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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”

У оквиру презентације Туристичке организације 
Војводине, Вршац је представио своје туристичке 
потенцијале кроз обједињену туристичку понуду на 
10. Међународном Сајму туризма и сеоског туризма 
у Крагујевцу. На  овогодишњем Сајму, који је отворен 
23.новембра и трајао је три дана, излагало је више од 
100 националних, регионалних и локалних туристичких 
организација из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине 
и Грчке, затим бањска лечилишта, смештајни и 
угоститељски објекти, туристички центри, осигуравајуће 
куће, сеоска домаћинства и винарије. Туристички 
потенцијали Вршца изазвали су велико интересовање 
посетилаца.

У име Владе Републике Србије и ресорног 
Министарства, Сајам је свечано отворила Вера Божић 
Трефалт, помоћница министра трговине, туризма и 
телекомуникација.

-Из године у годину имамо све боље резултате у 

туризму, како у броју долазака, тако и у броју ноћења у 
Србији, истакла је Вера Божић Трефалт. 

Она је, након свечаног отварања Сајма, обишла штанд 
Туристичке организације Војводине и ближе се упознала 
са новом публикацијом „Вршац град ветра и вина“, која је 
постала веома популарна, јер је објединила комплетну 
туристичку понуду Града Вршца, са свим својим 

туристичким предностима и потенцијалима. 
-Туристичку понуду града и околине,  Туристичка 

организација Вршац презентовала је кроз Пут вина, 
манифестације у граду, градско језгро, парк, смештај, 
гастрономију и Вршачке планине које су  увек атрактивна 
понуда Вршца за посетиоце који планирају викенд одмор 
далеко од градске буке и гужве, каже Јасна Живковић, ПР 
менаџер Туристтичке организације Града Вршца.

Посетиоци су били у прилици да се, на једном месту, 
упознају са новом туристичком понудом аранжманима 
за новогодишње и божићне празнике, зимовања, а  
агенције су припремиле и обезбедиле и сајамски попуст. 
Своје место на овој значајној туристичкој манифестацији 
имале су локалне туристичке организације, које пажњу 
посетилаца усмеравају на потенцијале, знаменитости и 
лепоте наше земље.

Ј.Е.

ВРШАЦ НА ДЕСЕТОМ МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ У КРАГУЈЕВЦУ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ГРАДА

Свечаним пресецањем врпце, 
Компанија Лидл Србија отворила је, тачно у 
8 часова, врата своје продавнице у Вршцу, 
на адреси Николе Нешковића 39, поред 
Агрико пијаце. Велики број Вршчана чекао 
је да се обави чин отварања како би ушли 
у савремено опремљен продајни објекат 
са полицама препуним артикала и бројним 
снижењима која су дочекала прве купце.

-Наставили смо да ширимо мрежу 
продавница са циљем да будемо доступни 
што већем броју потрошача, па верујемо 
да и грађани Вршца деле нашу радост и 
узбуђење, те да ћемо у кратком периоду 
заслужити њихово поверење, истакла 
је, овом приликом, Јелена Шпановић, 
представница Лидла, захваливши се потом 
држави Србији, Граду Вршцу и пословним 
партнерима на успешној сарадњи током 
припрема за отварање објекта у Вршцу. 
Трудићемо се да се свима њима, посебно 
Вршчанима, одужимо како најбоље умемо 
за стрпљење и топлу добродошлицу. 
Грађанима Вршца понудићемо најбољи 
однос цене и квалитета, као и једноставну, 
бољу и повољнију куповину.

Драгана Митровић, градоначелница 
Вршца пожелела је добродошлицу 
компанији Лидл истакавши да је то добра 

вест и велико задовољство за грађане овог 
града.

-Отварање продавнице Лидл у Вршцу 
је, свакако, још једна важна инвестиција 
у нашем граду, пре свега јер је запослила 

одређени број наших суграђана, рекла је 
градоначелница Митровић. Мислим да смо 
као локална самоуправа добар партнер 
инвеститору, почев од проблема великог 

колектора који је био на парцели Лидла, а 
који смо заједно решили, уз велику подршку 
и Покрајине и Републике. 

Према речима градоначелнице, 
Град Вршац је дао допринос овој 

инвестицији тако што је, пре планираног 
времена, приступио уређењу прилазних 
саобраћајница.

У продајном објекту Лидла, који се 

простире на око 2.000 квадрата, ради 40 
запослених Вршчана. 

Потрошаче је дочекао пажљиво одабран 
асортиман од 1.500 производа, а Лидл је 
припремио и атрактивне „слављеничке“ 
цене. Припремљена је и једна новина у 
асортиману – висококвалитетне дрвене 
играчке које су идеалан празнични поклон 
за најмлађе. Лидлове играчке су креиране 
тако да пробуде истраживачки дух код 
деце, подстичу фину моторику и логичко 
размишљање кроз игру. Такође, ове играчке 
су изузетно издржљиве, направљене су од 
дрвета са ФСЦ сертификатом из одрживе 
садње и испуњавају највише стандарде 
квалитета, док су пластични елементи или 
метални детаљи прављени искључиво од 
материјала без штетних материја. Бојене 
су премазима са лаковима без растварача 
и бојама на воденој основи, тако да су 
безбедне за децу.

Осим новоотворене продавнице у 
нашем граду, савремени дисконтни ланац 
Лидл од четвртка, 22.новембра, нуди  
јединствено искуство куповине и у Инђији, 
Јагодини и Кикинди. Иначе, радно време 
свих Лидл продавница је од 8 до 22 часа 
сваког дана у недељи.

Ј.Е. 

ВОДЕЋИ ЕВРОПСКИ ТРГОВИНСКИ ЛАНАЦ НУДИ НАЈПОВОЉНИЈУ ПОТРОШАЧКУ КОРПУ И АТРАКТИВНЕ „СЛАВЉЕНИЧКЕ“ ЦЕНЕ

ЛИДЛ СТИГАО У ВРШАЦ!
-У продајном објекту Лидла, који се простире на око 2.000 квадрата, запослено 40 Вршчана -  Потрошаче дочекао пажљиво одабран асортиман од 1.500 производа, а 

Лидл је припремио и атрактивне „слављеничке“ цене - Посебна понуда су висококвалитетне дрвене дечје играчке које задовољавају све стандарде -

Поводом обележавања Светског 
дана борбе против ХИВ-а, 1. децембра, 
Завод за јавно здравље Панчево 
организује тестирање и саветовање 
на ХИВ. Из Завода поручују да 
ће тестирање и саветовање бити 
организовано у суботу, 1. децембра, 
у времену од 8 до12 часова, као и у 
периоду од 3. до 7.  децембра, од 10 до 
12 часова, у просторијама Завода за 
јавно здравље, у Улици Вука Караџића 
8, у Панчеву, некадашња Железничка 
амбуланта.

-Тестирање је анонимно, бесплатно, 
не заказује се и сви заинтересовани 
могу доћи без упута и без претходног 
заказивања, кажу у Заводу. Једина 
обавеза је да се на преглед дође празног 
желуца, односно да се пре тестирања 
не доручкује. Све додатне информације 
доступне су заинтересованима на број 
телефона: 013/ 310 - 466.

Светски дан борбе против АИДС-а и 
кампања се сваке године обележавају 
са циљем да се  скрене пажња 
јавности на значај превенције и  раног 
откривања инфекције узроковане ХИВ-
ом. Напредак у развоју терапије током 
претходних 30 година преобратио је 

дијагнозу ХИВ инфекције од осуде на 
смрт у хронично медицинско стање. 
Већина особа инфицираних ХИВ-ом 
сада може да има дуг и квалитетан 
живот уколико им се ХИВ инфекција 
рано дијагностикује и користе редовно 
прописану антиретровирусну терапију.

Иако је ХИВ присутан у нашој земљи 
више од 30 година, процењује се да 
још увек око 1.000 особа не зна да 
је инфицирано ХИВ-ом. Код више од 
половине особа које знају свој ХИВ 
статус, ХИВ инфекција се дијагностикује 
касно, тј. када је имунолошки систем 
већ значајно нарушен, чак и када 
немају знаке и симптоме болести и 
када је ризик од оболевања и умирања 
од АИДС-а (синдрома стеченог 
имунолошког дефицита) значајно већи.

У Републици Србији, према подацима 
Института за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут“, од 1985. до 
краја јуна 2017. године регистровано 
је 3.555 особа инфицираних ХИВ-ом. 
Од тога је 1.867 особа оболело од 
АИДС-а, док је 1.211 ХИВ позитивних 
особа умрло (1.100 од АИДС-а), тако да 
су крајем јуна 2017. године 2344  особе 
живеле са ХИВ-ом у Србији.

Према подацима Завода за јавно 
здравље Панчево, у Јужнобанатском 
округу од 1986. године до данас 105 
особа је сазнало да живи са ХИВ-ом, 
оболеле су  44 особе, а умрле од АИДС-а 
24 особе. Највећи број особа које живе 
са ХИВ-ом у Јужнобанатском округу је са 
територије општине Панчево  (55,23%), 
затим следи Вршац са 11,43%, Ковин 
9,5%, Ковачица 6,66% , Бела Црква 
5,71%,  и Опово 4,76% , Пландиште и 
Алибунар 0,95%.

У 2017. години пријављене су 4 ХИВ+ 
и једна особа оболела од АИДС-а које су 
дијагностиковане током 2016. године и 
још 8 ХИВ + особа код којих је дијагноза 
постављена у 2017. години.

Кроз Саветовалиште добровољно-
поверљиво-саветовање-тестирање 
(ДПСТ) у Заводу за јавно здравље 
Панчево до 22. новембра прошле 
године тестиране су 74 особе.

Светски дан борбе против сиде 
треба да буде подстрек на истискивању 
стигматизације и дискриминације у 
корист толеранције, да би борба против 
ове болести била ефикаснија и лакша.

.Ј.Е.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО ОРГАНИЗУЈЕ

АНОНИМНО И БЕСПЛАТНО ТЕСТИРАЊЕ НА ХИВ САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

ПАНЧЕВО
Припадници Министарства унутрашњих 

послова у Панчеву, по налогу Основног јавног 
тужилаштва у Вршцу, поднели су кривичну 
пријаву против тројице мушкараца старости 48, 
51 и 29 година због постојања основа сумње да су 
извршили кривично дело недозвољен лов. Сумња 
се да су они 27. октобра ове године у оквиру 
Шумског газдинства „Банат Панчево“, ловили на 
ловишту „Војводина шуме“ где је то забрањено. 

Полиција је од осумњиченог 
четрдесетосмогодишњег мушкарца одузела 
четири пушке, а од остале двојице по једну 
ловачку пушку.

Припадници Министарства унутрашњих 
послова у Панчеву поднели су, по налогу Основног 
јавног тужилаштва у Вршцу, кривичну пријаву 
против шестдесетчетворогодишњег мушкарца 
због постојања основа сумње да је извршио 
кривично дело недозвољена производња, 
држање, ношење и промет оружја и експлозивних 
материја.

Код њега је приликом претреса пронађен 
пиштољ, марке „црвена застава“, неутврђеног 
фабричког броја.
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Постројење за пречишћавање пијаће 
воде у Павлишу свечано је отворено у 
присуству бројних гостију и званица, 23. 
новембра. Свечаности су присуствовали 
Њ.Е. амбасадор Републике Немачке 
у Србији Томас Шиб, представници 
Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, немачке Развојне 
KFW банке, Консултантске куће Сетек, 
градоначелница Драгана Митровић 
са члановима Градског већа, као и 
представници привреде, политичког и 
јавног живота града.

-Постројење за пречишћавање 
пијаће воде је једна од најзначајнијих 
инвестиција које смо реализовали у 
претходне две године, рекао је Небојша 
Перић, директор ЈКП “Други октобар” 
поздрављајући присутне. Постројење 
је значајно за грађане Вршца имајући 
у виду да смо на овај начин решили 
проблем повишених вредности мангана и 
амонијака које постоје од саме изградње 
водовода у Вршцу. Изградњом постројења, 
„Други октобар“ подиже ниво квалитета 
услуге водоснабдевања, што је важно и 
за привреду града која воду користи као 
сировину. 

Перић се захвалио Владама Република 
Србије и Немачке, представницима KFW 
банке без чије подршке овако важна 
инвестиција не би могла да се реализује. 

-За Град Вршац од изузетног је значаја 
завршетак изградње постројења за 
пречишћавање пијаће воде, нагласила је 
градоначелница Митровић. Комунално 
предузеће „Други октобар“ успешно је 
реализовало ову инвестицију, уз велику 

подршку Владе Републике Србије и Владе 
Републике Немачке, којима желим да се 
захвалим у име Града Вршца. За грађане је 
веома значајно што је решен вишедеценијски 
проблем квалитета пијаће воде. Ми ћемо, као 
локална самоуправа, уз даљу подршку Владе 
Србије, наставити да улажемо у комуналне 
услуге ради побољшања квалитета живота 
свих грађана који живе на нашој територији. 

Тренутно радимо на пројектно - техничкој 
документацији за замену цеви водоводне 
мреже, јер када обезбедимо квалитетну 
пијаћу воду, треба да имамо и одговарајућу 
инфраструктуру.

Амбасадор Републике Немачке у 
Србији Томас Шиб изразио је задовољство 
јер је град блиско повезан са Немачком, 
историјски, али и економски и честитао 
свим учесницима у пројекту на успешној 
реализацији.

-Циљ наше билатералне сарадње је да 
непосредно побољшамо животне услове 
грађанима Србије у процесу европске 

интеграције и Немачка том процесу пружа 
пуну подршку, нагласио је амбасадор Шиб. 
Ми се притом ослањамо на три тежишта 
- циља: одржив развој привреде, добро 
управљање и заштита човекове средине. 

У свему томе снабдевање пијаћом водом 
заузима важно место и Немачка већ дужи 
низ година континуирано подржава 
Србију на изградњи инфраструктуре 
за водоснабдевање и пречишћавање 
отпадних вода. Немачка је, од 2001. године, 
за ту област обезбедила 32 милиона евра 
и додатне дотације у висини од 50 одсто. 

Директор KFW банке за комуналну 
инфраструктуру за Југоисточну Европу и 
Турску најавио је наставак сарадње - нови 
заједнички пројекат везан за изградњу 
канализације.

Новоизграђено постројење има 
капацитет од 200 литара у секунди, уз 
резевних 100 литара, чиме је покривен 
целокупан капацитет изворишта у 
Павлишу, а вода је потпуно прочишћена 
од мангана и амонијака.

Изградња постројења за прераду 
воде започета је у марту 2016. године. 
Вредност инвестиције је око 6 милиона 
евра. Око 3,6 милиона евра (60 одсто) 
инвестиције финансирало је Јавно 
комунално предузеће “Други октобар” 
кроз кредитну линију са немачком 
Развојном KFW банком, а остатак је 
донација кроз међудржавни споразум 
који је закључен између Влада Република 
Србије и Немачке.

Постројење је изграђено по највишим 
светским стандардима и квалитетном 
пијаћом водом тренутно снабдева 
грађане Вршца, Павлиша и Јабланке, а 
у плану је да се на постројење вежу и 
остала насељена места са територије 
Града Вршца.

Ј.Е.

РЕАЛИЗОВАНА ВРЕДНА ЗАЈЕДНИЧКА ИНВЕСТИЦИЈА ВЛАДА СРБИЈЕ 

ОТВОРЕНА ФАБРИКА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 
ПИЈАЋЕ ВОДЕ У ПАВЛИШУ 

Њ.Е. амбасадор Немачке у Србији Томас 
Шиб посетио је Вршац, а градоначелница 
Драгана Митровић уприличила је, 
тим поводом, пријем у свом кабинету, 
23. новембра. На састанку, коме су 
присуствовали Дејан Сантрач, помоћник 
градоначелнице, и директор ЈКП “Други 
октобар”, Небојша Перић, било је речи о 
могућностима сарадње.

- Искористили смо ову прилику 
да Његову екселенцију амбасадора 
Немачке упознамо са нашим градом, 
привредним амбијентом, ресурсима, 
даљим пројектима развоја Вршца, као 
и са свим оним што је интересантно 
за наш град, рекла је градоначелница 
Митровић обраћајући се медијима 
након завршетка састанка. Тема је био 
привредни амбијент у Вршцу поготову 
када су у питању немачке компаније које 
више од десет година успешно послују 
на нашој територији. Разговарали смо 
о сарадњи Града и ових компанија, као 
и о унапређењу привредног амбијента 

и испуњавању свих услова за даљи 
привредни развој. Од амбасадора 
смо имали прилику да чујемо какво је 
расположење немачких инвеститора када 
је у питању наш град и установили да је 
оно позитивно и за Србију и за Вршац, што 
је за нас веома важан сигнал. Упознали 
смо амбасадора са даљим развојем 
нашег града, изградњом индустријске 
зоне Север која је планирана као један 
од првих предуслова за даљи развој 
привредног амбијента. Разговарали смо 
и о осталим пројектима за које можда 
могу бити заинтересоване и немачке 
компаније.

Према речима градоначелнице, тема 
састанка било је и образовање и оно што 
Град Вршац чини како би задржао младе 
људе да не одлазе одавде.

Њ.Е. амбасадор Немачке у Србији 
Томас Шиб нагласио је да је ово његова 
прва званична посета Вршцу, као и да је 
веома задовољан оним што је видео и 
сазнао.

-  Имали смо један врло интензиван 
разговор са градоначелницом Вршца, 
закључио је амбасадор Шиб. Знамо да 
немачка привреда, дуги низ година, 
веома успешно послује овде и да су наши 
привредници позитивно расположени 
о околностима под којима послују 
како у Вршцу, тако и у целој Србији. 
Други повод за мој долазак је успешно 

завршен пројекат и отварање Фабрике за 
пречишћавање воде у Павлишу. То је један 
врло значајан пројекат, јер је акценат 
наше билатералне развојне сарадње на 
заштити човекове животне средине, а у то 
спада и снабдевање квалитетном водом 
за пиће становништва. 

Њ.Е. амбасадор Немачке у Србији 
најавио је да ће ускоро поново посетити 
Вршац и да ће се наставити договори 
о заједничким развојним пројектима, 
подсетивши да је то начин да се помогне 
Србији и Вршцу у даљем развоју. 

Ј.Е.

АМБАСАДОР НЕМАЧКЕ У СРБИЈИ, ТОМАС ШИБ,  ПОСЕТИО ВРШАЦ

ДОГОВОРИ О САРАДЊИ
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Црвени крст Вршац организовао 
је, у сарадњи са ОШ “Паја Јовановић”, 
ликовни конкурс на тему “Мој шарени 
свет”. Ликовне радове малишани 
ове вршачке школе почели су 
да припремају 16. новембра, на 
Међународни дан толеранције, а 
20. новембра, на Светски дан детета, 
подељене су дипломе и награде за 
прва три места и најкреативнији рад. 
На ликовном конкурсу учествовали 
су малишани од првог до четвртог 
разреда ОШ „Паја Јовановић“. Аутор 
најбољег ликовног рада је Марина 
Симеуновић, друго место припало 
је Данилу Стефановићу, а трећу 
награду освојила је Јована Бошковић. 
Посебно признање за најкреативнији 
рад добила је Јована Панчевац.  

- Задатак малишана био је да 
искажу своју креативност и да нам, 
кроз рад, приближе њихов шарени 
свет, свет толеранције и једнакости, 
каже Сузана Цветановић, секретар 
Црвеног крста Вршац. У дружењу са 

вршачким основцима, волонтери 
Црвеног крста Вршац промовисали 
су хумане вредности, толеранцију, 
дечје обавезе и права. Основну школу 
„Паја Јовановић” изабрали смо за 
спровођење ове активности јер у ту 
школу иде највише деце различитих 

националности, како бисмо им 
приближили значај толеранције 
и прихватање различитих идеја, 
култура и боје коже.

Након уручења награда 
најталентованијим „Пајиним“ 
сликарима, волонтери су почастили 

слаткишима све учеснике конкурса 
и њихове другаре који су дошли да 
присуствују овом лепом догађају. 

У Србији се, као и широм света, 
обележава  20. новембар - Светски дан 
детета, уз подсећање на неопходност 
остваривања права деце. Светски 
дан детета проглашен је 1954. у 
Генералној скупштини Уједињених 
нација, а пет година касније усвојена 
је и Декларација о правима детета. 
Генерална скупштина УН усвојила је 
20. новембра 1989. године Конвенцију 
о правима детета, први међународни 
документ у области људских права 
који се посебно бави децом.

Конвенцију су ратификовале 193 
државе, а њени основни принципи 
су право на живот, опстанак и развој, 
најбољи интерес детета, право 
на партиципацију, као и право на 
недискриминацију.

Ј.Е.

Република Србија и Град Вршац 
прикључили су се, и ове године, глобалној 
кампањи под називом “16 дана активизма 
у борби против насиља над  женама“ коју 
обележава 1.700 организација у више од 
100 држава света. Кампања је почела 25. 
новембра Међународним даном борбе 
против насиља над женама, а завршава 
се 10. децембра Међународним даном 
људских права.

Тим поводом у амфитеатру Високе 
струковне школе за образовање васпитача 
„Миахило Палов“ у Вршцу одржана је 
трибина о борби против насиља, 26. 
новембра. Присуствовали су вршачки 
основци, средњошколци и студенти, 
а трибина је била отворена и за све 
заинтересоване грађане.  Трибину су 
организовали Мултисекторски тим Града 
Вршца у сарадњи са Центром за социјални 
рад Града Вршца.

-Сматрали смо да је ово један од начина 
да подигнемо свест и скренемо пажњу 
наших суграђана о насиљу у породици, каже 
Татјана Николић, чланица Градског већа за 
здравство и социјалну заштиту. Последњих 
година у свим нашим установама 
примењују се протоколи о поступању у 
случајевима насиља, а у међувремену је 
дошло и до промене законских регулатива, 
нарочито када је у питању казнена политика 
код насиља у породици. Први који се 
укључују у евентуално збрињавање жртава 
насиља јесу Министартсво унутрашњих 
послова, Центар за социјални рад заједно 
са установама примарне здравствене  
заштите. 

Николићева је подсетила да уз физичко 
насиље скоро увек иду и емотивно 

које често оставља много дуже и теже 
последице него физичке које се брже 
санирају.

-Евидентно је повећање броја 
регистрованих, пријављених случајева 
насиља у породици, међутим, то не 

значи да је насиља више, већ да постоји 
спремност да се оно пријави, што раније 
није био случај, наглашава Николићева. 
Није повећан број насиља него је само 
повећан број пријављених случајева 
насиља, јер некако се раније то толерисало, 
живело се са тим. Али, људи су данас 
постали свесни и оснажили се да насиље 
пријаве. Када је реч о вршњачком насиљу 
и ту је приметан пораст, од 3. јануара 
до 26. новембра регистровано је десет 

случајева што је мање у односу на прошлу 
годину. У тих десет, било је 9 дечака и једна 
девојчица. Укупан број региствованих 
случајева партнерског насиља је 119. Од 
тог броја у 110 случајева жртве су жене, а 
у 9 мушкарци.

Према речима социјалног радника 
Уроша Недића, ни саме жртве насиља, 
ни комшије, ни родбина не смеју гледати 
насиље затворених очију.

-Обавеза свих нас је да пријавимо насиље 
коме смо сведоци или  жртве, било да је 
реч о вршњачком,  физичком , психичком 
или сексуалном насиљу, објашњава Недић. 
Прва карика у проступку пријављивања 
насиља је полиција, која тесно сарађује 
са надлежним институцијама и Центром 

за социјални рад. Ако смо или жртва или 
очевици насиља, треба то пријавити на 
192 Полицији која је у обавези да одреагује 
било на анонимну пријаву, телефонску или 
у усменој, писаној форми, на сваку дојаву. 
Ако се насиље пријави канцеларији Центра 
за социјални рад, онда водитељ случаја 
излази на терен, проверава или директно 
обавештава Полицију. 

Циљ кампање “16 дана активизма 
у борби против насиља над  женама“  
је превентивно подизање свести и 
предузимање акција за сузбијање насиља 
над женама, али и свих осталих врста. У 
трибини за вршачке ђаке учествовали су 
стручни радници Центра за социјални рад: 
социјални радници Урош Недић и Соња 
Спасевски, као и Драгица Костић психолог, 
уз подршку Мултисекторског тима Града 
Вршца за превенцију и сузбијање насиља 
и ресора Социјалне и здравствене заштите. 

Ј.Е.

ВРШАЦ У ГЛОБАЛНОЈ КАМПАЊИ “16 ДАНА ПРОТИВ НАСИЉА НАД  ЖЕНАМА“

ОДРЖАНА ТРИБИНА ЗА ВРШАЧКЕ ЂАКЕ

ЦРВЕНИ КРСТ ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ И СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА

НАГРАЂЕНИ НАЈТАЛЕНТОВАНИЈИ „ПАЈИНИ“ СЛИКАРИ

Гимназија “Борислав 
Петров Браца” Вршац је, по 
Јавном позиву Министарства 
просвете, науке и технолошког 
развоја, одабрана за доделу 
финансијских средстава за 
унапређивање наставе и 
учења. Одлука је донета на 
основу високог квалитета 
наставе и учења, у ограниченим 
м а т е р и ј а л н о - т е х н и ч к и м 

условима.
-Одобрена средства су у 

висини од 500.000 динара и 
намењена су куповини рачунара 
и рачунарске мреже, а у циљу 
повећања информационо-
комуникационо-технолошке 
опремљености школе, 
објашњава Тамара Пешић, 
директорка Гимназије 
„Борислав Петров Браца“.

Према речима директорке 
Пешић, Гимназија ће овим 
средствима повећати број 
рачунара који ће се користити 
за електронске дневнике и за 
потребе наставе. 

-Овом приликом ћемо 
искористити примену 
оптичког интернета који смо 
прошле године добили од 
Академске мреже Србије 

(АМРЕС).
Финансијска подршка 

Министарства просвете, 
науке и технолошког 
развоја Републике Србије 
добродошла је вршачкој 
Гимназији и значајно ће 
допринети подизању 
квалитета наставе на виши 
ниво.

Ј.Е.

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА МИНИСТАРСТВА ВРШАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ПОЛА МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ

НАРАНЏАСТА СВЕТЛОСТ
Зграда Центра за социјални 

рад осветљена је наранџастом 
бојом током овог времена трајања 
кампање . “16 дана против насиља 
над  женама“, од 25. новембра 
Међународног дана борбе против 
насиља над женама до 10. децембра 
Међународног дана људских права.
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Како сте се нашли у позоришту?
-Сасвим случајно. После завршене 

Више електротехничке школе у Суботици, 
вратио сам се у Вршац. Није било посла и 
комшиница ми је рекла да у Позоришту 
траже тонца да пушта музику током 
представа. Пријавио сам се, тадашњи 
управник Павле Влаховић ме је примио. И 
тако сам почео.

Да ли сте имали раније неке контакте 
са позориштем?

-Док сам студирао, радио сам у 
Суботичком позоришту преко студентске 
задруге. Тада је тамо био Љубиша Ристић 
и у Суботици је правио чуда од позоришта. 
Преместио га је из зграде која је била у 
рушевинама, па су се представе играле 
свуда. Хтео је да направи позориште које је 
могло да се сели. Да направи зидове, кров, 
као неки шатор, и сећам се да смо радили 
пар дана и ноћу на изради тих кулиса. Био 
је то неки први сусрет у смислу рада у 
позоришту. Прва представа коју сам гледао 
у Суботици била је „Блади Мери“, одиграна 
је у напуштеној синагоги. 

Да ли Вам се допао посао у вршачком 
позоришту? Да ли је било треме код 
прве представе?

-Прва премијера била је у септембру 
1993, „Покондирена тиква“, за Фестивал 
„Вршачка позоришна јесен“. Било је тако 
напето, морао је да се погоди прави 
тренутак, да се испрати неки покрет, ритам, 
глумац, а радило се са магнетофонима. 
Пробе су биле преподне, поподне, 
преподне, поподне... Седео сам у кабини, 
пуштао музику, резао, снимао, лепио 
траке... све у свему, месец и по дана се 
интензивно радило и кад се човек уживи 
у то - десило ми се да сањам ту музику. 
Знао сам комплетан текст „Покондирене 
тикве“. Нена Нововић је играла Фему, Миша 
Комњеновић, Млађа Огњановић, Дојна 
Петровић тада Андрејевић... Редитељ је 
био Милан Караџић. Била је то специјална 
одговорност за мене, било је и треме. Али, 
кад се једном та трема прође, превазиђе, 
после је више нема и све је много, много 
лакше. 

Лепо је радити у позоришту, јер су 
ту људи који воле позориште. Оно нуди 
креативност у свим секторима, не само 
код глумаца, већ и у техници. Позоришни 
столар је нешто више, није обичан мајстор, 
већ неко ко уме на направи нешто што је 
у функцији представе. Кројачи раде неку 
другачију одећу, не ову свакодневну коју 
носимо. 

Ја сам почео као тонац. Тонац не 

бира музику за представу, или добија 
на готово од редитеља, па то пушта, или 
ради монтажу, склапа одређене делове 
неке музике. У почетку се радило преко 
магнетофонских трака. То је мајсторство 
које не може да се научи код куће. 
Позориште је тих девесет и неких имало 
два Ревокс магнетофона, савремени, могли 
су да снимају двоканално, четвороканално. 
Ревокс може и да снима, а са њега се и 
пушта музика. Има велике траке које су 
користили и у радију.

Како је напредовала техника, када 
сте се модернизовали?

-Први пут када су дошли ЦД плејери, 
сећам се ЦД смо платили 40 марака. 
Био је у Вршцу један човек који нам је 
нарезао тај ЦД. Било је то за представу 
„Љубави Џорџа Вашингтона“, требало је 

да снима телевизија. Представа се играла 
на данашњој малој сцени, одмах уз тонску 
кабину и чуо се магнетофон:“Клик, клак, 
клик, клак“. Зато је морало да иде са ЦД-
а, како се тај клик магнетофона не би чуо 
на сцени током представе. Не зна се где 
је управник Павле Влаховић набавио ЦД 
плејер. Тако смо почели да пуштамо музику 
са ЦД плејера. У тој представи играле су 
Дојна Петровић и Љиљана Јосиповић, 
нажалост покојна. Једна је од представа које 
су најдуже игране у вршачком позоришту, 

имала је више од стотину извођења. Имали 
смо много гостовања у бројним градовима. 
Њих две су то фантастично играле. 

У почетку нисам ни знао како да 
користим тај ЦД плејер. Онда је дошао код 
нас Влада Лазић, маестрални редитељ, 
спреман да свашта учини на сцени, а и у 
музици. Донео ми је гомилу ЦД-а и трака 
да све то преснимим на ЦД. Рекао сам му 
да ја то не могу. Отишли смо у тадашњи 
Радио ВАП и сећам се да су ми помогли 
људи са Радија који су знали како то 
функционише. Требало је преснимимо неку 
Паваротијеву арију неколико пута, онда 
Зеку Роџера, неких 11 ефеката... Снимали 
смо и хорско певање на сцени, позвали 
смо у помоћ чланове из КУД-а, баш је све 
искомпликовао. Највећа збрка догодила се 
на представи. Лазић је тражио да у паузи од 
15 минута снимим музику и подвучем под 
Томислава Пејчића у наставку представе. 
Пошто ја увек желим некоме нешто да 
учиним, рекао сам му да ћу се потрудити, 
мада сам знао да ће бити тесно. Тако се и 
испоставило. Коштало ме је живаца. Био је 
то велики и компликовани посао. Требало 
је одмотати траку, насмимити, исећи, 
залепити... Успео сам и кад је требало да 
пустим, видим како ми магнетофон гужва 
траку, и гужва, и чујем како завија, и мислим 
да ћу у тренутку да се шлогирам... Удахнем 
дубоко, прихватим се посла, исечем траку... 
Глумци су на сцени. У позоришту су секунде 

велике, после треће се већ питају зашто 
није кренуло, пете секунде стиже аларм 
од Мериме, испицијента, шесте је већ 
паника, јер сви стоје и чекају, глумци су 
заузели позицију, не знају шта да раде.... У 
паници сам рекао: „Пукла трака“ и та се моја 
реченица као талас пренела публиком на 
балкону све до сцене: „Пукла трака, пукла 
трака...“ Драган Џанкић и Владимир Цвејић 
стоје на сцени чекају ефекат, ухватио сам 
их на неком 5-6 ефекту. Шта је била поента 
свега тога? Кад се све завршило и Лазић 
ме питао шта је било, рекао сам му да бих 
га најрадије убио на месту и питао да ли је 
чуо да сам подвукао музику под Пејчића. 
Казао ми је да није чуо! Толики мој труд, 
збрка, гужвање траке... узалуд. Он није ни 
регистровао музику коју сам подвукао! 
Било је то једно велико искуство за мене, 
читава та фрка. Кад се тако нешто доживи, 
сви каснији проблеми лакше се решавају. 

Сећате ли се неких лепих догађаја?
-Како да не. Било је много лепих 

тренутака, јер позориште је један посебан 
свет, живот. Техника има свој део посла 
од припреме, реализације, праћења 
уметничког дела, глумаца, а они су 
задужени за свој део посла. Представа је 
заједнички пројекат, свако је задужен за 
одређени део, и најлепше је када се све 
то заврши, када су сви задовољни, када се 

направи једно дружење и сви се опусте. 
Врхунац тензије је пред премијеру. Обичај 
у позоришту је да, када прође премијера, 
свако свакоме честита. То је леп обичај, јер 
сви су дали свој допринос.

Како иде Ваша каријера у позоришту? 
-Радио сам као тонац. Мајстори тона и 

светла су у истој кабини, на балкону, ја сам 
помагао покојном Живанку Кнежевићу, 
он мени. Дошао је после Жељко Новаков. 
Сећам се када је била друга представа 
Сцене на румунском језику при Народном 
позоришту „Стерија“, Ливи Урзеску је радио 
тон, а ја светло. Били смо са том представом 
у Прагу на фестивалу, освојили смо неко 
признање, а ја сам добио награду за светло. 
Први пут сам тада званично био мајстор 
светла. 

Као тонац сам радио до 2000. године. 
Тада је дошао Мирослав Бенка за управника 
и именовао ме је за техничког шефа. То сам 
радио 3-4 године, а од краја сезоне ове 
године сам технички директор, према новој 
систематизацији. Као технички директор 
договарам сценографију са редитељем, 
радим калкулацију трошкова, како ће да 
изгледа, дајем задатке мајсторима, правим 
распоред на недељном,  месечном нивоу, 
договарам гостовања, треба да обезбедим 
превоз кулиса, договарам са гостујућим 
позориштима каква им је сценографију, чак 
сам и радио неке сценографије... 

На месту тонца наследио ме је Илија 
Момиров, много је бољи од мене, морам 
да признам. У међувремену сам се 

бавио и архивирањем материјала у НП 
„Стерија“: снимака представа, фотографија, 
позоришних дела - текстова... Вера 
Недељковић је бринула о томе, па смо 
кренули од сређивања подрума и тако је 
почело. Прво су ме критиковали зашто то 
радим, а сада ме питају где шта стоји када 
им затреба. Није то нека посебна архива, 

ДРАГОСЛАВ ДОБРОСАВЉЕВИЋ ДОБА,ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“:

ПОЗОРИШТЕ ЈЕ ПОСЕБАН СВЕТ! 
Драгослав Добросављевић, познатији као Доба, почео 

је као тонац у Народном позоришту „Стерија“. Током 
протекле 24 године радио је и посао шефа технике, а од 

краја овогодишње сезоне именован је за директора технике, 
према новој систематизацији. Заволео је позориште, некако 
вам уђе под кожу, каже. Значајан допринос остварио је и као 
један од 12 првих менаџера енергетске ефикасности, за шта 
су му Мас Медија Интернационал и Стручни колегијум Бизнис 
конференције енергетске ефикасности у Србији доделили Јавно 
признање Bess award 2013.
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али могу и неке колеге и ја да се снађемо у 
њој, што је и био циљ. 

Радио сам и прве видео пројекције у 
позоришту, осмишљавао како све то треба 
да изгледа. Илија је то преузео и успешно 
води већ неколико година. 

Шта је лепо у свему томе што радите?
-Та нека врста могућности да креирате, 

да осмислите нешто. Позориште је 
посебан свет! Глумци играју нечији 
живот, техника им даје логистичку 
подршку, сценограф осмишљава простор 
у коме се одвија представа. Једна од 
запаженијих сценографија, коју смо 
ми, као технички сектор, урадили је за 
представу „Лажа и Паралажа“ у режији 
Мирослава Бенке. Читава сцена била 
је под углом од 45 степени, комплетна 
кућа, изврнута перспектива, нешто 
потпуно несвакидашње, глумци одлични, 
занимљиви костими, све у белом... Играли 
су Томислав Пејчић, Драган Џанкић, Јон Тот, 
Соња Радосављевић и двоје глумаца који 
су сада у Зрењанину.

-Кренемо ми у Параћин са том 
представом, кад смо стигли - проблем са 
сценографијом. Сцена мала, имамо дужину 
и ширину, али не и висину. Не можемо да 
поставимо сценографију. Морали смо да 
је преместимо на следеће цугове. Сви су 
држали сценографију на рукама, а нас 
двојица најситнијих  попели смо се горе 
да преместимо на нове цугове како бисмо 
је скроз отворили. Било је то импозантно, 
како нешто огромно спаковати у мали 
простор! Та се сценографија превозила 
нашим легендарним наранџастим 
камионом, а како је у њега стала, то је знао 
само Светозар Тоза Војтечки који је умео 
мајсторски да је спакује. 

Уз рад у позоришту, били сте један 
од првих који су били активни на пољу 
енергетске ефикасности. Како је то било?

-Енергетску ефикасност сам 
препознао као потенцијал будућности. 
Рапрострањена је у свим сегментима 
друштва, од уштеде енергије, кувања, 
прања, сијалица, грађевинарства, 
прозора, зидова... Завршио сам неколико 

обука, за „Енергетског саветника“ под 
покровитељством УНДП Хрватске, у 
организације Централно - европског 
форума за развој - ЦЕДЕФ из Београда. Био 
сам међу 12 првих енергетских менаџера, 
добио сам сертификат да се могу тиме 
бавити. Са тим сам се појавио у Општини, 
постао енергетски менаџер Општине 

Вршац и кренуо да радим на том пољу. 
Оно на шта сам поносан и што сам урадио 
у том периоду јесу три ствари. Омогућио 
сам да вршачки Геронтолошки центар 
добије бесплатно од Покрајине 24 соларна 
панела за загревање санитарне топле 
воде - техничке воде за прање, купање. 
Успели смо да их поставимо и они су сад 
у функцији, а у Геронтолошком центру су 
задовољни јер су смањили рачун за струју. 

Друга ствар је да сам направио анализу 
стања комплетне уличне расвете у Вршцу, 
са Рађеновићем из „Вароши“. Обишли смо 
све улице, пописали расвету и, кроз ИПА 
пројекат прекограничне сарадње, успели 
да заменимо 870 живиних сијалица, које 
много троше, са 840 ЛЕД и остатак са 
натријумовим сијалицама. Замењене су, 
практично, 2 трећине сијалица комплетне 
уличне расвете у Вршцу. И као трећу 
ствар, у сарадњи са ГИЗ-ом, немачком 
фондацијом за развој, урадили смо 
комплетну анализу и попис стамбеног 
фонда сад већ Града Вршца са аспекта 
типологије и годишта кућа. Направили смо 
и план реконструкције и верујем да ћемо 
га реализовати у неком наредном периоду 
што ће много побољшати енергетску 
ефикасност вршачких кућа и зграда и 
уштедети кућне буџете Вршчана. 

У међувремену сам био члан Главног  
одбора за енергетску ефикасност Мреже 
енергетских менаџера Србије (МЕМС), 
као и Одбора за енергетску ефикасност 
Покрајинског секретеријата за енергетику 
и минералне сировине Војводине. 
Мас Медија Интернационал и Стручни 

колегијум Бизнис конференције енергетске 
ефикасности у Србији доделили су ми 
Јавно признање Bess award за изузетан 
допринос развоју енергетског менаџмента 
у локалним самоуправама и припреми 
пројеката за рацинално коришћење 
енергије и унапређење енергетске 
ефикасности, у Београду 2013.

Организовао сам и два Сајма екологије 
и енергетске ефикасности у вршачком 
Миленијуму. Учесници су били еминентни 
стручњаци, као и ђаци ШК „Никола Тесла“, 
који су ми помагали у анализи стања јавног 
осветљења у Вршцу.

Где је почетак Ваше животне приче?
-Почиње у Вршцу, 1966. Мајка Јелена је 

радила у „Клузу“, отац Душан у Пекари, сада 
су пензионери. Имам 6 година млађег брата 
Александра. Имали смо лепо, безбрижно 
детињство, не сећам се неких ружних, само 
лепих ствари. Остао сам у родном граду и 
драго ми је да имам другарства која трају 
од детињства. 

-Породицу сам формирао 1992. У 
новембру сам се оженио мојој супругом 
Светланом, девојачко Драгичевић, која је 
рођена у Тршићу. Упознали смо се док смо 
заједно студирали Вишу електро-техничку 
школу у Суботици. Имамо леп брак и две 
још лепше ћерке Јовану и Теодору. Јована 
је завршила ФОН, почела је да ради, а 
Теодора је 2. година пословне економије. 
Обе су успешне, вредне, марљиве, 
Светлана и ја се поносимо њима. 

Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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ПАСАДЕНА – НАСА-ина 
беспилотна летелица Инсајт 
(InSight) безбедно је слетела на 
Марс како би започела своју 
двогодишњу мисију као први 
људски објект дизајниран да 
истражи дубоку унутрашњост те 
планете.

Инжењери у лабораторији ЈПЛ 
у близини Лос Анђелеса објавили 
су да успешно слетање потврђују 
сигнали послати Земљи са једног 
од два минијатурна сателита који 
су лансирани, преноси Ројтерс.

Летелица је слетела на Марс 
након пола године путовања, 
дугог 548 милиона километара, 
а након лансирања у мају из 
Калифорније, преноси Танјуг.

Како се наводи, летелица 
носи инструменте који детектују 
температуре планете и сеизмичке 
појаве које се засад нису мериле 
нигде осим на Земљи.

На Марсу ће Инсајт провести 
24 месеца и бележиће сеизмичке 
и температурне податке како 
би расветлила мистерије о 

постанку те планете, што би 
могло да разјасни и порекло 
Земље и других чврстих планета 
у унутарашњем кругу Сунчевог 
система.

Научници очекују да ће на 
Марсу видети око 100 потреса, 
који ће допринети прикупљању 
података о дубини, густини 
и саставу језгра и површине 
планете.

Извор: Политика 

Археолози су у спаваћој соби у 
античкој Помпеји открили фреску 
на којој је приказана еротска сцена 
између врховног римског бога Јупитера, 
прерушеног у лабуда, и легендарне 
краљице Спарте Леде из грчке 
митологије. 

Лик Леде у љубавном загрљају с 
богом у облику лабуда честа је тема 
декорација у кућама у Помпеји и 
Херкулануму, градовима уништеним 
79. године нове ере у ерупцији вулкана 
Везув, у близини данашњег Напуља, 
подсећа Асошиејтед прес. 

Посебност новопронађене фреске 
директор археолошког налазишта 
Помпеја Масимо Осана види у томе што 
је она насликана тако да изгледа као да 
Леда гледа директно у онога ко улази у 
спаваћу собу, преноси Танјуг. 

„Леда посматра гледаоца са 
изражајном сензуалношћу”, рекао Осана 
италијанској агенцији Анса. 

На овој фресци Леда је приказана 
тако као да штити лабуда који седи у 
њеном крилу. 

Фреска, чије су боје још изузетно 
очуване, откривена је у петак током 
радова на санирању штете коју су 
последњих година налазишту нанеле 
кише. 

Извор: Политика 

Археолози су у спаваћој соби у 

У ПОМПЕЈИ ОТКРИВЕНА НОВА ФРЕСКА 

ПРИКАЗ 
ЈУПИТЕРА 
И ЛЕДЕ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Александар од Југославије, Вук 
Драшковић 

2. Молитва мору, Халед Хосеини 
3. Живот без крпеља, Ведрана Рудан  
4.Човек по имену Уве, Фредрик 
Бакман 
5. Аги и Ема, Игор Коларов 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 

1. Аги и Ема, Игор Коларов 
2.Фазони и форе, Љубивоје 
Ршумовић 
3. Неко се уселио у ону стару вилу, 
Урош Петровић 
4. Ја сам Акико, Стефан Тићми 
5. Откачена школа, Група аутора 

НАСА: 

ИНСАЈТ ЛЕТЕЛИЦА БЕЗБЕДНО 
СЛЕТЕЛА НА МАРС  

Од бисте модела Кејт Мос до 
прецизно и детаљно урађеног 
сета за ликер у облику слона, низ 
предмета направљених од злата, 
били су понуђени на аукцији у 
познатом лондонском Сотбију 
у оквиру прве продаје икада 
организоване и посвећене овом 
племенитом металу, известио је 
Ројтерс. 

Антиквитети и савремени 
комади – сви они нашли су своје 
место на аукцији под називом 
„Додир Миде” (Мида је, у грчкој 
митологији, био богати фригијски 
краљ, за кога је позната и прича 
како је добио „дар” да све што 
дотакне претвори у злато, прим.
прев.), која је одржана 17. октобра 
у Лондону. Понуђени су били 
накит, уметнички предмети, 
намештај – па чак и аутомобил 
марке ферари. 

„Био је то први пут да смо 
имали продају у потпуности 
посвећену злату”, изјавио је 
Константин Франгос, један од 
директора у Сотбију. 

„Имали смо предмете који су 
од чистог злата, предмете који 
су позлаћени, што значи да су на 
њима листови злата или златна 
боја. Аукција је била отворена и 
укључивала све врсте злата”. 

Међу понуђеним експонатима 
истицала се скулптура главе 
манекенке Кејт Мос „Сиренина 
песма” (Song of the Siren), од 
18-каратног злата чији је аутор 
британски уметник Марк Квин. 
Продата је за 370.000 фунти 
(419.300 евра). 

Уметничко дело са златним 
листом Ива Клајна, „Monogold 
Sans Titre”, очекивало се да ће 
достићи од 800.000 фунти (906.500 
евра) до 1,2 милиона фунти (1,4 
милиона евра), док је Бакарин сет 
за ликер од позлаћене бронзе и 
мутног кристала у облику слона 
био процењен на 250.000 фунти 
(283.000 евра) до 400.000 фунти 
(453.200 евра). 

„Фераријев” модел „512 бе-
бе” из 1977. године, који може да 
се похвали бојом ретке нијансе 
злата, био је процењен на износ 
између 350.000 фунти (397.000 
евра) и 450.000 фунти (510.000 
евра), а продат је за 394.000 фунти 
(446.500 евра). 

„Злато је изузетно ретко и то је 
један од малобројних материјала 
који не може да се репродукује. Не 
постоји ништа што би могло да се 
назове златом, а да га је направио 
човек”, каже Константин Франгос. 

Извор: Политика 

Од бисте модела Кејт Мос до Међу понуђеним експонатима 

ПРВА АУКЦИЈА У СВЕТУ ИСКЉУЧИВО ПОСВЕЋЕНА ЗЛАТУ 

ЗЛАТНА КЕЈТ МОС 
ЗА 419.300 ЕВРА 
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Данашња градска пијаца само је сенка 
некадашње. На пијацу се не иде само у 
куповину већ и на својеврсну променаду, 
дружење, виђења, поправке расположења. 
У супермаркетима људи купују као што 
живе, стишњени, чекајући у реду, у великој 
журби да стигну на другу велику журбу.

Сцена пијаце на Пајиној слици као да 
се посматра кроз објектив фоторепортера. 
Све је у кадру испланирано и пуно живота. 
Паја Јовановић је наш први сликар који је 
камеру  користио као помоћно средство 
за планирање слике. Данас фотографија 
спада у нове медије а Паја је то радиио пре 
120 година.

У рано летње јутро, судећи по правцу 
и величини сенке, два главна лика стоје 
непосредно пред нама играјући своје улоге 
у једној јединој сцени. Они се надмудрују, 
цењкају, купују злато за грошеве лагано 
уживајући у сопственом призору.

Некада је слика човекове личности 
постојала веома слична његовом физичком 
и социјалном окружењу. Људска свест била 
је путоказ кроз холограм искуства једног 
живота који се утискује у друге. Данас, кад 
затворимо очи, да ли можемо видети себе 
или друге у једној оваквој сцени и блиској 

и пространој и дубокој и високој која чини 
микрокосмос једног живота?

На овој слици нико не жури, све се утапа 
у топлину вреве далеког жамора и речитих 
гестова купца и продавца у првом плану. 
Њихова лица, држање, промишљени 
погледи су као студије неке странице из 
будуће науке социологије личности. 

Ликови људи у позадини пуни су 
живота. То је врева, скоро синеастетичко 
визуелно искуство да нам се чини да та 
маса ствара топлоту која жари трепћући 
ваздух, густ као остварена срећа. Чак и 
обриси архитектуре града постају посебни 
попут фатаморгане коју смо ми видимо, 
сугерисане слике која постаје стварност и 
завршава у нашој свести.

Ово је лирска слика, ода кристалисаној 
остварености живота у граду по мери 
људи.

Нема овде напетости, драматике, 
несреће, губитништва. Све је устрептало 
пред нама, у први мах  као документ а онда 
видимо да је то много више. Време кад 
људи нису журили јер ништа није могло да 
им побегне.

Томислав Сухецки

СЛИКА И РЕЧ

Поезија не говори истину, али 
повећава жељу за њом

Т.Сухецки

У рану зору, на  православни Ускрс, 6. 
априла 1941. године, са небеских висина 
сручио се бес нацистичког вође Адолфа 
Хитлера на отворени град Београд. Била је 
то одмазда због рушења срамног  Тројног 
пакта, који је намесничка влада Краљевине 
Југославије Цветковић - Мачек, путем пера 
тадашњег министра иностраних послова 
Цинцара Марковића, закључила са силама 
фашистичке осовине Берлин - Рим - Токио, 
25. марта у Бечу. Народ је два дана касније, 
27. марта, на улицама градова у Србији дао 
свој одговор: Боље рат него пакт - боље 
гроб него роб. Након напад из ваздуха, 
уследио је и копнени напад. Трупе Трећег 
рајха прегазиле су Краљевину Југославију. 
Рат је трајао целих 12 дана. Војска се 
распала, официри и генерали одведени су 
у заробљеништво. Генерал Калафатовић 
је био тај коме је запала историјска 
срамота да 18. априла потпише безусловну 
капитулацију. 

Југославија је распарачана и подељена 
између немачких, италијанских, бугарских 
и мађарских фашиста. Проглашена је 
Независна држава Хрватска. Банат је 
проглашен територијом Трећег Рајха. 
Настало је опште расуло и безнађе.

У то време и Европа је већ увелико 
покорена. У муњевитом рату Велика 
Британија, страшним  поразом код 
Денкерка, враћена је на своје острво. 
Створен је мит о непобедивости нацистичке 
војне армаде.

Родољуби Србије нису се мирили са 
прихватањем свршеног чина и владајућег 
уверења да је  немачка фашистичка  
војна сила непобедива. Један од њих 
је и непоколебљиви учитељ  Жарко 
Зрењанин, кога бомбардовање затиче 
на организационом деловању управо 
у Београду. У том часу, он је члан ЦК 
КПЈ и политички секретар ПК КПЈ за 
Војводину. Образован, храбар, несебичан 
и одлучан,васпитан на јунаштву Обилића, 
прекаљен у борби за права угњетих 
у Краљевини Југославији,  зна шта 
му ваља чинити. У време мартовских 
догађаја, руководи антифашистичким 
демонстрацијама у Панчеву и Вршцу. 
Даноноћно и неуморно, на територији 
Војводине са родољубима организује 
оружани отпор окупатору. 

У условима прогона и потере, уцењен 
на пет стотина хиљада динара, прозван 

од нациста, Црвени генерал, са претњом 
да сваког часа буде ухапшен или убијен, 
креће се у потпуној конспирацији 
илегалца, од Вршца до Беле Цркве, Ковина, 
Панчева, Новог Сада,Кикинде , Бечкерека, 
Суботице, Сомбора... И на корак од својих 
прогонитеља, храбри људе и уверава да се 
за слободу ваља борити и да победа мора 
доћи.

- “Борба ће бити, дуга, тешка и 
крвава. Многи од нас ће погинути, али се 
морамо борити за слободу, због генерације 
које долазе”.Тако је говорио на илегалним 
скуповима широм Војводине, обнављајући 
организацију КПЈ, која је претрпела 
тешке губитке у пролеће, лето и јесен 
1941. погибијом, стрељањем и вешањем 
родољуба од стране окупационих снага и 
фолксдојчера, у местима широм Баната и 
Бачке.

Почетком јуна месеца исте године из 
Бечкерека (данашњи Зрењанин) упућује 
Проглас којим позива народ у Војводини 
на оружану борбу против фашистичког 
окупатора. Иницијатор је стварања 
партизанских одреда и њихових оружаних 
акција у јулу 1941. године. Разрађује тактику 
борбе у складу са условима на терену и 
односа снага у Банату и Бачкој.

Првог фебруара 1942. године, сматрао 
је да је противофанзива Црвене армије 
на источном фронту знак да КПЈ мора 
бити спремна за догађаје који ће настати 
поразом Wermachta, па са позиције 
политичког секретара ПК КПЈ за Војводину, 
упозорава организације Бачке и Барање да 
се припремају за преузимање власти, што је 
у то време јединствен случај у Југославији.У 
том смислу упућује циркуларно писмо 
окружним и месним комитетима и среским 
руководствима, да сваког часа може да 
наступи “револуционарна криза”- моменат  
за оружани устанак и преузимање власти.

Гестапо и припадници специјалне 
полиције чинили су велике напоре и 
организовали бројне снаге да ухвате 
“Црвеног генерала”.

Проказан и издан, страдао је у епском 
окршају са припадницима дивизије 
Принц Еуген састављене од банатских 
фолксдојчера.

У Павлишу, где на кратко, почетком 
новембра 1942. године борави илегално 
стациониран, заједно са Страхињом 
Стефановићем, секретаром ОК КПЈ за Јужни 
Банат , у кући  патриоте Славка Никина, 
стиже му очекивани позив од врховног 
команданта партизанских јединица Јосипа 
Броза Тита. Тито га је позвао да,  као делегат 
Војводине, учествује у раду Првог заседања  
АВНОЈ-а, заказаног за 26. и 27. новембар 
1942. године  у Бихаћу. Ту се одлучује о 
друштвеном устројству будуће државе, 
Републике Југославије. Зрењаниново 
учешће је веома битно и због његовог 
става, подржаног на заседању у Шмарној 
Гори (Тацно -Словенија) 1940. године, од 
Јосипа Броза и КПЈ, да Војводина мора 
остати у саставу Србије и Југославије, како 
је то одлучено одлуком Велике Скупштине 
, новембра месеца 1918. године у Новом 
Саду, о прикључењу Баната, Бачке и Барање 
Краљевини Србији, а претходно и Срема.

Позив му уручује курир потпуне 
конспирације, Лепосава Кнежевић. Путем 
ње, обраћа се писмом, својој предратној 
сарадници, професорки Зорки  (Крагић) 
Рокнић  за помоћ, да му обезбеди одело, 
документа и новац за пут....

“ Банална издаја” ! Тако је шеф специјалне 
полиције Јурај Шпилер 1948. године, описао 
на свом суђењу у Зрењанину,  сазнање 
где се крије “Црвени Генерал”! Полицијски 
Генерал Франц Рајт, непосредни командант 

операције, у својим извештајима наводи 
између осталог ...” излечена од комунизма, 
она се за ту прилику одлучила да изда.”

У мрклој ноћи, 4. новембра 1942. године, 
у 2 сата и 30 минута, 700 припадника 
Дивизије Принц Еуген, опкољава село. 
Кварт у коме се налази кућа, опкољавају 
полицајци, а саму кућу, без обуће и нечујни, 
Шпилерови специјалци. Готово осам 
стотина нациста, против Жарка и Страхиње 
Стефановића.

“Комунисти су узвратили ватром у 
покушају да се пробију у атар села.  Борба 
је дуго трајала, а онда је настало затишје. „У 
7 сати ујутро, дао сам да се кућа гранатира...” 
приводи крају свој извештај генерал Франц 
Рајт, командант полицијских снага за Банат. 

Беживотна тела Жарка и Страхиње, 
Немци су пренели у ондашњи Бечкерек  
где су их 3 дана  изложили на градском 
тргу, присилно приводећи грађанство у 
мимоход, са циљем опасне опомене ономе 
ко се супростави нацистичком поретку.

СУБНОР ВРШАЦ
Драгољуб Ђорђевић

(наставиће се)

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ (1)

ЖАРКО ЗРЕЊАНИН, ХЕРОЈ  КОЈИ НЕ УМИРЕ! 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (9)

ПАЈИН ТРИПТИХОН НЕКАД И САД 
ПРИЗОР СА ПИЈАЦЕ
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

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

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

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

У четвртак, је у „Салону код 
Порте“ одржана промоција књиге 
о непоновљивом мислиоцу 
и књижевнику Радомиру 
Константиновићу „КОНСТАНТИНОВИЋ. 
Хроника”, аутора Радивоја 
Цветићанина. 

“Константиновић. Хроника”, 
објављена прошле године, биографија 
је великог српског писца Радомира 
Константиновића. О књизи је писало 
и говорило више од четрдесет 
људи; поводом ње организован је 
разговор на Институту за филозофију 
Београдског универзитета, а у мају ове 
године и на Универзитету Стенфорд, у 
Калифорнији. За 4. март 2019. планиран 
је разговор на Универзитету Колумбија, 
у Њујорку. 

- У нашој књижевној и друштвеној 
јавности Константиновић се ћушкао и 
лево и десно, затурао, било је настојања 
и о стручних и од политичких група 
да се он гурне у страну. Главни разлог 

за то је била „Филозофија паланке“ 
коју је Константиновић написао пре 
50 година, али и његов однос према 
нацији, национализму... Сматрао сам 
својим дугом да напишем ову књигу – 
објашњава Цветићанин своје мотиве 
да објави ову хронику. 

Радивој Цетићанин (1947) гимназију 
је завршио у Вршцу, а потом дипломирао 
књижевност на Филолошком факултету 
Београдског универзитета. Већ у време 
студија писао је (филмску критику) 
за лист Студент и часопис Видици. 
Професионалним новинарством почео 
се бавити седамдесетих година, у 
листу Младост. Био је главни уредник 
Омладинских новина, и, паралелно, 
аутор колумне у НИН-у, под називом “На 
рубу”. Крајем седамдесетих, за Политику 
пише колумну “На маргини недеље”. 
Новинарску каријеру привремено 
прекида 1982. кад постаје извршни 
секретар Централног комитета Савеза 
комуниста Србије, за културу. Након 

тога, био је саветник председника 
Србије Ивана Стамболића. 

Новинарству се враћа доласком 
у Борбу, на место заменика главног 
уредника и политичког коментатора; 
у време распада Југославије, и 
ратова, активно доприноси Борбиној 
антимилошевићевској и антиратној 
оријентацији. 

Осамдесетих година био је 
председник Савета Фестивала 
југословенског филма у Пули, и 
председник београдског Феста. Био је, 
од 2005, амбасадор Државне заједнице 
Србије и Црне Горе у Хрватској, 
односно од 2006, први амбасадор 
Србије у Хрватској после проглашења 
независности Црне Горе. 

Аутор је књиге “Нова Европа”, о 
дипломатским извештајима Милоша 
Црњанског. Књига “Загреб индорс”, коју 
је објавио 2012, дневник је из његових 
амбасадорских дана. 

Т.С. 

Српска православна епархија 
банатска у суботу 24. новембра 
организовала је у Народном 
позоришту „Стерија“ свечану 
академију под називом „Отаџбини 
с љубављу – освајање слободе“. 
Академија је организована 
поводом обележавања 100 година 
од присаједињења Војводине 

Краљевини Србији 1918. године. 
- Високо сам одликован кад сам 

позван да баш на овај дан и овим 
поводом будем на овом месту. 
Славимо један велики историјски 
догађај и најславније историјске 
личности – рекао је књижевник 
Матија Бећковић, почасни гост 
свечане академије који је своју 

беседу посветио краљу Александру 
Карађорђевићу. 

- Краљ Александар 
Карађорђевић је био врховни 
командант војске која је водила 
Први светски рат. Међутим, 
он се скоро и не спомиње кад 
обележавамо стогодишњицу Првог 
светског рата. Славе се војводе, 
а ретко се спомиње онај ко их је 
прогласио војводама. Тешко је 
објаснити да он у Београду нема 
улицу ни споменик, а има у Паризу. 
Писао је и преводио поезију, волео 
музику, разумео се у сликарство, 
био неодступни верник, добротвор, 
и уз то установио и обновио готово 
све културне институције које 
имамо. Као Карађорђев праунук, 
завршио је маузолеј на Опленцу, као 
Његошев потомак обновио капелу 
на Ловћену, као војник подигао 
Споменик Незнаном јунаку на 
Авали и Победника на Калемегдану, 
оживео храмове и костурнице 
широм земље, откупио рукопис 

„Горског вијенца“ пронађен у 
дворској библиотеци у Бечу – рекао 
је Бећковић. 

Посетиоцима академије обратио 
се и епископ банатски Никанор: 

- Желим да не заборавимо оно 
што су нам преци оставили. У исто 
време, наш дуг према њима биће 
сећање на њих. 

У програму свечане академије, 
коју је организовао протојереј - 
ставрофор Жељко Стојић, режирала 
Нађа Бранков, а сценографију 
урадио Зоран Туркан, учествовали 
су бројни глумци, рецитатори, 
музичари, као и ученици Хемијско-
медицинске школе у Вршцу. 

Т.С. 

У ПОЗОРИШТУ ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 

„ОТАЏБИНИ С ЉУБАВЉУ – ОСВАЈАЊЕ СЛОБОДЕ” 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА РАДИВОЈА ЦВЕТИЋАНИНА 

„КОНСТАНТИНОВИЋ. ХРОНИКА“ 

У петак, 30. новембра од 
18 часова, у сали биоскопа 
Културног центра Вршац, биће 
организована промоција књиге 
„Приче Милене Рох-Јакобсон“, 
аутора Владимира Ђорђевића. 

„Пред нама је збирка прича 
која истовремено представља 
књижевни првенац Владимира 
Ђорђевића, али и збирку 
зреле приповедачке прозе, по 
годинама, животном искуству 
и вештини писања, зрелог 
књижевног ствараоца. Да ли 
је могуће бити истовремено и 

млад и стар, како се то велики 
песник једном запитао? Очито да 
јесте. Оно што је можда обичним 
људима чудно, нелогично, 
немогуће, за уметника је и 
могуће и оствариво. Управо 
то, ти неочекивани сусрети, 
необични ликови, одсуство 
сваке бруталности и агресије, 
а опет, пулсирајући, опипљив, 
стварни живот – то је оно што ову 
збирку препоручује читаоцима“, 
каже се у предговору књиге који 
потписује Биљана Јуначков. 

 „Ауторовом брижношћу 

и нескривеном емпатијом 
натопљене душе на залуталим 
путањама, било да оне 
воде кроз наше крајеве или 
арапске пустиње, развејане су 
невременом и свом спасењу хрле 
даровањем живота и поновним 
рођењем. Ђорђевићеве приче 
препоручено читати: у купеу 
воза, на седишту фијакера, 
на одабраном брдашцету с 
погледом на реку, на море, кроз 
прозорско окно авиона, јер „сви 
смо ми пилоти“, с погледом на 
укроћену ватру, пред спавање, 

густирати полако, једну по 
једну, уз шољу топлог чаја или 
куваног вина“, поручује писац 
Александар Јовановић. 

Владимир Ђорђевић, 
Београђанин који живи у 
Пландишту, за себе каже да је 
„самоуки млади писац у врло 
зрелим годинама“. Пише прозу 
и поезију, а књига која ће бити 
представљена у Културном 
центру, његова је прва објављена 
збирка прича. 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 

„ПРИЧЕ МИЛЕНЕ РОХ-ЈАКОБСОН“ ВЛАДИМИРА ЂОРЂЕВИЋА 
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Школа цртања за предшколску 
и школску децу , коју је утемељио  
СУБНОР Града Вршца, започела 
је са радом у суботу 24,новембра 
2018, у Сали хероја,  неочекиваним 
интересовањем и одзивом деце, у 
друштву својих родитеља и по које 
баке.

СУБНОР се постарао да обезбеди,  
припреми све  услове и ликовна 
средства потребна за рад ове 
својеврсне школице а она је за децу 
потпуно бесплатна. Орила се весела 
дечја граја непрекидних сат и по у 
атмосфери која је одисала радошћу 
свих.

На првом часу из цртања и  сликања 
своју жељу за откривањем талента 
за ликовне вештине, показало је  
словом и  бројем 54 девојчице и 
дечака.који су вредно прионули 
сликарском послу, не чекајући да 
их било ко упути  шта треба радити. 
Неки су се латили цртања, неки 

водених, а неки воштаних боја. 
За непун  сат створена  је изложба 

радова раздрагане дечице, испод 
фотографија младића и девојака 
који су изгубили животе у Другом 
светском рату, борећи се за слободу. 
Управо за ту слободу, која се 
остварила у невештим потезима 
дечијих руку, испод њихових вечних 
ликова.

Подршку за реализацију ове идеје 
несебично је дао, академски сликар, 
магистар  Томислав Сухецки,од 
скора члан СУБНОР-а, који је све 
време цртао портрете сликарских 
почетника и захваљујући коме ће 
Школа цртања трајати до краја 
редовне школске године. 

- Захваљујући идеји Драгољуба 
Ђорђевића број деце који је дошао за 
мене је запањујуће велики што само 
потврђује да су она жељна оваквих 
садржаја. Драго ми је да родитељи 
доводе децу у жељи да им омогуће 

искуство стваралаштва, али ово није 
само школа цртања, већ радионица, 
играоница, место за дружење. То не 
значи да ће сва деца која долазе да 
цртају постати сликари, али искуство 
слике потребно је сваком детету, јер 
изражавајући своје способности 
добија повратну информацију да 
ради нешто вредно пажње. На тај 
начин јача дететова самосвест, 
самопоуздање и поверење у себе, 
и једног дана, када порасте, то ће 
бити темељ његове снаге да се бори 
са животним проблемима, рекао је 
Сухецки.

Свој допринос дала је и Сенка 
Ђорђевић, мастер инжењер, модни 
дизајнер и костимограф, упућујући 
децу у тајне бојења одевних 
предмета и обуће.

Школа цртања одржава се сваке 
суботе од 11 до 13 часова.

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА ОРГАНИЗОВАО ШКОЛУ ЦРТАЊА ЗА ДЕЦУ 
КОЈУ ВОДИ АКАДЕМСКИ СЛИКАР ТОМИСЛАВ СУХЕЦКИ

РАДОСТ ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА, 
ИГРЕ И ДРУЖЕЊА
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Привредна комора Војводине и 
лист „Дневник-Пољопривредник“ 
организују у петак, 7. децембра 2018. 
године тематски скуп „Салаши и 
сеоска туристичка домаћинства као 
значајан сегмент туристичке понуде“ 
у Привредној комори Војводине.

Ревитализација салаша и пружање 
услуга у сеоским домаћинствима кроз 

туризам има вишеструке позитивне 
ефекте, како за власнике тих објеката 
који остварује додатни приход 
пружањем туристичких услуга, тако 
и  за свеобухватни развој руралних 
простора као што су демографски 
ефекти (повећан интерес за 
останком и привређивањем), 
културни ефекти (повећан интерес 

за очување и неговање традиције) и 
инфраструктурни ефекти (подизање 
квалитета саобраћајница, електро и 
комуналне мреже).

Које се  новине очекују у 
Закону о туризму и Закону о 
угоститељству, каква је финансијска 
подршка ресорних републичких и 
покрајинских институција,значај 

удруживања, промоције на домаћем 
и иностраном тржишту и медијске 
подршке развоју руралног туризма 
темесу са којима ће учесници скупа 
моћи да се упознају.На скупу ће бити 
представљени и примери добре 
праксе.

Скуп „Салаши 
и СеоСка 
туриСтичка 
домаћинСтва 
као значајан 
Сегмент туриСтичке понуде“ 
у привредној комори 
војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
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 стан од 46 m² у центру Вршца (С. 
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у 
центру града. Тел. 061/249-11-61

Продајем или мењам за Београд или Нови 
Сад спратну кућу сутерен, високо приземље и 
спрат, почетак Борачке улице, 200 m², плац 5 ари, 
вода, гас, струја, канализација, укњижено. Тел. 
064/897-46-35

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

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

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

 Продајем једнособни стан у центру 
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило, тераса) 
Хитно. Тел. 064/23-55-436. 

Продајем једнособан стан 43m², приземље, 
средина, Архитекте Брашована 8/2. Тел. 805-095

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу спратну на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.

Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици 
Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355

Продајем двособан стан у Панчеву 62 m², стан 
је  у приземљу, врло повољно Тел. 063/85-245-63

Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу 

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

Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за 

викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/294-
11-61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Продајем кућу или замена за стан. Тел. 
064/168-58-94.

Продајем двособан стан 59 м², 2 спрат. Уз стан 
иду кухињски елементи, плакари, клима. Одмах 
усељив, Трг А. Лукића, поглед на улицу. Тел. 
062/80-10-585.

За продају кућа спратна , воћњак, лоза, 
површина земљишта 700 м² Тел. 013/837-631.

На продају приземна кућа на плацу преко 
500м²на брегу, ул Јанка Халабуре 33. Тел. 
063/379-720.

Продајем гарсоњеру 35 м² у Хемограду. Тел. 
063/805-57-85.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Издајем намештен, потпуно опремљен, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем повољно локал 36 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. 064/197-90-69. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.  063/717-05-20.

Издајем гаражу у центру града. Тел.064/183-
300-18.

Издајем ненамештен једноипособан стан 
(48м²) у згради преко пута педагошке академије. 
Тел. 064/170-98-41.

Издајем намештену гарсоњеру у  
центру Вршца, комплетно опремљена. 
Обавезан депозит. Тел. 064/25-999-60.

Издајем ненамештени стан 48 м² у 
згради на 1. спрату преко пута Педагошке 
академије. Тел. 064/170-98-41.

Издајем једнособан стан на Војничком 
тргу, празан, 100 €. Тел. 064/129-40-62.

Издајем празан двособан стан, стара 
зелена пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-
46-091.

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. 
060/022-01-28

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

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

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

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

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

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

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

Продајем машин за прање веша 
„Горење“, „Електролукс“ потпуно исправне 
и у одличном стању. Машину за сушење 
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веша. Тел. 061/307-10-85.
На продају гуме 154х12, 155х13, бицикл 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем ТА пећ 3,5 киловата и плинску 
пећ “7”. Тел. 013/806-068

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

Продајем пиштољ „Берета“, први 
власник, очуван, само лицима са дозволом. 
Буре за нафту од 200 л, кровни носач за 
аутомобил. Тел. 837-124.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вршим 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем електрични грил, мало 
коришћен под гаранциојом, лак за 
коришћење и за одржавање. Цена 3.200. 
Тел. 064/917-47-77 и 061/609-79-17.

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

Продајем ТА пећ 3,5 kw. Тел. 063/878-90-
67.

На продају кучићи пит бул теријер 
оштењени 15. августа 2018.. Тел. 062/111-
62-10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пластични спојлер-дефлектор за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Грађевински послови, врло повољно и 
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/479-
70-86.

Продајем веш машину „Горење“, плинску 
пећ „Алфа“, трпезаријски регал, плински 
решо1/3, шиваћу машину „Багат“; фотељу – 
лежај. Тел.064/186-52-44.

Продајем кауч, судоперу, креденац 
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор 
60х60, малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел. 
064/18-44-316.

Продајем домаћу ракију, повољна цена. 
Тел.064/183-300-18.

Поклањам веће маце. Тел. 064/565-82-
60.

Поклањам два мачета. Тел. 064/917-47-
777. 

На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов двосед, 
плински решо са три рингле, ТВ Самсунг, 
усисивач Смсунг, кварцна грејалица и 
полица за ТВ.Тел. 065/88-37-420.

Продајем дрвени трокрилни прозор са 
стаклима. Тел. 064/389-27-38.

Продајем крзнену бунду ¾ дужине, 
тамно браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу 
јакну 42 број, нову 2500 дин и две беле 
краће  зимске јакне 42 и 38 број по 2000 
динара. Тел. 064/131-91-28.

Продајем угаону гарнитуру за седење, 
тамно љубичасту са фотељом 8000, кревет 
за једну особу са мадрацем 7000 дин,  бунду 
тамно браон 42 број 6000 дин, нову кожну 
јакну 42 број 6000 дин. Тел. 064/131-91-28.

За продају саднице лешника. Тел. 
013/837-631 и 064/285-862.

На продају очуван кауч и витрина 
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.

Продајем спиралне степенице изузетно 
квалитетне са храстовим газиштем. Тел. 
065/34-54-538.

На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за 
мед од три рама и веш машина Канди. Тел. 
Тел. 064/14-41-222 и 013/807-492.

Продајем Та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за 
стони тенис. Тел. 064/858-2495.

На продају комбиновани шпорет, 
вертикални замрзивач, Кирби усисивач, 
хаварисана Застава 128. Тел. 064/23-55-436.

Потребан радник - радница на радио 
Антени, водитељ - спикер, комуникативан 
са познавањем народне музике и рада 
на рачунару, са искуством или без. Тел. 
063/810-32-28.

Вршим услужно одржавање  дворишта, 
травњака, цепам и сечем дрва за ложење, 
риљам баште. Тел. 063/1462-27 и 013/861-
419.

На продају пржионица кафе са 
комплетном опремом. Тел. 065/452-33-37.

На продају ТВ „Панасоник“ класичан 
50х50 цм, очуван, у функцији, повољно. Тел. 
064/915-89-36 и 832-153.

На продају 2 плафонске 
електрогрејалице од 800 w. Произведене у 
Русији. Цена за две грејалице је 100€. Тел. 
065/33-55-343.

Три метра кубна храстове греде 
14х16цм, комбиновани шпорет, замрзивач, 
усисивач криби, делови за З-101, ел. 
моторе,. Тел. 064/23-55-436.

Продајем бојлер „Металац“ 80 литара, 
шиваћу машину „Багат“ и „Сингерица“ 
електричну 

климу 12-ца, кожну пилотску јакну ЈНА.
Тел. 061/111-28-21

Продајем половнну столарију, прозоре 
и балконска врата вакум стакло, полицу 
гепека цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.

Кавез за коке носиље 40 ком. са 
аутоматским надајањем, разна врата и 
светларник (метални). Тел. 064/425-61-30.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ЖИВОРАД 
ЉУБИЧИЋ

Једино је вечна и моћна љубав 
јер побеђује смрт и заборав.

Увек ћеш бити у нашим срцима и 
мислима.

Твоји: ћерка Катарина, зет 
Зоран, унук Стефан, сестра Вера 
са породицом, братаница Милена 
са породицом и шурак Живко са 
породицом.

Дана 28.новембра 2018. године 
навршило се осам тужних година од када 
није са нама наш најдражи отац, деда и 
брат

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

16. и 17. концентрисана  
је бригада, која је била лево 
крило војске. Њу је предводио 
кнежевски државни секретар, 
Стеван Петровић, прозват по 
свом родном месту Книћанин, 
командант укупне помоћне 
војске из кнежевине Србије. 
Ова бригада састојала се из 
3. и 4. немачко-банатског 
граничарског батаљона, 6000 
Србијанаца и 12 топова у 
Самошу.

Центар са главном снагом, 
ког је предводио главом 
ђенерао Тодоровић, имао 
је три петроварадинска 
и 2 илирско-банатска  
граничарска батаљона, једну 
дивизију нарoдних  улана и 12 
шестфунтних топова. Њему се 
ваљало приближивати путем, 
што води од Новасела преко 
Алибунара и Карлсдорфа.

А десно крило под 
командом кнежевског српског 
мајора Саве Јовановића, уз ког 
је био и капетан Станојловић, 
бројало је 4000 Срба са 6 
топова. Ово крило, које беше 
смештено у Долову, имало је 
ићи правце на Николинце да се 
споји 1). Према овоме, српска 
војска, која се ближила Вршцу, 
бројала је око 17.000 људи 

и 30 топова.
16. у 6 часова ујутру крене 

се книћанинова бригада из 
Самоша и удари истим путем, 
којим је не давно и Дамјанић 
ишао. У 3 часа поподне 
стигне у Селеуш. Книћанин 
се без оклевања одвезао у 
Алибунар у главни стан. У 
порушеном селу дочекала га 

је једна депутација вршачких 
Срба. Јављајући му, да је 
једно одељење Мађара већ 
отишло, депутација мољаше да 
ћесарска војска уђе у 

Вршац. Срби су по овоме 
могли увидети, да неће 
доћи до борбе. Па ипак је 
ђенерао Тодоровић остао при 

своме, да се по правилима 
ратне вештине приближава 
Вршцу. Према томе, докле 
је книћановој бригади, као 
покретном крилу, ваљало 
прећи преко Зичидорфа, дотле 
је десно крило под Савом 
Јовановићем било покретни 
стожер.

Увече у 5  часова Книћанин  
се  крене из  Селеуша и пређе 
преко Семијаја, канала и Ст. 
Јаноша. Овде остави Миливоја 
Петровића са половином 
топова и капетана Косанића 
са 3. батаљоном, а 4. батаљон  
под капетаном Калингом и сви  
Србијанци одоше у Зичидорф. 
Потпоручник Барајић с још 

једним официром и 6 коњаника 
изјахао беше напред, да 
извести општину о доласку 
Срба и да спреми што за војску, 
која цео дан није ништа окусила 
.Ту дозна од кнеза, да ће сутра 
и  мађарска војска из Вршца 
туда проћи. Јер у Зичидорфу 
беша мађарска болница. 
Кнезу је наложено, да умири 
становништво и да га увери, да 
му книћанинова  војска неће 
нанети никаква вреда. Но како 
је сва храна у селу покупљена, 
па и сами коњи узети,  велики 
део становништва разбегао 
се. И ако је војска стигла тек у 
3 часа ујутру, већ око 6 часова 
затутнише бубњи, објављујући 
полазак на Вршац. 

Око 7 часова книћанинова 
бригада продужила  је свој 
марш. Иначе непроходан 
велики рит беше сада замрнут, 
отуда се ова војска правце 
преко њега ближила вароши. 
Одељењу, које је остало у Ст. 
Јаношу, наложено је, да се у 
правцу хипотенуса споји са 
својом бригадом, која ће код 
Зичидорфа описати прав угао. 
Книћанин је већ био дошао 
близо Маргите, ал´ од оног 
одељења ни трага. Но марш 
се морао наставити. Око 12 
часова у подне, Книћанин је 
био на другој страни рита, 
кад ал´ на висоравњу, 2-3000 
корака пред собом, спази 
омање  хусарске патроле. 
Одмах затим стигне му и глас од 
авангарде, да Дамјанић изводи 
сву своју силу из вароши, да је  
построји по вису одвесно на 
правац, којим Срби долазе 2).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (151)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Erlebnissc etc., str. 121. 2) Erlebnissc etc., str. 121.-126.

XIX ОДЕЉАК
1848 - 1849.

ДЕО II,  ГОДИНА 1849.
Мађарска војска повлачи се према Моришу. – Тодоровић се приближује Вршцу. – 19. јануар : одлазак 

Мађара и долазак Срба. – Улазак Рајачића. – Постављање окружног одбора и његов рад. – Бемов 
улазак у Банат. – Kарољи заузима варош 3. маја без капи крви. – Старе прилике поново се завађују. 

– Ослобођење у Тамишграду. – Окружни судац Емануел  појављује се 17. јула као први заступник 
ћесарских власти. – Павле Јагодић комесар ћесарске владе. – Истрага. – „Пурификовање“ варошког 

представништва.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 31 БРОЈ 6217 НОВЕМБАР 2006

АКАДЕМИК БЕЗ ДИПЛОМЕ
Седамдесетшесто лето броји Јон Ротариу, човек поникао међу 

браздама у дубодолини највећег румунског села смештеног уз 
Караш, а као да му је бар петнаестак година мање. Надасве виталан, 
пун живота и надахнућа за своје две највеће љубави, музику и књигу.

Иако је завршио само четири разреда осмољетке он уистински 
плени знањем равним академском. Ни за длаку мањем оном 
који поседују људи са дипломама Филолошког факултета и 
високошколске музичке установе.

Деда Јон је врстан маестро за дувачке инструменте и виолину, 
компоновање, али и диригентску палицу. Истовремено, и педагог 
који деценијама преноси на млађе музичко умеће не само из 
Куштиља већ и у селима настањеним румунским живљем од 

Панчева до Ватина. Захваљујући њему у тајне свирке проникли су 
и поједини Мађари, Лале и неколико избеглица настањених у овом 
делу Баната. 

Уз тежачки посао ратара, до ове јесени обрађивао је 30 јутара 
својих и ораница у закуп, животни сапутник била му је књига. 
Прочитао је, вели деда Јон више наслова и одржао концерата 
дувачког оркестра „Еминеску“ него што је бразди узорао.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 31 БРОЈ 6217 НОВЕМБАР 2006.

АКАДЕМИК НУШИЋ О СТЕРИЈИ
Да, у години 1934, ево нас у првој недељи јануара. Тада су 

Вршчани, с пуно поноса, причали и писали овако:
“Српска краљевска академија добила је пре неки дан још два 

нова члана. То су: др Станоје Стојановић (брат покојног нашег 
адвоката др Бранислава Стојановића) и Бранислав Нушић, познати 
књижевник, чијим смо се сценским делима, колико јуче, дивили 
овде, у Вршцу, захваљујући глумцима нашег Покрајинског народног 
позоришта “Стерија” (основаног јануара 1921).

За нас је најинтересантније да је, за приступ Академији, г. Нушић 
написао тезу о неумрлом, нашем Вршчанину, Јовану Стерији 
Поповићу.”

Наравно, вршачка штампа је одмах објавила ту Нушичеву 
академску, приступну беседу, истакавши међу насловима следећа 
три момента: “Стерији – почасна фотеља у нашој Академији”, 
“Стеријина разочарења” и “Наш Молијер, па ипак – Стерија”.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК • 30.  новембар  2018. ВРШАЧКА КУЛА 2121

ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK  
 ž.r. 355-0000001017816-46 - VOJVOĐANSKA BANKA

ž.r. 200-2632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD
ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA

 vrsack akula@open.telekom.rs

COBISS.SR-ID 16048898

Оснивач и издавач: 
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ    

2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020, 
поштански фах 86, E-mail:  kulavrsacka@gmail.com

• 
Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов 

•   
Редакција: Јованка Ерски, Тијана Станојев, Иван Јосимов 

• 
Маркетинг и огласи А. Бенка 

• 
Штампа: Графопродукт Нови Сад

•
CIP - Каталогизација у публикацији библиотеке Матице српске, Нови Сад

• 
  Недељно

Ovo izdanje je prijavljeno za odit 
kod ABC Srbija



ПЕТАК • 30.  новембар 2018.ВРШАЧКА КУЛА22

КО Ш А Р К А

Центар Миленијум, судије: 
Војиновић, Маричић, Дашић

ВРШАЦ: Ћирковић 
10, Мунижаба 6 (4 ас), 
Капетановић 8, Митровић 
4, Радивојевић, Бркић 11 (9 
ск), Јовановић 16, Симовић 
7 (6 ск), Огњеновић 20 (9 ск), 
Силађи 3 (5 ск).

БЕОВУК: Матијашевић 
11, Мицуловић, Дрљан 
3, Рибошкић 11, Каралић 
11 (9 ск), Грушановић 20, 
Чабаркапа 8 (14 ск), Жао, 
Андрејић, Живановић 14 (6 
ск), Лалевић.

Вршчани су победом 
против Беовука прекинули 
серију лоших резултата, али 
нису пружили игру коју жели 
и захтева тренер Бранко 
Максимовић. Прво полувреме 

заслужено је припало гостима 
и то захваљујући одличном 
финишу у којем су своју добру 
игру крунисали Матијашевић, 
Живановић и пре свих 
Грушановић, чијом је тројком 
Беовук дошао до највеће 
предности на утакмици од 9 
поена (44:35). 

Почетак другог полувремена 
потпуно је припао Вршцу који 
је серијом 12:0 преокренуо не 
само резултат у своју корист већ 
и ситуацију на терену и чинило 
се да су Београђани потпуно 
остали без самопоуздања које их 
је красило у прве две четвртине. 
Трећу четвртину обележили 
су Јовановић и Огњеновић 
уневши енергију у напад Вршца 
која је итекако недостајала у 
првом полувремену и за чије 
комбинације и игру два на два 
гости нису имали одговор. 
У финишу треће четвртине 
Капетановић је тројком донео 
Вршцу до тада највећу предност 
од 8 поена (62:54), а дилему по 
питању победника отклонио је 
Ћирковић када је у 35. минуту 
убацио своју другу тројку за 

предност од  14 разлике (79:65). 
Гости су у финишу далекометним 
шутевима Рибошкића успели да 
смање разлику и изборе частан 
пораз.

Тренер Беовука Рајко 
Мирковић није био превише 
расположен за причу и честитао 
је Вршцу на победи. 

Бранко Максимовић није 
био задовољан како је екипа 
Вршца изгледала у највећем 
делу утакмице:

- Мораћу да поразговорам 
озбиљно са тројицом играча јер 
не желим да користе то што нас 
има само десет у ротацији. Ако 
треба наставићемо сезону са 
осморицом  а њих ћу да отерам. 
Нећу никоме да дозволим да 
злоупотребљава поверење 
навијача, да буде неодговоран 
према саиграчима, да нема 
поштовање према противнику. 
Ово је после низа пораза важна 
победа и мислим да ћемо 
боље изгледати у наредним 
мечевима. Многе смо изгубили 
у продужетку или неизвесној 
завршници, мораће то негде да 
се врати.

Милан Радивојевић је од 
повређеног Савовића преузео 
капитенску траку и ово је први 
меч у којем је предводио тим до 
победе.

- Ово је победа која нас 
диже после неких несрећних 
пораза које смо доживели и 
даје мотивацију да кренемо у 
победнички низ. Имамо згуснут 
распоред, али уз сав респект 
према екипама које нас очекују 
у КЛС, мислим да су слабијег 
квалитета у односу на тимове са 
којима се састајемо у АБА 2 лиги. 
Имали смо тежак распоред на 
почетку па у овом тренутку наш 
положај на табели није реалан у 
односу на квалитет. Надам се да 
ће и Беовук и Вршац успети да 
обезбеде учешће у Суперлиги.

Б.Ј.

ТРЕНЕР БРАНКО МАКСИМОВИЋ УПРКОС ПОБЕДИ У 9. КОЛУ КЛС НЕЗАДОВОЉАН ИГРОМ И ОДНОСОМ ПОЈЕДИНИХ ИГРАЧА

ВУКОВИ ПАЛИ У МИЛЕНИЈУМУ, ТРЕЋИ ТРИЈУМФ ВРШЦА
ВРШАЦ – БЕОВУК 85:78 (20:20, 18:24, 28:19, 19:15)

КО Ш А Р К А
КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ  9. КОЛО

Вршац - Беовук 72  85 : 78
Младост - Нови Пазар 67 : 95
Слобода – Војводина 99 : 89
Златибор – Тамиш  72 : 69
Металац – Београд 87 : 91
Спартак – Дунав  84 : 66
Борац – Динамик  одложено за 6. 01. 2019.

1.ОКК Београд  9       8  1  +88  17
2.Нови Пазар  9       8  1  +74  17
3.Динамик 8       7  1  +155  15
4.Борац   8       7  1  +68  15
5.Слобода  9       4  5  +47  13
6.Тамиш   9       4  5  +17  13
7.Златибор  9       4  5    -3  13
8.Војводина  9       4  5  -14  13
9.Спартак  9       4  5  -31  13
10.Дунав  9       4  5  -97  13
11.Вршац  9       3  6  -40  12
12.Младост  9       2  7  -79  11
13.Беовук 72 9       2  7  -119  11
14.Металац  9       1  8  -66  10

ОД Б О Ј К А
ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 10.КОЛО

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

1.Металац Таково 10    10 0 +21 28
2.Дубочица 10      9 1 +22 28
3.Ужице  10      7 3 +8 19
4.Банат  10      6 4 +5 18
5.Младост 10      6 4 +3 17
6.Клек Србијашуме10    5 5 +4 16
7.Борац (Пар) 10      5 5 +2 16
8.Јагодина 10      5 5 +1 15
9.Баваниште 10      4 6 -4 12
10.Срем Еатон 10      2 8 -16  6
11.Тимок 10      1 9 -23  3
12.Т. Витезови 10      0 10 -23  2

РУ КО М Е Т 
РУКОМЕТ ПРВА ЛИГА СЕВЕР 10. КОЛО 

Младост- Црвена Звезда  24 : 22
Јабука - Долово   27 : 24
Банатски Карловац - Инђија  24 : 21
Младост ТСК - Нова Пазова 1957 31 : 21
Раднички 1958 - Апатин  24 : 25
Сивац 69 - Херцеговина  44 : 27

1.Сивац 69 10    10 0       0 +110 20
2.Јабука  10      9 0       1 +44 18
3.Инђија  10      6 0       4 +31 12
4.Херцеговина 10      6 0       4 +5 12
5.Апатин 10      6 0       4 -27 12
6.Mладост ТСК 10      5 0       5 +27 10
7.Бан. Карловац 10      5 0       5 +3 10
8.Н. Пазова 1957 10      4 0       6 -13  8
9.Долово 10      3 1       6 -1  7
10.Црвена Звезда 10      2 0       8 -38  4
11.Раднички 1958 10      2 0       8 -72  4
12.Младост 10      1 1       8 -69  3

8. КОЛО КЛС
НОВИ ПАЗАР - ВРШАЦ 101:98 (18:17, 23:15, 

23:30, 20:22, 17:14)
НОВИ ПАЗАР: Брунчевић 2, Мукановић, Нумановић, 

Славковић, Радњић 50, Хаџифезовић 13, Симеуновић 3, Крстић 8, 
Хан, Нешовић, Ивановић 4, Вујовић 21.

ВРШАЦ: Ћирковић 3, Мунижаба 3, Капетановић 12, Митровић 
13, Радивојевић, Бркић 4, Јовановић 21, Симовић 14, Огљеновић 
18, Силађи 10.

Вршац је у Новом Пазару доживео трећи пораз на гостовањима 
после продужетка. Домаћину је припало прво а Вршчанима друго 
полувреме, док су у продужетку више среће имали играчи Новог 
Пазара.

- Поново се десила ситуација да нам је један детаљ недостајао 
да победимо. Једно добро заграђивање, један скок, погођени 
пенал. На жалост, после доброг почетка и вођства од 9:0 имали 
смо несрећу да смо остали без Бркића, изузетно важног играча 
у нашој ротацији. Били смо приморани да импрозизујемо, и у 
одбрани и у нападу, и на крају нисмо имали среће да направимо 
један потез којим би решили утакмицу у своју корист., рекао је 
тренер Вршца Бранко Максимовић.

- Нови Пазар је одлична екипа, имају седам дана да се спреме 
за сваког противника, имају бившег репрезентативца Крстића, 
једног од најбољих плејмејкера лиге, Радоњића, одличну публику, 
али и поред свега тога имали смо одличан план. Међутим, десе се 
ствари на које не можете да утичете, као што је Бркићева повреда 
носа, додао је Максимовић.

Одбојкаши вршачког Баната везали су 
четврти узастопни успех којим су потврдили, 
да су уз лидера Таково, тренутно у најбољој 
форми у Првој Б лиги. Вршчани суу 
Миленијуму, у узбудљивом мечу са много 
преокрета и после тај брека, савладали 
Клечане, једну од најквалитетнијих екипа 
у лиги. Тренер Игор Сантрач истиче да је 
победа продукт одличне тимске игре.

- Коначно смо пронашли праву 
форму, победили смо противника који 
је био фаворит, у свом саставу има три 
суперлигашка играча предвођених 
Матијевићем, бившим репрезентативцем 
наше земље. Морам да истакнем да је наша 
екипа у односу на почетак сезоне значајно 

другачија јер су нас напустила три играча 
и били смо приморани да направимо 
реконструкцију тима. Први дизач 
Тривунић је отишао у Ниш, Радоња је због 
здравствених проблема морао да престане 
да игра, Радић је прешао у Партизан. Морали 
смо Савина да вратимо на позицију либера, 
у екипу се вратио Павлов, а прикључио се и 
искусни Стева Тинтор, рекао је Сантрач.

Ова сезона у Првој Б лиги је специфична 
јер чак пет екипа испада из лиге. Због тога 
се већина клубова озбиљно појачала што 
је допринело квалитету лиге и Банатову 
тренутну позицију чини додатно вредном. 
Међутим, тренер Сантрач истиче да ни то 
није гаранција да је Банат сигуран.

- Банат по квалитету заслужује да буде 
међу четири првопласиране екипе. Имамо 
само један пораз од 3:1, остали су били у тај 
бреку, чак и против првопласираног Такова 
који има пет прволигашких играча у саставу 
и буџет од 8 милиона динара. Међутим, 
понављам, лига је веома изједначена, много 
играча суперлигашког квалитета игра на 
теренима Б лиге и без обзира на тренутну 
високу позицију на табели једина гаранција 
за опстанак биће нам да наставимо са низом 
који победа који смо започели, закључио је 
стратег вршачких одбојкаша.

У наредном колу Банат у игра против 
Баваништа у Ковину.

ВРШЧАНИ ОСТВАРИЛИ ЧЕТВРТУ УЗАСТОПНУ ПОБЕДУ И УЧВРСТИЛИ СЕ НА 4. МЕСТУ ПРВЕ Б ЛИГЕ

БАНАТОВА СЕРИЈА
БАНАТ - КЛЕК СРБИЈА ШУМЕ 3:2 (20:25, 25:23, 19:25, 25:18, 15:10)

ОД Б О Ј К А

Ефикасан: Душан Огњеновић (КК Вршац)

Центар Миленијум, судије: Савић (Каћ), 
Кнежевић (Петроварадин), седмерци: 
Младост 3 (1), Ц. звезда 5(4), искључења: 
Младост 10, Ц. звезда 6 минута

МЛАДОСТ: Константинов, Шојић, 
Раковић, Радовановић 2, Милекић, Бекић, 
Вит, Милосављевић, Петровић, Дудић, 
Бранков 7, Велковски 5, Јоловић, Ђурђевић, 
Живан, Бегенишић 10.

Ц. ЗВЕЗДА: Дражић 1, Недељков 4, 
Косановић 3, Ладичорбић 2, Путник 2, 
Домазет, Кецман, Блажић, Малуцков, 
Дражић 6, Блажић 4, Јаковљевић.

Рукометаши Младости остварили су 
прву победу ове сезоне савлладавши у 

дербију зачеља, после великог преокрета, 
једног од главних конкурената у борби за 
опстанак, Црвену звезду из Мокрина. Гости 
су у првом полувремену имали константну 
резултатску предност, у појединим 
тренуцима меча од чак шест голова (10:4, 23. 
мин), али су у другом полувремену Вршчани 
потпуно преокренули ситуацију на терену 
и захваљујући трију најискуснијих играча, 

капитену Бранкову, Велковском и нарочито 
Бегенишићу, успели да дођу до изједначења 
у 52. минуту (19:19) а у финишу и до потпуног 
преокрета и победе.

Ипак, први тријумф није био довољан 
да Вршчани некоме препусте последње 
место на табели. За то ће им бити потребан 
континуитет добрих резултата. У наредном 
колу Младост гостује у Апатину.

РУКОМЕТАШИ МЛАДОСТИ САВЛАДАЛИ ГЛАВНОГ КОНКУРЕНТА У БОРБИ ЗА ОПСТАНАК

ПРВЕНАЦ ВРШЧАНА
МЛАДОСТ - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (МОКРИН) 24:22 (7:12)

РУ КО М Е Т
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ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) – ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) 
4:0 (2:0)

Судија: Никола Раковић (Вршац), стрелци: Станојловић 25. и 36, 
Богдановић 46, Балог 60. минуту

ЈЕДИНСТВО: Радивојев, Попов, Москић, Бирђан, Балог, Ђурђевић, 
Калин, Богдановић, Станојловић, Живанов, Лазин.

ПОЛЕТ: Илић Љ., Шајин, Николић, Јездимировић, Илић С., 
Ивановић, Бану, Попов, Димитријевић, Павловић, Бранков.  

СЛОГА ( Б.НОВО СЕЛО) – Ц. ЗВЕЗДА ( ПАВЛИШ) 
2:0 (0:0)

Судија Милош Максимовић (Старчево), стрелци: Шево у 50. и 
Милекић у 86 минуту.

СЛОГА: Милић, Јовић С., Марчетић, Јовић Д (Лукић), Лазаревић, 
Балан (Јаковљевић), Дринић (Секесан), Милекић, Јаковљев, Шево, 
Хајдуков.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Бугаринов, Стијачић, И. Јовановић 
(Којић), Чејић, Радић, Поморишац, Тадић (Олујић), Гвозденов, 
Јовановић М., Ердеи (Мајсторовић).

ПОТПОРАЊ – ДОЛИНА (ПАДИНА) 
0:0 (0:0)

Судија Милан Тешић (Банатско Ново Село). 
ПОТПОРАЊ: Доновић, Јованов(Бихлер), Прошевски, Јоксимовић, 

Јанковић, Попов, Јовановић, Лазин, Бранков, Ранић (Јовановић В.), 
Петровић (Секулић). 

ДОЛИНА: Бојаковић, Гуталек, Сајбер, Чижик, Матуља, Заборски, 
Келечевић, Илић, Хлавач, Ђорић, Митић.

ПАРТИЗАН (УЉМА) – ДУНАВ (БАН.ПАЛАНКА) 
1:0 (0:0)

Судија Саша Павић (Вршац), стрелац: Тимић у 47 минуту
ПАРТИЗАН: Тодоровић, Побра, Танасић, Ђорђевић, Михајловић, 

Тимић, Радосављев, Војнов, Колак, Обрадовић, Миливојев.
ДУНАВ: Зековић, Дунђерин, Рудић, Митровић, Путник, Јовић 

(Брадартевић), Августић (Илић), Кркобабић, Богојевић, Балог, Попов. 

СПОРТ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 17. КОЛО

Динамо 1945 - Цемент  1 : 1
Раднички (НП) - ЧСК Пивара  1 : 2
Раднички (СМ) - Младост  5 : 0
Братство 1946 - Србобран  5 : 3
Хајдук 1912 - ОФК Вршац  1 : 1
Бачка 1901 - Раднички (ЗР)  1 : 3
Црвена звезда - Железничар 0 : 1
Дунав - Кабел   1 : 3
Борац - Омладинац  1 : 3

1.Хајдук 1912 17     13 3         1 +19 42
2.Кабел  17     13 2         2 +26 41
3.Братство 1946 17     11 4         2 +15 37
4.Омладинац 17     12 1         4 +12 37
5.Железничар 17      9 3         5  +6 30
6.Динамо 1945 17      7 5         5  +7 26
7.Раднички (ЗР) 17      5 10       2  +6 25
8.Раднички (СМ) 17      6 4         7    0 22
9.ОФК Вршац 17      6 4         7   -1 22
10.Младост 17      6 3         8 -12 21
11.Дунав 17      5 4         8  -4 19
12.Бачка 1901 17      6 1       10  -5 19
13.Србобран 17      5 3         9 -10 18
14.Цемент 17      4 5         8  -9 17
15Борац  17      4 3       10  -7 15
16.Црвена звезда 17      3 4       10 -10 13
17.ЧСК Пивара 17      2 5       10 -13 11
18.Раднички (НП) 17      2 4       11 -20 10

ПФЛ ПАНЧЕВО 16. КОЛО 

Јединство (В)- Полет  4 : 0
Слога (БНС) - Ц. звезда 2 : 0
Спартак 1911 - Војводина  1 : 1
Потпорањ - Долина 0 : 0
Партизан (Г) - Вултурул 2 : 0
Борац (Ст) - Војводина (Ц) 6 : 1
Јединство Стевић - Стрела 0 : 2
Југославија - Раднички (Б) 0 : 2
Партизан (У) - Дунав 1 : 0

1.Раднички (Б) 16    11 3         2 +27 36
2.Партизан (Г) 16    11 2         3 +39 35
3.Партизан (У) 16    11 2         3 +14 35
4.Борац (Ст) 16    11 1         4 +19 34
5.Потпорањ 16      9 5         2 +14 32
6.Јединство (В) 16      8 3         5  +7 27
7.Спартак 1911 16      7 4         5  +3 25
8.Стрела  16      7 3         6 +11 24
9.Јединство Стевић16    7 2         7  +7 23
10.Слога (БНС) 16      7 1         8  -1 22
11.Вултурул 16      6 3         7  -2 21
12.Југославија 16      6 2         8  -4 20
13.Војводина (С) 16      5 3         8 -17 18
14.Дунав 16      5 2         9  -3 17
15.Црвена звезда 16      5 2         9  -5 17
16.Долина 16      3 4         9 -12 13
17.Полет 16      3 0       13 -47  9
18.Војводина (Ц) 16      1 0       15 -50  3

ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНЕ - ГРУПА ИСТОК 9. КОЛО 

Тиса - Форум   8 : 5
Индианс 2013 - Кикинда 8 : 4
Викинг - Краљевићево 2 : 2

1.Тиса  8        6 0         2 +21 18
2.Форум  8        6 0         2 +21 18
3.Викинг  8        5 1         2  +6 16
4.Динамо  7        3 0         4  +4  9
5.Индианс 2013 8        3 0         5 -21  9
6.Краљевићево 7        2 1         4  -9  7
7.Кикинда (-1) 8        1 0         7 -22  2

Градски стадион “Милан Средановић”, 
судија Филип Рељић (Врбас), стрелци: 
Томовић у 78. минуту за Хајдук, Жерађанин 
у 68. минуту за ОФК Вршац

ХАЈДУК: Браћ, Томовић, Бабовић 
(Ивковић), Давидов, Јухик (Марић, Јованић), 
Крстановић, Илић, Мијић, Којичић, 
Рајковача, Тутњевић.

ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Петрић, Бељин, 
Жерађанин, Левићанин (С. Благојевић), 
Божић, Белић (Глувачевић), Мандић, Станков 
(Балан), Лазевски, Марковић.

Фудбалери ОФК Вршца били су на 
корак да изненаде највећег фаворита за 
освајање шампионске титуле и тренутног 
лидера, али и са освојеним бодом могу 
бити веома задовољни, нарочито ако се 
има у виду да мрежу Куљана на њиховом 
терену није затресао нико у јесењем делу 
првенства, осим нападача Вршчана, Жељка 
Жерађанина.

Хајдук је до изједначења дошао у 
финишу утакмице, када је после корнера, 
Томовић искористио своју висину и 
корпуленцију. Тренер Нешко Миловановић 
је на овој утакмици можда и последњи пут 
предводио Вршчане, али је био изузетно 
задовољан односом и приказаном игром 
својих изабраника.

- Већ после прве утакмице против Нове 
Пазове видео сам да екипа има квалитет 
и од тада смо кренули узлазном путањом 
без обзира што у наредна два меча нисмо 
имали среће и против Сремске Митровице 

и Пригревице освојили само један бод уз 
велики број пропуштених  стопостотних 
шанси. У Кули смо у потпуности 
контролисали меч, поново смо имали 
неколико ситуација које нисмо решили у 
нападу, али смо одиграли веома коректно, 
што показује да са добрим радом можемо 
да се равноправно носимо са свим екипама, 
рекао је Миловановић.

Тренер Вршчана није могао да у анализи 
јесењег дела не помене риплијевски податак 
о шест неискоришћених једанаестераца.

- То је заиста нешто што је реткост 
и мислим да је уз мало више среће и 

концентрације бодовни салдо могао бити 
знатно бољи. Ипак, мислим да Вршац са 
својом инфраструктуром, заслужује да буде 
у самом врху српске лиге и да као град има 
могућности да можда већ следеће године 
нападне прво место, закључио је стратег 
ОФК Вршца.

Нешко Миловановић има амбиције да 
тренерску каријеру настави у иностранству 
или у неком од наших суперлигашких 
клубова. Уколико се не оствари ниједна 
од тих опција, предводиће Вршчане и у 
пролећном делу сезоне.

Б.Ј.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
ВРШЧАНИ ОСТАЛИ НЕПОРАЖЕНИ НА ГОСТОВАЊУ ЛИДЕРУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

БОД ИЗ КУЛЕ ЗАСЛАДИО ЈЕСЕН
ХАЈДУК (КУЛА) - ОФК ВРШАЦ 1:1 (0:0)

ФУД БА Л

Зимски сан у златној средини: ОФК Вршац

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ВЛАЈКОВЧАНИМА КОМШИЈСКИ ДЕРБИ, РЕМИ 
ПОТПОРАЊАЦА, МИНИМАЛАЦ УЉМАНА

ФУ ТС А Л

Судије: Божовић (Кула), Лазаров (Нови Сад), стрелци: Губеринић 
у 7. и 8, Летнић у 14. и 17, Крџалин у 22. и 36, Целин у 40. минуту за 
Тису, Пештерац у 5. и 31, Богдановић у 6. и 28, Мадић у 10. минуту за 
Форум

ТИСА: АНДРИЋ, ЛЕТИЋ, КРЏАЛИН, ГУБЕРИНИЋ, ЦЕЛИН, 
Васковић, Еремић, Пакаи, Попов, Блажин, Стојанов.

ФОРУМ: МОРАРИУ, РАДАК, ПЕШТЕРАЦ, БОГДАНОВИЋ, Б. 
МИЛОВАЦ, Мадић, Деспотовић.

Форум је на најтежем гостовању у јесењем делу поражен од Тисе 
у Новом Бечеју и морао је да преусти ривалу лидерску позицију. 
После ове утакмице руководство Форума издало је саопштење:

- Честитамо екипи Новог Бечеја на победи и нашим момцима 
на пруженој борбености и максимуму, али на жалост без пет 
стандардних играча нисмо могли више.

Очигледно да поједини играчи не схватају озбиљност 
такмичења и не поштују труд управе клуба и стручног штаба, па 
ћемо морати појединцима да се захвалимо по завршетку јесењег 
дела такмичења, јер не заслужују да носе дрес КМФ Форума.

Форум ће се у дербију 10. кола Футсал лиге Војводине у Центру 
Миленијум састати са Динамом  из Панчева.

ПОСЛЕ ПОРАЗА У НОВОМ БЕЧЕЈУ ФОРУМ ПРЕПУСТИО ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ

БЕЗ ПЕТОРИЦЕ ТЕШКО ПРЕКО ТИСЕ
ТИСА - ФОРУМ 8:5 (4:3)
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