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ИМЕНОВАН НОВИ СЕКРЕТАР ЦРВЕНОГ
КРСТА ВРШАЦ:

СУЗАНА
ЦВЕТАНОВИЋ:

НАСТАВИЋЕМО ДА
СПРОВОДИМО ПРОГРАМ
АКТИВНОСТИ
За новог секретара Црвеног крста Вршац
именована је Сузана Цветановић - мастер
економиста, која је на ову функцију ступила 1.
октобра. До смене руководства ове хуманитарне
организације дошло је када је претходни секретар
Бошко Митрашиновић, након своја два мандата,
именован за секретара Црвеног крста Војводине
тако да сада свој рад наставља у Новом Саду.
Након завршених основних студија, а затим
и мастера, своје прво радно искуство Сузана
Цветановић започиње у Црвеном крсту Вршац, као
стручни сарадник у одмаралишту Црвеног крста
Вршац. Након 5 година рада, именована је за новог
секретара градске организације Црвеног крста
Вршац.
-Као вишегодишњи радник Црвеног крста,
максимално сам упућена у рад саме организације
и укључена у многобројне активности које смо
наставили да реализујемо већ од 1. октобра
када смо обележили Светски дан старих лица,
наглашава Цветановићева. Тим поводом посетили
смо домаћинства и поделили пакете помоћи. У току
дечје недеље, од 1. - 7. октобра, организовали смо
низ активности. Светски дана хране 16. октобар,
обелезили смо у складу са својим активностима
о бризи социјално угроженог становништва обишли смо грађане који тешко живе и у лошим
условима и поделили 80 векни хлеба тог дана.
Црвени крст Вршац је, поводом обележавања
међународног дана борбе против сиромаштва,
посетио домаћинства у којима живе пензионери,
људи лошијег материјалног статуса, самохрани
родитељи и старатељи, особе са инвалидитетом
и њихове породице. Тог је дана подељено 30
пакета помоћи - животне намирнице и средства
за хигијену, а корисницима програма народне
кухиње, којих тренутно има 706 на евиденцији,
топли оброк био је обогаћен и појачан.

ВРШАЧКЕ ЕКО ШКОЛЕ ЕДУКУЈУ СВОЈЕ ЂАКЕ

ОКТОБАР - МЕСЕЦ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ

Од вршачких образовних установа у
Програм Еко школе укључени су Хемијско
-медицинска школа, Пољопривредна школа
„Вршац“, ОШ “Младост”, ОШ “Јован Стерија
Поповић” и вртић “Плави чуперак”, једини од
овдашњих предшколаца добитник „зелене
заставе“. Међународни програм Фондације за
образовање за животну средину (ФЕЕ) – „ЕКОШКОЛЕ“ има за циљ подизање свести ученика
да постану главна покретачка снага промена
одрживог друштва, кроз забаву и активно
учење. Ка томе су усмерене све активности Еко
школа, што се потврдило и током обележавања
заједничког фестивалског дана Еко-школа и
Еко-вртића из Вршца - Светског дана хране, као
и октобра - месеца правилне исхране.
Скуп је организован у Градском
парку у присуству ђака, васпитача, учитеља,
наставника, директора поменутих установа,
каже Бојан Радека, професор Хемијскомедицинске школе. Програм Еко-школе
подржава Градска управа, чланови Градског
већа за заштиту животне средине Милош
Васић и за образовање Вељко Стојановић.
Фестивалски дан су песмом и рецитацијом
отворила деца вртића “Плави чуперак”.
Ученици Пољопривредне школе присутнима
су делили јабуке као симбол здраве исхране.
Ученици Хемијско-медицинске школе су
послуживали присутне чајем и лимунадом, а
употребљену амбалажу одлагали су у џакове
да не би после скупа остао отпад у нашем
лепом Градском парку.
Професор Бојан Радека објаснио је каква
је улога међународног програма Еко-школа
и који је значај обележавања Светског дана
хране и октобра - месеца правилне исхране.
Ученице Теа Срндачевић и Марија Почуча
објасниле су пирамиду здраве исхране. Где
је најважније да исхрана буде равномерно
распоређена током дана са три главна
оброка и ужинама између оброка, умерена
без преједања и разноврсна. Такође је веома
важно пити довољно воде током дана 1-2
литра, у зависности од временских услова
и активности и најбоље пре оброка тако да
је вода на почетку пирамиде исхране. Затим

треба у највећем односу према осталим
намирницама уносити житарице јер садрже
угљене хидрате, након њих неопходни су
воће и поврће који обезбеђују витамине,
минерале, влакна неопходне за нормално
функционисање организма. Онда долазе на
ред риба, месо, млеко и млечни производи,
јаја. И на врху пирамиде су слаткиши, шећер,
масти, напици са шећером и слично које
треба уносити у најмањој мери и избегавати
свакодневни унос. Физичка активност је још
један важан фактор правилне исхране.
За здраву храну и довољно хране
на планети Земљи важну улогу има
пољопривредна производња, која мора да
прати промену климе. Проблем представља
губитак органског угљеника услед интензивне
производње и ерозије, загађивање тла и
хране неправилном употребом пестицида и

минералним ђубривима, али и других делова
животне средине, прекривање плодног тла
услед урбанизације. Губитак биодиверзитета,
разноврсности биљака и животиња тла је
велики проблем јер утиче на обнављање и
стварање тла, као и на производњу хране.
Ученици ОШ “Младост” помогли су чувару
природе у заштићеном природном добру
Вршачке планине Миливоју Вучановићу тако
што су отпочели храњење птица у Градском
парку доневши зрневње на две хранилице.
Друге недеље октобра је Светска недеља
храњења птица, а Миливој ће током зиме
наставити са изношењем хране уз повремену
помоћ ђака.
Леп амбијент Градског парка допринео је
да ова активност вршачких Еко школа буде
посебна и остане у сећању свим учесницима.

Ј.Е.

ДР БРАНКИЦА МИЛИЋЕВИЋ, СПЕЦИЈАЛИСТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ДОМА ЗДРАВЉА ВРШАЦ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ
ЗА ВАКЦИНУ ПРОТИВ ГРИПА
-Потрошене све бесплатне вакцине које је добио Дом здравља Вршац - Вакцинација никад брже завршена Грађани могу да купе вакцине у апотекама и бесплатно их приме у Дому здравља -

-У амфитеатру Гимназије „Борислав Петров
Браца” одржали смо предавање поводом
обележавања Европског дана борбе против
трговине људима, објашњава секретарка Црвеног
крста Вршац. Предавање су водили волонтери
Црвеног крста Вршац који су, својим другарима и
вршњацима, указали на озбиљност овог проблема.
Трговина органима, принудни рад, проституција,
просјачење и кријумчарење само су неки од начина
који се спроводе у злоупотреби људског бића.
Трговина људима озбиљан једруштвени проблем
како код нас тако и широм света. Основни циљ је
превенција, да имају више сазнања и свести о томе
на који начин се тргује људима, да врло лако могу
постати потенцијалне жртве трговине и да развију
способност супротстављања у таквим ситуацијама.
Црвени крст Вршац побринуо се да и октобар
- месец солидарности буде испуњен низом
активности, организованих како за наше најмлађе
тако и за најстарије становништво.

Ј.Е.

Вакцинација против грипа у
вршачком Дому здравља почела
је 17. октобра, а грађани су били
веома заинтресовани за овај вид
превентиве.
-Добили смо 2.000 бесплатних
доза вакцина, од тога је 1.225
доза дошло директно у Дом
здравља, објашњава др Бранкица
Милићевић, специјалиста опште
медицине Дома здравља Вршац.
Највећи део доза припао је
Општој медицини, део Медицини
рада и свега три дозе Дечјем
диспанзеру. Амбулантама по
околним насељеним местима је
подељено 650, Геронтолошком
центру у Вршцу дато је 35 доза,
и по стотину доза добиле су
амбуланте код „ДИС“-а и у Улици
Димитрија Туцовића.
Вакцинација против сезонског
грипа трајала је прилично
кратко и, практично, је завршена
средином ове седмице.
-Не сећам се да је одзив
грађана за вакцине против грипа
скоро био овако велики и да је
вакцинација тако брзо завршена.
Обично се то пролонгира на
месец, месец и по дана. Велико
интересовање било је не само у
граду, већ и у насељеним местима.
Дом здравља је упутио
захтев за још стотину додатних

бесплатних доза вакцине за
потребе опште медицине, јер
вакцинација још може да траје,
није касно примити вакцину.
-Најбоље је примити вакцину
најдуже месец дана, а најкраће
седам дана пре очекиване
епидемије грипа, истиче др
Милићевић. То време је потребно
да би се развио имуни одговор,

јер је реч о „живој“ вакцини живим вирусима који су изузетно
ослабљени.
Заинтересовани
грађани могу да купе вакцину у
апотекама, да их донесу у Дом
здравља и да их овде бесплатно
приме, јер је вакцинација
обавезан
вид
здравствене
заштите, који се не наплаћује.
Према речима саговорнице

„Куле“, вакцина не гарантује
да пацијент неће оболети од
сезонског грипа, али болест
ће бити значајно блажа,
а компликације мање. Др
Милићевић
препоручује
вакцинацију свим грађанима,
посебно ризичним групама
пацијената.
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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АКЦИЈА „БИРАЈМО НАЈУРЕЂЕНИЈЕ ВРШАЧКО СЕЛО“ ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ
Град Вршац и Удружење грађана “Село
плус”, у сарадњи са Јавним комуналним
предузећем “Други октобар”, Туристичком
организацијом Вршац и Удружењем “Параквад
ВШ” организовали су такмичење “Бирајмо
најуређеније село”. Комисија, сасатављена од
представника поменутих институција, тренутно
обилази села, како би донела своју коначну
одлуку и прогласила победнике ове акције.
-За такмичење се пријавило 13 села, каже
Данијела Боу, председница Удружења грађана
„Село плус“. Комисија је посетила 8 насељених
места, наредних дана у овом месецу посетићемо
и преосталих пет села. Циљ такмичења су
афирмација и промоција сеоских средина
у сврху развоја туристичких, привредних и
културних потенцијала, као и подизање свести
људи, да треба да брину о средини у којој живе.
Према њеним речима, комисија није
обавестила председнике месних заједница о
дану посете, већ су желели да их изненаде и виде
реално стање на терену.
-Нисмо желели да уреде своја села само због
такмичења, и пријатно смо изненађени оним
што смо затекли, наглашава Данијела Боу. Јавне
површине су уредно покошене,свако село има
неку манифестацију коју организује, а жене су
укључене у јавни живот села. Свако село има
своје потенцијале и по нечему је специфично.
Комисија ће, свакако, имати тежак задатак да
изабере најуређеније село.
Мештани вршачких насељених места
побринули су се да што лепше уреде своја села и
одлучни су да освоје титулу најлепшег села, али
и награде које су организатори припремили.
Подсећамо да су учесници акције - насељена
места подељена у две категорије, зависно
од величине села и броја становника. Прву
категорију чине села од 1.000 и више становника,
а то су: Уљма, Влајковац, Избиште, Павлиш,

КОМИСИЈА ОБИЛАЗИ СЕЛА

Гудурица и Велико Средиште. У другој категорији
налазе се села која имају до 1.000 мештана:
Ритишево, Шушара, Загајица, Месић, Јабланка,
Сочица, Куштиљ, Парта, Орешац, Ватин, Мали
Жам, Мало Средиште, Војводинци, Стража,
Потпорањ и Марковац.

Организатори су припремили награде
за најлепша села. За насељена места прве
категорије награде су: трактор косилица 10
kw, тример за одржавање зелених површина
и зеленило у вредности 50.000 динара. Када
је реч о насељеним местима друге категорије,

најуређенијем селу припашће трактор косилица
до 5 kw, тример за одржавање зелених површина
и зеленило, али у вредности од 30.000 динара.

Ј.Е.

ЗАХВАЉУЈУЋИ ОДЛИЧНОЈ САРАДЊИ ГРАДА ВРШЦА И ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

САНИРАНО ЈЕДАНАЕСТ СЕОСКИХ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

Дивље депоније - вишегодишњи
проблем вршачких села и градског насеља
Вршца, успешно се решава заједничком
континуираном акцијом Града Вршца и
ЈКП „Други октобар“.
Дивље депоније су највећи загађивачи
животне средине у вршачким насељеним
местима. Оне су присутне у сваком селу, а
негде их има чак две и више. Настајале су
годинама у назад, стварали су их мештани
вршачких села непрописним одлагањем
отпада.
- У неким селима, дивље депоније су
толико нарасле да су онемогућавале чак
и излазак мештана из села у околни атар,
ка својим њивама, каже Милош Васић,
члан Градског већа задужен за заштиту
животне средине. Неке су депоније
стваране уз сам обод села, на пашњацима,
а огромна количина отпада деградирала је
пољопривредно земљиште и угрожавала
биљни и животињски свет, квалитет
ваздуха, површинске воде. Код појединих
дивљих депонија, претила је опасност да
угрозе и подземне воде.
Требало је предузети нешто радикално
и зауставити раст постојећих, као и
стварање нових дивљих депонија у

вршачким селима.
-Суочен са проблемима које стварају
дивље депоније, Град Вршац је решио
да се озбиљно ухвати у коштац са овим
руглом, истиче Васић. Као пример добре
праксе било је село Павлиш у коме су
уклоњене две велике дивље депоније
прошле године. Места са којих је уклоњен
отпад остала су чиста. Мештани више
нису тамо одлагали отпад. То нам је био
показатељ да становници наших села
подржавају акцију града да се са рубова
насељених места уклоне дивље депоније.
Тако да смо одлучно кренули у акцију
санирања сеоских дивљих депонија.
Према
речима
Васића,
поучен
примером добре праксе - селом Павлиш,
Град Вршац је, у 2018. години, уклонио
већи број депонија.
-Потпуно је уклоњено једанаест дивљих
депонија у насељеним местима Влајковац,
Уљма, Гудурица, Потпорањ, Велико
Средиште, Ритишево, Јабланка, Избиште,
у Загајици две дивље депоније, као и једна
градска депонија, на крају Маргитске
улице, у насељу Балата, подсећа Васић.
Делимично је санирана велика дивља
депонија у селу Стража, а следеће године

планирано је њено потпуно уклањање.
У санирање дивљих депонија укључен
је Град Вршац, са ресорима за заштиту
животне средине и рурални развој, месне
заједнице, а велики допринос дало је
и Јавно комунално предузеће „Други
октобар“.
-Град Вршац има одличну сарадњу са
„Другим октобром“ што је допринело
да акције буду успешне, додаје Васић.
Запослени и руководство комуналног
предузећа, на челу са директором

Небојшом Перићем, максимално су се
ангажовали на решавању овог проблема.
Директор Перић је обилазио радове
на уклањању дивљих депонија како би
се лично уверио у квалитет обављеног
посла.
Члан Већа задужен за заштиту животне
средине истиче да ће у наредној години
бити настављене активности на санирању
дивљих депонија у осталим селима која су
суочена са овим проблемом.

Ј.Е.

НА ФЕСТИВАЛУ У ТЕМИШВАРУ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ВРШАЧКА ВИНА

Минулог викенда, од 26. до 28. октобра, у
Темишвару (Румунија) одржан је
Фестивал вина, осамнаести по реду. Наиме,
Град Темишвар и тамошњи Градски дом културе,
у сарадњи са партнерима Савезом Срба у
Темишвару, организовали су, на централном
тргу, јесењи вински фестивал, који је окупио
велики број и излагача и посетилаца.
Међу њима су били и вршачки винари, који
су имали прилику да представе своја вина, међу
реномираним винаријама из Румуније.
Најпознатија винарија из Румуније
Рекаш из околине Темишвара и вршачка вина
купиново - Душана Таталовића, Вржоле Николе Цуцуља и породична вина из Гудурице Селекта изазвала су веома велико интересовање
и била изузетно популарна у ова три дана

трајања винског празника у Темишвару, кажу у
Туристичкој организацији Града Вршца. Вински
штанд Туристичке организације Вршца посетио
је и генерални конзул Републике Србије у
Румунији Владан Тадић.
Према речима туристичких посленика
Вршца, житељи Румуније и велики број туриста,
који су посетили Темишвар у току протеклог
викенда, уверили су се у квалитет како вина
тако и туристичке понуде Града Вршца. Румуни,
њихови гости и бројни туристи, који су боравили
у Темишвару, са задовољством су дегустирали
вршачка вина, а многи су заинтересовани за
посету Вршцу, коју су и најавили представницима
вршачке Туристичке организације.

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”

Ј.Е.
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ОДРЖАНО БИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ У ВРШЦУ

ИЗЛОЖБА РАДОВА ОТВОРЕНА У МУЗЕЈУ
РОБЕРТА ХАМЕРШТИЛА У ГУДУРИЦИ

У Музеју Роберта Хамерштила
у Гудурици у уторак је отворена
изложба
радова
насталих
на
Међународној графичкој радионици
у Градском музеју у Вршцу. На
радионици, првом Бијеналу графике
у Вршцу, стварали су уметници из
Србије, Аустрије и Румуније.
- Овај тренутак и овај ликовни
догађај сматрам изузетно значајним
за овај град, из два разлога. Иначе,
у свету, па и код нас је актуелна
децентрализација културе, па је
интенција да се главне ствари не
дешавају само у великим градовима,
а у овом случају овај догађај
организујемо у Вршцу и у Гудурици.
Имамо срећну околност да имамо
Роберта
Хамерштила,
великана
који је рођени Вршчанин, почасни
грађанин, а у исто време и аустријски
држављанин, угледни европски
уметник, а то је оно што нас спаја.
Гудурица је вековима стварала свој
бренд и имиџ као винарски и вински
крај, а ово је сада историјски тренутак,
ми градимо нови бренд културе и
уметности, ликовна дисциплина
графика – рекао је Звонимир Сантрач,
директор Градског музеја Вршац.
Уметничку радионицу посетила је и
Драгана Митровић, градоначелница
Вршца, која је изразила задовољство
што је бијенале наишло на велику

подршку, не само у нашој земљи, него
и ван њених граница; пре свега на
подршку институција високе културе
и музеја из Аустрије.
- Изузетно је значајно за Вршац
што се изложба одржава у Музеју
Роберта Хамерштила у Гудурици, јер
је он личност која повезује културу
Аустрије и Србије. Драго ми је што

су са нама еминентни уметници из
Аустрије и Румуније, а у наредним
годинама ћемо покушати да овај
вид културне сарадње подигнемо
на виши ниво, јер је култура увек
најбољи амбасадор сваке земље, па
мислим да на овај начин јачамо и везе
између наших држава – изјавила је
Драгана Митровић.

Свечаном отварању изложбе у
Гудурици присуствовали су и Јелена
Марта Глишић, изасланик Амбасаде
Републике Аустрије у Београду и
Културног форума и Георге Дину,
генерални конзул Републике Румуније
у Вршцу.
Т.С.

У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ

КАРАВАН НАИВЕ СТИГАО У ВРШАЦ

“Караван наиве кроз Србију” назив је
изложбе отворене у фоајеу Конгресно
- музичке дворане Центра Миленијум,
29. октобра. Поставка садржи више од
педесет слика - радова уметника ковачичке
наиве, родоначелника наивне уметности
у Србији. Прошле године руководство
Општине Ковачица организовало је, први
пут, манифестацију под називом „Караван
наиве“ у којој су учествовали сви савремени
чланови ковачичке Галерије наивне
уметности.
-„Караван наиве“ кренуо је 6. октобра,
тачно у подне, из Ковачице, рекла је
Маријана Мелиш, помоћница председника
Општине Ковачица, захваливши се на
гостопримству и интересовању Вршчана
за уметност коју негују ковачички сликари.
Караван је обишао Београд и Ниш, а
прилику да погледају ову изложбу имају и
грађани Вршца.
Наивна уметност тесно је вазана за
словачки народ, а о настанку и историји
наивне уметности у Ковачици говорила
је Ана Жолнај Барца, директорка Галерије
наивне уметности у Ковачици.
-Наивна уметност из Ковачице или
Ковачичка наива је назив за школу наивне
уметности која се развила на простору
данашње истоимене општине, подсетила
је Жолнај Барца. Ковачица има велики
значај на мапи светског наивног сликарства
и представља својеврсни центар наиве.
Ово мало место дуже од четрдесет година
задивљује свет својом уметношћу, а
посебно сликарством.
Године 1939. Мартин Палушка и Јан
Сокол откривају своју љубав према
сликарству, а касније се њима приклањају

други и 1951. године, на челу са Владимир
Бобошем, оснивају прву ликовну секцију.
Дали су јој име Галерија сељака сликара и
била је једина галерија наиве у ондашњој
Југославији. Била је у самом центру
Ковачице, у просторијама Дома културе,
до 1980. када је пресељена у већи и лепши
простор где се и данас налази, Масарикова
65.
оком свих ових година, кроз
Галерију је прошло више од 60 сликара,
а 45 њих постали су активни чланови,
каже директорка Жолнај Барца. Оснивачи

ковачичке школе били су: Мартин Палушка,
Јан Сокол, Владимир Бобош, Михал
Биреш и Јан Књазовиц, а касније су им
се придружили и Мартин Јонаш и Зузана
Халупова, који су прославили Ковачицу на
свим меридијанима света. Мама Зузана,
како су је звали, сликала је децу, коју није
имала у свом животу, и била је чланица
УНИЦЕФ-а, УНЕСКА и Црвеног крста у
Женеви. Њене слике биле су на честиткама
које је УНИЦЕФ штампао у милионским
тиражима и које су кружиле широм света.
Зузана Халупова је преминула 2001, а

ковачичка Галерија наивне уметности чува,
у свом фонду, 31 њену оригиналну слику,
рађену техником уље на платну.
Значајно име ковачичке наиве је и
Мартин Јонаш, који је сликао превасходно
пољопривреднике и то са изразито
великим рукама и ногама, а малим главама.
Желео је да укаже колико је тежак живот
пољопривредника, а у изјавама медијима,
волео је да каже да су екстремитети велики,
а главе мале, јер је, као дечак, седео испод
стола и из жабље перспективе гледао
одрасле. Јонаш је добио златну медаљу
за своју графику, заједно са Салвадором
Далијем, у Милану, 1978. Пар година пре
тога, у Каприју, пет графика Мартина Јонаша
биле су отиснуте у злату и данас се налазе
у тамошњој музејскоој збирци. Преминуо је
1996, а ковачичка Галерија чува 28 његових
оригиналних слика.
Пут Халупове и Јонаша данас следи
тридесетак савременика, који светом шире
све лепоте наивне уметности. За њима је
вишегодишње уметничко искуство. Међу
њима је Зузана Верески, која је учила да
слика од баке и мајке, још као девојчица.
Имала је много самосталних и колективних
изложби широм света. Штефан Варга је
изложио слике из циклуса „Земља снова“
на којима приказује своју машту, снове,
банатску равницу...
Карактеристика наивне уметности из
Ковачице је снажна боја. У својим делима
сваки од ковачичких сликара доноси нешто
посебно за овај правац. Сваки од њих има
свој стил и препознатљиво сликарско
писмо. Мотиви ових уметника су, углавном,
из живота и рада у сеоској средини.
Ј.Е.
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АЛЕКСАНДАР ЈЕРКОВИЋ, ГИТАРИСТА, ПЕВАЧ, КОМПОЗИТОР, ВЛАСНИК МУЗИЧКЕ ПРОДАВНИЦЕ И СТУДИЈА:

А

МУЗИКА ЈЕ ЖИВОТ!

лександар Јерковић воли музику, каже, од кад зна за себе.
Опробао се у свим музичким сферама: као гитариста,
композитор, певач, власник је музичке продавнице и
студија, а већ три године ручно производи трзалице које су
постале бренд. Имају их Рамбо Амадеус, Зоран Кина Алвировић,
Р.М. Точак, Борислав Митић, румунски гитариста Хореа
Кришован. Оснивач је бројних бендова, а његови инструментали
„Римембр“ и „Брокен“ постали су хитови на таласима Радио
Београда.

Кад сте осетили ту љубав према музици?
-Од кад знам за себе, волим музику. У кући
је увек био неки инструмент. Моја љубав је
била гитара, али била је доста скупа, нису моји
могли да је купе. Имали смо хармонику, тако
да сам 3 године свирао хармонику. Био је то
мој први инструмент. У мојој је фамилији на
првом месту био фудбал, отац је био голман
и савезни фудбалски судија. Отац ми се звао
Слободан, рођен је у Далмацији, а мајка Мира
је из породице Чворовић, из Гуче. Сећам се да
је стриц имао кларинет, али никад нисам имао
афинитета према дувачким инструментима. Кад
сам био мало старији дечак, нашао сам, међу
породичним сликама, фотографију на којој је
мој отац са својим бендом. Волео сам ту слику,
била је увек ту негде, уз мене. Мада мој отац
никад није признао да се бавио музиком. Једном
сам га ухватио са гитаром у руци. У „Гедеону“
сам касније сазнао од једног човека који је
репертоар мој отац свирао. „Дајана“ од Пол Енка,
била му је омиљена песма.
Кад сте добили прву гитару?
-Дуго сам завиривао у мамину торбу кад се
врати кући, надајући се да ћу наићи на гитару.
Био сам први основне када је стигла прва
гитара, стигао је руски контигент у Робну кућу,
мама је купила. Гитара је трајала цела 3 дана,
дунула је промаја, пала је и поломила се. Остао
ми је врат гитаре, везао сам конце и пробао да
учим акорде. Био сам у извиђачима, тамо је
увек било неких гитара, па сам полако учио од
старијих извиђача. Прве акорде сам „ухватио“
од пријатеља Југослава Глигоријевића. Другу
гитару добио сам у 6. основне.
Да ли ускоро настаје и неки бенд?
-Кад сам био 7. разред, почели смо да
свирамо код мене у кући: Ненад Јовановић,
Миша Катић и ја, свирао сам бас (скинули смо
2 жице са моје гитаре и направили бас). Од оне
прве полупане гитаре направили смо добош,
ставили смо грашак. Први бенд је настао у 8.
разреду, тачно за мој рођендан, 19. априла 1990.
Тада смо свирали прву игранку у ОШ „Жарко
Зрењанин“ (сада Стеријина школа). Помогла нам
је професорка Маријана Париповић да добијемо
инструменте од Дома војске. Сећам се да смо
читав дан вежбали у некој учионици и да нам је
долазио професор Узелац, нико није могао да
држи час од наше свирке. Био је то први наступ
групе „Панкреас“ која ће касније ући у историју
вршачког рокенрола. У постави су били Ненад
Јовановић Кеша, Дејан Радосављевић, Игор
Куља и ја. Била нам је гост група „Скизм“. На лето
смо се разишли, Куља и ја смо прешли у групу

„Лимунтус“, али кад је дошла јесен, поново сам
направио „Панкреас“ и кренули смо да радимо.
„Панкреас“ је имао мешани репертоар, али оно
што сам волео јесте тај ауторски део. Ненад

Јовановић и ја смо водили ту ауторску причу.
Текстове је писао Југослав Глигоријевић, мада
је било и неких ликова из Београда. „Панкреас“

је кренуо 1990. и трајао је 2 и по године. У
међувремену смо мењали бубњаре, дошао је
Дарко Црњобрња уместо Јовановића, касније
Дарко Глогић.
Ја сам нешто мало свирао са групом
„Обелиск“ и када се Дарко вратио из војске,
дошао је и Александар Јовановић Бели,
направили смо бенд на брзака „Пјур стинк“
(Чисти смрад) који је оставио значајан траг хитом

„Римембр“ (Remember). Основани смо 1992, а
наредне године ушли смо у студио снимили
„Римембр“ за који су вршачки музичари рекли
да је то генерално најбоља ствар снимљена
деведесетих година у Вршцу. Тих је година Вршац
имао јачу ауторску рок сцену него Београд.
„Римембр“ је била моја прва студијски
снимљена ствар. Било је, пре тога, нешто демо
снимака „Панкреаса“.
Како иде даље музичка керијера?
-Кад се „Пјур стинк“ распао, било је ту неких
бендова са којима сам покушавао да радим
до 1994. када сам зашао у породичне воде. До
1998, музика је била у другом плану, а онда смо
направили бенд „Мајндефект“ („MIN`D`EFECT“).
Игор Фаркаш је свирао бас, Деја Цвијовић бубањ и ја гитару. Појавили смо се као предгрупа
„Забрањеног пушења“ на тргу. Онда ја почињем
да свирам са бeоградским „Блек догом“ (Black
dog), брзо одустајем, неке ствари ми се нису
допале. Онда се договарамо да, за рођендан
Бране Лазина - Сантане, направимо Вршачки биг
бенд у коме нас је било 12 музичара. Свирали
смо код Бране, али касније то није могло да
функционише па формирамо Вршачки смол
бенд: Васил Миловић, Ненад Јовановић и ја.

Онда 1999. Бошко Станојевић и Дарко Црнобрња
долазе код мене са идејом да будем гитариста
групе „Свемир“. Тако је и било. „Свемир“ је
требало да буде кавер бенд, да у студију код
Бране Лазина снимимо 30 ствари и да се са
тим ЦД нудимо да свирамо по београдским
клубовима. Међутим, већ на првој проби

направили смо 6 ауторских песама и одлучили
да наставимо тим путем. У међувремену сам
пар месеци био на ББС-јевој обуци у Црној
Гори, као сниматељ, члан АНЕМ-ове мреже.
Чим сам се вратио у Вршац, почели смо
снимање албума у Бранином студију БМР, које
је трајало од средине септембра до марта 2000.
Преко Горана Кукића, издајемо албум за Хоум
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рекордс. Излазимо у „Рок експресу“ као албум
деценије, затим у „Критичком паковању“, књизи
Бранимира Локнера тако да је та „Свемир“ прича
супер кренула. Свирали смо у Београду, Новом
Саду, Бањалуци, Зрењанину, публика је била
одушевљена. Било је све ок до момента када
одлази Боле и креће прича да треба да уђемо
у неке поп воде. Променили смо екипу, у поп
причу је улетео Игор Лукач (клавијатура), Кеша
је дошао као бубњар, Боле - Бошко Станојевић
је певао и свирао бас и ја гитару. Боле је свирао
једно време и у ЕКВ.
Да ли је и где било јавних наступа?
-Наступали смо на Фестивалу „Сан флауер“,
који се раније одржавао у Зрењанину. Свирали
смо уживо на завршној свечаности. Реакције
су биле одличне. Беби Дол нам се расплакала,
Милић Вукашиновић се није одвајао од нас.
Онда је кренуо непотребан притисак од стране

ИНТЕРВЈУ

„Амала“- др Љубиша Грујић, Драган Перовић,
Крамба Кости и ја. Постоји већ 30 година.
Тренутно тражимо певача.
Шта ради Аца Јерковић композитор?
-Волим да се бавим инструменталном
музиком. Прву песму коју смо Кеша и ја
направили био је инструментал. Дуго сам и у
свету телевизије, као сниматељ, монтажер, и
често ми зафали добар инструментал. Радио
сам на ТВ Канал 33, био сам водитељ као клинац,
ТВ Пановизији, на ТВ Лав, дописништву РТС, ТВ
Банат, са Вилом сам направио ТВ Ин. Бранислав
Вила и ја смо имали нашу аудио- видео
продукцију. Радио сам инструменталну музику
наменску, за тв емисије. Моја најслушанија ствар
тренутно је „Брокен“ (сломљен), инструментал
захваљујући којој сам доспео на Радио Београд
где пуштају и остале моје ауторске ствари. Био
сам и у емисији„Поп карусел“ на Радио Београду,
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фестивалу дечје музике, у Врњачкој Бањи ове
године. Текст је радила Габријела Тошовић, а ја
сам компоновао музику.
Један од омиљенијих пројеката је остварење
мог дугогодишњег сна - да доведем хор на
бину да пева са нама. Успели смо да, 12. маја,
на концерту Вршачког блуз ансамбла, заједно
наступимо са хором „Распевани професори“,
који води Марина Клиска Ченгери, у Центру
Миленијум. Били су наши гости, отпевали смо
2 композиције. Верујем да ћемо наставити ову
успешну сарадњу.
Кажу да сте један од првих власника
савремене музичке продавнице?!
-Један сам од првих који је у Вршац почео да
доноси брендирану робу, 2007.године - познате
марке које су могле да се виде на МТВ спотовима.
Након старе Мелодије, Игњатовог музичког
шопа, ово је била прва музичка продавница
„Микс мјузик стор“ која је доносила светске
брендове. Први пут у Вршцу, музичари су
могли да узму у руке оригинал Ибанез, Такамин,
Фендер... Продавница је функционисала од

2007. до прошле године када је изложбени
простор продавнице претворен у студио за
снимање и пробе бендова. Ми се и даље бавимо
продајом, могу да се набаве инструменти, али
по поруџбини. И даље радимо сервисирање
инструмената, поправке, саветовања...
Како функционише студио?
-Ту су, углавном, пробе бендова. Студио
је отворен за све вршачке групе. Имам и два
бенда који долазе из Румуније да вежбају у овом
студију. У току је пројекат снимања групе „Исток
10“, Биљане Петричевић, радимо један леп
албумчић.
-Ручно производим Алекс пик трзалице од
акрила које су познате у Србији, али и у Црној
нашег менаџера, Кеша и ја смо изашли из бенда.
Онда сам ја почео да свирам са браћом
Стајић, Цолетом и нажалост сада покојним
Пером. Са Жељком Петровићем правимо ту
неку кавер причу, а онда настаје „Гедеон алфа“
бенд који постоји већ 16 година. Био је једини
бенд у Србији који свира кантри музику.
Тренутно свирам у свом бенду - Александар
Јерковић бенд. Ту смо Александар Јованчић,
Зоран Сантрач и ја, повремено улеће Дарко
Црнобрња. Имам и Вршачки блуз ансамбл,
ту смо: Драган Перовић (бубњеви), Драган
Вејин (гитара), Александар Јованчић - бас, три
солисткиње Соња Матанов Јерковић, Јована
Божић и Соња Кнежевић, и ја - гитара.
Већ 7 година свирам и у румунском бенду

ВРШАЧКА КУЛА

се могу купити у 3 продавнице у Београду
или директно преко ФБ странице Алеx пицкс.
Трзалице су ручни рад. Радим их од квалитетног
материјала и трају 30 пута дуже него стандардне
трзалице, али њихова специфичност је у звуку
који дају.

култној емисији Катарине Епштајн, прошле
године. Мени је „Брокен“ важна јер сам упознао
свог рођака Бранислава Банета Јерковића, кога
нисам познавао више од 40 година.
Уз инструментале, имам и пар песама,
текстописац је Бошко Станојевић. Урадио сам и
ремикс хита „Римембр“ групе „Пјур стинк“, који
сада звучи модерније.
Које сте још пројекте радили?
-Понекад помажем и мојој жени Соњи
Матанов Јерковић, професорки музике, која
води дечји хор „Распевано срце“, окупља
основце, од 1. до 8.разреда. Компонујем
дечју музику. Урадио сам две ствари, а наша
композиција „За снове моје, границе не постоје“
освојила је друго место на Међународном

гори, Македонији, Босни ,Хрватској...а слао сам
их и у далеку Аустралију. У својим колекцијама
трзалица од познатих гитариста, овај бренд
имају Рамбо Амадеус, Зоран Кина Алвировић,
Р.М. Точак, Борислав Митић, румунски гитариста
Хореа Кришован... Хрватски портал„Лајв свирке“
пре пар година објавио је рецензију која је била
и више него позитивна. После 3 године, трзалице

Како је изгледао Ваш лични живот?
-Од 2002. сам у браку са професорком
музике Соњом Матанов Јерковић. Имамо троје
дивне деце, сви су музичари. Најстарији Давид,
затим Лука и Матија. Давид (23) је студент
завршне године Факултета музичке уметности
у Београду. Јако је добар музичар, композитор,
контрабасиста, ради на неким својим пројектима.
Лука свира гитару и удараљке у Музичкој
школи „Јосиф Маринковић“, има 12 година.
Матија Јерковић има 8 година и пијаниста је,
клавириста. Соња предаје солфеђо у Музичкој
школи „Јосиф Маринковић“, а у слободно време
води дечји хор „Распевано срце“. Мени је музика
све. То је наш живот. Као што у музици постоје
лепа и тужна мелодија, тако и у животу постоје
тужни и срећни тренуци.
Јованка Ерски
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ

НЕОБИЧАН ШПАНСКИ ОБИЧАЈ

ХИЉАДЕ ОВАЦА
БЛОКИРАЛЕ ЦЕНТАР
МАДРИДА

1. Александар од Југославије, Вук
Драшковић

2. Е, заболе ме – Суптилна уметност
живљења, Марк Мансон
3. Хипи, Пауло Коељо
4. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
5. Неиспричане приче, Рајко Грлић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Аги и Ема, Игор Коларов

Десетине чобана одевених у
традиционалне ношње прошле су са
око 1.500 оваца кроз центар Мадрида
у којем је саобраћај због тога био
блокиран.
Како су пренели медији, ради
се о старом обичају „Trashumancia”
старом 600 година, а при коме се

стока премешта са летњих на зимске
пашњаке.
Тај обичај је 1994. године обновљен
као фестивал којим се подстиче
овчарство, а тим поводом, десетине
чобана одевених у традиционалне
ношње прошле су са стадима кроз
центар Мадрида у којем је саобраћај

био блокиран, преноси Б2.
По узору на средњовековну
традицију, сточари су представницима
градских власти на Тргу Кибелес
старим
шпанским
новчаницама
симболично плаћали за пролазак
стоке.
Извор: Политика

2. Ја сам Акико, Стефан Тићми
3. 20 изузетних девојчица које су
промениле свет, Група аутора
4. Откачена школа, Група аутора
5. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери

ОТКРИЋЕ У КОМАДУ ЋИЛИБАРА

НАУЧНИЦИ ОТКРИЛИ ПУЖА СТАРОГ 99 МИЛИОНА ГОДИНА
Научници су открили пужа старог 99 милиона
година, а овај праисторијски примерак пужа
пронађен је у комаду ћилибара у Мјанмару. Реч
је о једном од најзначајнијих открића у историји
палеонтологије јер се у фосилном облику
сачувало меко животињско ткиво, што до сада у
истраживању тако старих фосилних облика није
био случај.
Од меког ткива сачувани су глава, стопала
и пипци у фосилизираном комаду 99 милиона

АРХЕОЛОЗИ У ЦРНОМ МОРУ ОТКРИЛИ

година старог ћилибара, преноси Фена.
Иако примерак има дужину мању од 0,5
центиметара, за научнике пружа невероватну
видљивост у животе тих неприметних створења
из времена диносауруса, тврде из магазина
Национална географија, преноси Танјуг.
Научница Лида Синг с кинеског Универзитета
за геонауку Пекингу казала је како су пар пипака и
око пужа сачувани нетакнути у комаду ћилибара.
Извор: Политика

НАЈСТАРИЈИ ГРЧКИ ТРГОВАЧКИ БРОД

Тим поморских археолога, научника и
геометара открио је, како се верује, најстарију
светску олупину брода – грчки трговачки
брод, какaв је раније могао да се види само на
древној грнчарији.
Учесници
пројекта
црноморских
поморских археолога саопштили су да је
олупина пронађена недалеко од бугарске
обале, на дубини од два километра, у
условима без кисеоника што је очувало
њене саставне делове. Они су провели три
године проучавајући то подручје уз помоћ
технологије која је раније била на располагању
углавном нафтним компанијама, јавио је АП,
преноси Танјуг.
Тим је открио око 60 олупина укључујући,
флоту руских козака из 17. века и римске
трговачке бродове са товарима амфора.
Документарни филм о пројекту ће почети да
се приказује од данас у Британском музеју.
Извор: Новости

КУЛТУРА
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ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (5)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА

Ако посматрамо садржај вршачког
триптихона у контексту данашње
организације рада видимо да пијаце
овакве више нема, бербу обављају
специјалне машине а жетву одавно
комбајни.
Како ће слика данашњег трга, с
доконим људима и кафићима којих
је све мање, винограда којих је
такође мање и жетве са огромних
површина, изгледати за пар деценија
ако се за стотинак година све тако
радикално променило? Промене су
данас неупоредиво брже, пред нама
је стампедо будућности. Да ли ћемо
бити прегажени или ћемо се склонити
на време, видеће се.
На Пајиним сликама човек је важан
свуда. Присутан људски рад је више од
рада. То је смисао самосвести да свет
не може постојати без људи и њиховог
рада. Да ли ће свет сутрашњице да
постоји без нас? Да ли ћемо моћи да
будемо чак и публика?
На слици бербе ликовна средства
сугеришу животну вреву. Ваздух није
усталасан од надолазеће врућине већ
од раздраганости, битности људи који
се пружају дубоко, чији обриси тела
трепере, покрећу се у недоглед као
што је небо високо.
Град је промишљена сценографија

једног
људског
пчелињака,
безбрижности, где се чини да је
све игра, као и надмудривање
два приказана Вршчана у првом

плану. За вечност они су изнад
брда пролазности. Нестајање света
управо постоји да њима буде декор,
позорница у којој страсно глуме
живот.
Данас нови сликари сликају
урбане призоре као апокалиптични
свет са атмосфером панике, страха,
безнађа. Да ли је Паја Јовановић за
сва времена дао слику изгубљеног
раја једне грађанске културе у којој су
конкретни видљиви људи били разлог
за трепераво јутро, измаглицу попут
холографске слике која није илузија
већ стварност чини материјалнијом?
Испада да је ова мирна, сталожена
слика призор суштинске страсти,
успешног живљења, остварености и
поверења у свој свет.
Ко је тај свет украо? Ко се потрудио
да овакво сликарство буде презрено
протерано и ко је призвао неку другу
стварност невероватно успешне
цивилизације која јури да свакој
људској способности нађе замену. Да
ли ће будући животи бити у једном
сталном детињству, забави, игри а
нешто друго ће да ради? Али ко ће то
моћи да плати и троши? Ко ће бити
сретан пред неким будућим платнима
вршачког триптихона без људи и да ли
ће бити очију да то виде?
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Речи осветљавају садашњост а поетске речи
вечност
Т.Сухецки

АМЕРИЧКИ АМБАСАДОР КАЈЛ СКОТ ПОСЕТИО УДРУЖЕЊЕ ЗА НЕГОВАЊЕ ШАХОВСКЕ ТРАДИЦИЈЕ

БОРА КОСТИЋ И ДАЉЕ ЗБЛИЖАВА ЉУДЕ И НАРОДЕ

Управни одбор Удружења грађана за
неговање шаховске традиције имао је
част да, 16.октобра у својим просторијама,
угости његову екселенцију, америчког
амбасадора Кајла Скота и са њим проведе
више од сат времена у пријатном
шаховском разговору.
-Објашњавајући
наш
шаховски
ентузијазам и активности, парафразирали
смо познату реченицу из инаугурационог

говора председника Кенедија, да се ми
не питамо, шта може наш Вршац да уради
за нас, већ шта ми можемо да урадимо

за свој град, наишла је на нескривено
задовољство амбасадора, јер је Кенеди био
његов омиљени председник. Показало се
да је амбасадор добар познавалац значаја
нашег амбасадора шаха Боре Костића
у светском шаху, али га је интересовало
много шаховских детаља из његовог
живота. Бора Костић је пре једног века
много урадио на популаризацији шаха у
Америци и развијању пријатељских односа

америчког и српског народа, истакао је
Драган Крагић, аутор филма “Бора Костић
- шаховски Апостол”, који ће 16. новембра

бити премијерно емитован на свечаности
у Конгресно - музичкој дворани Центра
Миленијум.
Било је и разговора у стилу, да ли је
шах спорт или уметност, или наука? Ко је
финансирао Борина путовања по свету,
како се игра симултанка на слепо и још о
многим другим енигматским шаховским
темама. Разговори су протекли на
обострано задовољство, које је амбасадор
Скот окарактерисао, као релаксирајуће и
добро дошле у његовом календару, некад

СНЕЖАНА РАДОЈИЧИЋ, СВЕТСКА ПУТНИЦА, ЈОШ ЈЕДНОМ ГОСТ „ТАЧКЕ СУСРЕТАЊА“

БИЦИКЛОМ КРОЗ СЕВЕРНУ КОРЕЈУ

У понедељак, 5. новембра од
18:30 Удружење „Тачка сусретања“
приређује
други
сусрет
са
инспиративном Снежаном Радојичић,
која се након две године враћа у
„Салон код Порте“ са невероватним
причама са путовања по Северној
Кореји. Модератор вечери биће Дејан
Мак, писац.
Снежана Радојичић, професорка
књижевности, започела је епско
путовање бициклом 2011. године
као круг око света, али се оно

у
међувремену
претворило
у номадски начин живота. Са
вршачком публиком још једном
ће
поделити
најинтересантна,
незаборавна искустава и доживљаје
са седмогодишњег лутања по целом
свету.
Снежана Радојичић је рођена у
Београду 1967. Дипломирала је на
Групи за југословенске књижевности
са општом књижевношћу. Прву књигу,
приповест „Док су душе лутале“,
објавила је као победник на конкурсу

Матице српске, у едицији „Прва
књига“, 1994. Друга књига, збирка
прича „ЛП – личне приче“, објављена
је 2005. Роман „Закотрљај ме око
света“ објављен је најпре као ауторско
издање, 2014. Снежана Радојичић
нема стално место живљења – путује
око света на бициклу, боравећи краће
или дуже у разним земљама. Блогови
ауторке могу се пратити на сајту www.
snezanaradojicic.com или на порталу
Б92.

и тешких и непријатних, разговора.
- На крају посете Вршцу замолили смо
њ.е.амбасадора, да 16.новембра дође
на премијеру нашег краткометражног
документарног анимираног филма „Бора
Костић-шаховски Апостол“, што је са
задовољством прихваћено, уз обећање,
да ће покушати да доведе и њ.е. шведског
амбасадора, Јана Лундина у шаховским
круговима познатог љубитеља шаха
и активног шахисту са титулом ФИДЕ
мајстора, рекао је Крагић.
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ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ НА 26. „ВРШАЧКОЈ ПОЗОРИШНОЈ ЈЕСЕНИ“

ЖИРИ ОДЛУЧИО: НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА –

„АНИКА И ЊЕНА ВРЕМЕНА“

Висок квалитет представа, тежак посао за жири: Награђени на 26. Позоришној јесени

26. Међународни фестивал
класике „Вршачка позоришна јесен“
одржан је од 19. до 28. октобра. У
званичној селекцији одиграно је
седам представа, а жири у саставу
глумице
Јелице
Сретеновић
(председнице жирија), глумца
Михајла Несторовића и редитеља
Андреја Носова, најбољом је
прогласио представу „Аника и њена
времена“, инспирисану делом Иве
Андрића, у режији Ане Ђорђевић
и продукцији Српског народног
позоришта из Новог Сада и Бео
Арта из Београда.
„Ова представа као целина, у
адаптацији, редитељском концепту,
тананој глумачкој игри и врсној
литератури Иве Андрића заслужила
је ову награду, имајући у виду
њене крајње уметничке домете,
важна питања слободе, морала и
критике паланачког живота. „Аника
и њена времена“ интерпретира
класична књижевна стремљења у
модерни и веома прецизно сценски
постављен концепт који у први
план ставља човека у младости
који прави изборе и плаћа цене
својих грешака. Представа посебно,
као целина, даје простор целој
глумачкој игри и узбудљивим
редитељским решењима“, наводи
се у образложењу жирија.

Награда за најбољу режију
припала је Кокану Младеновићу
за
представу
„Клошмерл“
Габријела Шеварљеа у продукцији
Београдског драмског позоришта.
„Кокан Младеновић је у овој
веома
прецизној,
модерној
и ансамбл представи успео
да
минималним
средствима,
квалитетним
вођењем
и
маштовитим
и
значењским
субверзивним решењима креира
посебан свет и тиме веома значајну
представу. Посебно је важно што
Младеновић у овој представи
успева да квалитетно оствари
мултимедијалност и обезбеди
узбудљиву и веома сценски
значајну игру. Представа БДП-а је
прави пример новог редитељског
читања и промишљања позоришта
данас. Она је сатира, политички
комад али и узбудљива позоришна
игра која у својим границама
даје прави печат данашњој улози
позоришта,
свевремености
и
универзалности
проблема
корупције и мита“, образложили су
чланови жирија.
Глумачке награде отишле су у
руке Бранислава Лечића и Анице
Добре, за улоге Симеона Његована
Лупуса и Милице Његован у
представи
„Корешподенција“,

Борислава Пекића у режији
Горчина Стојановића и продукцији
Звездара театра.
„У
врсној
представи
„Корешподенција“ Лечић је успео
да сјајним глумачким средствима
креира и одигра врхунску улогу
Симеона Његована – Лупуса. У
модерном редитељском концепту
Лечић је изградио и духовито и
потресно, а веома прецизно и
својствено одиграо маестрални
карактер из овог комада. Веома
бираним средствима и са мером,
Аница Добра је изградила улогу
мајке, ћерке, супруге и жене која
покушава да живи у складу са
светом и сопственим интересима.
Она је комичним и веома тананим
средствима одиграла Милицу, а
посебно важно и поред великог
простора за другачији приступ
остала је верна редитељском
концепту представе“, саопштио
је жири 26. „Вршачке позоришне
јесени“.
Награду „Томислав Пејчић“
за најбољег младог глумца
равноправно су поделили Сања
Марковић, за улогу Естер, у
представи „Виктор или деца
на власти“ (режија Александар
Швабић; продукција НП „Стерија“)
и Александар Јовановић, за више

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

улога у представи „Клошмерл“.
Жири је истакао да се ово двоје
глумаца издвојило својом игром,
даром и посебном енергијом.
„Марковић
и
Јовановић
играли су маштовито, са великом
енергијом, играјући се комичним и
гротескним елементима њихових
улога. Радује што су све улоге
остварене у садејству са колегама
из ансамбл представа“, закључио је
жири.
Специјална награда уручена је
ансамблу представе „Клошмерл“,
чију је колективну глумачку игру
жири оценио као „посебну и
маестралну“, истакавши да таква
преданост колективном чину
представља значајан елемент
позоришта данашњице.
Представе је и ове године имала
прилике да оцени и фестивалска
публика, а најбољом је прогласила
„Корешподенцију“, која је добила
оцену 4,66. Друго место са оценом
4,63 поделиле су представе „Аника
и њена времена“ и „Флорентински
шешир“, „Евгеније Оњегин“ добио
је оцену 4,61, „Клошмерл“ 4,52“,
представа „Миргород“ оцењена
је са 3,90, а „Виктор или деца на
власти“ оценом 3,84.
Т.С.

VIN
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ЖИРИ НАГРАДИО „АНИКУ И ЊЕНА ВРЕМ
ЗАВРШЕН ВРШАЧКИ ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ

На овогодишњој „Вршачкој позоришној јесени“
љубитељи театра погледали су седам представа у
такмичарској селекцији и уживали у разноврсном
пратећем програму. Представила су се позоришта
из Београда, Новог Сада, Кикинде и Вршца, а жири у
саставу Јелица Сретеновић, глумица (председница
жирија), глумац Михајло Несторовић и редитељ
Андреј Носов, доделио је награде за најбољу
представу, режију, четири глумачке награде и
специјалну награду за колективну глумачку игру.
На фестивалу је тријумфовала представа „Аника и
њена времена“, у режији Ане Ђорђевић и продукцији
Српског народног позоришта из Новог Сада и Бео
Арта из Београда, док је на публику најбољи утисак
оставила Пекићева „Корешподенција“, у режији
Горчина Стојановића и продукцији Звездара театра.
Фото: Александар Аврамеску/НП “Стерија”
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Одржан Српско-мађарски пословни
форум у Привредној комори Војводине
У Привредној комори Војводине (ПКВ)
протекле седмице одржан је Српскомађарски пословни форум, у организацији
ПКВ и Привредне коморе Будимпеште, а уз
логистичку подршку Амбасаде Републике
Србије у Будимпешти.На Форуму је
учествовало преко 100 учесника, а од
тога је преко 40 представника мађарских
компанија и институција.
Председник ПКВ Бошко Вучуревић
истакао је да укупна привредна сарадња
АП Војводине и Републике Мађарске
бележи од 2012. године сталан раст, а од
2014. године извоз бележи знатно веће
стопе раста у односу на стопе раста увоза.
„Од 2016. године, на нашој страни је и
позитиван салдо размене. Највећи обим
робне размене АП Војводине са Републике
Мађарском је остварен у 2017. години
у вредности од 545,1 милиона евра, од
чега је наш извоз остварен у вредности
од 297,9 милина евра, а увоз у вредности
од 247,3 милиона евра. Такав тренд се
наставља и у овој години. Према подацима
за првих осам месеци 2018. године, укупна
робна размена АП Војводине и Републике
Мађарске остварена је у вредности од
399,5 милиона евра од чега је вредност
војвођанског извоза 218,8 милиона евра,
а вредност увоза 180,7 милиона евра“,
рекао је Вучуревић.
Теме Форума су развој комуналне
инфраструктуре у АП Војводини.
„Ми смо још у поступку придруживања
ЕУ много тога научили и много тога
искусили и грешили и циљ нам је да вама

пренесемо наша искуства, како бисте
ви учили на нашим грешкама“, рекао
јепотпредседник Привредне коморе
Будимпеште Габор Бартош.
Помоћник покрајинског секретара
за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу Небојша

Дракулић у изјави за медије рекао је да
догађаји оваквог профила, унапређују
сарадњу Покрајинске владе, ресорних
секретаријата и локалних институција
чији је оснивач Покрајинска влада, са
партнерима у Мађарској.
Српско-мађарски пословни форум
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деоје
активности
предвиђених
Споразумом о сарадњи који је ПКВ
прошле године потписала са Привредном
комором Будимпеште.
Кабинет председника
Привредне коморе Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Два ексклузивна дуплекс двоипособна
стана у Вршцу, 67m2 и 76m2 за издавање
или продају. Потпуно нови, некоришћени.
Строги центар, Дворска 3, изнад Рајфајзен
банке, у дворишту. Савремено опремљени,
други спрат, етажно грејање, клима,
телефон. Контакт 063 68 40 40
Продајем кућу у Гудурици, Отона
Жупанчића 34, кућа са окућницом 27 ари.
Тел. 061/ 217-68-26
Продајем спратну кућу са гаражом са
плацем 700 m². Тел. 831-631 и 064/285-862
Продајем кућу у Борачкој улици,
приземље и два спрата, вода, струја,
канализација, укљижена, 200 m², плац 5 ари
или мењам за Београд или Нови Сад. Тел.
064/038-37-57
Хитно продајем кућу у Избишту са
комплетном
инфраструктуром.
Тел.
064/390-62-76
Продаје се приземна кућа од 120 m²,
на плацу од 7 ари са улазом из две улице
Копаоничке и Цетињске. Тел. 060/843-51-37
и 069/333-60-30
Продајем пољопривредно земљиште
КО Уљма потес „Доње ливаде“ пар. бр. 7893,
друга класа, 76 ари и 28m², КО Уљма потез
„Велика бара“ (Локва) пар. бр. 3210/1, трећа
класа, 57 ари и 55m², КО Павлиш потез
„Белуцае“ пар. бр. 1452, друга класа, 74 ари
и 98m². Тел. 062/133-09-79
На продају кућа у центру града, одмах
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно.
Тел. 060/030-21-11
Продајем кућу, Скадарска 66. Стамбени
простор од 140 m², помоћне просторије
45 m² у другом дворишту, башта, плин,
канализација.Тел. 063/852-33-99
Продајем стан од 46 m² у центру Вршца (С.
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у
центру града. Тел. 061/249-11-61
Продајем или мењам за Београд или
Нови Сад спратну кућу сутерен, високо
приземље и спрат, почетак Борачке
улице, 200 m², плац 5 ари, вода, гас, струја,
канализација, укњижено. Тел. 064/897-46-35
На продају спратна кућа на плацу од 700
m². Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62
Продајем стан 43 m² у центру Вршца,
реновиран, Тел. 833-478
На продају два хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази близу карауле.
Тел. 065/88-37-420
Продајем једнособни стан у центру
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило,
тераса) Хитно. Тел. 064/23-55-436. Продајем
једнособан стан 43m², приземље, средина,
Архитекте Брашована 8/2. Тел. 805-095
У Јанову на продају две куће једна до
друге са плацом. Једна је кућа са струјом,
водом, подрумом 64 m², плац 44 ара
(око 4.000m²) са воћњаком, лешником,

Број

1193

виноградом. Друга је викендица са плацом
око 3.000 m². Тел. 065/33-55-343
Купујем стан од 60 до 70 m², предност
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана, електрични
шпорет, плински решо, кухињске елементе,
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени
регал. Тел. 064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код
Игала. Тел. 063/257-823
Продајем кућу, изузетно повољно,
11.000€ Кајмакчаланска 25, 10 мин од
центра. Стамбени део 77m², плац 438 m²,
комплетна инфраструктура. Одмах усељива
и за адаптацију. Тел. 062/157-65-80 звати од
18 до 20 часова.
Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-6262
На продају кућа са сутереном ул.
Првомајска 115/б (преко пута ЈАТ-а)
Повољно. Тел. 069/869-60-13
Продајем 12 ари са виноградарском
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за воће, виноград и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
Продајем кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез
„Павлишко брдо“ погодно за виноград и
воћњак као и пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и
013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу у ужем центру града у
Улици Гаврила Принципа. Тел. 063/308-355
Продајем кућу на лепом месту код „Виле
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел.
064/375-94-59
Продајем кућу са две стамбене целине
у Скадарској 42. Паркет, парно, клима. Тел.
064/917-47-77
Плац иза планинарског дома „Широко
било“ погодан за узгој пчела, викендицу,
воћњак, ширина плаца 10 метара дужина
108метара. На плацу су дрва (липа и багрем),
пролази струја и вода. Тел. 062/873-11-35
Продајем кућу, почетак Борачке улице,
три нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска
канализација, вода, гас, 2 струјомера, или
мењам за некретнину у Београду или Новом
Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине
5,5х7 м од чврстог материјала, подигнута
на пашњаку 6. класе у површини од 10 ари,
уписана у КО Дупљаја у потезу „Песак“, шума
испред насеља Гребенац. Тел. 064/124-60-99
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО
20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
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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.

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. 064/222-9643 и 060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² у центру
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836508.
На продају кућа у улици Иве
Милутиновића 160а. Повољно. Тел: 064/5983898
На продају двособан стан у Иве
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751.
Продајем двособан стан од 65м² у
Дворској 18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и
064/494-33-94.
Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца,
вода, струја, укњижено, Николино поље,
Кајтасово. Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у
улици Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62
m², стан је у приземљу, врло повољно Тел.
063/85-245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Мењам кућу за стан у улици Иве
Милитуновића 216 Вршац, кућа има 60 м²на
плацу од 5 ари, тел013/807-809
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m2, може замена и за двособан или
једнособан стан са централним грејањем,
први или други спрат у близини центра
града. Тел. 064/280-58-62 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу
за викендицу на брегу (ближе граду). Тел.
061/294-11-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца,
са купатилом, у добром стању. Тел. 061/60979-17.
Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m²,
на више локација. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену спратну
кућу на Гудуричком путу ( могућа замена за
стан) Тел. 013/ 806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак,
поред пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем стан 35 m², Радничка 4. Тел.
063/878-90-67.
Продајем плац на брегу, Горанска улица
1000 m², комплет инфраструктура са
предивним погледом на град, правилног
облика. Тел. 060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел.
060/655-23-01
На продају двособан стан, одлична
локација, Светосавски трг, улаз 6б стан бр
12 са погледом на улаз у позориште. Тел.
063/74-04-088.
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. 064/246-0832
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. 063/7256-205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз,
засебан струјомер, почетак Борачке улице
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-3757.
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,
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трособан стан на одличној локацији у
Београду (код Сава центра).Тел: 064/2460832
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. 064/51-52245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 m2, иза
Педагошке академије, погодан за занатлије,
продавницу или намени по жељи закупца.
Тел. 064/170-49-999.
Издајем двособни стан у Београду, у
близини болнице „Драгиша Мишовић“, од 1.
октобра. Тел. 062/403-127.
Издајем једнособан намештен стан
студенткињама, самцима и самицама. Тел.
834-975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар,
приземље, има паркинг место. Тел. 064/19790-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар
– електричар итд. Добра локација са
паркингом. Тел. 064/197-90-69.
Издајем ненамештен једнособан стан.
Тел. 069/242-1978.
Издајем намештен стан двособан,
слободан, у Вршцу, Абрашевићева 24, стан
5. Тел. 013/836-024 и 060/0836-024.
Издајем намештену собу са употребом
кухиње и купатила, за студенткињу или
запослену девојку. Тел. 062/420665
Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св.
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.
Издајем двособан полунамештен стан на
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.
Издајем приземну комплетно сређену
кућу (двособан стан) са економским
двориштем и баштом у близини Хемограда.
Тел. 063/72-63-877.
Нов локал за издавање П=33м², мали
санитарни чвор, мала канцеларија и
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77.
Цена 120 €. Звати после 16ч. Тел. 063/89491-63.
Издајем гаражу у центру града. Тел.
064/183-00-18.
Издаје се дворишна гарсоњера,
комуналије одвојене, намештена, интернет,
кабловска, центар код пиваре. Тел. 013/838733 и 063/18-25-995.
Полунамештен двособан стан у ул.
Хероја Пинкија, комплетно реновиран.
Погодан за две ученице, студенте или
брачни пар. Може и ко има део ствари. Тел.
063/810-32-28.
Хитно и повољно издаје се двособан
стан на Омладинском тргу у Вршцу преко
пута од Миленијума. Стан је слободан од
1.децембра 2018. године . Тел. 063/717-0520.

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.
063/112-12-70.
Продајем металну ограду за степенице,
дужина 4 метра. Тел. 013/807-793 и 063/187-1673.
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. 837124.
На продају нов ТВ Вивакс, лед екран, 109 цм.
Тел. 063/734-26-09 и 060/734-26-09.
Продајем два кауча (2000 и 3000 динара) и
тепих 2000 дин. Хитно. Тел. 062/32-98-12.
Продајем орман двокрилан 2 ком, кауч 4
ком, витрине 2 ком, фотеље 4 ком, комоде 2 ком,
писаћи сто, плински шпорет, шиваћу машину
„Багат“, веш машину „Горење“. Тел. 013/834-891 и
063/760-51-54.
Купујем собна дрвена врата, балконска врата
са две стране квака, металан гелендер- ограда.
Тел. 069/185-05-65.
Продајем трокрилни регал дрво са
огледалом и ципеларник. Цена по договору. Тел.
066/411-496.
На продају пиштољ Т 7,62 само лицима са
дозволом и трофазни електромотор. Цена по
договору. Тел. 066/411-496.
Продајем плински бојлер и плинску пећ. Тел.
063/482-418 и 013/861-419.
Купујем плинске неисправне бојлере због
делова и плинске пећи. Тел. 013/861-419 и 063/
482-418.
На продају врата собна 3 комада, врло
повољно и бојлер 80 л на струју, исправан. Тел.
064/280-58-81.
Вршим 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. 063/80125-54.
Продајем трактор фергусон 533 без кабине и
сетвоспремач запремине 1,90 корпу за трактор,
шалоне за прозоре „инлес“ Рибница. Тел.
063/320-019
Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач 210 л.
дечји креветац са мадрацем 1 постељина гратис.
Тел. 062/600-447 и 826-396.
На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел. 063/733-9247.
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.
062/18-365-55.
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. 064/19790-69.
Чистокрвни штенци сибирског хаскија, два
месеца стара, две женке и један мужјак. Тел.
065/26-25-155 и 065/94-22-224.
Продајем машину за прање веша „Горење“.
ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем универзални круњач , плинску
боцу, канте за маст, дрвену бурад за ракију и
кошнице. Тел. 064/25-22-855.
Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке, 1587
м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км, редовно
одржаван, регистрован до 14.9.2019. Тел. 062/11759-55.
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
064/123-17-56.
Полован исправан прозор (80х140цм)
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло са
додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€. Тел
064/123-17-56.
На продају „Симпо“ двосед на развлачење,
плински решо са три рингле, кварцна грејалица
сточић за ТВ, дечији бицикл, ТА пећ. Тел. 065/8837-420.
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.
Продајем тегле од 1 кг, цена 20 динара комад.
Тел. 28-32-536.Продајем ауто „Тојота“ 92. годиште
и ауто приколицу. Тел. 834-026.
На продају старински диван-отоман, нову
ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и столице,
храстова врата. Тел. 063/266-096.
Продајем плинску пећ „Алфа плам“ 7 kw (50€),
шиваћу машину „PFAFF 80“ и фрижидер „Fideia“.
Тел. 013/827-367.
Радила би кућне послове и бринула о старијој
особи. Тел. 064/2880-347 и 013/805-142.
На продају 4 фелне Р14 за фијат пунто и
заставу 10.Тел. 064/26-40-857.
Грађевински послови, врло повољно и
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/479-70-86.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 520, 1. НОВЕМБАР 2001.

ВЕРТЕР НА МАЛОЈ СЦЕНИ

У организацији Књижевне општине Вршац и
Гетеовог института у Београду, а поводом Недеље
немачке културе у Југославији, на малој сцени НП
„Стерија“ изведена је монодрама „Вертер“. Редитељ
ове инсценације Гетеовог „Вертера“ је Николас
Шеман, добитник Гран прија „Мира Траиловић“
на овогодишњем БИТЕФ-у за представу „Хамлет“.
Гетеовог Вертера у редитељској визији Шемана
играо је млади глумац Филип Хохмајер, који је био
члан ансамбла и у награђеном „Хамлету“. Младог
Вертера и његове патње у конкретном тексту
савременог друштва вршачка публика наградила је
бурним аплавзом.
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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 (147)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XVIII ОДЕЉАК
1848-1849.

ДЕО I :ГОДИНА 1848.
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 520, 1. НОВЕМБАР
2001.

СЛИКАРСКИ ПОГЛЕД НА
ВРШАЦ

Петнаестак уметника, еминентних имена југословенске
ликовне сцене, били су учесници прве сликарске колоније
„Други октобар 2002.“, одржане прошлог месеца у Вршцу.
Оснивач колоније је ДКП “Други октобар“, а према речима
селектора, Зорана Тоскића, идеја треба да заживи и сваког
октобра у наш град доведе познате уметнике.
Недељу дана сликари су у простору ресторана у бившој
аутобуској станици бележили својим ликовним рукописима
уметничке замисли, а њихове слике остале су у власништву
организатора.
- Мотиви ће бити искоришћени у маркетиншке сврхе, а по
завршетку дружења отворена је изложба радова, насталих
за време колоније, каже Зоран Тоскић.
Поред вршачких сликара, мр Томислава Сухецког и
Ђуре Павкова, учесници колоније били су: Здравко Мандић,
Радослав Тркуља, Јанош Месарош, Васа Доловачки, Гмитар
Обрадовић, Миливоје Ђорђевић, Веља Бугарски, Милорад
Ђокић млађи...

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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.
Друге половине новембра
командант банатске војске,
ђенерао Фетер, израдио је
план за једну повећу офензивну
операцију. Наиме, да се српске
позиције на свим тачкама у
исто време нападну и пробију,
затим да се непријатељ
сузбије према Панчеву, и тамо
концентрованом силом са се
смрви. Овај смеони план требао
се извршити 30. новембра.
Главна
Мађарска
колона
кретала се је од Вел. Бечкерека
пут Томашевца, друга колона
под мајором Павлом Кишом
продирала је од Вршца преко
Николинаца
алибунарским
друмом, а трећа колона под
потпуковником Мадерспахом
маширала је од Беле Цркве
према опшанченом логору код “
вражјег моста”на Карашу. Главни
смер код Томашевца не пође за
руком, и само белоцркванска
колона срећно је решила своју
задаћу.
Вршачка колона, која се
састојала од једног одељења
вршачке посаде под мајором
Павлом Кишом, кренула се
је, у смислу главне наредбе,
истог дана пут Алибунара. Код
Николинаца сукобила се је,
с једном четом наоружаних
сељака, које је без муке
разбила. Заузевши Николинце,
она
потражи
непријатеља
код Карлсдорфа. Ту се отвори
жестока борба, која се свршила
уступањем Срба до Алибунара.
Али
које
млогобројним
придолажењем непријатеља,
које опет, што му је војска
била слаба, Киш се не
могаше
користити
својом
победом, већ мораде наскоро

напустити Николинце. Одасвуд
непријатељским
четама
опкољен, Киш се још у подне
кренуо за Вршац, камо је стигао
увече без знатнијих губитака.
А
својом
демонстрацијом
користио је у толико, што је
забавио Србе из Алибунара и
Карлсдорфа, отуда нису имали
кад слати помоћ „Вражјем
мосту“ 1).

После несретног нападаја
на Томашевац од 5. декембра,
ђенерао Ернест Киш повери
шефу ђенерал-штаба, Ђорђу
Клапки, да сачини нов план
за нападај. По овом новом
плану сасвим се је одустало
од нападаја на томашевачки
фронт. Напротив борбу је
ваљало отпочети на десном
непријатељском крилу, код
Карлсдорфа
и
Алибунара.
Одавде је требало читаву српску
линију потиснути према Тамишу,
затим загрозити Панчеву и тиме
присилити Србе да својевољно
уступе од Томашевца до
Панчева, а најзад удруженом
силом извести одсудну битку.

1)G. Klapka´s: Memorien, 2. izdanje, sv. III, str. 58-61.
2)Georg Klapka´s: Memorien, 2. izdanje, sv. III, str. 67.- 68.

Декембра
11.
поједине
колоне већ су биле на својим
постама, јер 12. је ваљало на
свима тачкама у исто време
напасти. Ради тога била је издата
ова наредба:
1.
Пуковник
Дамјанић
скупиће у Вршцу 2 батаљона,
3 ескандрона и 8 топова,
остатак
своје
дивизије
предаће
белоцркванском
команданту,
потпуковнику
Мадерепаху, ради сигурности
овог предела, а он ће 12. поћи
преко Уљме и Николинаца
пут Карлсдорфа; одавде ће,
потиснувши непријатеља, отићи
у Алибунар, где ће се спојити са
колоном мајора Гергеља, која
ће доћи до Зичидорфа, 13. ће
продужити своје маширање
преко Иланџе и Јарковца, а
затим ће, поднесавши извештај
главној колони, која продире од
Бечкерека према томашевачком
мосту, напасти Томашевац с
леђа.
2.
Мајор Гергељ са два
батаљона, 2 ескадрона и 4 топа
одмашираће 11. у Зичидорф, 12.
ће отићи у Семијај као припомоћ
колони, која долази из Вршца, у
Алибунару ће се спојити с овом
колоном и остаће код ње све
док се не сједине са главном
војском.
3.
Остатак
батаљона
војске
измашираће
пред
непријатељске шанчеве код
Томашевца и причекаће нападај
Дамјанићеве колоне. Према
овоме, главна улога у овој
операцији додељена је била
Дамјанићу 2), који се, дошавши
истом из Пеште, где се са владом
у прешним стварима саветовао,
примио тога посла 3).

3)Horváth М.: Magyarország függetlenségi harcza, св. II., str.88.
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41,80
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КО Ш А Р К А

КО Ш А Р К А
ПОРАЗИ ВРШЦА У АБА 2 И КЛС

ОТПОР НИКШИЋАНИМА САМО 10 МИНУТА

АБА 2 ЛИГА 5. КОЛО
Вршац - Сутјеска 		
Зрињски - МЗТ 		
Сплит - ОКК Спарс
Дyнамик - Рогашка
Приморска - Хелиос
Ловћен 1947 - Борац

1. Приморска
2.Сплит 		
3.ОКК Спарс
4.МЗТ 		
5.Дyнамик
6.Сутјеска
7.Рогашка
8.Ловћен 1947
9.Борац 		
10.Зрињски
11.Хелиос
12.Вршац

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

78 : 100
93 : 87
60 : 63
91 : 74
87 : 58
75 : 70

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

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

ВРШАЦ – СУТЈЕСКА 78:100 (26:22, 10:23, 16:31, 26:24)

+86
+40
0
+35
+30
+2
-14
-20
-24
-27
-45
-63

10
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
6

ОД Б О Ј К А
ПРВА Б ЛИГА 6. КОЛО
Банат - Металац Таково			
Баваниште - Младост			
Ужице - Топлички Витезови 			
Клек Србијашуме - Срем Итон 		
Тимок - Јагодина				
Дубочица - Борац (Пар)			

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

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

18
17
13
13
12
9
8
9
6
2
1
0

6
6
5
4
4
3
3
2
2
1
0
0

0
0
1
2
2
3
3
4
4
5
6
6

+14
+12
+8
+7
+4
+2
0
0
-4
-12
-14
-17

Р У КО М Е Т
ПРВА ЛИГА СЕВЕР 6. КОЛО
Раднички 1958 - Младост (В)
Јабука - Нова Пазова 1957		
Инђија - Апатин			
Долово - Црвена Звезда		
Б. Карловац - Херцеговина		
Младост ТСК - Сивац 69		
1.Сивац 69
6
2.Јабука 		
6
3.Инђија
6
4.Долово
6
5.Младост ТСК 6
6.Херцеговина 6
7.Апатин
6
8.Б. Карловац
6
9.Нова Пазова 1957 6
10.Раднички 1958 6
11.Младост
6
12.Црвена Звезда 6

АБА 2 ЛИГА 5. КОЛО

6
6
5
3
3
3
3
2
2
2
0
0

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

+54
+34
+40
+8
+19
+4
-23
-7
-8
-39
-41
-41

КЛС 4. КОЛО

БОРАЦ - ВРШАЦ 102:83
(19:23; 27:27; 25:16; 31:17)

Чачак – Дворана Борца.
Гледалаца: 1.000. Судије:
Јовичић, Прпа, Весковић.
БОРАЦ:
Аликадић
3,
Поповић 2, Р. Ђоковић 17, И.
Ђоковић 14, Гавриловић 10,
Мајсторовић 24, Крсмановић,
Прља 10, Кочовић 10,
Зекавичић 1, Чарапић 3,
Мариновић 8.
ВРШАЦ: Ћирковић 5,
Мунижаба, Капетановић 10,
Радивојевић 5, Радмиловић
2, Бркић 12, Јовановић 12,
Савовић 7, Симовић 7, Силађи
23.
У дербију 4. кола КЛС
Вршац је био близу победе
против фаворизованог Борца,
контролисао је меч скоро три
четвртине, али на крају не
само да је остао без победе
већ је доживео убедљив пораз
који мало говори о уједначеној
борби током великог дела
утакмице. Борац је у финишу
сломио отпор изабраника
тренера Бранка Максимовића,
захваљујући
пре
свега
незадрживом Мајсторовићу,
када је на три минута пре краја
стекао 22 поена предности.

У потрази за победничким ритмом: Лука Радмиловић (КК Вршац)
а касније и до убедљивог тренутка 38:30. Нешто касније
тријумфа.
Никшићани су остварили
Вршчани су само у првој највећу предност у првом
четвртини играли добро и били полувремену од 11 поена
бољи ривал у том периоду. (45:34) и био је то наговештај да
Имали су одличан проценат преузимају потпуну контролу на
шута којим су успевали до терену.
компензују инфериорност у
Почетком
другог
скоку, а захваљујући тројкама полувремена
Сутјеска
је
Савовића,
Јовановића, за мање од једног минута
Ћирковића и Капетановића направила серију 10:0 и био
успели и да створе двоцифрену је крај отпора тима Бранка
предност (17:6). Међутим, у Максимовића.
Искусни
наставку су гости заиграли Никшићани,
предвођени
агресивније у одбрани и изванредним Павличевићем,
серијом 8:0 у 15. минуту дошли најбољим играчем утакмице,
до највеће предности до тог рутински су привели меч крају.

Бранко Максимовић, тренер
Вршца био је разочаран:
Болан пораз. Мораћу
играчима да објасним да
утакмица не траје једну него
четири четвртине. У припреми
меча апорстрофирали смо
две ствари и обе нисмо
успели да спроведемо. Нисмо
зауставили Павличевића који
нам је одржао час кошарке и
нисмо исконтролисали њихов
офанзивни скок. Жао ми је што
на свом терену нисмо дали
све од себе, уз сав квалитет
који Сутјеска има мислим да су
нас превише лако победили.
Извињавам
се
публици,
приказали смо се у веома
лошем издању.
Б.Ј.

ВРШАЦ – ПРОЛЕТЕР 023 (ЗРЕЊАНИН) 51:99 (6:24, 12:23, 13:28, 20:24)

Центар Миленијум, гледалаца: 50, судије:
Булатовић, Марчетић
ВРШАЦ: Стјепановић, Ратковић (4 ас), Керкез
18 (13 ск), Веригић 6, Бабић 2, Бешић 12 (7 ск),
Томашевић 6 (4 ск), Михајловић, Половина 4,
Лазаревић 3.
ПРОЛЕТЕР 023: Рикановић 2, Совиљ 8 (4 ск),
Дунаи 14 (7 ск), Палинкаш 3, Узелац 6, Олић 31 (5
ул), Ратковић 2, Папак 6, Шкундрић 17 (5 ск, 4 ас),
Михајловић 8 (9 ск, 8 ас), Милинковић 2 (5 ск).
Младе и неискусне кошаркашице Вршца
само су на почетку утакмице успеле да дођу

до резултатске предности (2:0) и од тада је
потпуну контролу дешавања на терену имала
физички снажнија и играчки квалитетнија
екипа Пролетера која је заслужено остварила
убедљиву победу. Гошће су решиле у своју
корист све четири четвртине и осим резултатске,
оствариле убедљиву предност у свим
статистичким параметрима. У тиму Вршца једине
ефикасне биле су Милана Керкез и Маријана
Бешић, али је њихов учинак није био довољан да
се избегне убедљив пораз.

АТЛ Е Т И К А
ЧЛАНОВИ АТИНЕ НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ У КРОСУ
Прошлог викенда у Панчеву је одржано
Првенство Србије у кросу за све категорије.
Врло добро 9. место у трци млађих сениора
освојио је Марко Бегенишић, у трци на 8
км. У врло тешкој трци у конкуренцији 24
пријављена такмичара,постигао је одлично
време од 28:22 минута. Познаваоцима
атлетике довољно говори да је просечни
пролаз на 1км износио 3:31 минут, што је
јако добро време, имајући у виду да је
Маркова главна дисциплина 800 м. Од
осталих такмичара наступили су Марко
Младеновски, Душан Кнежевић и Дијана

ВЕЛИКИ УСПЕХ ВРШАЧКИХ ЈУНИОРА НА
ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ У БУКУРЕШТУ
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4
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Центар
Миленијум,
гледалаца 900, судије: Пеић,
Крстевски, Никшић
ВРШАЦ: Ћирковић 8,
Мунижаба, Капетановић 8,
Радивојевић 3, Радмиловић 6,
Бркић 8 (6 ск), Јовановић 19 (8
ас), Савовић 10 (4 ас), Симовић
12, Силађи 4 (9 ск).
СУТЈЕСКА: Горановић 1,
Павлићевић 28 (4 ас), Вулевић,
Кнежевић 11, Ћалић 2 (7 ск,
4 ас), Вујовић 4, Раичковић,
Спасојевић 18 (6 ск), Вуковић
13 (6 ск), Тодоровић 11 (13 ск),
Хаџибеговић 4 (8 ск), Лаловић
8.

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ, 3. КОЛО

Јовановић, којима је ово први озбиљнији
наступ и деби на Првенству Србије. Овим
такмичењем се полако затвара јесења
атлетска сезона и почињу припреме
за дворанска такмичења. Домаћин и
одличан организатор био је Атлетски клуб
Панонија са агилним руководством на
челу,уз подршку града и свечано отварање
градоначелника Саше Павлова и Атлетског
савеза Србије. Наступило је укупно 404
такмичара из целе Србије.Представници АК
Атине наступили су у конкуренцији млађих
пионира и пионирки, као и млађих сениора.

ФУЛ КО Н ТА К Т

25 : 18
28 : 24
31 : 20
24 : 23
35 : 34
25 : 26
0
0
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3
3
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4
4
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Никшићани
су
лако
савладали Вршац и показали да
су озбиљан кандидат за висок
пласман у АБА 2 лиги. Сутјеска је
у Миленијуму била боља у свим
елементима игре нарочито
у скоку где је искористила
предност у висини и уз чврсту
и агресивну одбрану у другој
и трећој четвртини дошла
до резултатског преокрета

ВРШАЦ – СУТЈЕСКА 78:100
(26:22, 10:23, 16:31, 26:24)

ЗЛАТО ЗА ПАВЛОВИЋА,
СРЕБРО ЗА ВУКАШИНОВИЋА

Млади репрезентативци Србије Вук
Павловић и Лазар Вукашиновић, чланови
вршачког Бокс клуба Гард, на Европском
првенству у фул контакту одржаном у
Букурешту од 24.-27. октобра, остварили
су велики успех. Вук Павловић освојио је
златну медаљу у конкуренцији јуниора у
категорији до 65 килограма, док је Лазар
Вукашиновић освојио сребрну медаљу у
категорији до 60 кг.
На шампионату је учествовало око
20 репрезентативних селекција из целе
Европе. Наши репрезентативци су
наступали у семи контакту и фул контакту
у којима су успели да остваре одличан
резултат.

С ТРЕ ЉАШТВО

ДОБАР СТАРТ
УЉМАНА
У ЛИГИ

У Панчеву је одржано 1. коло
Лиге Војводине где је млађи јуниор
Стрељачког клуба Уљма, Немања
Стојанов, освојио прво место у
дисциплини ваздушни пиштољ.
У екипној женској конкуренцији
екипа СК Уљма у саставу Милица
Јовановић, Милица Илин и Јелена
Јованчов освојила је друго место у
дисциплини ваздушна пушка.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л

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

13 11 2
13 10 1
13 9 2
13 9 1
13 7 2
13 6 3
13 4 8
13 6 0
13 5 2
13 5 1
13 4 3
13 4 2
13 3 4
13 3 4
13 3 3
13 3 2
13 1 3
13 1 3

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

4:0
1:2
1:2
3:1
1:2
3:0
1:0
2:0
1:1
0
2
2
3
4
4
1
7
6
7
6
7
6
6
7
8
9
9

+18
+13
+20
+9
+4
+8
+5
-7
-2
-2
-6
-7
-3
-6
-8
-4
-13
-19

ОФК ВРШАЦ ПОСЛЕ ПОРАЗА У ПАНЧЕВУ ПРОМЕНИО ТРЕНЕРА

МИЈАИЛОВИЋ ПОДНЕО ОСТАВКУ,
СТИГАО НЕШКО МИЛОВАНОВИЋ
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23
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14
13
13
12
11
6
6

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

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

1:0
5:1
1:4
5:0
1:1
2:2
4:0
3:0
1:0
2
2
2
4
2
4
4
5
4
5
5
6
7
7
7
8
10
11

+14
+35
+21
+12
+10
+11
+13
+1
+4
-1
-1
-15
-3
-5
-4
-12
-40
-40
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26
26
24
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22
20
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13
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1.Хајдучица
2.Будућност (А)
3.Караш (Ј)
4.Ратар 		
5.Шевац 		
6.Караш (К)
7.Војводина (ЦЦ)
8.Партизан (К)
9.Борац (ВС)
10.Виноградар
11.Борац (ВГ) (-1)
12.Јаношик
13.Добрица
14.Слога (М)

10
10
10
10
8
9
10
10
10
9
10
10
10
10

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

1
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+29
+27
+4
+1
+6
-2
-2
-8
-6
-7
-17
-10
-6
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- Знам све о наредна четири
противника, екипа Радничког
долази без најбољег играча који је
добио црвени картон у прошлом
колу. Ипак, неће нас заварати
њихов положај на табели, на
нашем терену неће бити губљења

Нови кормилар ОФК Вршца:
Нешко Миловановић
пријатеља из Вршца. Познајем 90
одсто играча и мислим да екипа
поседује далеко већи квалитет
него што то говори тренутна
позиција на табели. Вршац је
град спорта, заслужује да има
добар фудбалски клуб, управа и
организација су, то тврдим, бар
један ранг изнад ранга у коме се
екипа такмичи. Желим да вратимо
публику на трибине а то се ради
само победама.
Нови тренер ОФК Вршца
представиће се љубитељима
фудбала већ у суботу против
Радничког из Нове Пазове.
Занимљиво да је против истог
противника водио и Слогу из
Краљева на свом тренерском
дебију у том клубу.

25
22
19
18
15
15
14
13
11
10
9
8
7
4

Растанак: Ненад Мијаиловић
бодова, рекао је Миловановић.
Нешко
Миловановић
је
тренерску каријеру почео у БИП-у
из Чачка, расаднику фудбалских
талената. У сениорском фудбалу
почео је каријеру у Арсеналу
из Крагујевца, потом је водио
Полет из Љубића, са којим је
изборио пласман у Српску лигу
запад. Водио је четири наша
суперлигаша. Металац из Горњег
Милановца, Младост из Лучана,
Радник из Сурдулице и Раднички
из Крагујевца.
Б.Ј.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО
ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) – ВОЈВОДИНА (СЕЛЕУШ) 1:0 (1:0)

3:3
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Ненад Мијаиловић више није
тренер Вршчана. Утакмица у
Панчеву против Динама (0:4) била
је последња на којој је млади
стручњак предводио екипу после
које је управи клуба поднео
оставку. Мијаиловић је екипу ОФК
Вршца оставио на 9. месту Српске
лиге Војводина са 17 бодова.
- Сматрам да остварени
бодовни салдо није у складу
са квалитетом тима нити ме
задовољава као тренера. Оставка
је морални чин, нико на мене није
вршио притисак да одем, мислим
да ће промена покренути екипу.
Захваљујем се свим играчима
са којима сам сарађивао у
протеклих 15 месеци, људима из
клуба и Града Вршца који су ми
указали прилику да водим екипу у
Војвођанској и Српској лиги а мом
наследнику желим пуно среће у
даљем току првенства, рекао је
популарни Џими.
Ненад Мијаиловић водио је ОФК
Вршац на 48 утакмица, остварио је
30 победа, 9 нерешених исхода
и 8 пораза. У сезони 2017/18 са
ОФК Вршцем стигао је до титуле
првака у Војвођанској лиги
исток и пласмана у Српску лигу
Војводина што га сврстава у ред
најуспешнијих тренера који су
радили у вршачком фудбалу.
Нови шеф стручног штаба ОФК
Вршца је Нешко Миловановић
(43), млад, али афирмисани
стручњак који је у досадашњој
каријери водио неколико српских
суперлигаша.
- Направио сам доста дугу
паузу, због породичних проблема,
развода са супругом нисам
радио годину дана, али сада сам
спреман и жељан рада. Ни једног
тренутка се нисам двоумио када
је стигао позив мојих спортских

БЕЉИН ЗНА ВЛАЈКОВЧАНЕ

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 10. КОЛО
Јаношик - Слога (М)		
Хајдучица - Караш (Ј)		
Будућност (А) - Војводина (ЦЦ)
Ратар -Партизан (К) 		
Виноградар - Добрица		
Борац (ВГ) - Борац (ВС)		
Караш (К) – Шевац			

2323

Судија Драган Милановић из Панчева, стрелац: Балог Дарко
у 42 минуту
ЈЕДИНСТВО:Радивојев, Попов, Ракитанов, Москић, Бирђан,
балог, Ђурђевић, Ангеловски (Попов), Калин, Богдановић,
Живанов.
ВОЈВОДИНА:
Ђукић, Јаћимовић, Орлић, Стоимиров
(Димитрпвоц), Гетејанац, Винка, Лака, Алексић (Бонцокат),
Станков, Батић, Бонцокат (Буја).
Нови шеф стручног штаба Јединства Мирослав Бељин победом
је започео свој други тренерски стаж у влајковачком подручном
лигашу. Једини погодак постигао је Дарко Балог, играч који је
поникао и стасао управо под тренерским надзором садашњег шефа
стручног штаба.

РЕМИ У ДЕРБИЈУ

ГРЕБЕНЧАНИ
ПЕВАЈУЋИ ИЗ ИЗБИШТА
ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) -ВУЛТУРУЛ (ГРЕБЕНАЦ) 1:4 (1:2)

Судија: Иван Јокић из Вршца, стрелац за Полет Бранков (11),
за Вултурул голове постигли Попа(18), Пауновић (41), Борка
(62), Миленковић (79).
ПОЛЕТ:Илић Љ., Николић, Јездимировић, Илић С., Ивановић,
Бану, Живојновић (Шајн), Димитријевић (Бранков М.), Бранков
(Николић), Павловић,Бежановић.
ВУЛТУРУЛ: Антић, Попа (Косовац), Чижик, Мазаран,
Миленковић, Ђуркин, Пауновић Н,
Ђорђевић,Стефановић, Пауновић Г., Борка (Беутура).

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ДВА ГОЛА МУНЋАНА
НЕДОВОЉНА ЗА РАТАРЕ

ПОТПОРАЊ – РАДНИЧКИ (БАРАНДА) 2:2 (1:1)

РАТАР (КРУШЧИЦА) – ПАРТИЗАН (КАЈТАСОВО) 4:2 (3:0)

Стрелци за Потпорањ:Лазин (27) Ћулибрк (70) а за Раднички
Стојковић (20) и Добрић (74)

Судија Александар Ибишевић из Беле Цркве, голове за
Ратар постигли: Мунћан Никола у 22 и 25 минуту, Вокоун (28)
и Бељин (66). За Партизан голове је дао Мунћан у 58. и 74
минуту.

ПОТПОРАЊ: Доновић, Јованов (Петровић С.), Прошевски,
Јоксимовић, Јанковић, Јовановић М (Бихлер)., Јовановић В
(Петровић М.), Лазин, Ћулибрк, Бранков, Ранић,
РАДНИЧКИ:
Лабус,
Лазин,
Радојев,Илић,
Радивојевић,Јовановић, Старчевић, Ђого, Стојковић, Добрић,
Цукиц(Кнежевић).

РАТАР: Стојановић, Илић, Лекић, Живанов, Јовановић,
Бељин, Мунћан, Николић, Вокоун, Васиљевић, Јовановић
ПАРТИЗАН : Стојановић, Николић Д, Месарош, Николић
Н, Богдан, Мунћан, Милаковић, Симоновић, Бркић,
Трифуновић.
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