома значајни и мислим да су то важне
поруке које ћу ја однети из вашег града.
Разговарали смо и о разним програмима
Сједињених америчких држава који се
годинама уназад успешно реализују у
Вршцу у циљу развоја града, да ваш град
развијамо заједно. Ту су и програми
везани за канализацију, водоснабдевање,
инфраструктуру, набавку медицинске
опреме за ваше здравствене установе и
други, а које су важне јер показују наше
партнерство са Србијом, да се она развија,
да подржимо ваш улазак у Европску унију,
што је и наш циљ.
Након састанка у Градској кући
амбасадор Скот је посетио Шаховски
клуб “Бора Костић, јер је овај вршачки
велемајстор, на свом путашествију светом,
скоро три године провео у Америци и
допринео афирмацији ове вештине на 64
поља и упознавању српског и америчког
народа. Амбасадор је, такође, отворио
изложбу слика „Ко је Малвина Хофман“
у кафеу Галеријана. Аутор поставке је
Владимир Чех, а изложба се реализује уз
подршку Министарства културе Републике
Србије и Амбасаде САД.

Ј.Е.

ДЕЛЕГАЦИЈА ВРШЦА ПОСЕТИЛА КРИВУ ПАЛАНКУ

НАСТАВАК САРАДЊЕ БРАТИМЉЕНИХ ГРАДОВА

Град Вршац и братимљена општина
Крива Паланка у Македонији настављају да
граде добру и плодну међусобну сарадњу.
Наиме, делегација Града Вршца била је у
посети општини Крива Паланка, од 7. до 9.
октобра.
Члановима вршачког Градског већа
Мирославу Ступару и Вељку Стојановићу
приређен је срдачан и пријатељски дочек,
а они су домаћинима пренели поздраве
градоначелнице
Драгане
Митровић.
Током боравка у Кривој Паланци, Ступар и
Стојановић су учествовали у раду свечане
седнице Скупштине општине Крива
Паланка. Свечана седница одржана је у
склопу обележавања Дана Општине Крива
Паланка, 8. октобра, и обележавања 74.
годишњице ослобођења општине и читавог
краја од бугарског и немачког окупатора.
Том приликом, првом човеку Општине
Крива Паланка Борјанчу Мицевском,
предат је поклон градоначелнице Драгане
Митровић - уметничка слика са мотивима
града Вршца.
У току боравка у Кривој Паланци
делегација нашег града имала је прилику да
се састане са представницима градова из

Македоније, Украјине, Румуније, Словачке,
Пољске, Бугарске и Србије. Представници
Вршца задовољни су билатералним
сусретима који су били веома корисни и

допринеће даљој међународној сарадњи
нашег града, посебно у размени искустава
на путу ка Европској Унији.

Ј.Е.

МЛАДИ ВРШАЧКИ КАРТИНГ ВОЗАЧ ГОСТ У ГРАДСКОЈ КУЋИ

ПОДРШКА ГРАДА ВРШЦА ИГОРУ ТЕШЕВИЋУ

Игор Тешевића, младог картинг возача,
примили су, у Градској кући, Дејан Сантрач,
помоћник градоначелнице Вршца, и Бобан
Богосављевић, члан Градског већа за спорт
и омладину. Током дружења најављена је
подршка Града Вршца Тешевићу и његовом
клубу, као подстицај развоју ауто - мото
спорта у нашем граду.
Иако има само 11 година, Тешевић се
већ пет година такмичи у вожњи картингом,
и за све то време освојио је бројне трофеје
у земљи и иностранству међу којима су
најбитније две титуле шампиона Србије и
последња из Бугарске где је, упркос великој
конкуренцији, постао првак Балкана.
Сантрач је честитао младом картинг
возачу на његовим досадашњим успесима
и констатовао да се Игор бави једним
спортом који, уз много напора и одрицања,
изискује и значајна финансијска средства
која су до сада, углавном, његови родитељи
морали сами да обезбеде.

-Град Вршац препознао је Игоров
таленат и у будућности ћемо помоћи како
би даље напредовао у својој каријери, а
кроз његов клуб подстакли развој ауто
мото спорта у Вршцу, изјавио је Сантрач.
Млади Тешевић је домаћине упознао са

спортом којим се бави, својом досадашњом
спортском каријером и оствареним
успесима.
-Желео бих да се, у будућности, бавим
овим спортом на много озбиљнијем
нивоу, а да једног дана можда стигнем и до
Формуле 1, рекао је Тешевић, не кријући
своје амбиције.
Члан Већа Богосављевић истакао је да,
до појаве Игора Тешевића, Вршац није имао
значајније резултате у ауто мото спорту и
додао:
-Помно сам пратио Игорове успехе
последњих година. Идеја је да, у наредном
периоду, помогнемо нашем младом
суграђанину да оствари своје снове што
је заиста достижно. Јер, када погледамо
да неко за тако мало година има овакве
резултате можемо самом да кажемо:“Свака
част“!
Ј.Е.
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ОДРЖАНА 26. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ПРЕДЛОЖЕНЕ
ОДЛУКЕ БЕЗ МНОГО РАСПРАВЕ

Председник Скупштине Града Вршца Ненад Барош
заказао је седницу градског парламента за понедељак,
15. октобар и предложио дневни ред са пет тачака, уз
одборничка питања, као шесту.
Након усвајања записника са претходне седнице,
председник Барош је рекао да су одборници „Доста је било“,
Биљана Јеличић и Горан Николић, пола сата пре почетка
седнице, доставили предлог да се дневни ред седнице
допуни тачком: Доношење Закључка којим се Градском
већу налаже да се сачини упут и допис свим привредним
друштвима на територији Града Вршца ради обавештења да
је обустављање дела зараде онима чија зарада не прелази 70
одсто од последње познате просечне зараде у Србији, на име
самодоприноса за изградњу канализације, противно одлуци
за увођење самодоприноса за изградњу канализације у
Општини Вршац.
Предлог независне одборнице Драгице Станојловић за
допуну дневног реда био је да се на локалитету Шинтерај
подигне спомен обележје где су заједно покопани посмртни
остаци Срба, Немаца и осталих грађана Вршца, припадника
других националности, страдалих 1944. За то је , како наводи
одборница Станојловић, Министарство културе навело
локалној управи шта треба припремити од документације.
Поменути предлози нису добили сагласност одборника,
тако да је усвојен дневни ред који је предложио председник
Барош.
Одборници су, без расправе, као прву тачку, усвојили
Одлуку о установљавању права службености на
непокретностима у јавној својини Града Вршца, у корист„ЕПС
Дистрибуција” ДОО Београд, огранак Електродистрибуција
Панчево на катастарским парцелама бр. 9841/1 и 9899/1
КО Вршац. Слично је било и са другом тачком - доношење
Одлуке о начину и критеријумима расподеле средстава за
доделу материјалне помоћи ученицима и студентима са
територије Града Вршца.
Већином гласова и без расправе усвојене су друга и
трећа тачка дневног реда - доношење Одлуке о конверзији
потраживања Града Вршца у капитал „ЈАТ ТЕХНИКА” ДОО
БЕОГРАД.
Одборници су донели Решење о измени Решења о
именовању чланова Управног одбора Предшколске установе
„Чаролија” у Вршцу. Тако је одлучено да досадашњег члана
Ненада Маринковића у Управном одбору замени Валентина
Стојанов.
Пре одлучивања о последњој, петој тачки дневног
реда, образложење је дао Небојша Перић, директор ЈКП
„Други октобар“. Пред одборницима се нашло доношење
Закључка којим се даје сагласност ЈКП „Други октобар”
Вршац за припрему Плана поделе по моделу издвајања
комерцијалних делатности уз оснивање новог предузећа
без сачињавања финансијских извештаја.
-Конкретан повод за доношење овакве одлуке Скупштине
везан је за могућност, коју предвиђа Закон о привредним
друштвима, а у ситуацији када се ради раздвајање два
правна лица, уз оснивање новог правног лица, када могу да
се користе и финансијски извештаји из претходне године,
објаснио је директор Перић. Будући да су финансијски
извештаји за „Други октобар“ већ урађени, наравно са
мишљењем овлашћеног ревизора, и постоје, тако да Град
Вршац, као једини члан и оснивач ЈКП „Други октобар“,
ако се сагласи, онда се могу користити ти већ постојећи
извештаји. То ће много скратити сам процес. Наиме, у
оквиру Комуналног предузећа постоји низ комерцијалних
делатности, потпуно неспојивих са основном делатношћу.
Годинама је предузеће у ситуацији да финансира губитке
комерцијалних делатности који су огромни, а ова одлука је
први корак ка раздвајању делатности.
Одборници Станојловић је на питање ко ће бити власник
тих новоформираних предузећа, одговорено да ће то бити
Град Вршац.
Одборници су већином гласова усвојили и пету тачку
дневног реда 26. седница Скупштине Града Вршца.

Ј.Е.

ВРШАЦ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЕУ
ИНКЛУЗИЈИ РОМА
Стална конференција градова и општина организовала
је обуку у оквиру програма „Подршка ЕУ инклузији Рома
– Оснаживање локалних заједница за инклузији Рома“.
Обука је одржана у Новом Саду, од 9. до 11. октобра. Била
је намењена представницима локалних самоуправа и
организацијама цивилног друштва.
Татјана Николић, чланица Градског већа за здравство
и социјалну заштиту, учествовала је, у име града Вршца, на
поменутој обуци за припрему и управљање пројектима
према ЕУ процедурама.
Према речима Николићеве, циљ је унапређење
капацитета запослених у јединицама локалне самоуправе
у смислу планирања и спровођења пројеката чиме ће
унапредити локалну заједницу, а у овом случају социјалну
инклузију Рома и других посебно осетљивих друштвених
група.
Ј.Е.

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”
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УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - ТЕМА СТРУЧНОГ СЕМИНАРА

ЕДУКАЦИЈА ВРШАЧКИХ ТРАКТОРИСТА - ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

Унапређење
система
безбедности
саобраћаја“ било је тема стручног семинара,
одржаног прошлог викенда на Копаонику.
Организатор је Агенција за безбедност
саобраћаја Републике Србије, у сарадњи са
локалним самоуправама и другим субјектима
задуженим
за
успостављање
система
безбедности саобраћаја у Републици Србији. На
семинару су учествовали и представници Савета
за безбедност саобраћаја Града Вршца.
-Савет за безбедност саобраћаја Града Вршца
је на стручном семинару представио пример
добре праксе - едукацију тракториста, истиче
Милош Васић, председник Савета за безбедност
саобраћаја Града Вршца и члан Градског већа
за заштиту животне средине. Већ шест година
за редом наш Савет за безбедност саобраћаја
спроводи едукацију тракториста по насељеним
местима на територији Града Вршца, и то пре
почетка пролећних пољопривредних радова.
Ове године такву едукацију спровели смо и за
трактористе који су у самом граду.
Од стране Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије, председник вршачког Савета
за безбедност саобраћаја Васић награђен
је захвалницом за значајан допринос и

То нас, уједно, и обавезује да својим стручним
радом и активностима, наставимо да дајемо
још већи допринос унапређењу безбедности
саобраћаја на територији нашег града. Уз
подршку Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије, Савет за безбедност
саобраћаја Града Вршца значајно је унапредио
свој рад на едукацији тракториста.
Овогодишњи семинар на Копаонику
окупио је велики број представника локалних
самоуправа и савета за координацију послова
безбедности
саобраћаја,
Министарства
унутрашњих послова, Управе саобраћајне
полиције, Министарства финансија и других
субјеката важних за безбедност саобраћаја у
Републици Србији.
Главни циљ овог стручног семинара био
је јачање капацитета рада локалних савета
и размена примера добре праксе локалних
самоуправа, уз подршку свих надлежних
институција у области безбедности саобраћаја
на територији Србије.
унапређење у раду са трактористима и возачима
пољопривредних машина.

Ј.Е.

-Ово је велико признање раду Савета за
безбедност саобраћаја Града Вршца, каже Васић.

НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ ТУРИСТИЧКИХ ПУБЛИКАЦИЈА “КОФЕР СЛОВА” У КРУШЕВЦУ

ПРВА НАГРАДА ЗА “ВРШАЦ - ГРАД ВЕТРА И ВИНА”

На 14. Међународном фестивалу туристичких
публикација “Кофер слова”, одржаном у
Крушевцу, 12. и 13. октобра, Туристичка
организација Вршца (ТОВ) добила је прву
награду “Златни кофер слова” за публикацију под
називом “Вршац - град ветра и вина”.
-Публикација “Вршац – град ветра и вина”

је вишелисна туристичка публикација са више
од 50 страница, објашњавају у Туристичкој
организацији Вршца. Садржај је обухватио
све аутентичне потенцијале регије: симболе
града, верске, културне, туристичке, образовне
и спортске објекте, географске црте Вршца,
најзначајније градске манифестације, историјски
познате Вршчане, као и корисне контакте
смештаја, ресторана и винарија.
Идејно
решење и текст приказују визуелно доминантну
идеју, као симбол грозда који је једноставно,
а атрактивно искоришћен на корици
публикације. На занимљивом елегантном
решењу кроз шупљине грозда виде се обриси
панораме града. Текст публикације је озбиљан,
фактографски, посвећен је свим садржајима који
Вршац чине атрактивном и важном туристичком
дестинацијом. Да Туристичка организација
Вршца добије ову вредну награду допринело
је и то што су комплетне информације о граду
у публикацији представљене на три језика:
српском, енглеском и румунском.
ТОВ је награду освојио у изузетно јакој

У ЕВРОПСКОЈ НЕДЕЉИ ПРОГРАМИРАЊА

СКУП „MEET&CODE“ У ВИСОКОЈ
ШКОЛИ „МИХАИЛО ПАЛОВ“

У Високој школи за образовање васпитача
„Михаило Палов“ у понедељак 15. октобра
организован јњ скуп под заједничким именом
„Мит енд код“ (Meet&Code), интерно назван и “Ај
андрстенд ХТМЛ“ (I understand HTML). Догађај
који је организовао Истраживачко-едукативни
центар у сарадњи са Високом школом био је
намењен студенткињама и студентима Високе
школе струковних студија за васпитаче у Вршцу,
али отворен и за учешће свих младих особа, као
и оних који се тако осећају без обзира на године.
- Овај догађај организује се у целој Европи,
а и шире, чак до Индије. Посвећен је кодирању,
односно програмирању и знањима везаним за

информатику. Догађај анимира првенствено
младе људе, у нашем случају пре свега
студенткиње, јер је идеја и била да на неки
начин младе жене укључимо у ову причу, којом
се уобичајено чешће баве мушкарци – рекао је
Предраг Пртљага, професор Високе школе за
образовање васпитача „Михаило Палов“.
Слични
догађаји
организовани
су
широм Србије и Европе у Европској недељи
програмирања, а циљ им је био да упознају
ширу популацију са светом технологије и
програмирања, првенствено децу и младе људе
узраста од 8 до 24 година.

Т.С.

конкуренцији. Овогодишњи Међународни
фестивала „Кофер слова“ био је прилика да
више од 40 туристичких организација из Србије
прикажу и афирмишу своје делатности кроз
издаваштво. Утиске о публикацијама, искуства
и идеје туристички радници разменили су на
отварању Фестивала, када су уручене награде
победницима.
Туристичке
организације
надметале су се у девет категорија. Награде су
најбољима уручиле директорка Туристичке
организације
града
Крушевца
Сузана
Милосављевић и градоначелница Града

Крушевца Јасмина Палуровић, која је и отворила
овогодишњи Фестивал „Кофер слова“.
Критеријуми за доделу награда „Златни
кофер слова“ били су промоција и унапређење
туристичких
потенцијала,
истицање
аутентичности регије и квалитет и оргиналност
садржаја и фотографија. Јака конкуренција и
високи критеријуми чине још престижнијом
прву награду “Златни кофер слова”, додељену
Туристичкој организацији Вршца за публикацију
“Вршац - град ветра и вина”.

Ј.Е.
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МИЛЕ ВУЛЕТИЋ, ВОКАЛНИ СОЛИСТА ГРУПЕ „ЗУМ“:

М

ДОБРО ПЕВАЊЕ ИДЕ ИЗ СРЦА

иле Вулетић волео је да пева још као дечак. Био је
талентован, то су запазиле и васпитачице и учитељице
које су му давале соло тачке на ђачким приредбама.
Касније, када је већ одрастао постао је певач „Дечака Сунца“. А,
онда се оформио „ЗУМ“, квалитетан, запажен бенд чија је свирка
пунила сале за игранке. Последњих година постао је соло певач.
Наступа сам, пева уз матрицу и драг је гост на породичним
слављима. Остао је веран домаћој и страној забавној музици.
Кад сте открили лепоту музике?
-Још као дете, може се рећи, у основној
школи. Па, чак и пре, у забавишту, увек су
ме гурали да певам соло на приредбама,
прославама. Пред крај основне школе, већ
су почеле да се рађају идеје о формирању
вокално - инструменталних састава - ВИС,
тада је то било модерно. Нашли смо се ми
из генерације, који смо умели нешто да
свирамо, певамо, па смо правили те ВИСове, како данас кажу бендове.
Мој први јавни наступ била је свирка на
слави у Великом Средишту, са ВИС „Дечаци
Сунца“. Неки од момака били су старији, већ
су увелико наступали на бини, као Иван
Лилин. Та екипа музичара упознала ме је
као певача који тачно и добро пева, тако
да сам ја био најмлађи у бенду. Били су ту:
Иван Лилин, Златко Капетановић, Милан
Јанчић Шкрба, Гаша Павловић. Као и код
већине тадашњих бендова, био је присутан
недостатак инструмената и опреме. Неки су
били у ЗИШ-у, тадашњој занатској средњој
школи, па су позајмљивали звучнике,
разглас, а ми смо у тој школи свирали
игранке сваке суботе. Биле су у подруму и
отворене за сву вршачку омладину. Пре нас
су ту биле школске игранке, када је то била
Учитељска школа, на месту где је сада ОШ
„Олга Петров Радишић“.
Да ли су те Ваше игранке биле
посећене?
-Јесу, изузетно су биле посећене. Улаз је
био слободан, за разлику од „Кристала“ који
су наплаћивали улазнице на своје свирке
преко од тадашњег Радничког биоскопа.
Ми смо, практично, били друга генерација
иза „Кристала“. Било је ту и мало ривалитета.
Они су свирали на бољем месту, али
временом, пошто је наш репертоар био
новији, интересантнији, а и улаз слободан,
ми смо привукли публику и напунили салу.
Какав је био репертоар „Дечака Сунца“?
Ми смо свирали, углавном,
домаћу забавну музику. Није то био само
рок, биле су то, у оно време, лагане ствари
за плес. Јер, плес је тада био једини начин
да се приближиш девојци, да успоставиш
први контакт. Момци су седели са стране,
кад почне сентиш устају и бирају девојке
са којима желе да плешу. Било је то неко
друго време, не као сада кад одеш негде на
свирку, све је у брзом ритму, мора нешто
да те носи, мораш нешто да попијеш да би
одржао тај темпо. Онда се инсистирало на
тим финим, лаганим стварима, као начин

комуникације, упознавања.
„Дечаци Сунца“ формирали су се 1966, и
трајали су док се није основала група „ЗУМ“,
1970.
Ко је све свирао у „ЗУМ“-у?
-„ЗУМ“ је, на почетку, био комбиновани
бенд војника, који су овде служили војни
рок, и цивила. Први вршачки музичари у
том бенду, који су свирали у Дому војске,
били смо Чапа и ја. И како је неко од
војника завршавао војни рок и одлазио
кући, остајало је празно место које смо ми
попуњавали са неким вршачким музичаром.
Дошао је Ламберт за клавијатуре, Шкрба
за бубњеве, Гаша за бас... На крају је састав
„ЗУМ“-а изгледао овако: Милан Несторов
Чапа - соло гитара, Ламберт Јовичевић клавијатуре - оргуље, Гаша Павловић је
свирао бас, Милан Јанчић Шкрба бубњеве,
а ја сам певао.
Свирали смо у Дому војске, а пре тога
део нас је наступао у ЗИШ-у, Љубљанској
52, у околним селима на сеоским и
социјалистичким славама. Било је лепо. Ја
сам, иначе, са војском радио самостално
још пре те јесени кад је кренуо „ЗУМ“ у Дому
војске. Војска је организовала такмичења

„Младост у песми и речи“, било је то до
нивоа армијске области. Сећам се нека
Милица је певала народну музику, а ја

забавну. Учествовао сам врло успешно
неколико година на том такмичењу.
Група „ЗУМ“ једна је од звучних имена
вршачке музичке сцене. Како и зашто?
-Били смо ми добар бенд. Ја сам
прилично реалан, некад се ови моји мало
и наљуте. Били смо добри, али сматрам да
никад нисмо досегли ниво „Кристала“. И то

из простог разлога јер је у „Кристалима“
певало њих троје без проблема, а код
нас, само ја. Тако да су они имали богатије
певање, трогласно, шири избор репертоара,
а ја како год да сам певао - певао сам
сам. Знао сам ја добро како су свирали
„Кристали“, ишао сам код њих на игранке.
Нисмо ми тако никада свирали, али нисмо
били ни лоши, далеко од тога. Поправљали
смо се из дана у дан што се тиче свирке,
саме технике, тачности, по аранжману.
Штета је што немамо ништа снимљено.
Такво је то време било. Нико од нас није
имао камеру, биле су ретке тада. Снимао
нас је Ивица Калнак својом камером на
црно - белом филму, седамдесетих година.
Сада вероватно немаш више ни пројекторе
на којима можеш то да пустиш и гледаш.
Како сте се сналазили за нове песме,
њихове текстове, музику?
-Излазио је у то време лист „Џубокс“,
било је у њему нешто текстова, не превише.
Домаће песме смо слушали и сами скидали
речи, са страним је било проблема. Учио
сам ја енглески у школи, али кад не знаш
одлично језик, не можеш добро ни да чујеш

речи. Ја нисам хтео да певам на еглеском,
ако нисам имао текст. Међутим, певало се,
свако на свом енглеском, онако како је ко
чуо и скинуо речи. Има и једна анегдота о
томе. Слушао је један Американац како пева

неки наш бенд енглеске песме и рекао:“Овај
ваш језик је врло сличан нашем!“. Тако је то
било пре. Сада је лако, можеш да певаш коју
год ствар хоћеш, укуцаш на интернету и он
ти избаци комплетан текст.
Сећам се да су у време када сам ја ишао у
средњу школу, можда чак и пре 70-тих, била
организована школска такмичења. Неки су
се такмичили у историји, вештинама, а било
је и за певаче. И војска је организовала
такмичења. Било је посебно за певача
народне музике, забавне и, као трећа
посебна категорија, биле су песме са
тематиком из ЈНА, војске. Кад смо ишли на
више нивое такмичења, били смо чланове
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тима из Панчева. Учествовао сам 4-5 година
узастопце, певао сам или забавну или ону
из војничког живота. Имао сам највише
бодова, био сам први. Лепо је то било, пуна
сала, буран аплауз, сви устану...
Шта је било после „ЗУМ“-а? Које су
биле најлепше године у Вашој каријери?
-Ја сам почео да радим, августа 1975.
Запослио сам се на неодређено време у
банци. Једно време био сам ван музичког
света, нисам нигде певао. Тамо негде, 1985,
браћа Стајић и Ивица Костић звали су
ме, треба им певач. Тако смо цело то лето
свирали заједно у башти Културног центра.
Са „ЗУМ“-ом је било готово још 1975.
Отишли смо свако на своју страну. Био
је то крај „ЗУМ“-а и певања и свирке са
бендовима. Оснивали су се и даље бендови,
али више нико није имао неко своје место

где је редовно свирао. Знало се да смо ми
имали свирке у Дому војске, Љубљанској
52, Љубљанској 3, викендом и није било
неког посебног плакатирања. Напишемо
руком на парчету папира и окачимо на 2-3
места у граду да сви виде.
Кад су после дошле матрице, купио
сам клавијатуру. Свирао сам и са Баћом
- Слободаном Наранџићем неко време.
Он је већ имао клавијатуру са које се
пуштала пратња и тако смо певали цело
лето, сваки дан, чак и понедељком, зна се
да је то слободан дан за музичаре. Башта

ИНТЕРВЈУ

је била пуна, биле су баш посећене наше
свирке. Следеће лето већ смо се разишли.
Ја сам купио опрему, разглас, требао ми је
само један микрофон и цд плејер да могу
да пуштам матрицу. Тако сам почео сам
да наступам, певао сам уз матрицу. Сви су
ме звали на породична славља, највише
просветари јер сам имао репертоар без
народњака, без врискања, на прославе за
дан школе, одлазак у пензију. Имао сам у
репертоару и нешто народних песама, али
оних добрих, старих, мада је највише била
домаћа и страна забавна музика, познате
ствари.
Колико дуго тако сами наступате?
-Има мање од годину дана да сам свирао
породично весеље за неких 30 до 40 људи.
Славља су својевремено била у неком од
делова Пивнице, у С клубу својевремено,

било је више од 50 људи. Тражили су ме
и док сам био у болници. Звали су ме
телефоном да питају могу ли да им свирам.
Ја сам био у Београду у болници.
Највише сам био везан за 70-те, 80-те
године што се тиче продукције, то су ми
биле, некако, најлепше песме. За мене
лично, најлепше је било на самом почетку,
са највише страсти, елана. Било је лепо и
касније када сам наступао сам, када сам
могао да бирам шта ћу да певам и нисам
био ускраћен ни за шта, као што је било
раније. Док сам наступао са бендом, певао
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сам оно што смо могли да свирамо. Било је
ствари које бих ја радо певао, али није имао
ко да их свира. Ја сам увек искрен. Ми смо
били један ниво, средњи, није било лоше,
али могло је и боље. Кад сам певао сам, није
више било проблема за матрицу, могао си
све да набавиш и да певаш шта пожелиш.
Уживао сам. Самостално наступам од
1985-86. У међувремену сам певао пар
пута са Стајићима, затим на годишњицама
вршачког рока. У добрим сам односима са
свим вршачким музичарима, није никад
било ривалитета, ружних речи, све их
поштујем.
Да ли је могло да се заради од музике,
да се живи?
-Добра пара могла је да се узме у време
кад су свирали Дуле глуви, Аца главоња...
тада је било најбоље што се тиче пара. Све
су тежа времена. Кад имаш бенд од 5-6
људи, кад поделе оно што им плате, тешко
да је то много. Али, таква су времена. Кад
ми се жале народњаци да је тешко, а они су

увек имали пара, посебно на свадбама где
има и бакшиша. Кукају за временима кад је
било пара, кад је могло добро да се заради.
Нисам ништа снимио од музичког
материјала, нисам био у прилици. Рано
сам почео да радим, а и то је био додатни

Био сам приправник, примљен сам на
неодређено време. После 11 месеци добио
сам решење за место референта, пошто
сам положио приправнички - банкарски
испит у Београду. Као самостални референт
радио сам до 1. августа 2009. када сам
проглашен технолошким вишком. Годину

трошак. У почетку је радио само отац,
као кувар у Психијатрији, није било пара
за снимања. Био сам задовољан оним
што имам. Маштао сам и о томе да нешто
снимим, али и онда је требало да знаш
људе, да имаш пара.
Чули смо о Вашој музичкој причи, а
када и где почиње она животна?
-Почиње овде у Вршцу, априла 1953.
Мајка ми се звала Цвета, умрла је 1994.
Отац се звао Душан, умро је 2007. Они су
били старији људи, мама 1921, а тата 1920.
годиште. Имам брата млађег 2 и по године
- Никола Вулетић, али га сви знају као Џека.
Он је више спортски тип, а ја уметнички.
Само тата је радио. Скромно смо живели,
школовали се као сва остала омладина.
Било је ко има фармерке, ко нема, али све је
то било наивно, много наивније него данас
- без јурења брендова.
-Завршио сам средњу економску школу,
1973, и после 2 године, августа 1975, почео
сам да радим у Београдској банци Основној
банци Вршац, сада је то Ерсте банка.

дана сам био на Бироу и сачекао април ове
године када су се стекли услови да одем у
пензију, напунио сам 65 година.
Какав је био Ваш приватни живот?
-Моја супруга Звездана и ја смо дуго
заједно. Живели смо заједно много пре
него смо се званично венчали. Звездана
је Вршчанка, девојачко презиме јој је
Николић. Радили смо заједно у истој банци.
Упознали смо се много раније, имали смо
заједничке пријатеље. Лепо живимо, добро
се слажемо. Немамо заједничку децу, али
свако од нас има сина из ранијих бракова.
Исто су годиште, 1982, и њен Иван и мој
Никола. Звездана и ја чекамо унуче, али ови
наши момци никако да се жене.
Шта је за Вас музика?
-Музика је део мог живота. Мораш
да је доживиш, осетиш. Кроз песме
проживљаваш неке своје емоције. Мораш
да певаш срцем. Певање из грла није
довољно. Добро певање је само оно које иде
из срца, не из грла!
Јованка Ерски
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-ВЛАДИМИР ЧЕХ, АУТОР ИЗЛОЖБЕ „КО ЈЕ МАЛВИНА ХОФМАН?“:

„НЕ ПОСТОЈЕ ПРИЈАТЕЉСТВА ДРЖАВА
БЕЗ ПРИЈАТЕЉСТАВА ПОЈЕДИНАЦА“

Изложба интригантног назива „Ко је
Малвина Хофман?“, аутора Владимира Чеха,
отворена је у уторак у вршачкој „Галеријани“.
Вршац је тако постао седми град у коме је ова
необична изложба, у оквиру обележавања
стогодишњице Првог светског рата,
организована уз подршку Министарства
културе Србије и амбасаде Сједињених
Америчких Држава.
Владимир Чех је оснивач Института за
историју оглашавања, један од тројице
оснивача
Порторошког
пропагандног
фестивала, председник и члан многих
међународних асоцијација које се баве
оглашавањем, као и аутор бројних кампања
и огласних порука у Мајсторској радионици
за креацију комуникација ЧЕХ и другим
агенцијама. Био је члан информативне
редакције Радио Београда, аутор култне
емисије Радио Београда „1,2… 202“, креатор
и један од покретача првог комерцијалног
музичког Радија 101, главни и одговорни
уредник радија за радио у колима„Роадстар“.
Изложба „Ко је Малвина Хофман?“ је
настала из серијала Чехових изложби „Рат и
плакат“, „Жена, рат и плакат“ и „Србија, рат
и плакат“, а посетиоцима је приближила лик
и дело Малвине Хофман, чувене америчке
вајарке, ауторке плаката „Србији је потребна
ваша помоћ“ из 1917. године.
- Да изложбу назовем на за нас, условно
речено, необичан начин, са знаком питања на
крају, натерало ме је то што су ме сви у вези са
изложбом коју сам пре тога правио „Србија, рат и
плакат“ питали управо „Ко је Малвина Хофман?“.
На изложби „Србија, рат и плакат“ хтео сам да
посветим пажњу уметницима који су правили
плакате у Првом светском рату за помоћ Србији
у три велике кампање, у три велике пријатељске
државе, Франсцуској, Великој Британији и
Сједињеним Америчким Државама. Радећи
прву изложбу „Рат и плакат“, наишао сам на
за мене изузетно интересантан податак да
су сва три аутора три плаката која су на мене
оставила снажан утисак, била емотивно везана
за Србију и да су сво троје имали уметничке
радове у вези са Србијом. Да ли је резултат те
њихове емотивне везе, тог утицаја осећања на
дело које ће направити био такав да су та три
плаката, за разлику од осталих, на мене оставила
дубљи утисак, не знам. Али наставио сам да
истражујем и направио изложбу која је била
посвећена уметницима који су правили та три
плаката. Повод су били сами плакати, али сам
за сваки од њих покушао да пронађем причу
која открива како је настао и дошао до веома
занимљивих прича. Једна од те три занимљиве
приче је и прича о плакату „Србији је потребна
ваша помоћ“ Малвине Хофман, насталом
1917. године у САД-у. Морам да признам да за
Малвину Хофман пре тога ни сам нисам чуо,
иако је Малвина Хофман најпознатија америчка
вајарка прошлог века, величанствена уметница,
особа достојна поштовања на све начине. Она је
жена носилац француске Легије части, носилац
српског Ордена Светог Саве 3. реда, сакупљала
је помоћ за Србију у Првом светском рату, између
два рата и у Другом светском рату. Била је заиста
импресивна личност. Када сам почео да причам
о свим тим детаљима, сви моји саговорници
су питали „Ко је Малвина Хофман“. Онда ми је
било јасно да то мора да буде назив изложбе и
да покушамо да нашим људима приближимо
ту заиста сјајну жену и да јој се на неки начин
одужимо за све то што је она учинила за Србију.
Необична је и прича о томе како је
Малвина Хофман направила плакат „Србији
је потребна ваша помоћ“.
- Иза тог плаката стоји читав низ необичних
прича. Ја врло често кажем да је плакат само врх
леденог брега, јер се иза сваког плаката крије
нека прича. Држећи се оне да је посао којим
сам се бавио „уметност убеђивања“, на крају сам
закључио да је то тачно само у случају да поруке
у тој уметности стварају уметници. Када то није
тако, те поруке трају кратко, само онолико колико
то захтева њихова информативна функција. Али
плакат који после испуњења информативне
функције настави свој живот као уметничко
дело, представља нешто што је вредно пажње.
Један од таквих плаката је наравно и плакат
„Србији је потребна ваша помоћ“ јер га је радила
велика уметница. Веома је занимљива прича о

томе како је тај плакат настао и како сам ја дошао
до њега.
Урбана легенда каже да је Малвина Хофман
на плакату нацртала лик мртвог српског војника
на острву Видо у чамцу који је погинуле војнике
носио на сахрану, у Плаву гробницу. Ја сам то
прочитао у „Политици“, у тексту који је у том
тренутку био стар осам година, и деловало
ми је доста необично јер 1915, 1916. није било
интернета, телевизије, преноса слике на даљину
и било је сразмерно тешко да Малвина Хофман
дође до те фотографије. Друга легенда каже
да се тај исти лик српског војника налази не
само на плакату, него и на скулптури Светог
Фрање испред болнице „Мејо“ у америчком
граду Рочестеру, чија је ауторка такође Малвина
Хофман. Кренуо сам да преиспитам те две легенде
из „Политикиног“ текста и дошао до сазнања
да су заиста тачне. Текст у „Политици“ писао је
прота Петаковић из Сан Дијега у Калифорнији,
поводом 125 година српско-америчког
пријатељства. Пронашао сам проту Петаковића
који ми је рекао да је плакат у резервату
Навахо Индијанаца у Аризони пронашао неки
православни свештеник који га је донео у Сан
Дијего. Петаковић је ту плакат умножио и делио
га Србима, а испоставило се да је само неколико
дана пре нашег телефонског разговора
неколико плаката дао и Влади Дивцу који их је
однео у Београд. Захваљујући проти Петаковићу,
Влади Дивцу и томе што је Дивац неколико
плаката понео у Београд, ми данас имамо читаву
ову изложбу. Добили смо и 300 фотографија те
скулптуре са ликом српског војника и на снову
ње направили тродимензионалну видео слику
која се на изложби може видети уз помоћ кациге
за виртуелну реалност, а касније уз помоћ 3Д
штампача одштампали и реплику те бисте.
Ова изложба између осталог приказује и врло
необичан пут кроз медије лика српског војника.

уопште заинтересовала за Србију?
- Не постоје пријатељства држава без
пријатељстава појединаца. Два пријатељства
била су значајна за развој пријатељства између
Америке и Србије, пријатељство између Михајла
Пупина Вудро Вилсона, и са друге стране и на
други начин – сасвим сигурно – пријатељство
Малвине Хофман и Милана Прибићевића,
српског пуковника кога је Влада Србије послала
у САД да прикупља добровољце за Солунски
фронт. Он се у Њујорку у Црвеном крсту

СТУДИЈА ЉУДСКИХ РАСА МАЛВИНЕ ХОФМАН
- Малвина Хофман била је врхунска вајарка, студирала је код Родена, а касније и код Ивана
Мештровића, у Загребу. У Филм музеју у Чикагу Малвина Хофман имала је највећу прошловековну
вајарску изложбу појединца. На њој су изложене 104 бронзане скулптуре. Малвина Хофман није
се слагала са тадашњим ставом да је могућа подела људи само према боји коже и хтела је својим
делом да докаже да се људи више разликују по физичким карактеристикама него по боји коже.
Путујући по свету, правила је цртеже, скице, а потом и 104 скулптуре које под називом „Хјуман
рејсис“ (Human races) које су у Филм музеју у Чикагу 30 година чиниле сталну поставку, након чега је
изложба скинута, а онда пре две године обновљена у част велике уметнице.

Веома је занимљиво и оно што смо открили
у оставштини Малвине Хофман. Херберт Хувер,
тадашњи директор Црвеног крста, а касније 31.
председник САД-а, подигао је 25 прихватилишта
за децу без родитеља у Србији и 1919. године
послао Малвину Хофман, на њену сопствену
жељу, у Србију, у инспекцију тих прихватилишта.
Импресије са тог путовања објављене су у њеној
аутобиографији, али као уметница, оно што је
видела у Србији, Малвина је и цртала. У њеном
блоку за скицирање је двадесетак цртежа из
Србије и они су на овој изложби по први пут
објављени.
Како се Малвина Хофман на првом месту

упознао са Малвином Хофман, чија је сестра
била директорка њујоршког Црвеног крста, а
Малвина је понудила да Прибићевић ту своју
канцеларију за прикупљање добровољаца
смести у њихову породичну кућу на Менхетну.
Ту се Малвина упознала са Србијом, а ја сам
сигуран да је само ту могла да види фотографију
српског војника коју је чувени српски репортер
Милоје Игрутиновић снимио на острву Видо.
Иначе, Малвина је направила и портрет
Милана Прибићевића, и у свим књигама које
о тој скулптури пишу, а мноштво их је, као име
скулптуре наводи се „Модерни крсташ“. На гробу
Милана Прибићевића који је сахрањен у Алеји

великана у Београду, налази се реплика управо
ове скулптуре.
Оснивач сте Института за историју
оглашавања. Са којом идејом је он основан и
зашто је историја оглашавања битна?
- У Првом светском рату, седам дана по
објављивању уласка САД-а у рат, Вудро Вилсон
је основао комисију за пропаганду, јер је знао да
је потребно утицати на свест популације кад се
држава одлучује на неки непријатан потез, као
што је улазак у рат. Кад је основана та комисија,
која се после звала Крилова комисија, по Џорџу
Крилу који је био на њеном челу, Крил је у оквиру
ње основао тридесет различитих сектора који
су се бавили свим начинима комуникације.
Један од тих сектора водио је и Едвард Бернајз,
човек који је реч пропаганда, која је у ратним
и послератним годинама добила негативан
призвук, заменио речју ПР, створивши термин
„односи с јавношћу“. Ипак, од тад је протекло
више од осамдесет година и ПР се, нажалост,
вратио на свој почетак и данас је у суштини
чиста, лоша пропаганда. Управо зато је основан
Институт за историју оглашавања, да бисмо неке
ствари могли да сазнамо у правом светлу. Сем
тога, оглашавање је врло стар занат. Довољно
је рећи да је прва агенција за оглашавање у
Београду основана 1892. године, и бавила се
истим послом којим се сличне агенције и данас
баве – производњом огласних порука за своје
клијенте, истраживањем потреба корисника и
закупом и пласманом те поруке у медијима од
Солуна до Беча.
Какве су биле прве огласне поруке на
овим просторима?
- Ако кажем да су Доситеј Обрадовић,
Вук Караџић и многи други писали огласне
поруке, многи ће се насмејати, али то је тачно.
Прве огласне поруке су излазиле у српским
новинама у Бечу још 1700-тих и 1800-тих година
и то су највећим делом биле поруке које су се
односиле на књиге. И у Совјетском савезу су
познати уметници писали огласне поруке. Једну
његову поруку су пре неколико деценија украли
у Борову. Мајаковски је тридесетих написао
„Човече, мућни ум – пођи у Гум“, Гум је била
њихова чувена робна кућа; а онда је Борово то
преправило у своју поруку „Имај на уму гуму“!
Многе огласне поруке чији сте ви аутор,
остале су познате.
Мислим да је слоган за Хепо коцку
најпознатији – „Пали се лако, не гаси никако“, он
је некако ушао у народ, у свакодневну употребу.
Али било их је доста. Мој најуспешнији слоган
из угла гледања на професију је био слоган
„Апартмани који сами себе исплаћују“, јер је био
интригантан. Реч је о апартманима у скијалишту у
Словенији који су грађени осамдесетих година...
Оглашавање је често потцењена професија,
а врло је важна. Ја сам увек тврдио – дајте ми
три дана за редом огласни блок на најјачој
националној телевизији у прам-тајму увече, и
рећи ћу вам све о тој држави!

Т.С.
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УДРУЖЕЊЕ “ИЗ ПРИНЦИПА” ХУМАНИТАРНОМ АКЦИЈОМ ОБЕЛЕЖИЛО ПРВИ НАЦИОНАЛНИ ДАН ДАВАЊА

ИГРАЧКЕ И СЛАТКИШИ ЗА НАЈМЛАЂЕ ПАЦИЈЕНТЕ

Удружење за побољшање положаја младих
“Из принципа” обележило је први Национални
дан давања тако што је организовало акцију
поделе играчака и слаткиша малишанима који
бораве на Дечјем одељењу вршачке Опште
болнице.
-Овом
акцијом
поздравили
смо
установљавање Националног дана давања како
би се промовисала култура давања и скренула
пажња јавности на неки проблем у друштву,
кажу у Удружењу “Из принципа”. Акција на
Дечјем одељењу вршачке Болнице показала
је колико мале ствари некоме могу да значе
много.
Хумани гест младих Вршчана поздравии су
руководство и запослени у овој здравственој
установи. Др Јон Оморан, директор Опште
болнице Вршац захвалио се у име малих
пацијената, похвалио хуманост чланова
Удружења и указао на значај акција усмерених
ка најмлађим суграђанима, посебно у време
када се лече у болници.
Ово није прва акција Удружења младих
“Из принципа“. Поводом Светског дана
чистих планина, вршачко Удружење је, уз
подршку Града Вршца, организовало садњу
дрвећа у Павлишу, 26. септембра. На локацији
предвиђеној за нови сеоски парк у Павлишу,

посађено је тридесетак садница, а у акцији
су учествовали млади Вршчани. У Удружењу
истичу да су захвални Граду Вршцу на подршци
у реализацији акције и напомињу да је важно
да се код младих пробуди еколошка свест и
оваквим и сличним акцијама, укаже на значај
здраве и чисте животне средине за све нас.
Удружење младих “Из принципа“ основано
је 11. априла 2018. године, са седиштем у Вршцу.

То је добровољно невладино и непрофитно
удружење основано на неодређено време,
ради остваривања циљева који се односе на
област побољшања и унапређења друштвеног
и економског положаја младих на територији
Републике Србије. То је био циљ и идеја
водиља оснивача „Из принципа“: Ален Делкић,
дипломирани правник (председник удружења),
Марко Тимарац, студент (заменик председника),

Дејан Чавић, дипломирани правник, Сузана
Пронић, мастер биохемичар, Марко Рашић,
дипломирани васпитач, Душан Станисављев,
дипломирани економиста, и Андреа Мирча,
хемијски лаборант.
Удружење је, као смернице и циљеве рада,
зацртало: указивање на проблеме младих
и промовисање рада са њима, залагање
за већи утицај и учешће младих у друштву,
промовисање омладинског активизма и
неформалног образовања кроз спровођење
волонтерских активности, промовисање
здравог живота код младих, подстицање
младих за учествовање и бављење спортом,
организација разних спортских манифестација,
успостављање и развијање сарадње у области
рада са младима, као и кроз пројекте на
локалном, међуградском, републичком и
међународном нивоу, пружање подршке у
повезивању младих из Србије и иностранства
у циљу остваривања међусобне сарадње
и подстицања интеркултуралног дијалога.
Уз поменуте и друге планиране активности
упоредо иде и едукација кроз разне скупове,
семинаре, радионице, као и незаобилазна
сарадња са сличним удружењима, али и
Министарствима и Канцеларијама за младе.
Ј.Е.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА НЕГОВАЊЕ ШАХОВСКЕ ТРАДИЦИЈЕ ВРШАЦ, РАДИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ КРАТКОМЕТРАЖНОГ ДОКУМЕНТАРНОГ АНИМИРАНОГ ФИЛМА О ЛЕГЕНДАРНОМ ШАХИСТИ

БОРА КОСТИЋ-ШАХОВСКИ АПОСТОЛ

Нико никад у свету није толико урадио на
популаризацији шаха у историји ове игре, од
нашег Боре Костића. Због тога је Удружење за
неговање шаховске традиције Вршац пријавило
пројекат „Бора Костић-шаховски Апостол“
на конкурс код градске владе, која нам је
одобрила средства за суфинансирање овог
краткометражног документарног анимираног
филма. На тај начин отргнућемо од заборава
једну личност значајну, не само за град Вршац,
него и за Србију и цео шаховски свет, који му
много дугује.
Филм ће трајати мање од 40 минута, имаће
наратора, музичку подлогу, компјутерску
анимацију, убачених око 150 фотографија, а
монтажу ће професионално одрадити аудио
видео продукција „Вила“.
Филм ће бити титлован на енглески језик, па
ће бити дистрибуиран амбасадама и шаховским
федерацијама земаља у којима је Бора Костић
боравио и знатно допринео популаризацији
шаха у тим замљама.
Премијера филма се очекује у првој половини
новембра, на којој очекујемо све пријатеље шаха
и заинтересоване грађане Вршца.
Бора Костић, први српски шаховски

велемајстор, без сумње је један од најзначајнијих
Вршчанина у његовој историји. Његова
посебност није била само у његовој шаховској
снази, већ и у чињеници, да је само са шаховском
таблом два пута обишао свет, не пропустивши
ни један континент, радећи неуморно на
популаризацији шаха. При томе треба имати
у виду, да у то време, од 1910. до 1930 г., није
било комерцијалне авијације, па је путовао
бродом, возом, на ретким железничким пругама,
камилама, слоновима, коњима,запрежним
колима и другим превозним средствима
средине у којима је боравио.
Бора Костић је био полиглота, говорио је 10
језика и свуда, где је путовао и боравио, играо је
симултанке и причао о свом граду Вршцу и својој
земљи Србији, за коју су многи знали по чувењу,
због исказане епске храбрости свог народа
у првом светском рату. Бора је пронео глас о
постојању града Вршца до најудаљенијих кутака
планете, за кога, до тада, никад нису чули.
Не без разлога називали су га и амбасадором
шаха, због тога што је за своју земљу урадио,
више него више званичних амбасада, па је добио
и прву шаховску пензију.
Драган Крагић

ВРШАЦ ПО ШЕСТИ ПУТ ЦЕНТАР ДОМАЋЕ ИТ СЦЕНЕ

ЖИВИ ЛОКАЛНО - РАДИ ГЛОБАЛНО

Вршац ће још једном, шести пут за
редом, окупити велики број ИТ стручњака,
последњег октобарског викенда. Они ће
на конференцији „WWVRŠAC - Živi lokalno,
radi globalno“ , разменити искуства, али
и чути нових 12 инспиративних прича
овогодишњих предавача.
Према речима организатора, и ове
године Коференција WWVRŠAC траје три
дана и поново ће се одржати у Конгресној
дворани Центра Миленијум, од 26. до 28.
октобра. Већ по традицији, конференција
је подељена у четири блока предавања и
у сваком ће бити по три предавача.
Петак поподне резервисан је за
„ keynote“ говорнике, а блок ће бити
посвећен развоју самог окружења и
бољих прилика за ИТ услуге. Тако ће
посетиоци моћи да чују Милана Шолају,
једног од оснивача војвођанског ИТ
кластера, али и Белу Икотића, момка
који је један од најзаслужнијих за то што
је Осијек постао регонални центар ИТ
индустрије.
-Субота преподне посвећена је
аутсорсингу, а ове године фокус ће бити
на развоју производа које ове фирме
развијају мимо аутсорсинг услуга и тако
„престају да продају само радне сате“,
поручују организатори. Поподневни
блок резервисан је за стартапове, а за

сада су најављене фирме које су у Србију
донеле велике инвестиције. Тако ћемо
на сцени видети Content Insights, који је
привукао више од три милиона долара,
али и Ориџин Треил са прикупљених 22,5
милиона након лансирања платорме, од
чега су милион и по прикупили у првих
сат времена.
Последњег дана личне приче о путу и
животу пренеће фриленсери. Овај блок
који је посетиоцима увек занимљив, биће

традиционално шаренолик, па ће се тако
на бини смењивати попуно различити
предавачи. Од холивудског стрип цртача
до девојке која путем интернета широм
света продаје ручно прављени накит.
-Када је идеја настајала 2010. године,
па до прве конференције 2013, јако мало
људи је причало о шанси коју ИТ доноси
Србији, подсећа Иван Ћосић, један од
оснивача конференције и модератор. Са
једне стране нам је драго да су се многи

укључили у ову причу, од највишег нивоа
и премијерке, па до тога да сви данас
знају да, ако желе сигуран посао, треба
да се бави послом у ИТ-у. Нажалост, има
још увек много људи који нису свесни да
путем интернета има много могућности
да обезбеде макар и само додатни
приход.
Коференција се труди да буде
инспрација људима да остану у малој
средини и открију могућности да за цео
свет могу радити из места где су рођени,
колико год оно мало било.
Веома нам је стало да људима
покажемо да могу остати у свом граду и
бавити се глобалним пословима веома
успешно, каже Владимир Вашалић, један
од оснивача конференције. Због тога
сваке године на бину доводимо такве
успешне примере, а кроз дружење мимо
предавања и остваре контакте са људима
сличних интересовања из разних крајева.
Осим тога, волимо да представимо и
наш Вршац, али и предности живота
у провинцији. Веома ми је драго што
конференција траје три дана и што
посетиоци имају довољно времена да
осим предавања и нових познанстава,
понесу са собом и лепе успомене на
Вршац.
Ј.Е.
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ПОЧИЊЕ 26. „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“

„ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТИ“ ОТВАРАЈУ ОВОГОДИШЊИ ФЕСТИВАЛ

Међународни фестивал класике
„Вршачка позоришна јесен“ по
26. пут биће одржан у Народном
позоришту „Стерија“ од 19. до 27.
октобра. Вечерас (у петак) у 20 часова
ће Фестивал свечано отворити
представа домаћина, „Виктор или
деца на власти“ Рожеа Витрака у
режији Александра Швабића.
Поред представе НП „Стерија“,
селектор Фестивала Ђура Мрђа у
званичну селекцију уврстио је још
шест представа, а како је рекао
„трагано је за представама које
ће испунити главне критеријуме
Фестивала позоришне класике:
оригиналност
и
иновативност
редитељског поступка, актуелност
и савременост, богатство глумачког
израза и снагу укупног уметничког
доживљаја“.
Тако ће вршачка публика ове
јесени гледати и „Аникина времена“
Ане Ђорђевић, драматизована
према приповеткама Иве Андрића,
(Српско
народно
позориште,
Нови Сад и Бео АРТ, Београд),
(субота, 20. октобар), Пушкиновог
„Евгенија Оњегина“ у режији Бориса
Лијешевића (Позориште младих,

Нови Сад), (недеља, 21. октобар),
Пекићеву
„Корешподенцију“
у
режији
Горчина
Стојановића
и извођењу Звездара театра
(понедељак, 22. октобар), Гогољев
„Миргород“ Анђелке Николић у
извођењу НП Кикинда, (среда, 24.
октобар), представу „Клошмерл“
Габријела Шевалјеа у режији Кокана
Младеновића (БДП), (четвртак, 25.
октобар) и „Флорентински шешир“
Ежена Лабиша у режији Даријана
Михајловића и извођењу Позоришта
„Бошко Буха“ (петак, 26. октобар).
Фестивал ће званично бити
затворен у суботу, 27. октобра, када
ће бити додељене и награде, а након
тога одиграна и представа у част
награђених. Поред такмичарске
селекције, Фестивал ће и ове године
пратити представе за најмлађе,
концерти и изложбе.
Цена појединачне улазнице за
представе износи 500 динара у
претпродаји и 600 динара на дан
представе, комплет улазница се
може купити за 3.500 динара, док је
улазница за представе за децу 150
динара.
Т.С.

16. ВОЈВОЂАНСКА СМОТРА ХОРОВА У ТЕМЕРИНУ

УСПЕШАН НАСТУП ВРШАЧКОГ ХОРА “ПЕНЗИОНЕР”

Темерин је у суботу 6. октобра
по 16. пут био домаћин Вовођанске
смотре хорова. На њој су се између
осталих представили и чланови
вршачког хора “Пензионер” који су
се са смотре вратили препуни лепих
утисака.
- У месецу старих показало се
да су наша срца још увек млада,
истиче Љиљана Панић Томашевић,
председница
КУД
“Пензионер”.
Темерин је град дивних, срдачних
људи, дочекали су нас ученици
основних школа у народним ношњама
са погачом и сољу а добродошлицу
пожелели
Љубица
Рајчетић,
председница тамошњег културно
уметничког друштва и Душан Рујевић,
председник удружења пензионера.
На смотри је учествовало 16 хорова
са преко 500 учесника. На отварању
је наступио хор из Темерина, а потом
су наступили хорови из Новог Сада,
Суботице, Сомбора, Кикинде, Сремске
Митровице, Ковачице, Лесковца,
Аранђеловца, Ниша и Вршца.

- Наш хор , који је био најбројнији
са 35 учесника и добио најбурнији
аплауз, представио се песмама “Ко
те има, тај те нема”, “Добра Ти ноћ” и
“Домовино”. Дириговала је проф.
Биљана Петровић, а као награду
за волонтерски рад дуг 32 године

велики аплауз и букет цвећа добила је
Антонија Пешић, каже председница
КУД” Пензионер” Љиљана Панић
Томашевић, која је на смотри
упутила поздравну реч домаћинима
заједно са председником Удружења
“Пензионер” Петром Вулетином.

Гостовање хора КУД “Пензионер” из
Вршца испратила је и госпођа Нада
Милинковић.

ВРШАЧКИ АФОТИСТИЧАР ЗОРАН ЂУРОВИЋ ДРУГУ ГОДИНУ ЗА РЕДОМ УЧЕСНИК МЕЂУНАРДНОГ ФЕСТИВАЛА ХУМОРА И САТИРЕ

ЂУРКЕ МЕЂУ ОДАБРАНИМА

У среду, 10. октобра, у
Београду,
у
Коларчевој
задужбини, одржан је 16.
Међународни
фестивал
хумора и сатире - Сатира
фест. На конкурс се пријавило
106 афористичара из Србије
и бивших југословенских

република са око 3.200
афоризама, а на самом
фестивалу
је
наступило
34 најбоља аутора. Србију
је, као и прошле године
представљао
вршачки
афористичар Зоран Ђуровић.
- Пресрећан сам због

поновног учешћа на овако
репрезентативном фестивалу
на којем наступају најбољи
афористичари
региона.
Посебно ми је драго што је
од 36 афоористичара који
су наступали прошле године
само њих 20 позвано и ове

године. Атмосфера је била
феноменална, сала је била
испуњена до последњег
места. Презадовољан сам
својим наступом, мислим
да сам на најбољи начин
представљао
Вршац
и
Србију. Имам континуитет

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

појављивања на великим
смотрама и доказао сам
да прошлогодишње треће
место које сам освојио није
била случајност, закључио је
Ђуровић.

VIN
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ДОПРИНОС ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ

Еколошки центар „Станиште“ је крајем септембра
у Пределу изузетних одлика „Вршачке планине“
одржао 9. Омладински волонтерски камп на ком
су учествовали студенти Географског факултета из
Београда, са студијске групе Геопросторне основе
животне средине.
У оквиру кампа обележена су четири
километра границе ПИО „Вршачке планине“, што
је од пресудног значаја за одрживо коришћење
природних ресурса, а урађене су и четири тематске
карте Вршачких планина: карта предиспонираности
терена за настанак бујичних поплава, карта
вероватноће појаве бујица на водотоцима, карта
предиспонираности терена за настанак шумских
пожара и карта сеизмичког хазарда. Испитан је,
такође, и ниво природне радиоактивности на 42
локације, и сва мерења су била испод граничне
вредности. Измерен је ниво буке и написане су
четири препоруке за унапређење мера заштите.
Волонтерским радом на кампу, студенти су
допринели заштити природе, а добили вредну
праксу и материјал за писање различитих радова.
Пројекат је финансијски подржало Министарство
заштите животне средине.

Мапа 1:

Предиспонираност терена за
настанак бујичних поплава

Мапа 2:
водотоцима

Вероватноћа појаве бујица на

Мапа 3:

Предиспонираност терена за
настанак шумских пожара

Мапа 4: Сеизмички хазард

ПЕТАК
ПЕТАК •• 19.
19. октобар
октобар 2018.
2018.

ФОТОРЕПОРТАЖА

И ВРЕДНА СТУДЕНТСКА ПРАКСА

ВРШАЧКА
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Озваничена сарадња привредних комора

Војводине и Валоније

Председник
Привредне
коморе
Војводине (ПКВ) Бошко Вучуревић и
председник Привредне коморе Валонија
из Белгије Филип Свинен,потписали
су протекле седмице Меморандум о
сарадњи, у просторијама Мисије Србије
при Европској унији у Бриселу,у циљу
подстицања развоја и диверсификације
трговинских размена и економске
сарадње на једнако узајамно повољној
основи између својих чланица.
Том приликом, председник Вучуревић
истакао је да је свакако један од
заједничких
циљеваи
промоција
привредних активности оба региона
како би се поспешио развој економске
сарадње између привредника Војводине
и Валоније.
„Овим Меморандумом, обавезали
смо се да ћемо заједничким снагама
организовати активности у вези са
трговином и истраживањем тржишта,
како бисмо остварили корисне пословне
контакте који ће бити у служби привреде“,
рекао је Вучуревић.
Потписивању
Меморандума
присуствовали су и потпредседник
Покрајинске владе Ђорђе Милићевић,
председник Скупштине АП Војводине
Иштван Пастор и покрајински секретар
за регионални развој, међурегионалну
сарадњу
и
локалну
самоуправу
Огњен Бјелић након чега је одржан
традиционални пријему Мисији Србије
при ЕУ, у оквиру Европске недеље регија и
градова у Бриселу.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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. 064/390-6276
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. 065/3355-343
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

Број
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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. 069/86960-13
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 066/570-4000
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. 064/37594-59
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 066/570-4000
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
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

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. 061/29411-61.
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. 063/87890-67.
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. 060/65523-01
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 06466 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. 063/72-56205 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. 834975.
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. 013/836024 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 063/18-25995.
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
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. 060/483-0980 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
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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. 064/28-80347.
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. 060/022-0128
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. 061/307-1085.
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. 064/164-1461
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. 063/11212-70.
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. 061166-702.
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. 062/32-9812.
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. 066/411496.
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. 063/320019
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. 063/733-9247.
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. 064/16858-94
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. 062/18365-55.
Продајем петостепени мењач и мотор за југазаставу 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. 064/197-9069.
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. 062/11759-55.
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. 064/288-0347, 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 064/12317-56.
Нове бокс вреће за тренирање (вишебојне),
са унутрашње стране велика појачања, дупло
дно (33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. Тел 064/12317-56.
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. 065/8837-420.
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. 064/50760-93.
Агенцији Магибашта 013 потребна чистачица
за одржавање хигијене у стамбеним зградама у
насељу Хемоград.Козарачка 14.

17. октобра, навршиле су се две године откако није са нама наш
вољени

Љубиша Јосимов
23.8.1943. -17.10.2016.

Недостајеш нам
Ана, Вид, Тамара и Иван

18 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 19. октобар 2018.

ПЕТАК • 19. октобар 2018.

ВРШАЧКА КУЛА

Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

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

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ГОДИНА 25, БРОЈ 467, 29.СЕПТЕМБАР
2000.

НОВО ЧИТАЊЕ КЛАСИКЕ НА
“ВРШАЧКИМ ДАСКАМА”

Фестивал ће отворити домаћини, ансамбл НП
“Стерија” комедијом “ Кир Јања” у режији Владимира
Лазића у четвртак, 5. октобра. Сутрадан ће се публици
представити београдски театар “Т” старом которском
комедиојом непознатог аутора” Лукреција или ти
ждрело” редитеља Јагоша Марковића. У суботу,
7. октобра Југословенско драмско позориште из
Београда извешће “Коштану” Боре Станковића
у режији Југа Радивојевића. Наредне вечери
зрењанинско НП “Тоша Јовановић” приказаће
Молијерове “Скапенове подвале” у редитељском
виђењу Радослава Златана Дорића, у понедељак у 20
сати на програму овогодишњег Фестивала класике
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (145)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

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.
је Нушићева “Ожалошћена породица” редитеља
Дејана Мијача у изведби глумачког ансамбла
Српског народног позоришта из Новог Сада. Учесник
фестивала је и сомборско Народно позориште које
ће извести “Злу жену” Јована Стерије Поповићау
режији Љубослава Мајере, а последње такмичарске
вечери, у среду, 11. октобра Крушевачко позориште
представиће се Андрићевом “Проклетом авлијом”
редитеља Небојше Брадића.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ ГОДИНА 25, БРОЈ 468,
13.ОКТОБАР 2000.

ВРШАЧКИ СТУДЕНЦИ

Становништво се некада водом за пиће снабдевало са
малог броја бунара, који су махом, били отворени, смештени
по двориштима. Вода се из њих вадила ведром док је само
пар бунара, на јавним местима и код имућних вршчких
породица, било прекривено стрехом са чекрком или точком
за вађење.
У другој половини 19. века Срби Вршчани покрећу
велику акцију копања бунара са питком водом, тако да
наш град после 1880. године добија неколико артерских
бунара. Први бунар, како бележи Феликс Милекер у својој
Повесници с краја прошлог века, “подигла је 1885. године
Вршачка црквена општина, по жељи даровалаца браће Илије
и Марка Кузмановића, артешки студенац за 800 форинти, са
спомеником овим добротворима”. Овај први студенац налазио
се на Малој пијаци и представљао је прави украс тог дела
града, као некакав споменик, са занимљивом конструкцијом
изливеном од гвожђа.
Браћа
Кузмановић
били су , такорећи,
иницијатори
акције
изградње артерских
бунара јер су вршачки
Срби својски прионули
овом послу те су тако
као преко ноћи у
српским
деловима
града
почели
да
ничу студенци са
квалитетном пијаћом
водом.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Новембра 1. потпуковник
Јован Дамјанић прими команду
над вршачким логором.Он је
довео са собом 3. компаније
3. хонведског батаљона и
370 народних гардиста на
коњима заједно са 2 топа.
Овом војском и још са 450
Вашарељаца на коњима и 400
пешака чонградске народне
гарде вршачки логор знатно
је повећан. Дамјанић је одмах
завео највећи ред у војсци;
сваки је стрепио пред њиме како
односно свога патриотизма,
тако и ради вршења својих
дужности 1).
На неколико дана овај логор
повећан је неком особеном
војском. То беше познати
мађарски бећар, Рожа Шандор,
са својом четом. И Рожа Шандор
беше се понудио домобранском
одбору, да образује једну
оружану чету, али под тим
условом, да му се опросте сва
дотадања недела. Мада су се
неки противили томе, Кошут
му ипак изда дозволу, а што се
тиче пардона, он је условљен
његовим војничким заслугама.
Услед тога Рожа Шандор сакупи
на 100 пастира и коњушара
из чонградске и чанадске
жупаније, све самих одважних
момака, и одведе их на коњима
у главни стан у Бечкерек. Пошто
је ова чета овде, по налогу
владиног комесара, најпре
потпуно наоружана, одаслата
је затим у вршачки логор, где
се баш спремало за нападај на
стражарски логор. 2).
Кад је оно после безуспешног
октобарског
преговарања
и оцепљења двеју тврдиња,
почетком новембра поново
отпочета борба, вршачки логор
са Беломцрквом сачињавао је
лево крило мађарске војске. Ова

војска из Вршца и Беле Цркве
изаслата је против Романа да
поседне окупиране рударске
градове Бошкан, Речицу и Саску.
Вршац и великобечкеречки
центар спајале су које покретне
колоне, које сталне поседе у
Зичидорфу и Модошу. Дивизија,
која је, у половини новембра,
под водством потпуковника
Дамјанића била у Вршцу и

Белој Цркви, састојала се из
5 батаљона, 3 ескадрона и
30 топова. Ако су урачуната
и два потпуно наоружана
и
организована
батаљона
народне гарде из Вршца и Беле
Цркве. 3).
Новембра 2., једноп одељење
улана, уз пратњу неке романске
чете, крене се из Чакова на
Вршац, но већ од Војтека врати
се натраг. По овој обазривости
Дамјанић је судио, да су
Тамишграђани слаби, те да неће
нападати Вршца.
Па ослањајући се на ту
поставку, он науми, изгубивши
млогим
задевањем
све
стрпљење, уништити српски
логор у Стражи. Јер тај логор

1)
Horváth M.: Magyarorazág függetlenségi harez. Története, sv.
II., ter.79. i80.
2)
Horváth M.: sv. II., ter.80. i 81.

3)

не само што је кварио свезу
између Вршца и Беле Цркве,
већ је давао прилику Србима,
да о свом кретању нападају
околна, незаштићена места.
Ову своју намеру Дамјанић
је извршио 9. новембра.
Тога дана ујутру он изађе на
вршачки пут са 1. компанијом
3 хонведског, и 1 компанијом
2. сикуљског батаљона, са по
ескадрона
виртембершких
хусара, 2 шестгунтовна топа и
добровољном коњицом Роже
Шандора, пошто је најпре
изаслао капетана Елека са
2 компаније 9. хонведског
батаљона преко Војводинаца,
да зађе непријатељском логору
за леђа.
Село Стража утврђено је било
са три редута, а бранило га је
1200 добро наоружаних људи са
три топа. Срби дочекаше Мађаре
још изван места и поздравише
их јаком ватром из топова.
Али артиљерија под управом
поручника Фрање Фрајденрајха
набрзо је ућуткала српске
топове. Те је таки отпочела
жестока борба ручним оружјем.
Мађарски официри претходили
су добрим примером својој
војсци и после кратке, ал
крваве битке , нарочито
храброшћу једнооког капетана
3.
хонведеког
батаљона,
Карла Фелдварија, Срби буду
одбијени, с тога с повуку у село.
Но тамо их плаховито нападну
„црвенокапци“ , који су у трку
баш стизали из Војводинаца.
Ово збуни Србе и, после
јуначког отпора, морадоше
напустити и само село. Кад су се
повлачили према Карашу, окупе
их хусари, те се разбегоше на све
стране. За време битке огорчана
војска запалила је село, а затим
је и опкопе порушила.

Georg Klapka´s Memoiren, sv.3.str.49.52.
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1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00

vrsackakula@open.telekom.rs
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КО Ш А Р К А

КО Ш А Р К А
ВРШАЦ ОСТВАРИО ПРВУ ПОБЕДУ У СЕЗОНИ У АБА 2 ЛИГИ И ДРУГИ ПОРАЗ У КЛС

ПРВЕНАЦ ВРШЧАНА У СРПСКОМ ДЕРБИЈУ

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 2. КОЛО
Металац - Слобода		
Динамик - Дунав			
Борац - Златибор			
Војводина - Вршац		
ОКК Београд - Тамиш		
Младост - Спартак			
ОКК Нови Пазар - Беовук 72		

80 : 100
95 : 62
86 : 78
118 : 113
86 : 72
87 : 78
93 : 72

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

+68
+53
+29
+19
+9
+3
-2
-3
-5
-5
-9
-29
-56
-72

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

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

ВРШАЦ – ДИНАМИК 99:93 (27:27, 21:21, 26:23, 25:22)

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

ОД Б О Ј К А
ПРВА Б ЛИГА 3. КОЛО
Дубочица - Банат			
Тимок - Ужице 			
Баваниште - Борац (Пар) 		
Јагодина - Клек Србијашуме		
Металац Таково - Топлички Витезови
Младост - Срем Итон		

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

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

+7
+7
+4
+4
+3
+1
0
-1
-2
-7
-8
-8

3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0

0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3

9
9
7
7
6
5
4
4
3
0
0
0

1.Сивац 69
2.Јабука 		
3.Инђија
4.Долово
5.Младост ТСК
6.Нова Пазова 1957
7.Херцеговина
8.Апатин
9.Б. Карловац
10.Раднички 1958
11.Младост
12.Црвена Звезда

+45
+25
+17
+13
+12
+1
-1
-17
0
-41
-26
-28

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0

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

ношени сјајном подршком са
трибина и изванредном игром
Страхиње Јовановића, јунака

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ

ПРОПУШТЕН НАПАД ЗА ПОБЕДУ У НОВОМ САДУ
ВОЈВОДИНА – ВРШАЦ 118:113 (31:25, 28:24, 19:29, 24:24, 16:11)

Велика дворана СПЕНС, гледалаца 400, судије: Белошевић, Нинковић, Ћалић
ВОЈВОДИНА: Ковачевић 7, Зарић 7, Стојановић 5, Атанасов 30 (8 ск), Матовић 2 (4 ск, 4 ул), Бербаков
11 (9 ас), Прица, Бировљев 7 (4 ск), Џелетовић 38 (9 ск), Анђушић 6, Мајсторовић 5 (4 ск), Шућур.
ВРШАЦ: Ћирковић 11 (6 ас, 4 ил), Мунижаба 4, Бркић 32 (7 ск, 4 ул), Капетановић 7 (4 ск), Радмиловић
4, Јовановић 23 (9 ск, 8 ас), Узелац, Симовић 2, Савовић 14, Силађи 16 (4 ск).
Вршац није успео да дође до победе у Новом Саду у 2. колу КЛС иако се вратио из резултатског
минуса после првих двадесет минута игре и предност Војводине од десет поена (59:49) надокнадио
у трећој четвртини. У последњих десет минута меча Новосађани су успели да дођу до предности
од 4 поена, Вршац је поново изједначио, у последњем минуту имао и напад за победу. Капетановић
није погодио последњи шут па се ушло у продужетак где су домаћи били сналажљивији и остварили
тријумф.

ВРШАЧКИ МАЧЕВАОЦИ
УСПЕШНИ У ЛЕСКОВЦУ

На Међународном турниру у Лесковцу
одржаном у среду, 10. октобра, учествовало
преко педесет такмичара, “Карику” из Вршца
су представљала два такмичара Илија
Јагодић и Марко Муратовић.
Јагодић се такмичо у категорији јуниора
и освојио сребро у дициплини мач, а такође
сребро и у дисциплини флорет. Муратовић

је у дисиплини мач игубио у борби за
медаљу за бронзу, и освојио одлично пето
место. Марко се иначе борио у категорији
Пионира Б, јер његова категорија Пионири
Ц на овом турниру није постојала, што значи
да је вршачки такмичар Марко био две
године млађи од најмлађег такмичара, што
представља својеврстан успех.

Б О КС

ЈАКА ПРОВЕРА ЗА СРПСКЕ БОКСЕРКЕ

У Ботевграду у Бугарској одржан је
Интернационални турнир у боксу “БАЛКАН”
који је окупио најбоље светске боксерке
из 17 земаља. Ово је била једна од задњих
провера пред светско првенство у боксу за
жене које ће се одржати у Бразилу за месец
дана. На такмичењу је наступила и наша
женска бокс репрезентација са 4 такмичарке
и два тренера. Репрезентацију су чиниле
Јелена Зекић (Жабаљ) , Нина Стојановић
(Београд), Сандра Динчић (Војводина, Нови
Сад) и Сандра Маран (Гард, Вршац). Екипу
су водили тренери Марко Тубић и Стево
Павловић.
На овом веома јаком турниру где су

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 4. КОЛО
36 : 26
38 : 29
28 : 23
30 : 22
17 : 28
35 : 20

Тим лидер у дербију: Страхиња Јовановић (КК Вршац)
Вршчани су пружили своју
најбољу партију ове сезоне
и забележили прву победу,

меча. У првом полувремену
водила се изједначена борба.
Вршац је почео надахнуто,
повео са 8:0, међутим
одлични гости су узвратили
преко
трилинга
бивших
играча Вршца Кутлешића,
Остојића и Глишића. Екипе су
се смељивале у вођству, али
нико до одмора није успео да
створи предност. Резултат је
био нерешен и на крају прве
и на крају друге четвртине. У
трећој четвртини разиграо
се
плејмејкер
Вршчана
Јовановић и својим продорима
постао је нерешива енигма
за играче београдског тима.
У 27. минуту Вршчани су
стекли до тада најубедљивију
предност (69:61) и постајало
је све извесније да су пред
великим тријумфом тим пре
јер су захвљујући изванредној
борбености и са чак 12
скокова више од противника
успели
да
компензују
изгубљене лопте из првог
дела меча. Последњи покушај
Динамика да преокрене ток
меча била је тројка одличног
Милисављевића за смањење
предности на само три поена
(92:89), али је Јовановић још
једним кошем и прецизним
извођењем слободних бацања
засладио победу Вршца.

МАЧЕВАЊЕ

Р У КО М Е Т
Банатски Карловац - Младост
Јабука - Апатин			
Нова Пазова 1957 - Црвена Звезда
Инђија - Херцеговина		
Долово - Сивац 69			
Младост ТСК - Раднички 1958

Центар
Миленијум,
гледалаца:
1.000,
судије:
Весковић (БГ), Милојевић (КШ),
Седлар (НС)
ВРШАЦ: Ћирковић 9 (3 ас, 8
ил), Мунижаба 2, Капетановић
14, Радивојевић 4, Радмиловић
8 (4 ск), Бркић 2, Јовановић 28
(5 ас, 5 ил), Савовић 3 (5 ск),
Симовић 13 (11 ск), Силађи 14,
Узелац 2
ДИНАМИК: Грбовић, Беслаћ
10, Јанковић 2, Вуликић 8,
Кутлешић 21, Милисављевић
18 (6 ск), Глишић 14 (6 ск),
Остојић 18 (4 ск), Савковић 2.
Српски дерби АБА 2 лиге
био је права посластица за
кошаркашке сладокусце и
љубитеље спортских трилера.

наступиле европске, светске и олимпијске
победнице, наша репрезентација је отишла
са циљем да се наше девојке стекну искуство
и опробају се са најбољим светским
боксеркама.
- У оваквој конкуренцији нисмо успели
да освојимо медаљу, али је Сандра Маран
победила у елиминацијама бугарску
репрезентативку а у борби за медаљу са
руском боксерком, била на домак победе
а само је судијама познато зашто то није
било тако. Следеће искушење за Сандру
је већ 20.октобра у Београду на проби за
професионалну бокс лиценцу, рекао је
тренер Павловић.

Солидан наступ: Сандра Маран са
тренером Стевом Павловићем

ФУ ТС А Л
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ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНЕ ИСТОК

ПЕТ МАДИЋЕВИХ ХИТАЦА
ДИНАМО - ФОРУМ 2:6 (1:3)

Панчево: судије: Радојичић (Инђија),
Лазаров, Радић (Нови Сад), стрелци:
Николић у 8, Благојевић у 28. минуту за
Динамо, Богдановић у 3. и Мадић у 9, 11,
33, 36. и 39. минуту за Форум
ДИНАМО: ПОКРАЈАЦ, БЛАГОЈЕВИЋ,
ТАСКОВСКИ,
АДВИГОВ,
ВУКОВИЋ,
Петковић, Сарић, Лукић, Дотлић,
Николић, Шево, Спасић.

ФОРУМ: МОРАРИЈУ, РАДАК, Б.
МИЛОВАЦ, АНЂЕЛКОВИЋ, БОГДАНОВИЋ,
Синђелић, Борковић, Мадић, Рашић,
Ђорђевић.
Вршчани су убедљиво савладали
једног од најозбиљнијих кандидата
за плеј - оф фазу из источне
групеВојвођанске лиге и осамили се
на врху табеле. Јунак утакмице био је

петоструки стрелац Недељко Мадић.
Тренер Форума ненад варађан овако је
прокоментарисао меч:
- Урадили смо велики посао
победивши у три кола три најјаче екипе
које ће са нама ући у плеј оф. Жао ми је
што ниједном нисмо били комплетни,
у Панчеву су нам недостајали Везмар,
Стојан Миловац, Пештерац, па смо у
смањеној ротацији ушли у проблем у
другом полувремену код резултата 3:2
. Издржали смо притисак домаћина тих
пар минута и успели мирно да приведемо
утакмицу. Похвалио би целу екипу, али
овог пута ћу издвојити Мадића који је
показао да се на њега може озбиљно
рачунати.

СПОРТ
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 10. КОЛО
ОФК Вршац - Србобран		
Цемент - Бачка 1901		
Црвена звезда - Хајдук 1912
Дунав - Братство 1946 		
Борац - Раднички (СМ) 		
Омладинац - Раднички (НП)		
Кабел - Динамо 1945 		
Железничар - ЧСК Пивара 		
Раднички (ЗР) - Младост 		

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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8
7
7
4
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5
4
3
3
3
4
3
2
2
2
1
0
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2
1
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2
1
2
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3
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2
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2
1
1
3

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
ВРШЧАНИ ИЗАШЛИ ИЗ РЕЗУЛТАТСКЕ КРИЗЕ И ВРАЗИЛИ СЕ У ГОРЊИ ДЕО ТАБЕЛЕ

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

0
1
1
2
0
3
4
4
4
4
4
6
5
5
6
7
8
7

+13
+9
+15
+8
+7
+2
+4
+3
0
-1
-1
-9
0
-9
-6
-7
-12
-16
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БЕЛИЋ СРУШИО СРБОБРАНСКИ БУНКЕР,
ПРВЕНАЦ ЛАЗЕВСКОГ

ОФК ВРШАЦ – СРБОБРАН 2:0 (0:0)
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ПФЛ ПАНЧЕВО 10. КОЛО

Вршчани су у свим елементима
игре надвисили госте из Србобрана,
али су до више него заслужене
победе дошли тек у финишу утакмице.
Заслуге за то у доброј мери припадају
фантастичној вршачкој публици која је
у финишу меча дала подршку момцима
тренера Ненада Мијаиловића да
истрају у напорима сламања отпора
жилавих гостију. Најбољи појединац
меча, Жељко Жерађанин идеално
је центрирао у 80. минуту, а искусни
голгетерски вук, Данило Белић,
потврдио је да је један од најбољих
нападача српске лиге и прецизним
ударцем донео радост навијачима.
Још се радост на трибинама вршачког
стадиона није ни стишала а капитен
Александар Лазевски постигао је свој
првенац и засладио изванредну игру
ОФК Вршца. Сјајан продор и центаршут
Станкова, Лазевски је завршио у стилу
расног стрелца и поставио коначан
резултат.

Продор у врх: Жељко Жерађанин

Вршац, Градски стадион,
гледалаца 400, судија: Стефан
Кеђа (Нови Сад) 7, стрелци: Белић
у 80. и Лазевски у 87. минуту,
жути
картони:
Левићанин,
Мандић (ОФК Вршац), Поповић,
Сушић (Србобран)
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић -, Бељин
7,5, С. Благојевић 8, Жерађанин
8, Левићанин 7 (од 68. Чукић
7,5), Божић 7,5, Белић 8 (од
84. Ивановић -), Мандић 7 (од
88. Б. Благојевић -), Станков 8,
Лазевски 8, Марковић 7,5.
СРБОБРАН: Кронић 8, Штафек
6, Славуљица 6,5, Пронек 6,5,
Шаренац 6, Милетић 6, Ћовин
6,5, Шпановић 6 (од 67. Сушић
6), Пејовић 6,5 (од 46. Вукић 6,5),
Булатовић 6, Стојаковић 6 (од 46.
Поповић 6,5).
Играч утакмице: Жељко
Жерађанин

БОЈАН ЧУКИЋ: ВРАЋАМ СЕ У РИТАМ
Јединство (В) - Долина 		
Војводина (С) - Вултурул 		
Црвена звезда - Војводина (Ц)
Полет - Стрела			
Слога (БНС) - Раднички (Б) 		
Спартак 1911 - Дунав		
Потпорањ - Партизан (У)		
Партизан (Г) - Југославија 		
Борац (Ст) - Јединство Стевић
1.Партизан (У)
2.Партизан (Г)
3.Раднички (Б)
4.Потпорањ
5.Борац (Ст)
6.Стрела
7.Јединство Стевић
8.Југославија
9.Спартак 1911
10.Јединство (В)
11.Војводина (С)
12.Вултурул
13.Дунав
14.Црвена звезда
15.Слога (БНС)
16.Долина
17.Полет
18.Војводина (Ц)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
7
7
7
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
0

1
2
1
1
0
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
2
0
0

Један
од
најискуснијих
првотимаца ОФК Вршца, Бојан
Чукић, од почетка сезоне кубурио
је са повредом, али се коначно
опоравио и постаје једна од
узданица
тренера
Ненада
Мијаиловића.

1:1
1:1
5:0
0:2
0:2
2:0
1:0
3:2
3:0
1
1
2
2
3
4
4
4
4
4
5
4
6
6
6
6
8
10

+14
+34
+19
+10
+10
+10
+9
+1
+1
-1
-16
-1
0
-5
-7
-6
-35
-37

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

8
8
8
8
8
7
7
8
8
8
8
8
8
8

7
7
5
4
4
4
3
3
2
2
2
0
1
1

1
1
3
2
2
0
1
1
2
2
1
3
0
1

25
23
22
22
21
16
16
16
16
14
13
12
10
10
10
8
6
0

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

+30
+26
+8
0
-2
+4
-3
-8
-5
-6
-8
-7
-8
-21

жељу да се такмичим. Још је то у
неком почетку, али надам се да ћу
кроз мечеве достићи праву форму.
Драго ми је и због навијача, на
њиховим лицима видела се велика
срећа после водећег гола, рекао је
Чукић после меча.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 8. КОЛО
Јаношик – Шевац 			
Слога (М) - Караш (Ј) 		
Караш (К) - Војводина (ЦЦ)		
Хајдучица - Партизан (К)		
Будућност (А) – Добрица		
Ратар - Борац (ВС)			
Виноградар - Борац (ВГ)		

- Пре свега ми је драго због
освојена три бода, због ових момака
који изгарају на сваком тренингу, а
искрено морам да признам да ми
је драго и због себе што се полако
враћам у ритам ,просто сам се
ужелео фудбала и имам велику

ГОЛЕАДА ПАВЛИШАНА, ТРИЈУМФ
ПОТПОРАЊАЦА У ДЕРБИЈУ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) - ВОЈВОДИНА
(ЦРЕПАЈА) 5:0 (3:0)

Павлиш, судија: Кристијан Тодоровић
(Вршац), стрелци: Олујић у 15, Грбић у 31,
Стијачић у 39, М. Јовановић у 69. и Којић у
77. минуту
ц. ЗВЕЗДА: Митов, Барић (И. Јовановић),
Олујић, Бугаринов (Булаја), Стијачић, Чејић,
Којић, Радић, Грбић, (М. Јовановић), Тадић,
Гвозденов.
ВОЈВОДИНА: Шарац, Остојић, Коцевић,
Митревски, Стајић, Алексић, Николић,
А. Новаков, Михајловић, Латовљев,
Новоселски (Васић).
Играчи Црвене звезде из Павлиша
коначно су обрадовали своје навијаче и
у најбољој игри ове сезоне декласирали
Црепајце и испратили их са пет хитаца у
њихову мрежу. Овим тријумфом су играчи
тренера Аце Какована наговестили помак
ка средини табеле где им је по квалитету и
место.
ПОТПОРАЊ - ПАРТИЗАН (УЉМА) 1:0 (0:0)

22
22
18
14
14
12
10
10
8
8
7
3
3
3

Потпорањ, судија: Борис Цвитак
(панчево), стрелац: Миљан Јовановић у 75.
минуту
ПОТПОРАЊ: Доновић, Јованов (од 85.
Јанковић), Прошевски, Јоксимовић, Попов,
Јовановић, Лазин, Ћулибрк, Бранков,
Ранић (од 46. Јовановић), Петровић (од 55.
Секулић).
ПАРТИЗАН:
Тодоровић,
Танасић,
Ђорђевић, Михајловић (од 18. Пандуревић),
Димић, Радосављев, Бањаш, Колак,
Обрадовић, Миливојев, Живојнов.
У дерби мечу кандидата за највиши
пласман славили су изабраници тренера
Владе Попова и нанели први пораз
Уљманима ове сезоне. Играч одлуке био
је искусни Миљан Јовановић који је у 75.
минуту постигао једини погодак на мечу.

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА 4. КОЛО
Вршац - Виторул
Победа - ОФК Банат
Омладинац - Хајдук

3:5
0:3
3:0

1.Банат (Д)
2.Омладинац
3.Виторул
4.Хајдук
5.ОФК Банат
6.Победа
7.Вршац

3
3
2
2
1
0
0

3
3
3
4
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
2
2
3
3

+12
+12
+2
-3
-7
-7
-9

9
9
6
6
3
0
0

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

КАРАШ (КУШТИЉ) - ВОЈВОДИНА (Ц. ЦРКВА)
4:2 (1:1)

Куштиљ, судија: Никола Грујић (Вршац), стрелци: Бозана у 45, Гајта
у63, Иримија у 69. и Вину у 90. минуту за Караш, Марковић у 42. и 66.
за Војводину
КАРАШ: Лападат, Бозана (од 46. Вину), Бошковић, Милованов,
Ђорђевић, Секулић (од 48. Радмановац), Иримија, Вуковић, Божин,
Гајта, Имброане (од 78. Дуда).
ВОЈВОДИНА: Маринковић, А. Марковић, М. Јозић (Милованчевић),
М. Марковић, Стошић (Петровић), Ј. Јозић, Георгијевски (Стајковац),
Јовановић, Рутић, В. Марковић, Несторов.
Караш из Куштиља кренуо је лагано ка горњем дому табеле
јужнобанатског истока. Играчи тренера Ненада Каначког били су
ефикасни против гостију из Црвене Цркве и заслужено дошли до
треће узастопне победе.
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