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ПОМОЋ ЗА КУПОВИНУ ШКОЛСКОГ
ПРИБОРА

ИСПЛАТА
ЈЕДНОКРАТНЕ
ПОМОЋИ
Град Вршац и Центар за
социјални рад Вршац, започели
су исплату једнократне новчане
помоћи за децу из социјално
угрожених породица која су
укључена у систем образовања.
Помоћ добијају родитељи деце од
предшколског узраста па све до
високошколског образовања који
су корисници трајне социјалне
помоћи, а средства су намењена за
куповину школског прибора.
Износи
које
добијају
појединачне групе су 1.500 динара
за предшколску децу и ученике
основних школа, 2.000 динара за
ученике средњих школа и 3.000
динара за студенте. Град Вршац
издвојио је из буџета за ову намену
укупно: 1.503.000 динара.

У ОКВИРУ МЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ

ПОДЕЛА ПОСУДА ЗА ОДЛАГАЊЕ
ОТПАДА У КУШТИЉСКОМ
НАСЕЉУ

У оквиру Месеца чистоће, почетком
октобра месеца, ЈКП“Други октобар”започео
је поделу посуда за смеће. Циљ ове акције
је да се подела изврши домаћинствима
која до сада нису обухваћена расподелом
(током ранијих година). У среду (24. октобра)
радници ЈК предузећа “2. октобар” поделили
су квалитетне канте за одлагање отпада
домаћинствима у Куштиљском насељу.
Сваком домаћинству додељена је по
једна канта од 120 литара, све у циљу
још чистијег града. Канте ће се налазити
унутар дворишта домаћинства и износиће

КУШТИЉСКО НАСЕЉЕ ДОБИЛО НОВУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ
У Куштиљском насељу у току
је комплетна реконструкција
водоводне мреже. У овом
делу града, водоводна мрежа
нема
адекватан
пречник
цеви што за последицу има
веома низак притисак воде.
Како би грађани и у овом
насељу имали квалитетно
водоснабдевање, почели смо
са реконструкцијом водоводне
мреже и заменом азбестних
цеви полиетиленским. Ради повећања притиска воде, постављамо цеви
пречника 100мм, док је дужина мреже око 800м.
се испред капије по планираном реду
изношења смећа. Побољшањем квалитета
услуге изношења смећа, смањују се и шансе
за стварање дивљих депонија.
-У
наредних
неколико
дана,
испоручићемо канте свим домаћинствима
у овом насељу, а уколико неко није на
адреси приликом доставе, своју канту може
преузети у нашим просторијама предузећа
сваког четвртка од 10-14 часова. Након тога,
у новембру месецу, поделу настављамо у
Стакленику и Маргитском насељу. Желимо
да рубна насеља имају исти квалитет
живота као и центар града, рекао је Драган
Нинковић, заменик директора за комуналне
делатности у ЈКП “2. октобар”.

ОСУДА
ПРОПАГИРАЊА
ФАШИСТИЧКИХ
ИДЕЈА
ДЕЛИМИЧНО САНИРАНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА У СТРАЖИ

Град Вршац издао је саопштење
поводом графита, кукастог крста
који је пре неколико дана исцртан
у Градском парку, у коме се наводи
да Град „најоштрије осуђује овај
безумни чин и пропагирање сваке
врсте фашизма“.
„Вршац
је
мултетничка,
мултирелигијска
и
мултикултурална средина и зато
позивамо све грађане да раде на
очувању ових вредности. Сведоци
смо свеобухватног уређења нашег
града и управо из овог и сличних
разлога Град Вршац и ЈКП Други
октобар отпочели су реализацију
плана за увођење видео надзора
над свим јавним површинама где
се налазе културна, историјска и
природна добра као и спортски
терени и површине уређене за
децу и младе како се више не би
догађали овакви вандализми“,
каже се у саопштењу.

ПОТПУНО УКЛАЊАЊЕ НАЈАВЉЕНО
ЗА СЛЕДЕЋУ ГОДИНУ

У оквиру велике кампање
санација свих дивљих депонија
на територији града Вршца,
извршена
је
делимична
санација једне од највећих
дивљих депонија која се налази
у Стражи. Ову депонију, због
њене величине, није било

могуће у потпуности уклонити.
Очишћени су приступни путеви
ка депонији јер је отпад био
тако одлаган да самој депонији
није било могуће ни прићи.
Уклањањем
једанаест
депонија у граду и селима
локална самоуправа завршила

је овогдишњи део посла, док
ће депонија у Стражи почетком
следеће године бити потпуно
уклоњена, а наставиће се
уклањање
и
преосталих
депонија у вршачким селима.
Овако амбициозан план за
следећу годину Град Вршац
наставиће да реализује у
сарадњи са ЈКП „Други октобар“
који је и ове године обавио
све техничке послове око

уклањања депонија.
Град Вршац поново апелује
на становнике насељених
сместа да, у циљу заштите
животне средине у којој
живимо, правилно одлажу
сав отпад како би се спречило
стварање нових депонија и
подсећа да су у овај пројекат
уклањања дивљих депонија
уложена и знатна буџетска
средства.

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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ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
У среду је у великој сали хотела „Србија“
одржан још један Сајам запошљавања
у организацији вршачке филијале
Националне службе за запошљавање. На
Сајму је учествовало око 40 послодаваца,
које су у прилици да у овом тренутку запосле
277 особе са евиденције Националне
службе за запошљавање филијала Вршац.
- На евиденцији вршачке филијале
сада имамо 7.944 незапослених лица, од
тога у граду Вршцу 4.044, у општини Бела
Црква 2.782 и у општини Пландиште 1.118.
Последњих година тренд је смањивања
броја незапослених лица на евиденцији.
Посматрајући исти период прошле године
на евиденцији имамо 1.334 незапослених
лица мање. Што се тиче саме структуре
незапослених, тренд је врло неповољан јер
је 47 одсто незапослених неквалификовано.
Старосна структура је такође веома
висока, просек је 41 година старости –
изјавила је Наташа Вулић, директорка
вршачке филијале Националне службе за
запошљавање.
Чланица Градског већа за здравство и
социјалну заштиту Татјана Николић истакла
је да Сајам представља добру прилику
за непосредни контакт послодаваца и
незапослених лица.
- Сајам запошљавања је један од
нових модела који се последњих година
примењују, и примећено је да је у Вршцу
сваки Сајам добро посећен, за разлику од
неких других делова Србије где одзив није
овако велики. Град Вршац издваја значајна
средства за унапређење активних мера
политике запошљавања и програми које
остварујемо кроз локални акциони план
запошљавања односе се на четири сегмента
у овој години. Првенствено је реч о теже

РАДНА МЕСТА ЗА 277 НЕЗАПОСЛЕНИХ
програми стручне праксе и јавних радова.
Град је у овој години издвојио 8 милиона
динара за ове мере, и са удруженим
средствима са виших нивоа власти, укупна
средства која ћемо уложити у овај сегмент
су 13,5 милиона динара – изјавила је Татјана
Николић.
- Ово је други Сајам запошљавања ове
године, који је организовала Национална
служба за запошљавање филијала Вршац.
Данас нам се представља 41 фирма са
укупном потребом за запошљавање
277 лица. Траже се разна занимања:
технолози, фармацеути, дипл. инжењер
пољопривреде,
диплл.
Машински
инжењер, радници у производњи, кувари,
конобари, трговци, радници у обезбеђењу,
агенти осигурања, туристички техничари,
економски техничари, возачи, електричари,
медицински техничари, вариоци, бравари,
архитекта,
грађевински
инжејери,
комерцијалиста, економисти, књиговођа,
месари, фризери, тонац-водитељ... – додала
је Наташа Вулић.
Према речима директорке Националне
службе за запошљавање, Филијале Вршац,
Филијала је од почетка године имала
укупно исказану потребу за запошљавањем
за 1.177 радних места, што је далеко
више од планиране квоте. Филијала је о
потребама за радним местима директно
путем саветника обавестила укупно 10.839
незапослена лица, што значи да за једно
радно место у просеку упућено по 10 лица.
запошљивим категоријама становништва,
Ромима, особама са инвалидитетом

и млађима од 35 година, затим су ту
субвенције за самозапошљавање, као и

Т.С.

ОДРЖАНА ПРВА
РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА РОМЕ

Протекле недеље у Градској кући
у Вршцу одржана је прва дводневна
радионица за израду Локалног
акционог плана за Роме. Радионици
су поред радне групе, присуствовали
и
чланови
мобилног
тима,
координационог тела за Роме као и
представници ромских невладиних
организација
и
представници
ромских насеља.
Током одржавања радионице,

присутни су још једном указали на
све што је потребно унети у овакав
документ у области образовања,
становања, здравља, запошљавања
и социјалне заштите, а све са циљем
унапређења
положаја
ромске
популације у Граду Вршцу. Предавачи
током ове радионице били су
експерти
Сталне
конференције
градова и општина Ивана Максић,
Љиљана Јосић и Душко Јовановић.

И ОВЕ ГОДИНЕ ЗА ВРШАЧКЕ ПРЕДШКОЛЦЕ

БЕСПЛАТНА ШКОЛИЦА СПОРТА

Спортски савез Града Вршца почео
је реализацију пројекта ,,Живи здраво” у
предшколским установама Вршца. Град
Вршац у сарадњи са Спортским савезом и у
овој школској години организује бесплатну
школицу спорта за све предшколце у
трајању од 9 месеци.
Овај пројекат ће објединити тренинге,
мерења и едукацију 350 деце предшколског
узраста са циљем решавања деформитета
кичме,
гојазности
и
побољшања
моторичких способности. Тренинзи и
едукативни програми у склопу спортске
школице ,,Живи здраво“ обављаће се у
установама у којима деца већ похађају
предшколски програм, а руководиоци
овог програма биће професори спорта и
физичког васпитања.

Организатори наводе да је циљ овог
пројекта да уз стручни рад анимира децу
и упозна их са спортским активностима,
начином спортског живота и постулатима
здраве исхране. Један од примарних
циљева
јесте
развој
моторичких
способности, поред учења деце спортском
духу и приступању фер- плеју. Покрајински
завод са спорт и медицину спорта, похвалио
је овај пројекат и најавио даљу сарадњу са
Вршцем и у овој сезони.
Подсећамо да је у току ове године
већ успешно реализован први пројекат
спортских школица у трајању од четири
месеца. Пројекат је оцењен највишом
оценом и добио похвалу за унапређење
психо-физичког развоја деце предшколског
узраста.

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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ЕДУКАЦИЈА У ВРШАЧКИМ И ПЛАНДИШТАНСКИМ ШКОЛАМА

ПОЧИЊУ ПРЕДАВАЊА О ЗЛОУПОТРЕБИ НАРКОТИКА

Првог новембра у вршачким и
пландиштанским школама отпочеће
серија предавања о злоупотреби
наркотика, намењена наставницима,
ученицима и њиховим родитељима,
са циљем превенције злоупотребе
психоактивних супстанци. Овим
поводом, прошлог четвртка у
Градској кући одржан је састанак са
директорима основних и средњих
школа са територија Вршца и
Пландишта.
За територију града Вршца и
општине
Пландиште
предавачи
ће бити др Душица Кирилов и др
Вукашин Перовић, специјалисти
психијатрије у Специјалној болници
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, као

и Сузана Пронић, мастер биохемије и
Марко Рашић, дипломирани васпитач
из Канцеларије за младе Града Вршца.
Едукатори – предавачи претходно су
похађали потребну обуку у Институту
за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут“ и Завиоду за јавно
здравље Панчево.
Акцију предавања о злоупотреби
наркотика спроводе Министарство
здравља и Министарство просвете,
науке
и
технолошког
развоја
Републике Србије у сарадњи са
надлежним заводима за јавно
здравље. Координатор ове акције
за Вршац и Пландиште је Татјана
Николић, чланица Градског већа
Града Вршца.

БЛИЖИ СЕ 12. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ У БЕОГРАДУ

ЗАВИРИТЕ У ЗЕМЉУ
БУДУЋНОСТИ!
Дванаести по реду Фестивал науке
дочекаће од 29. новембра до 2. децембра
на Београдском сајму посетиоце из целог
региона, водећи их уз низ поставки,
експеримената,
шоу
програма
и
радионица на путовање кроз јединствену
Земљу будућности! Генерални спонзор
Фестивала науке шесту годину заредом
је НИС, компанија која се свакодневно у
свим сегментима пословања ослања на

савремене технологије и иновације.
Највећи научни фестивал у Југоисточној
Европи ове године одржава се под
слоганом „Земља будућности“ са циљем
да преиспита будућност наше планете,
али и понуди научна, еколошка и одржива
решења за генерације пред нама. И све
то, као и претходних година, уз много
занимљивих експеримената, узбудљивих
изазова и најновијих научних трендова које

у Београд ове јесени доносе научници из
целог света.
„Размишљајући о томе како да сачувамо
нашу планету у што бољем стању,
унапредимо је колико можемо и исправимо
грешке које смо као човечанство направили
у претходних неколико деценија, на
овогодишњем Фестивалу науке одлучили
смо се да свим посетиоцима представимо
Земљу
будућности“,
објашњава
координаторка
Фестивала
Марија
Павловић. „Кроз интерактивне поставке,
научне шоу програме и радионице
прилагођене посетиоцима свих узраста
желимо да истакнемо улогу појединца,
али и заједнице, у овој причи, посебно
наглашавајући улогу коју наука заузима у
свему томе. Јер, управо је наука та која на
најбољи начин може да се избори са свим
проблемима данашњице и чврсто верујемо
да уз малу помоћ научника и њихових
важних иновација овај свет заиста може да
има лепу будућност за све нас“.
Овогодишњи Фестивал науке одржаће
се у халама 3, 3А и 5 Београдаског сајма.
Тако ће се Земља будућности простирати
на 6.500 квадрата и окупиће више од 60
научних и образовних институција из
Србије. То значи да ће сваког посетиоца који
се спреми на путовање у Земљу будућности
дочекати више од 600 научника и научних
демонстратора спремних да својим знањем
и умећем направе што лепше, зеленије и
безбедније место за живот.

„Програм је богат и разнолик, тако
да ће наши посетиоци ове године имати
прилику да виде најновије технологије,
сазнаће каквим ћемо бродовима пловити
у будућности, научиће нешто више о
енергији и открити како уз мало труда могу
да сачувају виталне елементе природе
као што су вода, биљни и животињски
свет. Кретаћемо се корацима шумских
животиња, проводити време у дивљини,
посетићемо свемирске станице и стићи чак
до међузвезданих простора“, наводи главни
програмски координатор Фестивала науке
Ненад Зарић. „Радићемо са посетиоцима
на њиховим вештинама, било да су у
питању изазови у веслању или психолошка
поигравања, испитаћемо загонетне вулкане
унутар нас самих и открити како је могуће
спасити живот у неколико потеза. Да бисмо
разумели будућност, потребно нам је да
познајемо прошлост, па ћемо на фестивалу
поставити и неколико времеплова који ће
нас водити назад у различите епохе, све до
мезозоика“.
Десети пут заредом, Пријатељ
манифестације је МТС. Подршка фестивалу
су
Амбасада Сједињених Америчких
Држава у Београду, Француски институт,
Аустријски културни форум и Центар
за промоцију науке. Суорганизатор
манифестације је Београдски сајам.
Спонзори дванаестог Фестивала науке
су: Електропривреда Србије, Ерсте банка,
Национална географија и Графикс.

ОБНОВЉЕНО ИГРАЛИШТЕ ВРТИЋА „БУБАМАРА“ У ВРШЦУ

УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНИЈУ ИГРУ ЗА ВИШЕ ОД 300 МАЛИШАНА

Вршачки вртић „Бубамара“ захваљујући
средствима прикупљеним хуманитарном
картицом „Велико срце“ и истоименом
пројекту који реализују Еуробанка и
Фондација „Ана и Владе Дивац“, од ове
недеље има ново, обновљено игралиште.
Постављене су нове, занимљиве и
едукативне справе, а старе су обновљене
како би биле безбедније за дечију игру. За
забаву у новим дрвеним кућицама, летњим
учионицама и на полигону издвојено је 1,2
милиона динара. Деца из вртића„Бубамара“
припремила су за отварање новог
игралишта програм којим су улепшали ову
свечаност.
- Захваљујући нашим клијентима и у
сарадњи са Фондацијом„Ана и Владе Дивац“
кроз пројекат „Велико срце“, издвојили смо
средства како бисмо у једном од највећих
вртића Вршца поставили нови мобилијар.
Од сада ће више од 300 малишана имати
прилику да ужива на новом и безбедном
игралишту, притом кроз игру учећи и
припремајући се за нове изазове – изјавила
је Магдалена Татић, директор Сектора
кредита и кредитних картица Еуробанк.
Окупљене малишане, представнике
локалне
самоуправе,
Предшколске
установе „Чаролија“ из Вршца и вртића
„Бубамара“ поздравила је и Ана Коесхал,

директор Фондације „Ана и Владе Дивац“
која је партнер Еуробанке у пројекту.
- Већ осам година Еуробанка и Фондација

поклон је њихово срећно детињство –
рекла је Коесхал.
- Деца трагају за игралиштима која би

„Ана и Владе Дивац“ кроз пројекат „Велико
срце“ помажу обнову игралишта у школама,
вртићима и здравственим установама са
циљем да деци омогуће боље услове за
одрастање и образовање. Наш највећи

задовољила њихову природну потребу за
игром. Они преко игре изражавају своје
идеје, ставове, осећања. Ту њихову потребу
препознали су Еуробанка и Фондација
„Ана и Владе Дивац“. Као директорки

предшколске установе, посебно ми је драго
што управо вртићи имају приоритет у овом
хуманитарном пројекту – рекла је Емилија
Дангубић, директорка ПУ„Чаролија“ Вршац.
Значај овог пројекта истакао је и Вељко
Стојановић, члан Градског већа задужен за
образовање.
Еуробанк и Фондација „Ана и Владе
Дивац“ су од 2008, када је пројекат
„Велико срце“ покренут, обновили скоро
50 игралишта у дечијим вртићима, као
и велики број просторија у школама и
здравственим установама у којима бораве
деца. Захваљујући акцији, десетине хиљада
малишана широм Србије добили су
квалитетне услове за игру, учење и срећније
детињство.
Картица која има велико срце –
Мастеркард картица „Велико срце“ – је
стандардна кредитна картица, али је њена
крајња намена усмерена ка побољшању
услова за безбрижније одрастање деце
у Србији. Грађани који се одлуче за ову
картицу њеном употребом доприносе
важном хуманом циљу – реконструкцији
школа и игралишта и увођењу библиотека
у предшколске и школске установе широм
Србије.
Т.С.
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МЛАДЕН МАРКОВИЋ, АУТОР РОМАНА „КРВ И САПУНИЦА“:

„НАСИЉЕ ЈЕ,

КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ НА САЈМУ
КЊИГА

ПРОМОЦИЈЕ НОВИХ
ИЗДАЊА

Књижевна општина Вршац представља и ове године
своја издања посетиоцима београдског Сајма књига, на
штанду 1444, партер.
У четвртак, 25. октобра у сали „Васко Попа“ одржана
је промоција књиге Марте Фрајнд „У трагању за Лазом
Костићем“ и књиге Зорана Ђерића „Сенке М. Цр.“, а
затим и представљање књиге Бошка Сувајџића „Како
упокојити игру“.
У петак, 26. октобра у 19 часова у сали „Иво Андрић“
одржаће се промоција књиге Милована Станковића
„Птоломејева певања“, Милована Мркајића „Душа у
збегу“, Диогена Бабуца „Картагина“ и Робера Десноса
„Стање приправности“.

ВРШЧАНИН СТЕФАН МИХАЈЛОВСКИ НА
САЈМУ КЊИГА

У ПЛАНУ И ПОЗОРИШНА
ПРЕДСТАВА „ЛИЦЕ
ДАНАШЊИЦЕ“

На овогодишњем Сајму књига у Београду, на штанду
Беолетра издаваштва (хала 1 – галерија), Вршчанин
Стефан Михајловски дружиће се са читаоцима и
потписивати своју књигу „Лице данашњице: (Ауто)
биографија колективне (не)свести“, која ће овом
приликом моћи да се купи по промотивној цени.
Признат наслов од стране Игора Перишића
са Института за књижевност и уметност, брзо је
освојио срца како публике, тако и стручне јавности.
Провокативне приче о идентитетској комплексности
као што су „Медвеђе међуножје“, „Самоубиство једног
Рома, геја, инвалида и атеисте“ и „Просвета у доба
старлета“ постале су тема многих школа и факултета
на којима се Михајловски радо чита и анализира на
часовима грађанског васпитања, као један од најбољих
примера друштвене ангажованости младих људи.
Због великог интересовања које „Лице данашњице“
носи са собом, у плану је реализација истоимене

представе која ће за главне ликове имати младе људе
из маргинализованих група.
Михајловски је аутор и нове колумне „Секс дејт
апликације једне Девијације“ која уноси потпуно нов
приступ на јавну сцену писане речи, а има за циљ
скретање пажње на увођење обавезног сексуалног
васпитања у образовни систем. Поред тога, однедавно
је сертификовани едукатор на тему дискриминације
Института за медије и различитост. Препознатљив и
као успешан активиста за људска права, Стефан има
место у Управном одбору Фондације Хуманист, која
својом најновијом акцијом „Ако имаш донеси, ако
немаш однеси“ позива на прикупљање гардеробе за
најугроженије грађане.

НАЖАЛОСТ,
СВАКОДНЕВИЦА“

К

њижевни првенац Младена Марковића,
роман „Крв и сапуница“, критика је
описала као причу „о свету и људима
који су нам можда невидљиви, али су свакако
ту, скривени у сенкама, и крваре, воле и муче
се да би за себе освојили нешто мало среће и
правде“ (Павле Зелић, писац и сценариста).
Како аутор каже, а како и сам наслов романа
сугерише, у овој књизи има елемената и
кримића и сапунице, али се никако не може
свести ни на један од ова два жанра.
После насилне смрти родитеља, Марко
израста у ситног деликвента којем су
невоље једина перспектива. „Пао“ је већ на
почетку криминалне каријере. Одмах по
изласку из затвора прихвата „посао“, али
наседа на намештаљку и умало би остао
без главе да га под своје није узео Бубавшаба,
један од опакијих ликова из подземља. Једва
жив од повреда, упознаје полумртву Марину,
жртву отмице и мучења, девојку која се
не сећа оца, а памти мајчино умирање од
сиде. С превеликим бременом и много наде
изнајмљују оронули стан у приградској тами.
Након
осам
година
заједничког

преживљавања, Марко је на прекретници:
наставити „уредан породични живот“
избацивача у ноћном клубу или учинити
нешто значајније: прихватити посао курира
између два стара криминалца којим ће се
одлепити са дна. Маринино противљење
оваквој дилеми и Маркова одлучност да
заигра на последњу карту преокренуће им
животе. Све што знају о себи биће доведено у
питање, бориће се за опстанак и спасоносна
знања, а за излазак из кошмара насиља,
бизарних злочина и ироничних обрта биће
им потребно онолико снаге и љубави колико
их тражи испуњење немилосрдних захтева
неупокојене прошлости.
Младен Марковић (1985), похађао је курс
креативног писања код проф. др Зорана
Живковића. Објавио је причу „Слика“, новелу
„Разбијање карикатуре“ и причу „Ухода“.
Радио је као косценариста анимиране серије
„Џет сет“ емитоване и репризиране више
пута на телевизији Б92. Члан је редакције
часописа „Омаја“, посвећеног темама из
области фолклорне фантастике.

Ваш роман првенац носи назив црту у мени. Књижевност ми нуди колико мислимо да их има, али је
„Крв и сапуница“ и поднаслов да се бавим темом криминала, а да сваки човек, па и онај најбољи, ако
„Роман о љубави и злу“. Управо не трпим последице у стварности.
такав постоји, спреман на насиље у
ови парадоксални спојеви чине
Мора ли писац да воли своје датим околностима, од вербалног
основу ваше приче?
јунаке и када су они до физичког. Нека било која
- Желео сам да
антихероји? Или тада добродушна мајка замисли да јој
прикажем
љубавну
мора да их воли још је дете у рукама неког зликовца и
„Гадим се
драму
у
ужасним
више?
да може насилним чином да спаси
насиља у
околностима.
Сама
- Не мора да их воли дете. Та иста мајка постала би врло
стварности,
драма у љубавном
више. Све зависи о насилна. Нека се момак суочи са тим
односу већ је довољан
којој врсти антихероја да ће му други мушкарац силовати
али ми,
покретач приче, но
У роману су девојку и да једино може да је
парадоксално, јенекиреч.
одлучио сам да то буде
карактери толико спасе насилним чином. Зар не би то
налик
телевизијској фиктивно насиље гадни
да
урадио? Насиље је
сапуници која је у
сам баш био
грозна ствар и лично
веома
прија“
блиској вези са крими
задовољан
га се гадим, али
„Насиље у
жанром. Одувек ме
када
су
ми, парадоксално,
је занимало како би то изгледало, умрли, док ми је до
фикцији нуди фиктивно насиље
па сам, на крају, самом себи то и неких било стало. Али
веома прија. Чак сам,
ескапизам“
приказао. Испало је занимљиво и чак и антихероји имају
на неки морбидни
другачије.
слојеве,
такорећи,
начин, врло очаран
Ликови вашег романа су па не могу да се
насиљем, нуди ми
маргиналци;
због
стрпају у исти кош. ескапизам. Будући да је роман
чега вас привлачи
Најокрутнији карактер смештен у свету криминала,
криминални миље?
у роману уједно је и логично је да се често провлачи
„Чак и
- Зато што је
најзабавнији, колико кроз причу.
антихероји
забавно. Знао сам
мени као писцу, толико
Ко су ваши узори међу
да никада нећу бити
и
читаоцима.
ауторима
у књижевности и
имају слојеве
криминалац, премда
Насиље
се популарној култури?
личности“
ме јесте то привлачило
провлачи
кроз
- Буковски, Андрић, Булатовић,
када сам био млађи:
велики део ваше Достојевски, Макарти, Чендлер,
одрастајући
у
књиге, оно је један од Прилепин,
Пекић,
Хемингвеј,
деведесетим годинама прошлог основних мотива?
Кафка,
Тарантино,
Скорсезе,
века, криминал је био врло
-Насиље
је,
нажалост, Нинџа... Има их подоста, и малопопуларан,
колико
фиктивни свакодневица. Већина човечанства мало па откријем неког новог.
толико и стварни, и оставило је неку је добра, нема толико злих људи
Т.С.
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ЛАГУНА НА САЈМУ КЊИГА

ДОМАЋИ И СВЕТСКИ
ПИСЦИ У ДРУЖЕЊУ СА
ЧИТАОЦИМА

На Лагунином штанду, на Сајму књига, претходних
дана забележена је велика посета, а посетиоци
су се највише интересовали за нови роман Вука
Драшковића „Александар од Југославије“, нову књигу
Халеда Хосеинија „Молитва мору“, романе „Човек по
имену Уве“ Фредрика Бакмана и „Хипи“ Паула Коеља.
Да читаоци у нашој земљи воле домаће и писце из
региона говори и чињеница да су међу најтраженијим

„ЗА РОМАН ЈЕ
ПОТРЕБНО ВРЕМЕ,
ФИЛМ СЕ
ПРОЦЕНИ
У СТАРТУ“
Роман„Крв и сапуница“ је првобитно
настао као сценарио за филм. Какве су
његове специфичности због тога?
- Има већу филмску динамику
него књижевну. Не знам да ли је то
добро или лоше, али је тако. Многи
коменатари читалаца били су управо
– као да сам гледао филм. Мени лично
то прија да чујем, зато што филмови
много лакше ангажују гледаоца,
него што књига ангажује читаоца.
Романима мора да се да времена, док
филм може врло лако и врло брзо да
се процени од самог старта. Мој роман
почиње врло динамично и надам
се да ће имати још пуно читалаца/
гледалаца.

књигама првог дана Сајма били и „Мојих педесет“
Бранка Ђурића Ђуре, „Живот без крпеља“ Ведране
Рудан и „Кофер из Берлина“ Јелене Бачић Алимпић.
Лагуна је дочекала и многе госте – ауторку романа
„Трансфиxа“ Светлану Ивановић, глумца, редитеља,
рокера, а сада и писца, Бранка Ђурића Ђуру, чија
је аутобиографија „Мојих педесет“ управо изашла
из штампе, Андрију Јонића, аутора књиге „Рефрен“,
Душана Весића, Ота Олтвањија и Драгана Великића.
Лагунин гост на Сајму био је и перуански писац
Сантјаго Рокаљоло, најмлађи добиник престижне
шпанске књижевне награде за роман „Црвени април“,
кога критичари виде као „новог Варгаса Љосу“.
Влада Арсић је потписујући нову књигу „Невиђена
Србија“ рекао да је „књига најбољи антиоксидант
свему токсичном што нас окружује, а сāм Сајам
духовно појилиште и место сусрета свега мислећег
у овој заједници. Као такав, Сајам књига не само да
не губи на значају, већ из године у годину остаје све
важнији и све нужнији“. Са својим читаоцима срели су
се и Мухарем Баздуљ, Вуле Журић, Зоран Љ. Николић,
Игор Маројевић и др Неле Карајлић, који је на Сајму
са два бестселера, књигама „Фајронт у Сарајеву“ и
романом „Солунска 28“.
Лагуна има и одличан избор књига за децу, а
очекивано је велику пажњу привукао нови роман
у загонеткама Уроша Петровића „Неко се уселио у
ону стару вилу“, а велико интересовање влада и за
величанствену завршницу једне од најмаштовитијих
епскофантастичних сага 21. Века „Утроба земље“ госта
Лагуне и Сајма књига Питера В. Брета који ће у суботу,
27. Октобра од 15 сати потписивати своје књиге на
штанду Лагуне у хали 1.
Из Лагуне подсећају да све посетиоце штандова
Лагуне у халама 1 и 4, као и штанда Делфи у халама
2б и 4 очекују велики попусти. Поред уобичајених
сајамских попуста од 15 одсто или чланских попуста
који иду до 20 одсто на штандовима Лагуне у халама
1 и 4, и ове године за куповину 3–5 књига – важиће
и додатни попуст од 10 одсто, 6–8 књига – додатни
попуст од 15 одсто, и за куповине преко 9 књига
– додатни попуст је 20 одсто. Припремљене су и
популарне акције „3 књиге за 299 динара“, „3 књиге за
499 динара“ и „3 књиге за 999 динара“.
У периоду од 21. до 28. октобра на сајту www.
laguna.rs важиће и велика погодност ‒ количински
попуст за куповину 3 или више књига биће повећан
на 15 одсто.
Извор: Лагуна

8

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 26. октобар 2018.

ПРОМОЦИЈА РОМАНА „ВЕЛИКА ЛАЖ“ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

САВРЕМЕНА ПРИЧА О ДЕХУМАНИЗОВАНОМ ДРУШТВУ

Прошлог четвртка у Градској библиотеци
Вршца представљен је роман „Велика лаж“ Соње
Атанасијевић. Поред ауторке, о роману који је
био у најужем избору за награду„Стеван Сремац“,
пред Вршчанима је говорила и песникиња
Маријана Јовелић.
- Роман „Велика лаж“ је савремена, урбана
прича која истражује како корпорацијски
капитализам и дехуманизовано, а високо
технолошки развијено друштво, утиче на
породицу, љубав, пријатељство, на слободу
људског бића. Другим речима, прича о људима
који се труде да сачувају свој психички и
морални интегритет, а да истовремено не угрозе
егзистенцију – каже Соња Атанасијевић.
Главна јунакиња романа „Велика лаж“
запослена је у великој медијској кући, где
се суочава са опасношћу од губитка посла,
сексуалним узнемиравањем, мобингом... И
посао њеног супруга такође је угрожен, тако да
овај млади пар са двоје мале деце пролази кроз
велику животну кризу. Њихова љубав је дубока,
али поставља се питање могућности среће у
таквом систему. Један од два приповедна гласа
припада ембриону, њиховом трећем зачетом
детету, које посматра свет очима своје мајке и
доноси одлуку да се не роди.
Према речима критичара, роман „Велика

лаж“ представља оштру критику савременог
друштва, односно, неолибералног капитализма
који људе претвара у савремене робове и разара
породицу.
- Критика је овај мој роман препознала као
до сада најангажованији, и драго ми је због
тога. Сматрам да, ако се као писци бавимо
стварношћу, треба да будемо критични према
негативним појавама којих увек има. Највећа
лаж у роману „Велика лаж“ је та да је породица
важна савременом друштву и управљачким
механизмима. Нажалост, није уопште. Важан је
профит – закључила је ауторка.
Соња Атанасијевић присутна је на књижевној
сцени од средине деведесетих година. Објавила
је осам књига – седам романа и једну збирку
прича. Добитница је награде „Бранко Ћопић“
Српске академије наука и уметности, и два
пута награде „Златни хит либер“ Редакције за
културу РТС-а. Њени романи били су у ужем или
најужем избору за бројне значајне награде, два
пута за НИН-ову, више пута за награду „Женско
перо“, као и за награде „Исидориним стазама“,
„Мирослав Дерета“ и „Стеван Сремац“. Проза јој
је превођена на француски, енглески, бугарски,
румунски и македонски језик.
Т.С.

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА

„АКВАРЕЛИ“ АЛЕКСАНДРА БОГДАНОВИЋА

Прошлог петка у Градском
музеју Вршац отворена је изложба
Александра Саше Богдановића, под
називом „Акварели“. Изложене су

слике великог формата у техници
енглеског акварела, док се тематика
односити на појам куће и амбијента
живљења који као мотиви сведоче о

људима времену и судбинама.
- У овом циклусу слика преовлађује
мој интимни доживаљај па сам сходно
томе дао слободу улоге циглама,
зидовима, прозорима, фасадама,
капијама... Све што сам урадио вуче са
собом мој лични став према времену
прошлом и садашњем – наводи
Богдановић.
Александар Саша Богдановић
рођен 7. јула 1947. Године у Вршцу.
Вишу педагошку школу – ликовни
одсек у Београду завршио је 1968.
Године у класи професора Анте
Аврамовића. Од 1968. Године ради
као графички дизајнер у Горњем
Милановцу у фирми „Типопластика“,
затим у Бања Луци у „Инцелу“, у
Вршцу у фирмама „Банат“ и „Уча“. У
УЛУВ је примљен 1996. Године и од
тада редовно излаже. Учесник је
многобројних колонија у земљи и
иностранству: Италија, Мађарска,
Бугарска. Оснивач је колоније „Трагом
Паје Јовановића“ у Вршцу. Радови
му се налазе у многим приватним

збиркама у Канади, САД – у, Холандији,
Италији, Румунији, Немачкој, као и
у музејима у земљи и иностранству:
Музеју акварела у Бугарској у

Трговишту, Градском музеју Вршац,
Музеју Војводине у Новом Саду,
Музеју у Будимпешти.

ПРОМОЦИЈА У ВИСОКОЈ ШКОЛИ „МИХАИЛО ПАЛОВ“

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА„ЂАВОЉИ РЕП“ БАТЕ МАРЈАНОВА

Висока школа струковних студија
за васпитаче „Михаило Палов“
прошлог четвртка била је домаћин
промоције једне од књига слободног
уметника европског формата, вајара,
скулптора и писца Мио¬драга Бате
Марјанова.
Широј
културној
јавности
представљена је књига „Ђавољи
реп“ са поднасловном одредницом
„Књига отуђења (Невезани сноп
5)“, коју је 2015. Године приредило
Културно удружење „Бели багрем“ из
Темишвара (Румунија) у партнерству
са Тимишким жупанијским саветом
посредством Центра за културу и
уметност жупаније Тимиш (издавач:
TEMPUS editura, Timisoara). У фокусу
промоције било је издање на
српском језику, a књига je објављена
и на румунском језику.
О књизи снажнe насловне
метафоре пред публиком из Вршца
и Темишвара у Малом амфитеатру

Високе школе говорили су: академик
проф др. Миодраг Милин (Румунија),
академик проф. др Лавинија Бетеа
(Lavinia Betea, Румунија), Борко Илин
(књижевник и новинар из Румуније);
Миодраг Обрадов (уредник у ТВ
Румунија); др Милош Ђорђевић (проф.
струковних студија и књижевни
критичар; Висока школа, Вршац),
док је запажања доц. др Бриндуше
Жујке (Учитељски факултет, Београд
и Висока школа, Вршац) пренела др
Љиљана Келемен Милојевић (Висока
школа, Вршац). Модератор промоције
била је др Ивана Ђорђев (Висока
школа, Вршац). Овај дијалог о књизи,
у којем су учествовали и студенти
Високе школе, Вршац, оплемењен је
читавом палетом култура – српском,
румунском и западноевропском и
закључен обраћањем аутора књиге
Бате Марјанова.
др Ивана Ђорђев
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ТРИПТИХОН - ВЕЛИКИ СПОМЕНИК И ОДА РАДОСТИ

Ликовна
реалистичка
слика
је исечак стварности филтриран
кроз податности људског ума као
компромис између сећања навике и
ликовних правила хаковање ума који
оправдава етикету ликовности.
У време када је Паја Јовановић
сликао ове своје призоре модерни
уметници су уместо да реалистичке
форме упасују са ликовном логиком
почели вивисекцију и ломили су,
кидали и месили људски лик и
фигуру да би их упасовали у ликовну
логику и на тај начин у име слободе
стваралаштва поробљавали људски
ум.
То је замка која нас је довела до
неосетљивости и за друге и себе.
Превише призора страдања отупљује
реакцију на нас. Треба пажљиво да
бирамо шта пуштамо у свој ум јер се
у њега могу уселити моћне силе које
прво истерују домаћине.
Како изгледа призор људи с ове
стране стварности кад посматрајући
кубистичке слике виде како би
некаква уметничка слобода желела да
види њих.
Пајина слика и пијаца као и друге
посматра нас без насиља и намера
да буде већа од нас већ да нас саме,
с друге стране стварности слике,

увери да смо итекако јединствени и
драгоцени.
Зашто Паја на слици није ставио
банкаре, адвокате моћне људе свога
доба већ људе који покрећу живот,
из кога моћници желе, као и данас, да

скидају кајмак.
Да ли је Пајин триптихон велики
споменик, ода радости у славу
човека који не пати док ради,
који је читаво брдо својим радом
преорао и ојачао зидовима за мали
кинески зид који је трасирао засаде
винограда чији су шпалири сигурно
били дугачки неколико десетина
хиљада километара. Све то требало је
повезати, окопати, орезати, неговати,
мазити и обрати.
Данас то раде машине и било би
интересантно замислити Пајину слику
са берачем на трактору, без људи,
вођеног џи пи ес навигацијом као што
се увелико ради у свету.
Где су ти људи шта раде ослобођени
оваквог рада? Нема их на пијаци.
Многи нису ни чули за жетву а човек
је одувек био као грчки Антеј, кад
изгуби додир са земљом нешто се у
њему дубоко и неповратно промени
и није више јак као пре. Човек можда
није створен да ради, али како да се
забавља кад не зарађује да би платио
слободу и забаву.
Не треба да се дивимо овим
сликама, али чему онда да се дивимо
у нашој слици о нама?
Томислав Сухецки
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СЛИКА И РЕЧ

Добри песници нису добри механичари речи
већ само умеју да се склоне да речи саме изаберу
друштво.
Т.Сухецки

ИЗЛОЖБУ „КО ЈЕ МАЛВИНА ХОФМАН?“ У ВРШЦУ ОТВОРИО АМЕРИЧКИ АМБАСАДОР КАЈЛ СКАТ

НЕОБИЧНА ПРИЧА О

СРПСКО-АМЕРИЧКОМ ПРИЈАТЕЉСТВУ
сто година. Вршац је седми град у коме
је ова изложба, у оквиру обележавања
стогодишњице
Првог
светског
рата, организована уз подршку
Министарства културе Србије и
амбасаде Сједињених Америчких
Држава.
Изложбу у „Галеријани“ је отворио
амбасадор САД-а у Србији, његова
екселенција Кајл Скат, говорећи о

Фото: Марија Добрић

Прошлог уторка (16. октобра) у
„Галеријани“ је отворена изложба
„Ко је Малвина Хофман?“, аутора
Владимира Чеха, а у среду (24.
октобра) организовано је и вођење
кроз изложбу, где је аутор посетиоце
упознао са свим занимљивостима о
познатој вајарки Малвини Хофман
и пријатељству које је резултирало
кампањом „Serbia needs your help“ пре

пријатељству народа Србије и Америке,
а присутне је поздравио и помоћник
градоначелнице Вршца Дејан Сантрач.
О хуманитарној активности Малвине
Хофман, највеће америчке вајарке
прошлог века, говорио је Владимир
Чех, аутор изложбе.
Изложба „Ко је Малвина Хофман?“
је настала из серијала изложби
Владимира Чеха „Рат и плакат“, „Жена,
рат и плакат“ и „Србија, рат и плакат“, а

посетиоцима је приближила лик и дело
Малвине Хофман. Публици је овом
изложбом први пут представљено и
18 цртежа уметнице и хуманитарке
Малвине Хофман, насталих приликом
њеног боравка у Србији, током 1919,
као и до сада непознати историјски
подаци о њеном ангажовању за помоћ
Србији, пронађени у Гете институту у
Лос Анђелесу.
Т.С.
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26. ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“

ГОРЧИН СТОЈАНОВИЋ:
„ТЕАТАР КАО ОПОМЕНА И КАО УТЕХА“

26. Међународни фестивал
класике „Вршачка позоришта
јесен“, који се ове године
одржава
под
слоганом
„Љубав и друге илузије“,
свечано је отворен прошлог
петка и трајаће до сутра
(субота, 27. октобар), када
ће бити додељене награде, а
затим и одиграна представа
у част награђених „Госпође
и полицајац“ (Doamnele
și polițistul) на румунском
језику, у адаптацији и режији
Елене Иванке и извођењу
Професионалне сцене на
румунском језику „Петру
Крду“ НП „Стерија“.
Фестивал
је
својом
беседом отворио редитељ
Горчин Стојановић.
- Ако постоји нешто што
је угрожено данас и овде, у
овом нашем слуђеном свету,
онда су то трајне класичне
вредности. Уметност театра,
усуђујем се рећи – као ниједна
друга, говори о човековој
несавршености. И пружа
нам утеху. Театар је стална и
беспоштедна критика човека.

Човек је вечан само ако је
човек, а човек је само ако се
стиди. И нека нам је на понос
и на опомену, на радост и на
утеху, овај управо отворени

Фестивал – поручио је
редитељ Горчин Стојановић.
- Част ми је да у име Града
Вршца, у којем позоришни
живот траје дуже од два века,
отворим још један Фестивал
позоришне класике „Вршачка
позоришна јесен“. Мисија
овог фестивала траје већ 26
година, а нашег Народног
позоришта „Стерија“ готово
цео век. Хвала свима који су
дајући сваком времену свој
допринос, помогли развоју,
напретку и очувању традиције
ове куће, као и онима који
су се својим радом залагали
да се ова значајна културна
манифестација одржи до
данас – рекла је Драгана
Митровић, градоначелница
Вршца,
поздрављајући
љубитеље позоришта.
У такмичарској селекцији
ове године се нашло седам
представа:
представа
домаћина „Виктор или деца
на власти“ Рожеа Витрака у
режији Александра Швабића,
„Аникина
времена“
Ане
Ђорђевић,
драматизована
према
приповеткама
Иве
Андрића,
(Српско
народно позориште, Нови
Сад и Бео АРТ, Београд),
Пушкинов
„Евгеније
Оњегин“ у режији Бориса
Лијешевића
(Позориште
младих, Нови Сад), Пекићева
„Корешподенција“ у режији
Горчина
Стојановића
и
извођењу Звездара театра,

Гогољев „Миргород“ Анђелке
Николић у извођењу НП
Кикинда,
„Клошмерл“

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

Габријела Шевалјеа у режији
Кокана Младеновића (БДП)
и „Флорентински шешир“
Ежена Лабиша у режији
Даријана Михајловића и
извођењу Позоришта „Бошко
Буха“ који ће бити изведен
вечерас (петак, 26. октобар),
са почетком у 20 часова.
Фестивал су и ове године
обележили
и
пратећи
програми. Фестивал је почео
отварањем изложбе „Кир
Јања на сцени Народног
позоришта
у
Београду“,
ауторке Биљане Остојић,
прошлог петка, представљена
је
књига „Бегунци
из
безнађа“ Мирослава Микија
Радоњића, а одржан је и
концерт Музичке школе
„Јосиф Маринковић“. За
најмлађу публику изведена
је луткарска представа „Мала
вила“ Славча Маленова, а
у недељу 28. октобра од 11
часова малишане очекује још
једно извођење представе
„Папагаји“ Драгана Џанкића.
Т.С.
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Удружење љубитеља старина “Феликс
Милекер” и “Вршачка кула” у овом броју
доносе причу о историјату Градске куће
однсно зграде магистрата. Текст и
фотографије припремио је Тамаш Фодор.
Пре уједињења српске и немачке општине
1795. године, житељи обе стране нису имали
заједничку зграду у којој би се окупљали, већ
су састанке на српској страни одржавали у
домовима кнежева, а на немачкој страни у
домовима „шултхајса“.
После уједињења, на ред су дошли уређење
Велике пијаце и куповина заједничке зграде;
стога је убрзо откупљена кућа трговца Максима
Спајића. Данас је то комплекс који се састоји
од три зграде грађене у три века, при чему је
њен најстарији део зграда на углу Дворске и
Доситејеве. Представља споменик културе у
категорији непокретних културних добара од
великог значаја. По сачуваној документацији
градио ју је грађевинар Сигисмунд Килер,
предузимач је био Франц Брандајс, план и
предрачун израдио је Ц. К. Мерник, асистент
и надзорни орган градње био је Виљем Бихер.
Грађена је од тврдог материјала, са стилским
обележјима неоготике. Истиче се веома
складним линијама, а посебно је краси истурени
део - еркер на самом углу, као и украси око
прозора на спрату. Други део зграде, такозвано
‘’Готско здање’’ из 1860, окренуто према Тргу
победе. Главни мотив мрко обојеног прочеља
је средишњи део са балконом и градским
грбом у медаљону и истакнутим неоготичким
забатом.
У темеље зграде узидана је повеља и
споменица на латинском, немачком и српском
језику. Унутрашњост Магистрата украшена је
зидним сликама начињеним крајем 19. века, а
на степеништу се налазе кипови девојаке које
представљају четири годишња доба. Трећи
део је саграђен на месту старих неугледних
приземних грађевина 1962. године и изма улаз
са улице Анђе Ранковић.
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Богата међурегионална активности
Привредне коморе Војводине
Председник
Привредне
коморе
Војводине (ПКВ) Бошко Вучуревић у
претходној седмици потписао је са
председником
Привредне
коморе
Моравско-шлеске области у Чешкој
Републици Јаном Брезином у Острави
Споразум о сарадњи, у оквиру
дводневне радне посете где су се састали
привредници из металског сектора
Моравско-шлеске области и Војводине –
Војвођански метал кластер.
„ПКВ је, у сарадњи са Европском
мрежом предузетника (ЕЕН) и ПК
Моравско-шлеске области, организовала
директне сусрете привредника наша два
региона из сектора металске индустрије.
Промоција регионалне сарадње један
је од приоритетних задатака ПКВ. Наш
циљ је да пружимо подршку тржишно
оријентисаним компанијама, малим
и средњим предузећима како би
проширили области свог пословања,
повећали извозне капацитете, отварали
нова радна места и запошљавали људе“,
рекао је тад Вучуревић.
У истој седмици, ПКВ је учествовала
на конференцији поводом отварања
манифестације Дани Војводине у Бечу,
у организацији ТОВ, у оквиру које
је промовисана туристичка понуда
Војводине, као пословне, креативне и
оригиналне туристичке дестинације,
а Нови Сад као пословна „citybreak“
дестинација, град културе, младих,
гастрономије, шопинга и забаве.
Том
приликом,
председник

Вучуревић, истакао је да АП Војводина
традиционално има добру пословну
сарадњу са аустријским покрајинама
и привредницима, која се, како каже,
нарочито огледа у сфери страних улагања
о чему говори податак да од укупног броја
аустријских компанија у Србији, већина

послује на територији Покрајине.
Од марта до краја септембра 2018.
године, у Нови Сад је пристало 630
путничких крузера, са укупно 75.402
путника. Углавном су то туристи из
Америке, Кине, Немачке, Холандије и
других земаља.

1515

Председник Вучуревић, у оквиру
манифестације, присуствовао је састанку у
Привредној комори Беча где га је дочекао
председник те институције Валтер Рук.
Тема састанка била је представљање рада
и активности привредних комора, са
акцентом на туризам.

16 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 26. октобар 2018.

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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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.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 м², 2. спрат. Уз стан
иду кухињски елементи, плакар и клима. Одмах
усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на улицу.
Тел. 062/80-10-585.
На продају кућа улица Сремска бр 5, између
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
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
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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
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 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.

IN MEMORIAM

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

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.
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.
За продају четири веш машине, три „Горење“
и једна „Електор лукс“ исправне и у одличном
стању, као и машина за прање судова „Беко“,
исправна, уградна. Тел. 061/307-10-85.
Продајем „Форд Ка“ 1999. и „Форд Мондео“
, дизел, клима, одржавани, поуздани. Хитно и
повољно. Тел. 063/83-26-918.
На продају Фијат Пунто 2004. годиште,
мотор 1,2 бензин, 60 кс, 5 врата, клима, прешао
180.000км, кочнице нове, гуме веома очуване.
Тел. 064/26-40-857.
Продајем тегле од 1 кг, цена 20 динара комад.
Тел. 28-32-536.Продајем ауто „Тојота“ 92. годиште
и ауто приколицу. Тел. 834-026.

Изненада и прерано напустила нас је наша најдража

Др Јелена Ерски Алексић
(1953- 2018.)

Др Јелена Ерски Алексић
(1953- 2018.)

Последњи поздрав најбољој мами на свету.

Твој Иван

Бескрајна туга, бол и празнина.
Поносни смо што смо Те имали.
Нека Те анђели чувају!
Твоје: Светлана и Јованка
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 24, БРОЈ 494, 19. ОКТОБАР 2001.

„ОСМИ ДАН „ ЗА ПРОБЛЕМЕ

С почетком нове школске године у ОШ „Вук
Караџић“ кренула је реализација пројекта „Осми дан“
са циљем да се помогне ђацима који имају проблема
у понашању. Пројекат, финансира Међународна
православна добротворна организација (ИОСС),
садржи групни рад са децом и њиховим родитељима.
- „Осми дан“ је само један у низу пројеката из
области социјалне проблематике, које планира да
покрене „Вршачка хуманитарна мрежа, како би се
подигао квалитет рада са малолетницима и одраслим
особама проблематичног понашања, каже Андраш
Радић, директор Центра за социјални рад. Сви ти
пројекти помоћи ће да се створи добра база података
која ће допринети да се квалитетније и лакше пружи
помоћ социјално угроженим категоријама и да она
дође до људи којима је заиста најпотребнија.
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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 (146)

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.

ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 24, БРОЈ 494, 19. ОКТОБАР 2001.

МИРНОДОПСКА МИСИЈА МЕЂУ
ЧОКОТИМА
Берачима на плантажама вршачких винограда већ месец
дана помаже свакодневно 40 војника вршачког гарнизона.
Млади војници који су недавно положили заклетву, а
одушевљени су изласком из касарне и пределима који се пред
њима пружају. Многи су сада по први пут имали прилику да се
сусретну са виноградима. Међу њима влада такмичарски дух,
тако да их је лепо видети којом брзином раде, пуне путуње
својих другара и трче да их испразне у тракторе. Најбољој
групи следи и награда дежурног старешине.
- Никола Радовановић из Шапца, је септембарска класа
и веома му се свиђа овако лепо сређен виноград, који се
простире у недоглед. Први пут је у Вршцу. До сада је имао
прилику да обиђе халу „Миленијум“, позориште, биоскоп.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Али је ова победа скупо
стала Мађаре. Од војника
беше истина само 4 мртва и
15 рањених, али ту погибе
потпоручник виртембершких
хусара, Ресер, и потпуковник 9.
хонведског батаљона, Јулијан
Фај. Но Срби су куд и камо више
изгубили. Особито су страдали
од „црвенокапаца“, који су
огорчени смрћу обљубљеног
Фаја, и саме побеђене секли.
По званичном попису овом
приликом сахрањено је 673
Србина. Осим тога млоги
бегунци подавише се у Карашу,
који их је код Паланке истурио
на обалу. У Вршац је доведено
68 заробљеника. Осим што су
освојена два једнофунтовна
топа и једна мунициона
кола, Рожа Шандор и чета му
запљенише, које из логора,
које из села, што су били уз
Србе, око 2000 глава говеда и
оваца. А један Сикуљац отео
је једном Граничару и заставу.
Но највећа корист од ове
победе та је, што је потпуно
осигурана свеза између Вршца
и Беле Цркве и што је једном
престало пустошење у овоме
крају.
Осим официра, Дамјанић
је похвалио и Жигмунда
Парчетића, мајора народне
гарде, под којим је и коњ
убијен, затим великог среског
судца Дамаскина, који је
управљао једном малом четом
добровољаца, и најзад Рожу
Шандора и његову чету. Прича
се, да је сам Рожа Шандор,
чијом је четом у овој битци
Парчетић управљао, потуко 12

непријатеља.
Тога дана, кад је заузета
Стража,
спаљена
је
од
чести и Парта и Орашац,
чији су становници поцали
на мађарску војску, кад је
мимопролазила.
Од овог дана име Дамјанића
разнето је по свој земљи. Одмах
по битци, Дамјанић преда

управу мајору „црвенокапаца“,
Павлу Кишу, а он отпутује у
Бечкерек да се са главним
командантом,
Фетером,
договори о даљем раду. Том
прилоком Фетер је пребацио
Дамјанићу
неке
изгреде,
почињене његовом војском у
Стражи. Но Дамјанић поносито,
а можда и мало сурово, одбије
ово пребацивање. Од то доба
зачето је непријатељство међу
овом двојицом војсковођа,
које је било од штетног
утицаја по даљи ток рата, јер
Дамјанић је свашта чинио, да
онемогући Фетера као главног
команданта 1).

1)Georg Klapk´a: Memorien, sv.3.str.54-56.- Horváth М.: Magyarország
függetl. harez. története, св. II., str.80i 81. – “Die Opposition.@ br.187.
Pe[ta, 16. novembar 1848.

Рожа Шандор показао је
у овој битци, е је оправдана
била сумња, да ће се његова
стара навика изнова појавити,
и да корист од његова оружја
неће превагнути моралну
штету, нанешену његовим
помиловањем. Седам недеља
после битке код Страже чета
му је доиста распуштена.
После победе код Страже
скоро сваки дан је долазило
до сукоба између предстража
вршачког логора, које су
постављене биле у Зичидорфу,
и предстража алибунарског
српског логора. И ако је
уздржавао и ћесаревце и Србе
од даљег продирања, вршачки
логор ипак није могао стати
на пут, а да непријатељ не
заузме нека оближња места.
Ту не помаже ни Парчетићем
оргаизовано ополченије.
Осећајући се снажним,
Дамјанић пошље 9. новембра и
рударском брдском дистрикту
потпору од 3 компаније и једног
ескадрона. Али под навалом
ћесарске
силе,
рударски
дистрикт морао се је, крајем
декембра, ипак напустити. А
тамошња мађарска војска, која
се састојала из 2 компаније
хонведа и 2 компаније
лугошких народних гардиста,
вратила се је у Вршац. 2).
Да би био ближи десном
крилу
растурене
српске
војске, јер је било у опасности,
Ђенерао Шупљикац реши се
9. новембра, да пренесе свој
главни стан у Панчево.3).

2)Horváth M.: Magyarország függetl. hareza, sv. II, str. 81.-85.
3)Erlebnisse eines k.k. Oﬃziers im österreichisch-serbischen Armee-Korps
in den Jahren 1848. und 1849 Beč, 1861. str.82.
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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
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КО Ш А Р К А

КО Ш А Р К А

СИЛАЂИ ВОДИО ВРШЧАНЕ ДО ПРЕОКРЕТА

1.Динамик
3
2.ОКК Београд 3
3.Борац		
3
4.ОКК Нови Пазар 3
5.Војводина
3
6.Слобода
3
7.Златибор
3
8.Вршац		
3
9.Младост
3
10.Спартак
3
11.Тамиш
3
12.Металац
3
13.Дунав
3
14.Беовук 72
3
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-64
-79

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

ВРШАЦ – МЛАДОСТ 82:77 (20:21, 18:23, 20:18, 24:15)

Вршчани су у последњих
пет минута утакмице успели
да надокнаде све оно што су
пропустили у претходних 35
минута и заслужено дошли до
прве победе у Кошаркашкој
лиги Србије. Јунак утакмице био
је Никола Силађи чија је серија
од 11 везаних поена у трећој
четвртини преокренула ток
утакмице и пресудно утицала
на самопоуздање његових
саиграча у тренуцима када су
ломили јак отпор ривала. Гости
из Земуна представили су су
се у одличном издању, били на
прагу великог изненађења, али
су у финишу остали без енергије
која их је красила током великог
дела меча.
Своје одлично издање у
првом полувремену Земунци
су најавили већ у 3. минуту
када су повели са 9:2. Вршчани
су се мучили у нападу, али су
уласком Јовановића добили
на пробојности и успели да

Фото: Милош Живковић

89 : 91
88 : 90
74 : 86
81 : 73
77 : 100
82 : 77
74 : 77

(20:21, 18:23, 20:18, 24:15)

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 3. КОЛО
Златибор - Металац		
Слобода - ОКК Београд		
Тамиш - Динамик 			
Дунав - Нови Пазар		
Беовук 72 - Војводина		
Вршац - Младост		
Спартак - Борац			

ВРШАЦ – МЛАДОСТ 82:77

6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3

Творац преокрета: Никола Силађи (КК Вршац)
сусутигну госте и смање разлику
на поен заостатка после прве
четвртине. Међутим, почетком
другог периода распуцали су
се Новаковић, Трифуновић
и Дејвис па је Младост у 13.
минуту стекла двоцифрену
предност (32:22). Нешто касније,

поготком Дејвиса, гости су
дошли до највеће предности
у првом полувремену (42:28).
Вршчани су се тргли после тајм
аута тренера Максимовића,
до краја првог полувремена
смањили заостатак на 6
поена захваљујући одличном

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 2. КОЛО

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ У БЕОГРАДУ

ОД Б О Ј К А

КАРАБУРМА - ВРШАЦ 91:40 (18:5, 18:10, 23:10, 32:15)
Београд, Хала СД “Раднички”, гледалаца 50,
Јовановић 4.
судије: Орешковић, Биговић
ВРШАЦ: Керкез 13, Бабић 4, Веригић, Бешић
КАРАБУРМА: Стојић 18, Ристић 15, Чубра 15,
15, Стјепановић 1, Ратковић, Лазаревић 2,
Вучковић 6, Божовић 13, Крављанац, Петровић,
Томашевић, Половина 5.
Гердијан 7, Комазец, Јовић 6, К. ЈОвановић 9, Ј.

ПРВА Б ЛИГА 5. КОЛО
Јагодина - Банат 			
Дубочица – Ужице 		
Борац (Пар) – Тимок		
Металац Таково – Баваниште
Младост - Клек Србијашуме		
Срем Еатон - Топлички Витезови

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

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

+12
+11
+5
+4
+3
+4
+1
-3
-3
-9
-11
-14

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

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

15
15
10
10
10
9
8
5
5
2
1
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5
5
4
3
3
3
2
2
1
1
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0

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

18 : 26
25 : 30
38 : 30
34 : 28
20 : 32
36 : 31
0
0
1
2
2
2
2
3
4
4
4
5

+53
+30
+29
+20
+5
-12
+7
-4
-8
-46
-34
-40

На такмичењу новосадски крос које је
одржано у Новом Саду на Клиси, у изузетно
јакој конкуренцији такмичар АК Атина
Марко Бегенишић освојио је у конкуренцији
сениора одлично 2. место у трци на 5км
са временом 18:52 мин. Овај резултат није
плод случајности већ сарадње АК Атине
са бившим репрезентативцем Сашом

Стојиловићем који је стручни консултант.
По речима тренера Срђана Јовановића
пред Марком Бегинишићем је почетак
успешне сениорске каријере на средњим
пругама. Предстојеће тамичење је државно
првенство у кросу наредног викенда које ће
бити одржано у Панчеву.

Р У КО М Е Т
ПРВА ЛИГА СЕВЕР

ВРШЧАНИМА ДУБОК ЈАРАК
МЛАДОСТ – МЛАДОСТ ТСК (Б.ЈАРАК) 18:26 (9:13)

Центар Миленијум, гледалаца 70,
судије: Ћосић, Гроза (Јабука), седмерци:
Младост (В) 4(3), Младост ТСК 4(3),
искључења: Младост (В) 10 минута,
Младост ТСК 12 минута.
МЛАДОСТ
(В):
Петровић,
Константинов 1, Барна 1, И. Спремо 2,
Милекић 2, Бекић, Вит 1, Јоловић 1, Шојић
1, Бранков 1, Велковски 1, Баебулов 2,
Ђурђевић, Бегенишић 5, Живан.

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 5. КОЛО

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

офанзивном скоку и донекле
ублажили последице очајног
шута за три поена (1/13).
Почетак другог полувремена
обележио је Силађи и са три
узастопне тројке поправио
најлошију рубрику у статистици
Вршца. Уз њега тон игри
Вршчана давао је Јовановић
док су за чврстину под кошем
и за велики број офанзивних
скокова поред Силађија били
задужени Бркић и Симовић.
Ипак, можда и најважнији
кош на утакмици постигао је
Мунижаба, када је тројком
Вршчане одвео плус 4 (77:73).
У наредном колу Вршчани
гостују у Чачку, у дворани крај
Мораве одиграће се дерби 4.
кола Борац - Вршац. Утакмица
је на програму у недељу од 17
часова.
Б.Ј.

АТЛ Е Т И К А
ДОБАР ПОЧЕТАК СЕНИОРСКОГ СТАЖА БЕГЕНИШИЋА

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

Центар
Миленијум,
гледалаца: 1.000, судије: М.
Јурас, Седлар (НС), Свркота
(БГ)
ВРШАЦ: Ћирковић 4 (4 ас),
Мунижаба 7, Капетановић,
Радивојевић 3, Радмиловић
4, Бркић 10 (9 ск), Јовановић
21 (4 ск), Савовић 6 (6 ск),
Симовић 4 (9 ск), Силађи 23
(12 ск).
МЛАДОСТ:
Трифуновић
13 (4 ск), Давитков, Бојовић,
Тадић 6 (4 ас), Новаковић 18,
Николић 6 (7 ск), Дејвис 20,
Станковић, Танасковић 12
(10 ск), Илић, Микавица 2,
Караџић.

МЛАДОСТ ТСК: Мандић, Кнежевић
1, Гаковић, Богојевић 2, Зорић 3, Родић
1, Ивановић, Карлаш 1, Двизац 3,
Анђелковић 4, Љубисављевић, Павлов,
Ждрња, Шкавић 6, Марјановић 2,
Грујичић 3.
Кретање резултата: 2:2 (5), 2:6 (13), 6:8
(19), 7:11 (27), 11:16 (38), 13:20 (46), 14:24
(52).
Вршчани ни у петом колу нису успели

да остваре прву првенствену победу.
Из Миленијума је овог пута бодове
однела екипа Младости из Бачког Јарка
чији се тријумф ни једног тренутка није
доводио у питање. Током свих 60 минута
била је приметна велика разлика у
квалитету, гости су већ средином првог
полувремена стекли осетнију предност,
а у другом полувремену Вршчанима
је запретила катастрофа јер су у 52.
минуту Јарачани дошли до двоцифрене
предности. У наредном колу Младост
гостује у Шиду екипи Радничког, која је за
једно место боље пласирана на табели
од Вршчана и има бод више на свом
конту.

В Р Ш А Ч К И С П О Р ТС К И В И К Е Н Д
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Фудбал, Српска лига Војводина, 13. коло
Панчево: Динамо 1945 - ОФК Вршац (субота 15)
Фудбал, Подручна лига Панчево, 12. коло
Влајковац: Јединство - Војводина (Селеуш) (недеља 15)
Павлиш: Ц.звезда - Долина (недеља 15)
Избиште: Полет - Вултурул (недеља 15)
Потпорањ: Потпорањ - Раднички (Баранда) (недеља 15)
Фудбал, Друга јужнобанатска лига исток, 10. коло
Куштиљ: Караш - Шевац (Кусић) (недеља 15)
Гудурица: Виноградар - Добрица (недеља 15)
Врачев Гај: Борац - Борац (Велико Средиште) (недеља 15)
Фудбал, Међуопштинска лига Вршац - Бела Црква
Парта: Победа - Банат (Дупљаја) (недеља 15)
Загајица: Омладинац - Виторул (Стража) (недеља 15)
Шушара: Хајдук - ОФК Банат (недеља 15)
Футсал, Војвођанска лига група исток 5. коло
Вршац: Форум - Кикинда (субота 20, Центар Миленијум)

Кошарка, КЛС 4. коло
Чачак: Борац - Вршац (недеља 17 часова, Хала Борца крај
Мораве)
Кошарка, Друга женска лига Србије, 3. коло
Вршац: Вршац - Пролетер 023 (Зрењанин) (субота 17
Центар Миленијум)
Одбојка, Прва Б лига 6. коло
Банат - Металац Таково (Г. Милановац) (недеља 17, Центар
Миленијум)
Одбојка, Прва војвођанска лига југ, 2. коло
Житиште: Житиште - Банат (субота 16:30)
Крајишник: Крајишник - Вршац (субота)
Рукомет, Прва лига север 6. коло
Шид: Раднички 1958 - Младост (субота 19)
Стони тенис, Суперлига жене, 4. коло
Нови Кнежевац: Обилић Алева - Вршац (субота, 17)
Стони тенис, Друга лига север, 4. коло
Вршац: Вршац - Војводина (Н. Сад) (субота 13, Шислерова
сала)

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

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

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

12 10 2
12 9 2
12 9 1
12 9 1
12 4 8
12 6 2
12 5 3
12 6 0
12 5 2
12 4 1
12 3 3
12 3 3
12 3 3
12 3 3
12 3 2
12 3 2
12 1 3
12 0 3
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2
2
0
4
4
6
5
7
6
6
6
6
7
7
8
9

+17
+23
+10
+10
+7
+3
+4
-6
+2
-4
-3
-6
-7
-7
-2
-8
-12
-21

ВРШАЦ ПОНОВО БИО БОЉИ ОД РИВАЛА, АЛИ СПАШАВАО БОД У НАДОКНАДИ ВРЕМЕНА

МАРКОВИЋ БРЖИ ОД ПИШТАЉКЕ
ОФК ВРШАЦ – ЧСК ПИВАРА 1:1 (0:0)

32
29
28
28
20
20
18
18
17
13
12
12
12
12
11
11
6
3

ПФЛ ПАНЧЕВО 11. КОЛО
Јединство Стевић - Јединство (В)
Југославија - Борац (Ст)		
Партизан (У) - Партизан (Г)		
Дунав - Потпорањ			
Раднички (Б) - Спартак 1911		
Стрела - Слога (БНС)		
Војводина (Ц) - Полет		
Вултурул - Црвена звезда		
Долина - Војводина (С)		

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

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

+17
+21
+31
+10
+9
+13
+10
+2
-1
-14
+1
-2
0
-7
-10
-8
-37
-35

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1

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

1
2
2
2
4
4
4
4
5
5
4
5
6
7
7
7
9
10

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

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

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

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

+29
+25
+8
+6
0
-2
-7
-4
-4
-5
-10
-19
-8
-9

Вршчани су пропустили велики број
изгледних прилика за погодак и на крају
дошли у ситуацију да у надокнади спашавају
бод. Чврсти и стрпљиви гости били су
близу освајања целог плена, и да није
било кардиналне грешке голмана Студена,
вратили би се у Челарево певајући. У томе

шанси. У 41. минуту Лазевски је продро по
левој страни, најпре је желео да центрира,
а онда видео да може и да шутира, али
погодио је само пречку.
У другом полувремену Вршчане је
стигла казна. Из једине озбиљне нападачке
акције, после корнера Станића, Јовић је са
16. метара избијену лопту из шеснаестерца
ОФК Вршца прихватио и прецизним
ударцем послао у мрежу, 0:1.
Од тада се играло само пред голом
ЧСК-а. у 75. минуту Данило Белић имао је
стопостотну прилику, али је лоше захватио
лопту и она је отишла далеко од места на
које је желео да је пошаље најбољи стрелац
ОФК Вршца.
У последњем нападу Чукић је центрирао,
Белић у скоку није захватио лопту главом,
али је она прошла кроз руке голману
гостију а најприсебнији је био Марковић и
пласирао је у мрежу за изједначење, 1:1.
Шеф стручног штаба Ненад Мијаиловић
није био задовољан.
- Осетио се умор код мојих момака,
нисмо били на нивоу и на крају смо једва
стигли до бода. Окрећемо се утакмици
са Динамом, она носи са собом посебан
значај, добар резултат би нам много значио
и за самопоуздаље и за пласман на табели,
закључио је Миајиловић.

Под сталном присмотром
дефанзиваца ривала: Данило Белић
(ОФК Вршац)
их је спречио млади Лазар Марковић који
је током читаве утакмице био на правом
месту, па и у последњем минуту надокнаде
када је донео радост својој екипи.
У првом полувремену изабраници
тренера Мијаиловића били су супериорнији
и створили три одличне прилике. У 22.
минуту Белић је искоса са десне стране
одлично шутирао, голман ЧСК-а био је
сигуран. У 32. минуту Жерађанин је идеално
центрирао а Божић, сам, на пет метара није
успео да погоди лопту главом у стопостотној

СПОРАЗУМНИ РАСТАНАК
ВЛАЈКОВЧАНА И БАТЕ РАКОЧЕВИЋА
ЈЕДИНСТВО (КАЧАРЕВО) – ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) 1:0 (1:0)

28
25
23
23
21
19
19
19
16
16
15
14
11
10
10
8
6
3

Судија Стефан Росић (Панчево) стрелац: Пешовски 10
минуту
ЈЕДИНСТВО К.: Чучак, Несторовски (Кљајић), Момчиловић,
Мишљанов (Окука), Јаћимовски, Пешовски (Крстевски),
Трајчевски, Окука, Пешовски, Ајрулај, Атанасов.
ЈЕДИНСТВО:Радивојев, Попов, Москић, Ћетковић, Балог,
Богдановић, Калин, Биља (Кескеновић), Гуја (Ракитанов),
Микавица, Живанов.
Пораз у Качареву био је сигнал управи влајковачког Јединства да
покуша да шест кола пре краја јесењег дела првенства тргне екипу
и због тога је уследио споразумни прекид сарадње са досадашњим
шефом стручног штаба Предрагом Ракочевићем. Влајковчани
су одлично почели сезону, али су у последњих пет утакмица
забележили само једну победу што је проузроковало да се тренутно
налазе у доњем делу табеле. До краја јесењег дела сезоне екипу ће
водити Мирослав Бељин, који је већ водио тим Јединства и помогао
да се припреме и прођу бараж за пласман у Подручну лигу Панчево.
-Јединство из Влајковца је братски клуб ОФК Вршца и због тога
се нисам двоумио када ми је управа упутила позив да покушам да
помогнем да се превазиђе криза резултата. Мој претходник Бата
Ракочевић оставио је физички и тактички одлично припремљену
екипу, све играче одлично познајем, мислим да по квалитету не
заслужују да буду у доњем делу табеле, рекао је Бељин.
Сада већ бивши тренер Влајковчана Бата Ракочевић сасвим
сигурно неће дуго чекати на нови ангажман јер већ има понуде
неколицине клубова.

ПОТПОРАЊЦИМА ДВА БОДА БУЋНУЛА У
ДУНАВ
ДУНАВ (Б.ПАЛАНКА) - ПОТПОРАЊ 2:2 (2:1)

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

Вршац,
Градски
стадион,
гледалаца 200, судија: Миклош
Глигор (Суботица) 7, стрелци:
Лазар Марковић у 90+4 за ОФК
Вршац, Дарко Јовић у 63. минуту
за ЧСК Пивару, жути картони: С.
Благојевић, Чукић (ОФК Вршац),
Јевтић, Станчић, Рачић (ЧСК
Пивара)
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић 6,5, Бељин
7, Петрић 7, С. Благојевић 6,5 (од
74. Глувачевић -), Жерађанин
7, Левићанин 6,5 (од 61. Чукић
7), Божић 7, Белић 7, Станков 7,
Лазевски 7, Марковић 7,5.
ЧСК ПИВАРА: Студен 6, Зељковић
6,5, Мршић 6,5, Балиновић 6,5,
Јованић 6,5 (од 46. Јевтић 6,5),
Јовић 7, Лешков 7, Загорчић 6
(од 52. Рачић 6), Вујошевић 6,
Дуњић Топлица 6, Станић 7 (од 81.
Михајловић -).

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 9. КОЛО
Борац (ВГ) - Јаношик		
Борац (ВС) - Виноградар		
Добрица - Ратар 			
Партизан (К) - Будућност (А)		
Војводина (ЦЦ) - Хајдучица		
Караш (Ј) - Караш (К) 		
Шевац - Слога (М)			
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 12. КОЛО
ОФК Вршац - ЧСК Пивара		
Цемент - Црвена звезда 		
Дунав - Бачка 1901		
Борац - Хајдук 1912		
Омладинац - Братство 1946		
Кабел - Раднички (СМ)		
Железничар - Раднички (НП)
Раднички (ЗР) - Динамо 1945
Србобран - Младост		

ВРШАЧКА КУЛА
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Судија Благоје Мијаиловић (Вршац), стрелци: Путник у
6, Иван Остојић у 11. минуту за Дунав, Бојан Попов у 45, и
Валентин Јовановић у54. минуту за Потпорањ
ДУНАВ: Зековић, Путник (Алексић), Рудић, Маричић,
Митровић, Лукић, Радивојев, Остојић, Кркобабић, Благојевић
(Балог), Попов.
ПОТПОРАЊ: Доновић, Јованов (Петровић), Прошевски,
Јанковић, Б. Попов, М. Јовановић, В. Јовановић, Ћулибрк,
Бранков, Ранић, Петровић.
Дунав из Банатске Паланке био је тврд орах за Потпорањце који
су после заостатка од два гола успели у другом полувремену да се
врате у меч и спасу бод.

ГРЕБЕНАЦ НЕОСВОЈИВА ТВРЂАВА

ВУЛТУРУЛ (ГРЕБЕНАЦ)- ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) 3:1 (1:1)
Качарево, судија: Алексанар Јанковић (Панчево), стрелци:
Макарун 43,81. и 84. минуту за Вултурул, Олујић у 27 минуту за
Ц. звезду.

ВУЛТУРУЛ: Антић, Попа, Чижик, Мазаран, Миленковић
(Косовац), Дуркин, Пауновић, Н, Стефановић, Борка (Беутура),
Г. Пауновић, Макарун.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Олујић, Стијачић, Јовановић
(Поморишац), Чејић, Којић, Радић (Бугаринов), Грбић (Булаја),
Мунџић, Тадић, Гвозденов.

УЉМАНИ НАСТАВИЛИ СЕРИЈУ

ПАРТИЗАН (УЉМА)-ПАРТИЗАН (ГАЈ) 3:0 (1:0)
Уљма, судија Марјан Сарка (Вршац)
Стрелци за Уљму Ђорђевић у 22, Златковић (аутогол) у 79,
Војнов у 84. минуту
ПАРТИЗАН (УЉМА): Тодоровић, Побра, Танасић, Ђорђевић,
Тимић, Радосављев, Војнов (од 87. Оморац), Бањаш, Колак,
Миливојев, Обрадовић
ПАРТИЗАН ГАЈ: Шуша, Луца, Јевтић, Сочанац, Филиповић,
Чолак, Тајдић, Андрејић, Јоновић (од 46. Златковић), Петрић,
Јовановић.

“ВЕЧИТИБОРАЦ
ДЕРБИ”
ПРИПАО СРЕДИШТАНИМА
- ВИНОГРАДАР (ГУДУРИЦА) 3:1 (0:0)
Велико Средиште, судија: Вук Добричић (Банатски Карловац),
стрелци Смоловић у 49, Борковић у 77. и Мајсторовић у 90+4 за
Борац, Витаз у 90+1. минуту за Виноградар.
БОРАЦ: Вуков, Мутавски, Рајлић, Комненов, Костадиновић,
Гава, Борковић, Чехаја (од 83. Војтешки), Вучковић (од 46.
Мајсторовић), Радојевић, Смоловић.
ВИНОГРАДАР: Веселиновић, Јерковић (од 79. Живојнов),
Блануша (од 57. Петровски), Витас, Ристевски, Божић, Мрђа,
Дамњановић, Батинић, Фехер (од 70. Хајдуковић), Вуковић.

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ-БЕЛА ЦРКВА 5. КОЛО

БЕЗ ФУДБАЛА У ДУПЉАЈИ
Утакмица у Дупљаји између домаћег Баната и Вршца није
одиграна јер се Вршчани нису појавили на терену. Меч је
регистрован службеним резултатом (3:0) у корист Баната, а
Вршчани су кажњени и одузимањем једног бода.
ОФК Банат - Омладинац
Виторул – Победа		
Банат (Д) – Вршац		
1.Омладинац
2.Банат (Д)
3.Виторул
4.Хајдук 		
5.ОФК Банат
6.Победа 		
7.Вршац (-1)

4
4
4
4
4
4
4

0:6
2:1
3:0
4
4
3
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
2
3
4
4

+18
+15
+3
-3
-13
-8
-12

12
12
9
6
3
0
-1
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