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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”

Мила Ћурчин, директорка 
маркетинга компаније ДИС, 
уручила је чек на износ од 
875.000 динара В.д. директору 
Опште болнице Вршац др 
Оморан Јону, 28. новембра. Реч 
је о средствима сакупљеним од 
продаје биоразградивих кеса, 
а она су намењена за потребе 
Дечјег одељења и Породилишта 
поменуте вршачке здравствене 
установе. Акцију је покренула 
пре три месеца Компанија 
ДИС  у сарадњи са Привредном 
комором Србије. Средства 
донирана вршачкој Болници 
сакупљена су у овој акцији 
током протеклог месеца.

Захваливши се на подршци, 
др Оморан је похвалио  
Компанију ДИС као друштвено 
одговорну и додао:

-Компанија ДИС је 
препознала значај бриге о 

најмлађима и ова донација ће 
добро доћи за опремање Дечјег 
одељења и Породилишта 
вршачке Болнице. Наши су 
лекари већ направили списак 
опреме на коју ће бити утрошен 
донирани новац. 

Средства, поклоњена 
Општој болници Вршац, 
Компанија ДИС је сакупила са 
потрошачима у 28 продајних 
објеката широм Србије. Иначе, 
ово је трећа донација овог 
типа-прва је била Болници 
у Смедеревској Паланци, 
друга краљевачкој Болници 
„Студеница“ и трећа вршачкој 
Општој болници. ДИС-ова 
акција прикупљања средстава 
за хуманитарне сврхе од 
продаје биоразградивих кеса 
биће настваљена и наредне 
године.

Ј.Е.

КОМПАНИЈА ДИС ДОНИРАЛА СРЕДСТВА ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВРШАЦ

875.000 ДИНАРА 
ЗА ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ И ПОРОДИЛИШТЕ

Вршачко Удружење младих “Из Принципа” 
обележило је акцијом у суботу Светски дан 
борбе против сиде, 1. децембар, који се, у 
свету, обележава јубиларни 30. пут. Они су, на 
свом штанду, младима делили промо летке са 
основним  информацијама о овој болести, а уз 
летке су делили и презервативе, као симбол да 
је апсолутно могуће заштитити се од инфекције 
ХИВ-ом.

-ХИВ и даље представља један од главних 
јавноздравствених изазова у свету, при чему 
се процењује да је више од 77 милиона људи 
инфицирано ХИВ-ом и да је више од 35 милиона 
људи умрло од АИДС-а до сада у свету, 940.000 
само прошле године, кажу у Удружењу младих 
“Из Принципа”. 

Они подсећају да процене Заједничког 
програма УН за ХИВ и АИДС (УНАИДС) указују 
да је скоро 37 милиона особа живело са ХИВ-
ом у свету крајем 2017. године (19,6 милиона 
у региону источне и јужне Африке), а да је 1,8 
милиона особа било новоинфицирано ХИВ-ом 
у 2017. години. 

СЗО наводи да се последњих пет година не 
региструје смањење нових ХИВ инфекција међу 

одраслима, а у неким регионима тај број расте. 
Превентивни програми ће у предстојећем 
периоду бити усмерени на повећање броја 
особа које знају свој ХИВ статус и спровођење 
терапија. 

-Светске организације упозоравају да скоро 
половина људи заражених ХИВ-ом не зна да има 

тај вирус, а да више милиона људи пропушта 
прилику за лечење, које им може спасити живот 
и спречити ширење вируса на друге људе, 
поручују чланови вршачког Удружења младих 
“Из Принципа“.

Ј.Е.
 

УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ „ИЗ ПРИНЦИПА“ ОБЕЛЕЖИЛО 1. ДЕЦЕМБАР

ПРЕВЕНТИВОМ ПРОТИВ СИДЕ

НА ДЕСЕТОМ „РАВАНГРАД ВАЈН 
ФЕСТУ“ У СОМБОРУ

УСПЕШАН 
НАСТУП 

ВРШАЧКИХ 
ВИНАРИЈА 

Туристичка организација  
Вршац и вински подруми из Вршца 
били су учесници на Међународној 
манифестацији  10. „Раванград Вајн 
Фест“ (Ravangrad Wine Fest) која 
је одржана у Сомбору, у суботу, 1. 
децембра. И овога пута, Вршчани 
су успешно презентовали своје 
туристичке потенцијале и изазвали 
велико интересовање посетилаца.

-Ове године три винарије су 
представиле винску традицију 
Вршца на  „Раванград вајн фесту“ – 
међународном фестивалу вина и 
хране, истиче Јасна Живковић, ПР 
менаџер Туристичке организаицје 
Града Вршца. Представили су се 
Подрум „Таталовић“,  Винарија 
„Бахус“ и Породична  винарија 
„Виник“.

Подрум купиновог вина 
„Таталовић“, власника Душана 
Таталовића, понудио је 
посетиоцима свој производ на 
дегустацију и добио похвале за 
укус и квалитет.

Винарија „Бахус“ је породична 
винарија Ивана Милановића, из 
винског села Гудурица. У њиховим 
се подрумима производи седам 
врста вина, а најпоноснији су на 
више пута награђиван Траминац. 

Породична  винарија „Виник” 
је власништво Николе Цуцуља, 
банатског витеза вина, који 
је љубав, знање и традицију, 
преточио у вино Вржоле. 

-Фестивал је значајан за винаре 
Вршца, као прилика да промовишу 
своја вина и наставе сарадњу 
и лепу винску причу два веома 
слична града Вршца и Сомбора. 

У оквиру овог догађаја , 
промовисане су предстојеће 9. 
Празничне ђаконије и Винофест – 
манифестације сличног типа, које 
организује Туристича организација  
Вршац, као и целокупна туристичка 
понуда Вршца са акцентом на 
вински туризам.

Према речима Живковићеве, 
Фестивал је, ове године окупио 
велики број и посетилаца и 
излагача. У Соколском дому и 
Мађарској грађанској касини, у 
радно време Фестивала, могла 
је да се купи улазница,  која је 
износила 300 динара. Она је 
подразумевала стаклену винску 
чашу, каталог излагача, могућност 
дегустације изложених производа, 
као и приступ пратећем програму 
Раванград вајн Феста. 

Ј.Е.

У оквиру обележавања Међународног 
дана особа са инвалидитетом, 3. децембра, 
Савет за здравље града Вршца и Дом здравља 
организовали су превентивне прегледе за наше 
суграђане. Прегледима су се подвргли чланови 
Удружења параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад ВШ“ и Удружења пензионера 
инвалида рада.

Лекарске екипе вршачког Дома здравља 
дежурале су у просторијама Месне заједнице 
„Паја Јовановић“ од 8 до 12 часова и у том 
периоду прегледали су педесетак грађана. 

- Данас смо мерили грађанима глукозу 
из капиларне крви, крвни притисак, ЕКГ, а 
од лекара били су интерниста, стоматолог 
и специјалиста хигијене исхране, као и 
здравствени радници патронажне службе и 
превентивног центра, каже др Рајна Душанов, 
специјалиста хигијене исхране Дома здравља 

Вршац. Превентивни прегледи су веома 
важни јер помажу да се на време открије 
ппотенцијална болест. 

Превентивним прегледима присуствовали 
су и Драган Виторовић, председник Удружења 
параплегичара и квадриплегичара „Параквад 
ВШ“, а у име Града Вршца Татјана Николић, 
чланица Већа за здравство и социјалну заштиту. 

Били су сагласни да је локална самоуправа у 
последње време доста учинила да се побољша 
положај особа са инвалидитетом у нашем граду. 

Виторовић је подсетио да у граду живи око  
620 особа са инвелидитетом и нагласио да је 
Вршац међу водећим градовима када је реч о 
бризи о особама са инвалидитетом. Он је указао 
на бројне пројекте који су реализовани уз 
подршку Града Вршца као што су Канцеларија 
која је отворена у Градској кући, бесплатан 
превоз до школе и на терапије, рампе које 
олакшавају кретање по вршачким улицама и 
улазак у објекте, дечје игралиште...

Према речима Николићеве, Град ће наставити 
да подржава све активности удружења која 
се баве особама са инвалидитетом, а све у 
циљу подизања квалитета живота ових наших 
суграђана.

Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА ВРШЦА И ДОМА ЗДРАВЉА 

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
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У Консултативној радионици, одржаној 
у Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, учествовали 
су и представници Града Вршца. Наш град 
су представљале Татјана Николић, чланица 
Градског већа задужена за здравство 
и социјална питања, и Алиса Шаин, 
координаторка за ромска питања за Град 
Вршац.

Радионица је организована за представнике 
јединица локалне самоуправе и мобилних 
тимова, а  у циљу израде Акционог плана за 
период 2019 - 2020. за примену стратегије 
за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 
Републици Србији у периоду 2016- 2025. 

Ову радионицу организовао је Тим 
за социјално укључивање и смањење 
сиромаштва Владе Републике Србије, 
у сарадњи са Министарством за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања 
и Координационим телом за спровођење 
Стратегије за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња за период 2016 - 2025. године, а уз 

подршку регионалног савета за сарадњу и 
Тима Уједињених нација за људска права. 

Током радионице су, на основу искустава 
локалних самоуправа, креирани предлози 
за измене и допуне како у самој стратегији 

тако и у законским актима. У радионици су 
активно учествовали и представници Сталне 
конференције градова и општина, као и велики 
број представника невладиног сектора..

Ј.Е.

ВРШЧАНИ НА КОНСУЛТАТИВНОЈ РАДИОНИЦИ МИНИСТАРСТВА 

ЦИЉ - СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА
ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ПРЕДЛОЖЕНО 
ОСАМ ТАЧАКА 

ДНЕВНОГ РЕДА 
Ненад Барош, председник 

Скујпштине Града Вршца, 
заказао је седницу локалног 
парламента за данас, петак, 
7. децембар и предложио 
дневни ред од осам тачака.

Прва тачка је доношење 
одлуке о покретању поступка 
за прибављање неизграђеног 
грађевинског земљишта у 
јавној својини Града Вршца 
експропријацијом. Након тога 
одборници треба да усвоје 
одлуку о покретању поступка 
отуђења неппокретности из 
јавне својине Града Вршца 
изграђеног грађевинског 
земљишта на катастарској 
парцели број 9025 КО 
Вршац и објеката број 1 и 2 
непосредном погодбом. 

На дневном реду је и 
доношење Одлуке о давању 
на коришћење непокретности 
у јавној својини Града 
Вршца, АП Војводина - за 
потребе Школе за основно и 
средње образовање „Јелена 
Варјашки“ у Вршцу, затим 
Специјалне болнице за 
психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“, као и 
Дома ученика средњих школа 
у Вршцу.

Одборници би 
требало да донесу 
Одлуку о установљавању 
права службености на 
непокретностима у јавној 
својини Града Вршца у 
корист „ЕПС дострибуција“ 

ДОО Београд огранак 
Електродистрибуција Панчево 
на катастарским парцелама 
бројеви 9841/1 и 9899/1 КО 
Вршац. 

Последње две тачке 
предложеног дневног реда 
седнице локалног парламента 
јесу: доношење Решења о 
измени решења о именовању 
чланова Школског одбора 
Пољопривредне школе 
„Вршац“ и разматрање и 
усвајање извештаја о стању 
безбедности саобраћаја на 
територији Града Вршца за 
период јануар - јун 2018.
године.

Ј.Е.

У оквиру акције под  
називом „16 дана активизма 
борбе против насиља над 
женама“, представнице Женске 
одборничке мреже Скупштине 
града Вршца посетили су 
Специјалну болницу за 
психијатријске болести “Др 
Славољуб Бакаловић“. Том 
приликом су обишле одељење 
где се спроводи радна терапија 
за жене жртве насиља, као и 
одељење где су смештена лица 
која су починила насиље. 

Вршачке одборнице упознале 
су се са женском радионицом 
која је организована на 
одељењу радне терапије, где 
се жене баве сликарством, 
израдом таписерија, хеклањем, 
штрикањем, израдом 
новогодишњих честитки, 
обрадом дрвета и грнчарством. 

Др Татјана Воскресенски, 
директорка Специјалне болнице 
за психијатријске болести “Др 
Славољуб Бакаловић“ нагласила 
је да је у току претходне године 
у оквиру ове институције 

реализован покрајински 
пројекат „Заустави, заштити, 
помози“ и додала:

- Више од 250 запослених, 
укључујући лекаре, социјалне 
раднике, психологе и друго 
медицинско особље едуковало 

се у начину препознавања, 
приступа и помоћи жртвама 
насиља, у оквиру поменутог 

пројекта. Са жртвом насиља увек 
ради тим људи који укључује не 
само лекаре психијатре, већ и 
психологе, социјалне раднике 

и специјалне дефектологе који 
раде у програму психосоцијалне 
рехабилитације. У нашој установи 
се спроводе и судске мере па 
тако данас у установи борави 
велики број алкохоличара са 
изреченом мером обавезног 
лечења због насиља у породици. 
Тренутно на одељењу које има 
капацитет за 36 лица борави 
њих 28, а сегмент рада установе 
односи се и на лечење насилника. 
То је један комплексан, 
мултидисциплинаран проблем 
и приступ, како да се насилник, 
кроз модел психосоцијалне 
рехабилитације, врати у 
породицу, истакла је др 
Воскренски. 

Посетом психијатријској 
болници и обиласком одељења 
на којима су жене жртве насиља, 
али и лица која су починила 
насиље, представнице Женске 
одборничке мреже Скупштине 
Града Вршца придружиле су се 
акцији борбе против насиља. 

Ј.Е.

ПРЕДСТАВНИЦЕ ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

У ПОСЕТИ ЖРТВАМА НАСИЉА 

Поводом Међународног 
дана особа са инвалидитетом, 
Хемофарм фондација уручила 
је око пола тоне пластичних 
чепова вршачком Удружењу 
параплегичара и квадриплегичара 
„Параквад ВШ”, које су сакупили 
запослени у овој компанији. 
На овај начин Фондација је 
учествовала у акцији „Сакупи 
хумани чеп”, помажући куповину 
колица и других ортопедских 
помагала за чланове Удружења.

-Многе физичке баријере 
могу бити преброђене уколико 
имамо адекватна помагала, те су 
овакве акције за нас од изузетног 
значаја, нагласио је Драган 
Виторовић, председник Удружења 
„Параквад ВШ”. Чланови нашег 
Удружења доказују да особе са 
инвалидитетом и те како имају 

своје квалитете, способности и 
знања, као и да у великој мери 
доприносе друштву у коме 
живимо.

Подсећајући на многобројне 
препреке са којима се особе са 
инвалидитетом сусрећу у свом 
окружењу, директорка Хемофарм 
фондације Сузана Ђорђевић 
истакла је да је овај међународни 

дан прилика да јавно разговарамо 
о препрекама са којима се особе 
са инвалидитетом свакодневно 
суочавају, али и да покушамо 
да нађемо трајно решење за 
превазилажење тих проблема.

-Особе са инвалидитетом често 
су маргинализоване и невидљиве 
за друштво, а заједнички задатак 
свих нас, њихових суграђана, 
колега и комшија, јесте да их 
разумемо и пружимо подршку 
кад год смо у прилици, рекла је 
директорка Ђорђевић. Зато увек и 
са поносом истичем да запослени 
у компанији Хемофарм учествују 
у великом броју хуманитарних 
акција и на тај начин, својим 
личним примером, показују 
колико је важно бринути о 
другима.

Акција „Сакупи хумани чеп” 

покренута је 2015. године и до 
сада је купљено 47 ортопедских 
помагала. Сакупљањем 
пластичних чепова са амбалажа 
обезбеђују се средства за куповину 
ортопедских помагала намењена 
особама са инвалидитетом, док 
се истовремено подиже се и 
еколошка свест грађана, посебно 
код деце и омладине.  

Позивајући јавност да не 
бацају пластичне чепове већ да 
их доставе некој од многобројних 
организација које се свакодневно 
боре за побољшање животних 
услова особа са инвалидитетом, 
Хемофарм фондација подсећа да 
је један пластични чеп тежак тек 
нешто више од једног грама, а 
да је за нова инвалидска колица 
потребно сакупити приближно пет 
тона чепова.

ФОНДАЦИЈА ХЕМОФАРМ ПОДРЖАЛА АКЦИЈУ „ПАРАКВАДА ВШ“

ПРИКУПЉЕНО ПОЛА ТОНЕ ПЛАСТИЧНИХ ЧЕПОВА
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Традиционално, и ове године, у ШОСО 
“Јелена Варјашки“ обележен је 3. децембар – 
Међународни дан особа са инвалидитетом. 
Манифестацију су , својим учешћем , 
подржали ПУ “Чаролија“, ОШ “Младост“ , ОШ 
„Олга Петров Радишић“ , Mузичка школа 
„Јосиф Маринковић“ и Градски музеј.

Луткарско-драмски тим ПУ “Чаролија“ 
извео је, 3. децембра,  представу за ученике 
нижих разреда, а  затим је хор вртића 
„Детлић“ извео музички програм.  Истога 
дана ученици ОШ“Олга Петров Радишић“  
и ученици виших разреда ШОСО“Јелена 
Варјашки“,  заједно су учествовали на 
инклузивно - спортској радионици .

Ученици нижих разреда ОШ“Младост“ 
и ШОСО “Јелена Варјашки“ учествовали 
су у инклузивно-креативној радионици, 
4. децембра. Ђаци виших разреда наше 
школе били су гости ученика Музичке 
школе и присуствовали њиховом концерту 
у Градском музеју.

Дан посвећен особама са 

инвалидитетом установљен је 1992. године 
, када је Генерална скупштина УН усвојила 
резолуцију којом се све земље позивају да 
обележавају тај дан с циљем да се унапреди 
и омогући особама са инвалидитетом 
једнако уживање људских права и 
равноправно учешће у друштвеном животу.

Општи циљ је да се особама без 
инвалидитета покаже да особе са 
инвалидитетом могу бити активни чланови 
друштва , а непостојање адекватне свести о 
тој чињеници може довести до различитих 
врста и степена дискриминације.

Слоган под којим се ове године 
обележава Дан особа са инвалидитетом је 
„ Оснаживање особа са инвалидитетом и 
осигурање инклузивности и једнакости“. 
Процењује се да особе са инвалидитетом 
чине 10 одсто светске популације , а у Србији 
8-10 одсто укупног становништва има 
неки облик инвалидитета. У нашој земљи 
направљен је помак када је у питању положај 
особа са инвалидитетом, али су оне још увек 

дискриминисане и имају бројне проблеме. 
Основни проблеми су запошљавање , 
архитектонске баријере  и сиромаштво. 
Управо је основни циљ рехабилитације 
данас постизање економске независности 
особа са инвалидитетом. И управо само 
особа која је успешно рехабилитована и 
социјално интегрисана може постићи бољи 
друштвени статус.

Важно је фокусирати се на способност 
, а не на немогућност појединца. Управо  
однос према угроженим групама одсликава 
достигнути ниво поштовања људских права 
и ниво напретка сваког друштва.

 
Марија Кери Кутлешић – логопед

 Јелена Драмлићанин Кабић – логопед, 
реедукатор  психомоторике 

Ових дана завршен је пројекат 
реновирања комплетног кровног 
покривача на згради Школског центра 
„Никола Тесла“. Пројекат је реализован 
средствима Покрајине, Града Вршца и 
ШЦ „Никола Тесла“.

-Реконструкција крова је 
вишегодишња тежња Школе, 
десетак година смо покушавали да 
конкуришемо и добијемо средства, 
десет пута само у протеклих пет година, 
и најзад смо успели, подсећа Жељко 
Ивковић, директор Школског центра 
„Никола Тесла“. Пројекат је коштао 
око 6 милиона динара. Покрајински 
секретаријат за образовање је дао 
4,7 милиона динара, Град Вршац око 
милион и 50.000, а Школа је обезбедила 
остатак од око 300.000 динара. 

 Радови су кренули тек у септембру 
јер је било потребно сакупити 
позамашну документацију, бројне 
дозволе, расписати јавни позив за 
избор најповољнијег понуђача за 
извођење радова. 

-Нисмо хтели да кренемо док 
нисмо све обезбедили, а предност 
наше школе је што има 5 улаза тако 
да смо могли да радимо и када је 
почела настава, додаје Ивковић. 
Обезбедили смо део где се радио 
кров и користили друге улазе у 
школу, тако да је све било безбедно. 
Извођач радова је „Градња коп“ 
из Непричаве које је имало добре 
референце. Урађено је нешто  мање 
од 1.900 квадрата кровног покривача, 
замењени су цреп, летве, промењени 
су сви оштећени рогови, опшивке 
око двадесетак димњака, комплетни 
олуци - више од 450 метара.

Директор Ивковић је задовољан 
квалитетом изведених радова 
кровног покривача који је поселдњи 
пут делимично сређиван 1984.
године. Овим заједничким пројектом 
Школски центар „Никола Тесла“ 
решио је вишедеценијски проблем 
кровног покривача.

Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКИМ СРЕДСТВИМА ПОКРАЈИНЕ, ГРАДА ВРШЦА И ШК „НИКОЛА ТЕСЛА“

РЕНОВИРАН КРОВ НА ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ

 У  ШОСО „ ЈЕЛЕНА  ВАРЈАШКИ“  ОБЕЛЕЖЕН  МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

УЗ ДРУЖЕЊЕ И ПЕСМУ 

Пољопривредна школа „Вршац“ укључена је у ИПА 
пројекат прекограничне сарадње Србија-Мађарска  под 
називом “Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста 
и запошљавања у прекограничном региону - Агрино”. У 
оквиру пројекта, одржано је прво предавање за ученике 
вршачке Пољопривредне школе и овдашње повртаре, 
прошле среде. Предавачи су били стручњаци Института за 
ратарство и повртарство у Новом Саду.

Др Јанко Червенски, руководилац Одељења за 
повртарство Института за ратарство и повртарство у Новом 
Саду, упознао је присутне са главним смерницама пројекта 
Агрино.

-Покушаћемо да произвођаче усмеримо на правилно 
гајење поврћа у затвореном простору, у модерном 
пластенику где се температура, вода и остали климатски 
услови могу контролисати преко мобилног телефона, 
што је за младе људе идеално,  рекао је др Червенски. 
Указаћемо и на могућност да не гаје само монокултуру, 
већ да у току године произведу најмање 2-3 ратарске 
врсте, да остваре толико приноса у пластенику. Иде се и 
са циљем да се што мање користе пестициди, хемија, да 
се укључи више повртарских врста, формира квалитетан 
и здрав плодоред и да се добије на квалитету повртарских 
плодова. Земља не сме да буде запарложена, важно је 
да свих 12 месеци на њој нешто расте у интензивној 
повртарској производњи. 

У оквиру пројекта планирано је шест предавања, 
по једно месечно, која су намењена повртарима, 
али и ђацима Пољопривредних школа у Футогу, 

Руми и Вршцу које су укључене у пројекат. Теме ће 
бити актуелне и атрактивне за повртаре.

-У оквиру овог пројекта Пољопривредна школа „Вршац“ 
добиће један од најсавременијих пластеника који се могу 
видети у нашој земљи, тзв. „паметан“ пластеник, каже Срђан 
Клиска, директор Пољопривредне школе „Вршац“. Сви 
параметри везани за биљке у пластенику могу се, у сваком 
тренутку, очитати на „паметном“ телефону, рачунару, где 
год да сте. То се уклапа у визију наше школе - да иде испред 

пољопривредних произвођача, да им показује нешто 
ново што они немају код својих кућа. На тај начин тежиће 
ка квалитетнијој и савременијој производњи. Мислим да 
то треба бити циљ нашег образовања и Пољопривредне 
школе како би се ученицима - будућим произвођачима 
показали најсавременији светски трендови.

„Паметни“ пластеник требало би да буде постављен 
крајем фебруара у Пољопривредној школи „Вршац“ када ће 
бити засађене прве повртарске културе. За сада су у плану 
парадајз, паприка и краставац, а касније ће плодоред бити 
обогаћен уз савете стручњака Института за ратарство и 
повртарство у Новом Саду.

Према речима директора, Пољопривредна школа 
„Вршац“ има регистровано пољопривредно газдинство, 
а ускоро ће бити основана и ученичка задруга што 
ће допринети пласману производа ђака ове вршачке 
образовне установе.

Пројекат “Иновација пољопривреде за обезбеђивање 
раста и запошљавања у прекограничном региону - Агрино” 
траје двадесет месеци, тачније од 1. априла ове до 30. 
новембра 2019. Пројекат је вредан око 400.000 еура, од 
чега Европска унија учествује са 85 одсто бесповратних 
средстава. ИПА пројекат прекограничне сарадње 
Србија-Мађарска који се реализује под руководством 
Покрајине Војводине. Као један од партнера у пројекту, 
Пољопривредна школа „Вршац“ добиће око 100.000 евра - 
колико коштају „паметан“ пластеник и рачунарска опрема.

Ј.Е.

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ У ПРОЈЕКТУ „АГРИНО“

САВЕТИ СТРУЧЊАКА О ПОВРТАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

-Пројекат коштао око 6 милиона динара -  Покрајински секретаријат 
за образовање дао 4,7 милиона динара, Град Вршац око милион 
и 50.000, а Школа је обезбедила остатак од око 300.000 динара - 

Реконструисано око 1.900 квадрата кровног покривача -
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Како памтите своје детињство?
-Ја најбоље да не памтим своје детињство, 

врло тешко, мучно, проблематично, некако сам 
то избрисао из сећања. Почео сам, практично, 
да живим после 20. године, све остало најбоље 
би било да се заборави. Рођен сам 1948. у војном 
насељу у околини Приштине. Отац ми је био 
војно лице. Мајка је била верник православац, 
пријавила ме је у цркви и та је крштеница била 
пренета у другу цркву у околини Обреновца. 
Моја мајка Милка је заслужна за то што сам у 
животу нашао добар пут, постао успешан човек. 
Носим је у најлепшој успомени.

Како се Вршац нашао на Вашем животном 
путу?

-Овде сам дошао 1970. Радио сам да бих могао 
да студирам, у Пољопривредном комбинату 
Београд (ПКБ), у радној јединици трактори и 
комбајни. Био сам тракториста и комбајнер и 
први пут сам дошао у Вршац да радим, јер је ово 
подручје било интегрисано у ПКБ. Упознао сам 
овде друштво и по одслужењу војске у Словенији 
(1973) дошао сам у Вршац и почео овде да 
живим. Имао сам стални боравак и запослење, 
агроном у бившој Земљорадничкој задрузи 
Вршац, трансформисаној у Пољопривредно 
добро Панонија, касније део АгроВршца.

Како сте и где стицали образовање?
-Завршио сам 15. Београдску гимназију 

и постао редовни студент Пољопривредног 
факултета Универзитета у Београду, смер 
ратарство. Није било лако, радио сам као 
студент, мајка ми је много помогла, увек се нашла 
ту кад ми је то требало. Интересантно је да сам 
на 3. години проглашен за најбољег студента 
Факултета, као једини који је 3. годину уписао 
без иједног пренетог испита. Било је студената 
са већим просеком, али са мање положених 
испита. Ја нисам јурио просек, важно ми је било 
да положим што више испита. Те исте године 
изабран сам и за студента продекана, на тајним 
изборима, са више кандидата, убедљиво. 

-По завршетку факултета, одмах сам 
уписао постдипломске студије на физиологији 
биљака и агрохемији и магистрирам за 3 
године, уз рад и огледе на терену Југоисточног 
Баната. Панонија је, у то време, била угледно 
и огледно пољопривредно предузеће где 
су долазили студенти са београдског и 
новосадског факултета на вежбе. Имали смо 
стручну сарадњу са бројним институтима из 
земље и иностранства по питању коришћења 
механизације, а са професорима факултета 
радио сам на науци и теорији од практичног 
значаја за пољопривредну производњу у 
посебним агроеколошким условима као што је 
Банат. 

Докторирао сам, први пут, 1980. на теми из 
физиологије биља и агрохемије, али ту се ради 
о субспецијалностима везано и за технологију, 
квалитет, утицај агроеколошких услова на 
развој усева, принос и квалитет производа. 
У дисертацији сам чак анализирао садржај 
есенцијалних аминокиселина. 

Имам још једну докторску диплому, 

како у шали кажем „изгубљену у преводу“. У 
признању је скоро 30 година. Докторирао 
сам на међународним студијама и тражио сам 
нострификацију, која је одлагана више пута из 
чудних разлога - те нема марксизма у студијама, 
а и шта ће ми још једна докторска диплома. То 
су међународне студије одржане у више места: 
Барију, Риму, Милану, Лиону, Паризу и Женеви. 
Кроз све се провлачила основна тема економија 
почев од планирања, буџета, финансијске 
анализе са нагласком  на политичку економију, 
на реалну економију у односу на договорну 
која је тада била доминантна у Југославији и 
Србији. Дисертација је суштински брањена 
свуда, од института до института, а у Женеви 
ми је уручена докторска диплома 1985. Од 
52 полазника, по успеху и оценама свих тих 
факултета и института, био сам трећи успешни 
полазник. И 30 година чекам да ми се овде 
нострификује та диплома. 

Где сте све били запослени?
-Од 1973. до 1986. радио сам у АгроВршцу 

у разним структурама. Врло брзо сам 
напредовао, са 2 године радног стажа био сам 
заменик директора за производњу, а касније 
сам био заменик директора АгроВршца. После 
сам прешао у Соја протеин Бечеј. Био сам њихов 
представник и стручни и научни сарадник у 
земљи и иностранству. Од 1991. радим као 
неко ко се приватно бави науком. Имам статус 
научника, професора Универзитета. Мој избор 
за професора Универзитета као самосталног 
научног сарадника саветника, у рангу редовног 
професора, формално ми служи као препорука, 
а радим по уговору, како са Универзитетом, тако 
и приватно овде и у иностранству. 

-Моје специјалности су примарна ратарска и 

биљна производња у свим деловима света, могу 
да организујем рецимо производњу пшенице 
или кукуруза у условима Балкана, Латинске 
Америке, Африке. Ту су још и екологија и 
агроекологија, производња здраве, безбедне 
хране где сам рангиран као светски стручњак 
1. ранга. Бавим се и здравом и спортском 
исхраном.  Све је то прожето економијом од 
организације, руковођења, буџета, финансијске 
анализе. Дуго времена сам у Вршцу био први 
и једини доктор наука. Имам 250 објављених 
научних радова у земљи и иностранству и 420 
судских супервештачења која сам радио за 
факултете у Београду и Новом Саду и бројне 
институте. Врло сам задовољан јер ни један од 
мојих налаза није оспорен. 

-У пензији сам 5 година, радим као волинтер 
за бројне хуманитарне и спортске организације. 
Добровољни сам давалац крви 33 пута. 

Били сте активни и  на политичкој сцени. 
Када и како?

-Имам успешну политичку биографију. 
Био сам у мандатима више од 20 година у 
свим скупштинама, као једини Вршчанин, 
највећи број пута сам биран по старом 
већинском изборном систему - на образ, углед, 
ауторитет. Имам 2 мандата у Скупштини СР 
Југославије, 2 у Народној скупштини Републике 

Србије, један у Скупштини АП Војводине и 
3 пута сам биран за одборника Скупштине 
општине Вршац. Интересантно је да сам 
једно време имао троструки мандат - био сам 
истовремено савезни и републички посланик 
и општински одборник. Једно време био сам 
шеф парламентарне делегације Скупштине 
СРЈ и Народне скупштине Србије и имао сам 
прилику да упознам Ле Пена, Жириновског, 
Дорис Пак... Предводио сам делегације које су 
званично примане у Грчкој, Мађарској, Русији, 
Бугарској, Чешкој, Словачкој... Занимљиво је 
да имам статус трајног, доживотног народног 

посланика, имам и легитимацију. И у редовном 
избору за народног посланика одрекао сам се 
одборничке плате, додатака, паушала. Остао 
сам доследан себи, и даље настојим да останем 
народни посланик који ради волонтерски, без 
надокнаде, из људских и хуманих побуда за 
добре људе, структуре и спортске организације. 

Спорт је одувек био важан у Вашем 
животу. Који су то спортови били и остали 
актуелни?

-Моја спортска биографија је лепа, али 
није значајна, јер ја сам био и остао аматер 

ДР РАДОМИР РАША ПОПОВИЋ, ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕТА У ПЕНЗИЈИ:

ЧОВЕК ТРЕБА ДА БУДЕ СКРОМАН, УМЕРЕН И 
ОДМЕРЕН У СВЕМУРадомир Поповић, Вршчанима познатији под надимком Раша, 

дошао је у Вршац 1970. године. Имао је скроман, али врло 
успешан живот. Постао је доктор наука, универзитетски 

професор, 20 година је седео у посланичким и одборничким 
клупама. Спорт је био незаобилазан у његовом животу од младих 
дана до данас. За себе каже да је спортиста аматер који је остао 
веран атлетици. Као ветеран и старији ветеран остварио је 
лепе резултате на бројним такмичењима почев од Београдског 
маратона на коме је редован учесник.
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рекреативац са нешто мало такмичарских 
амбиција који је 60 година у спорту. Спорт треба 
практиковати и пропагирати. То су моја два 
основна мотива. У младости сам се, мање - више, 
бавио скоро свим спортовима од фудбала, 
кошарке, ватерпола, тениса, атлетике... Данас 
се бавим највише атлетиком, не само класично 
трчање, већ и неке вежбе снаге. Први пут сам 
се такмичио на војничком атлетском првенству, 
у вишебоју, у Словенији, 1972. Освојио сам 1. 
место у атлетском и војничком вишебоју. Од 
3. Београдског маратона почео сам редовно 
да учествујем (изостао сам само са 2), трчао 
сам 28 пута. Иначе, имам истрчана 3 маратона, 
200 полумаратона и 152 тзв. мале трке. У драге 
успехе могу да сврстам то што сам 2 пута био 
у првих 100 на Београдском полумаратону, 
једном у првих 50 у Београдском маратону, 
првак Србије на Отвореном првенству старијих 
ветерана на 3.000 м и 5.000 м, друго место на 
Отвореном првенству Србије у полумаратону 
за старије ветеране у Београду прошле године. 
Ове године сам био првак на 30 км за старије 

ветеране, иначе, учествовао сам 4 пута - три 
пута сам био први и једном други. Прошле 
године сам био најбољи ветеран у трци на 
Авалски торањ, једној од најтежих трка тог типа.

-По Удружењу атлетских ветерана, делим 
7. и 8. место ветерана +65 за ову годину са 
бодовањем по стандарду Светске атлетске 
федерације ветерана. На једној трци Деда 
Мразова у Београду заузео сам 2. место у 
категорији деда Деда Мразова. Играо сам 
ватерполо у Партизану годину дана, одиграо 
6 првенствених и куп утакмица и 10-так 
ревијалних за репрезентацију београдског 
Универзитета. Четири године играо сам за КК 
Вршац, Јужнобанатску лигу, једне године био сам 
најуспешнијих кошгетер, 4 пута сам постигао 60 
кошева на утакмици. На отвореном првенству 
Београда у полумаратону освојио сам 3. место, 
2016. Ове године сам другопласирани на 
Београдском маратону у старосној категорији 
70 година, а на тркама на 10 км остварио сам 
време испод једног сата, што је, по Купер тесту, 
одличан резултат и за педесетогодишњаке. 

-Радио сам и као спортски радник. Био сам 
председник и менаџер КК Вршац (касније КК 
Хемофарм) који је изборио статус друголигаша, 
западна група. Задовољан сам јер мислим да 
сам био неко ко је битно допринео реформама 
спорта у Вршцу. Један сам од оснивача Атлетског 
клуба 1926.

-Био сам републички кошаркашки судија, 
савезни кошаркашки делегат за време СФРЈ 
и својевремено први и једини кандидат за 

председника Кошаркашког савеза Југославије, 
1986-87. Међутим, одустао сам од кандидатуре 
због обавеза на послу. 

Имате ли неки хоби?
-Имам - колекционарство у домену спортске 

опреме. Поседујем велики број спортских 
мајица од Београдског маратона, Новосадског, 
дресова разних тимова кошаркашких, 
фудбалских, тренерки... Покојни Цига Васојевић 
ме је упознао са неким људима, дошли су и 
откупили колекцију за велике, велике паре. 
Ја сам се, уствари, шалио да хоћу да продам, 
намерно сам ставио нереално високу цену, и 
онда сам дошао у ситуацију да морам да браним 
образ, да одржим реч. 

-Волим музику, све жанрове. Слушање 
музике ми је велики хоби. Играм и шах, али 
као љубитељ. Интересантно је да сам био међу 
тројицом Вршчана који су добро прошли пре 40 
годину када је у Вршцу била симултанка против 
руског велемајстора Макаричева, био је тренер 

Карпова. Поносан сам јер сам ремизирао. 
-Хоби ми је и скупљање лековитог биља у 

природи, за себе и пријатеље. То ми је и хоби и 
наука. 

Када сте основали породицу?
-Када сам дошао у Вршац, оженио сам 

се својом данашњом супругом Јованком, 
Панчевком, девојачко презиме јој је Бабић. 
Венчали смо се 1975. Имамо добар и леп брак 

и двојицу синова Бојана и Небојшу који су 
вредни и квалитетни људи светског ранга и на 
то сам поносан. Подарили су нам троје унучади. 
Најстарији Лука на јесен ће поћи у 1. разред, 
Страхиња има 4,5 године, а најмлађи Максим 2. 
Јованка и ја проводимо неко време у Београду 
да будемо од помоћи унуцима, а и због мојих 
тренутних активности. 

Шта је у животу важно?
-Имао сам прилику да упознам 

филозофију живљења разних народа, 
средина, почев од нас Балканаца, људи 
у Африци, Азији, разних вероисповести. 
Себи сам сугерисао и трудим се да живим 
и будем умерен, одмерен у свему, од 
рада, бављења спортом до свих осталих 
животних активности. Да све то буде у 
неким умерено одмереним оквирима. 

-Православац сам по вероисповести. 

Драга су ми признања од патријарха 
Германа и Павла и архиепископа Фасуласа 
из Грчке православне цркве када сам, као 
народни посланик, био шеф делегације 
на 1. Конгресу православних земаља, 
одржаном у Грчкој, у Ормилији, 1993. 
године. Био сам њихов гост, тако су ме 
угостили да су ми омогућили боравак 
на Светој Гори. Посебно ми је драга 
успомена од грчког архиепископа - врло 
вредна икона Богородице Тројеручице са 
посветом. 

-Човек треба да буде скроман. Томе ме је 
и моја мајка учила: „У добром се не понеси, 
а у проблемима се не понизи!“.

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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Клуб лечених алкохоличара „Вршачка кула“ 
расписао је литерарни конкурс на тему „Гласам 
за здрав живот без алкохола“ за вршачке ђаке, 
а ауторима најуспешнијих радова свечано су 
уручена признања у просторијама МЗ „Паја 
Јовановић“, 30. новембра. У име Града Вршца, 
свечаности је присуствовала чланица Градског 
већа Татјана Николић.

-На конкурс су пристигла 54 литерарна 
рада што је највише до сада и то је најлепши 
рођендански поклон за наш Клуб, који ове 
године обележава 40. рођендан, рекао је 
Драган Ристановић, председник Клуба лечених 
алкохоличара „Вршачка кула“, захваливши 
се учесницима конкурса, као и свима који су 
помогли реализацију. 

Татјана Николић, чланица Градског већа 
за здравство и социјална питања, похвалила 
је активности Клуба лечених алкохоличара 
„Вршачка кула“ које указују на велики проблем 
нашег друштва - алкохолизам.

-Студија, која се спроводила на нивоу Европе 
у којој сам и сама учествоваала, показала је да 
је Војводина била међу водећим по употреби 
алкохола код ученика, око 30 одсто, затим је 
следио Београд са 25, подсетила је Николићева. 
Бар једном је алкохол конзумирало 89 одсто 
ученика, а девојчице 83. Свака чашица носи 
ризик за собом. Треба да се определимо за здрав 
начин живота и одговорно друштвено понашање 
како то не би произвело неке друге нежељене 
последице, а првенствено оне које угрожавају 

наше здравље. 
Николићева је позвала ученике да се укључе у 

све кампање које организују њихове школе и Град 
Вршац у циљу очувања доброг здравља, а локална 
самоуправа пружиће максималну подршку.

Др Јован Јовановић, психијатар у Специјалној 
болници за психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“ и терапеут у Клубу лечених 
алкохоличара „Вршачка кула“, нагласио је да је 
проблематика алкохолизма веома изражена 

у нашој земљи и да је значајно овакво учешће 
младих у борби против ове болести зависности.

Награде је најбољим ауторима уручио Жељко 
Чикара, члан жирија, а председница жирија 
Мирослава Кућанчанин је оценила радове као 
врло квалитетне и казала да су сви учесници 
победници конкурса. У име Удружења љубитеља 
књижевности, ликовне уметности и дизајна 
„Леонардо“, Кућанчанин је уручила најуспешнијим 
ђацима књиге на дар. 

Додељене су 3 прве, 3 друге и 4 треће награде 
за литерарне радове. Прво место деле Анђела 
Стаменковић, Јана Јовичин, обе из ОШ „Младост“, 
и Анђела Тасић из Гудурице. Ученици су прочитали 
своје радове, а присутни су их наградили бурним 
аплаузом. 

Уз литерарни, Клуб лечених алкохоличара 
„Вршачка кула“ расписао је и ликовни конкурс 
на исту тему. Жири је одабрао најбоље радове, а 
њихови аутори су награђени.

Ј.Е.

Клуб лечених алкохоличара „Вршачка кула“ 

КЛУБ ЛЕЧЕНИХ АЛКОХОЛИЧАРА „ВРШАЧКА КУЛА“ ОРГАНИЗОВАО КОНКУРС ЗА ВРШАЧКЕ ЂАКЕ

ГЛАСАМ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ БЕЗ АЛКОХОЛА 
У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ ПРИКАЗАН ФИЛМ 

„ХОДАЈУЋИ 
СВЕТОМ ГОРОМ“ 

Прошле среде Удружење 
„Тачка сусретања“ приредило је 
вече посвећено несвакидашњем 
ходочашћу по Светој Гори, 
документарни филм под називом 
„Ходајући Светом Гором“ и разговор. 
Учесници вечери били су Предраг 
Филипов, аутор филма, Бранислав 
Ровчанин, члан Планинарско-
еколошког друштва „Соко“ и 
модераторка Станислава Плећаш, 
професорка књижевности. 

Филм „Ходајући Светом Гором“ 
прати седморицу планинара из 
Планинарско-еколошког клуба „Соко“ 
који су имали жељу да се попну на 
планину Атос и ходајући стигну до 
манастира Хиландар. 

Према речима учесника, сама идеја 
да крену на овакав пут постојала је 

неколико година, а претходила су јој 
пешачења од Панчева до Острога, 
дуго 23 дана, и пешачење од Раче до 
Острога. 

Планинарско-еколошки клуб 
„Соко“ из Панчева, основан је 2005. 
године, са циљем да промовише 
природне и културне потенцијале 
наше земље, као и да планинарење и 
природу приближи што већем броју 
људи а првенствено деци и младима. 
У оквиру клуба постоје секције за рад 
са децом, младима, спортско пењање, 
високогорство, рафтинг, маркирање 
стаза, екологију... На акцијама је 
до сада учествовало преко 15.000 
учесника, а организовано је преко 350 
акција, бројни кампови, такмичења у 
спортском пењању... 

Предраг Филипов више од 25 година 
ради у националним телевизијама. 
Аутор је више документарних филмова 
и емисија. Као власник и продуцент 
ТВ продукције „ФИЛМИН3”, аутор је 
емисије „АТАР013”, која промовише 
туризам, природне потенцијале и 
културно наслеђе Јужног Баната и 
успешно се емитује већ две године. 
Као љубитељ природе, члан је 
планинарско-еколошког клуба „Соко“. 

Ловачка удружења „Фазан“ из Вршца и 
„Јасеница-Југ“ из Смедеревске Паланке -  секција 
Ратаре прославили су 40 година побратимства. 
Тим поводом ловци чланови вршачког „Фазана“ 
угостили су, протеклог викенда, своје колеге - 
побратиме из Ратара. 

Свечани дочек гостију организован је у суботу, 
у раним јутарњим часовима у Потпорњу, а потом су 
их домаћини повели у целодневни лов на фазана, 
дивљу свињу и штеточине лисицу и шакала. Лов 
је организован у атарима села Потпорањ и Ватин, 
којима газдује Ловачко удружење „Фазан“ Вршац. 

Након лепог дружења у природи, сусрет 
два побратимска удружења наставио се у Дому 
културе у Потпорњу, уз традиционални ловачки 
гулаш и музику. Након ручка, Мирољуб Матић, 
председник Ловачког удружења „Фазан“ Вршац, 
доделио је захвалнице председнику удружења из 
Ратара Јовану Трипковић. Признања су добили и 
најзаслужнији ловци вршачког удружења који су 

се посебно истакли и дали  допринос у току ове 
године.

Постхумно су одликовани председници оба 
удружења Рајко Вулетић из Вршца и Драгиша 
Старчевић из Ратара, који су пре 40 година 
потписали повељу о братимљењу два удружења. 

У оквиру обележавања овог јубилеја, ловци 
из Вршца боравили су у гостима у Ратарима, 
пре три седмице. Иначе,  сусрети удружења 

традиционално се организују два пута годишње 
у току јесени, у време трајања сезоне лова на 
фазана. 

На крају пријатно проведеног дана, гости 
су кренули на пут задовољни гостопримством 
побратима који су се потрудили, као и увек, да их 
срдачно дочекају и угосте.

Ј.Е.

ЛОВАЧКА УДРУЖЕЊА ПРОСЛАВИЛA ЈУБИЛЕЈ

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ПОБРАТИМСТВА ВРШЦА И РАТАРА

Данас и сутра (петак 7. и субота 
8. децембар) на неколико локација у 
граду организује се још једно зимско 
Циркулирање. Организатори поручују 
да ће и овај фестивал уз уметност, 
музику и забаву, унети топлину и 
радост у предстојеће зимске дане. 

У петак ће од 10 до 13:30 у 
Центру Миленијум, у локалној 
канцеларији СтартИт центра бити 
одржана менторска радионица 
и оријентационо такмичење, као 
и промоција достигнућа ученика 
средњих школа. Свечано отварање 
фестивала заказано је за 14 
часова у Дому војске, где ће се 
представити Регионални центар 

за таленте „Михајло Пупин“ из 
Панчева и Музичка школа „Јосиф 
Маринковић“ из Вршца. Биће 
приказана колективна изложба 
„Банат – европски центар културе – 
у сусрет 2021. години“, фото изложба 
„Моја словачка прича“ аутора Петра 
Дешића и самостална изложба 
Бојана Завишина. У 19 часова у 
Градској библиотеци представиће 
се Књижевна општина Вршац и 
песник Стефан Кирилов. У вечерњим 
сатима у Дому војске заказан је 
програм „Интерактивни приступ 
конзумирању уметности – музика и 
уметничке поставке“, док ће у клубу 
„Чађава фуруна“ бити одржана 

рок свирка „Два сата квалитетног 
програма“, а у бару „Колиба“ 
вече електронске музике где ће 
наступити неколико ди-џејева. 

У суботу од 10 до 11:30 у Дому 
војске се одржава радионица за децу 
„Мој чаробан свет – Новогодишњи 
украси“, а свирке и ди-џеј наступи 

у току вечери одржаваће се у Дому 
војске, Клубу екстремних спортова 
„Изазов“ и „Колиби“. 

Т.С. 

ИЗЛОЖБЕ, РАДИОНИЦЕ И КЊИЖЕВНЕ ПРОМОЦИЈЕ У ВРШЦУ 

ЗИМСКО ЦИРКУЛИРАЊЕ 
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Како је Паја Јовановић 

својим триптихоном направио 
дугометражни филм од три кадра 
и у три слике? Да би се садржај ове 
слике испио како треба потребно је 
посматрати десетинама минута, а 
не тек један ноншалантан поглед и 
мисао - информисао сам се.

На лицима  људи Триптихона 
нема грча, сумње, ни 
егзалтираности, нема симболике 
класне, ни социјалне свести чак ни 
националног савета или некакве 
филозофске сумње. Једноставно 
Вршац је био кошница у којој су све 
пчеле имале посла.

Због тог недостатка колективне 
социјалне свести ова слика није 
била употребљива у неким прошлим 
временима. Као глорификација 
грађанских вредности, 
неподлезања манипулацији и 
ванвременског става о гледању 
својих послова, овакви призори 
нису употребљиви ни за једну власт 
која од људи тражи послушност и 
употребљивост.

Бајковитост Триптихона 
постајаће временом све већа 
како будућност буде показала 
право лице које ће изненадити и 
раднике и власнике средстава рада. 

Капиталисти ће имати све више, 
производиће све више, а радника 
ће бити све мање и моћи ће да 
купе све мање. А онда, будућност 
коју су подмазали генијална 

агилност капитала и беспоговорна 
послушност и апатија радника 
изненадиће све. Капиталиста 
ће бити власник бесмисленог 
капитала, а радници власници 

радног потенцијала без употребе, са 
једним јединим преосталим правом 
да још увек буду људска бића.

Да ли ће се овога пута Марксова 
идеја остварити без крви, а 

пасторални призор Триптихона 
бити застава која ће се поново 
завијорити у будућности?

Право на власништво је право 
на страст и док страст стицања 
прогресивно расте, страст 
опстајања у контексту грађанских 
вредности  буквално се топи.

Паја Јовановић је пре стотинак 
година трпео оптужбе и наставио 
да улепшава стварност. Од тренутка 
кад је опција у уметности ружног 
победила , слика као огледало 
које поправља мој лик и карактер 
нестаје, а она у којој видим себе 
горег него што јесам, ми не треба. 
Искуство слике нестаје, а са мном 
и страст, коју буди права генеричка 
уметност.

Постмодерна је сажвакала све 
вертикале вредносних судова, 
учинила да је све могуће и 
прихватљиво и довела дух до стања 
ентропије- најниже и безопасне 
менталне енергије употребљивог 
човека.

Паја Јовановић је пре век и по 
човека, ломљеног усудом историје, 
јачао и храбрио. 

Да ли би то могао и данас?
Томислав Сухецки

Жарко Зрењанин је рођен  11. септембра 
у селу Избиште код Вршца. Основну школу 
завршио је у Вршцу. Гимназију je похађаo у 
Вршцу, Белој Цркви и Сегедину. Учитељску 
школу завршио је у Сомбору, 1923. године. 
Због, за власт неприхватљивих идеја, после 
дипломирања, од 1923. до 1926. године, ради 
као учитељ у селу Канатларци код Прилепа. Село 
је насељено претежно турским становништвом 
и за ту прилику научио је турски језик (говорио 
је и писао  немачки, мађарски, румунски и 
турски). За кратко време оставио је дубок 
траг, као племенити васпитач, заувек упамћен 
добрим сећањем  ученика којима је предавао, 
али и васпитавао и лечио. Његово пријатељство 
и сарадња са турским хоџом памти се до 
данашњих дана. Због напредних идеја, хапшен 
је неколико пута и ослобађан након протеста 
родитеља Жаркових ученика. Због тога бива 
премештен у родно Избиштe. Поред редовног 
посла учитеља, у околним местима, неуморно je 
радиo на организовању читаоница, библиотека, 
културно - уметничких и ватрогасних  друштава, 
земљорадничких задруга, на описмењавању 
неписмених ван школе. Оснoвao je Народни 
универзитет  и  за предаваче  доводиo угледне 
професоре Београдског универзитета. Писао 
је за просветне и педагошке часописе. Више 
година био је председник Учитељског друштва 
белоцркванског среза.

Члан КПЈ постао је 1927.године, када 
је основао и прву партијску ћелију у 
Избишту. У својој кући организовао је малу 
илегалну,штампарију у којој, фебруара 1933, 

штампа први број листа “Лењинист” (изашло је 
три броја) у коме у  ауторском тексту најављује 
опасност од фашизма по цивилизацију и 

упозорава на нужност борбе против тог зла. 
Уводнике и већину чланака, писао је сам.

Године 1934. односно 1935. на делу 
је диктатура краља Александра,  суров 

и репресиван режим, када су политички 
противници хапшени, пребијани, убијани и 
масакрирани у затворима. 

Штампарију је открила полиција и тада је 
Зрењанин осуђен, од Суда за заштиту државе, 
на три године робије, коју је издржао у Сремској 
Митровици и Лепоглави, уз Мошу Пијаде и Ивана 
Милутиновића. Зрењанин се и ту борио за права 
политичких осуђеника, покрећући штрајкове 
глађу и друге видове протеста.

Из затвора је пуштен априла 1936. и дочекан 
од великог броја грађана Вршца, Уљме, Избишта 
и околних села, у време кад се то није смело. 
Долазак у Вршац му је забрањен, а за место 
боравка одређено му је село Избиште, како би 
га лакше држали под контролом. До избијања 
рата 1941. године, хапшен је пет пута и мучен у 
затворима у Петровграду, београдској Главњачи 
и на Ади Циганлији.

Жарко Зрењанин је био просветитељ, 
васпитач, борац за достајанство човека, за 
сељачка, радничка и права образованих људи, 
за Војводину у оквиру Србије и Југославије, за 
једнакост у правима и једнаке шансе за све.

Предводник је антифашистичког корпуса 
Војводине и симбол отпора нацизму. Слободу је 
сматрао највећим благом. Томе је посветио своје 
биће, борио се за слободу и за њу дао свој живот.

Да није било те борбе, те партизанске борбе и 
победе родољуба, данас не би било ни нас, нити 
било каквих права, јер су нам фашизам и нацизам 
наменили улогу робова у нестајању. Жарко 
Зрењанин је пример и узор свим генерацијама.  

Његово дело је часно и неокаљано. 
Ученик и саборац Жарка Зрењанина је и 

млади скојевац Васко Попа и  сам неко време 
утамничен  у злогласном  Шпилеровом  логору 
у Бечкереку, посветио је песму свом “црвеном 
учитељу”.

Износећи чињенице о историјском 
доприносу Жарка Зрењанина народу Србије, а 
поводом настојања појединаца и новонасталих 
удружења грађана за промену имена града 
Зрењанина поручујујемо: „Онај ко нема шта да 
понуди у садашњости и ко не може да понуди 
бољу будућност, увек ће фалсификатима 
историје нудити бољу прошлост.“ 

СУБНОР ВРШАЦ
Драгољуб Ђорђевић

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ (2)

ЖАРКО ЗРЕЊАНИН, ХЕРОЈ  КОЈИ НЕ УМИРЕ!

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (10)

ТРИПТИХОН И ОВО ВРЕМЕ

Васко Попа, из књиге“ЖИВО МЕСО“: 

НЕПРЕКИНУТА НАСТАВА
Црвеног учу Жарка Зрењанина
Убили су кукасти над-људи
Обични наши људи се заклињу
Да га и даље виђају
На преврнутом возу пуном убица
У запаљеном житном пољу
Усред Вршца опкољеног псима
Ми његови ђаци
Једини знамо шта је по среди
Не водећи рачуна о над-законима
Уступамо му рад свог срца
И своје оружје

Кроз јединствену Земљу будућности, 
како је гласила тема овогодишњег 
Фестивала науке, током четири дана на 
Београдском сајму прошло је више од 

30 000 посетилаца из целе Србије и региона!
Највећа научна забава у овом делу 

Европе, која је окупила више од 60 научних 
и образовних институција из Србије, са више 
од 6000 изведених експеримената провела је 
посетиоце свих узраста кроз научне изазове, 
интерактивне поставке и бројне авантуре из не 
тако далеке будућности. Са циљем да покаже 
како би требало да изгледа наша планета у 
будућности, Фестивал науке ове године је кроз 
Хале 3, 3А и Халу 5 открио посетиоцима и шта 
би свако од нас може да уради да се то оствари. 

 Посетиоце који су се упустили у путовање 
у Земљу будућности дочекало је преко 700 
научника и научних демонстратора спремних 
да својим знањем и умећем направе што лепше, 
зеленије и безбедније место за живот. 

Најмлађи посетиоци уживали су у 
експлозивним експериментима, научним 
причама и изумима који пркосе границама 
физике. Уз смех, аплауз и усклике испратили су 
више од десет научних трупа из САД и Европе 
који су наступали на Научно-фантастичној 
бини. Они старији изучавали су како ће 

изгледати превозна средства будућности, 
које ће енергенте користити и у каквим ће 
домовима живети.  Сви заједно могли су да се 
играју на великом научном игралишту, на коме 
су уз помоћ рециклаже нови живот добиле 
старе справе за вежбање. Кроз животињско 
царство водиле су их мале шумске животиње, 
били су у прилици да сазнају и прегршт 
савета о преживљавању у дивљини, а основе 
неуронаука савладали су уз помоћ оригиналних 
уради сам уређаја.  

Први пут ове године Фестивал науке 
представио је генерацију почасних Амбасадора 
науке, основаца и средњошколаца из свих 
крајева земље чији су оригинални изуми и 
научне авантуре одушевили посетиоце зоне 
Експертинејџера. Њихова мисија наредних 
годину дана биће да преносе како знање, тако 
и љубав према науци вршњацима у својим 
градовима, ширећи даље искуства стечена 
током рада на фестивалу.  

2. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ: ЗЕМЉУ БУДУЋНОСТИ 
ОБИШЛО ВИШЕ ОД 30 000 ПОСЕТИЛАЦА
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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

Прошле среде Градску библиотеку 
у Вршцу посетио је „Караван 
фантастике“. Реч је о пројекту 
удружења три млада аутора, 
савремена српска романописца, 
који сопственом иницијативом желе 
да поделе са друштвом занемарене 
вредности. 

Основан у децембру 2017. године 
од стране младих писаца фантастике: 
Немање Јованова, Срђана Томића 
и Душка Благојевића, „Караван 
фантастике“ путује по Србији и 
региону, тражећи један сасвим 
другачији приступ популаризацији 
књижевности и дијалога са публиком. 
Свој пут је започео крајем године 
у Београду у централној градској 
књижари Плато, и после Голупца, 
Кучева, Новог Сада, Трстеника, 
Костолца и Бања Луке стигао је и у 
Вршац. 

Посетом градовима региона, 
центрима културе, библиотекама и 
свим местима на којима се састају 
љубитељи књига, кроз дружење, 
трибине и промовисање сопственог 
рада и искуства, ови млади аутори 
покушавају да подсете све да је 
књижевна традиција на нашим 
просторима снажнија него што се 
данас мисли. 

У уторак је у Народном 
позоришту „Стерија“ 
премијерно одиграна 
представа сцене на 
румунском језику 
„Адолесцент из прдекане са 
осећањима за једнократну 
употребу“, по тексту Мирче 
Јонескуа и у режији Јулијана 
Урсулескуа. 

- Ја и четворо глумаца 
којима се дивим и који су 
били моја породица месец 
дана колико смо радили, 
остварили смо представу 
која поставља доста питања 

а не нуди одговоре – каже 
редитељ Јулијан Урсулеску и 
додаје: 

- Тужна, меланхолична, 
сурова, понегде комична 
прича, у првом реду 
усидрена је у реалност. У 
сукцесивним флеш бековима 
адолесцента који нема везе, 
откривамо два света потпуно 
опречна. Свет Директора, 
писца полицијских романа, 
новопеченог богаташа Гуцуа, 
једног од шефова највеће 
партије који јасно и гласно 
каже да „без политичке 

подршке у овој земљи си 
нико и ништа“ и свет јадног 
полицајца кога насанкају 
мафијаши на власти, који 
у животу није ушао у 
позориште и нимало не жали 
због тога. Са друге стране 
имамо свет тврдоглаве 
новинарке (бивше „Битанге 
са тринаестог спрата“) која 
хоће да открије „Закаснеле 
Истине“ и свет двоје младих 
који воле из свег срца, 
који подупиру небо својим 
челом, два алхемичара душе, 

пресрећни у свом комбију, не 
ламборџинију. 

У представи која је иначе 
праизведба овог текста, 
играју Јонел Куђија, Моника 
Болдовина Бугле, као и 
млади глумци Марибел Попа 
и Марина Валерија Журка, 
који се први пут појављују на 
вршачкој сцени. 

- Ове године прослављамо 
15 година постојања сцене 
на румунском језику, 
што је важно неговати и 
наглашавати јер смо ми 

једино позориште у Србији 
које има сцену на румунском 
језику и једно од ретких које 
гаји двојезичност – истакла 
је Марина Лазаревић, 
директорка НП „Стерија“. 

У уторак, пре премијере, 
у НП „Стерија“ одржана је и 
промоција књиге „Две драме“, 
аутора Мирче Јонескуа, 
писца текста „Адолесцент из 
прдекане са осећањима за 
једнократну употребу“. 

Т.С. 

НОВА ПРЕДСТАВА У НП „СТЕРИЈА“ 

ОДИГРАНА ПРЕМИЈЕРА НА СЦЕНИ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ 

ПРОМОЦИЈА КЊИЖЕВНЕ ТРАДИЦИЈЕ 

„КАРАВАН ФАНТАСТИКЕ“ ПОСЕТИО ВРШАЦ 
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Удружење музичара Вршца „Сакс“ 
и Центар Миленијум, у сарадњи са 
ПГП РТС-ом и фестивалом „Бунт“, 
под покровитељством Града Вршца, 
организовали су шести фестивал 
ауторских бендова TOWER ROCK 
FEST од 22. до 24. новембра. Током 
три фестивалске вечери, у Студију 
вршачког Центра Миленијум 
наступило је 13 бендова који су, том 
приликом, концертно представили 
свој ауторски и извођачки 
потенцијал. 

На, до сада најамбициозније 
организованом издању TOWER 
ROCK FEST-а, током три вечери, на 
сцени су се представили састави 
различитог стилског усмерења из 
неколико српских градова. Оно што 
је заједничко за све бендове који 
су учествовали у овогодишњем 
програму, јесте висок ниво 
усвираности и сценског наступа 
те завидна енергија и квалитет 
презентованог материјала. 

Прве вечери, у четвртак 22. 
новембра, програм је отворио 
панчевачки састав ЗНОЈ, квинтет 
који у постави, поред стандардне 
поставке инструмената, има и 
ди-џеја. Њихов алтер-рок израз 
базиран је на моћним рифовима 
који кореспондира са рок звуком 
80-тих и 90-тих, енергичан и бучан, 
представио нам је бенд у одличном 
издању. На свирку панчевачких 
алтернативаца надовезао се 
србобрански трио ACIDFATHER који 
је понудио своју верзију слаџ-метала 
са примесама гранџа и стонер рока 
и отпрашио свој сет готово у једном 
даху. Жанровска различитост прве 
вечери фестивала, настављена је 
одличним и надасве енергичним 
наступом младе крушевачке 
тројке КЕНИ НИЈЕ МРТАВ чија је 
рафална паљба брзих и мелодичних 
панк нумера присутне додатно 
продрмала. Ако су претходна 
три бенда свој израз базирали на 
жестоким гитарама, београдска 
постава ДРАМ је предвођена 
мултиталентованим Стефаном 
Аћимовићем комбинацијом блу-
ајд соула, попа и америчког рутс 
рока открила изузетне свирачко-
ауторске квалитете којима поручују 
да се од њих са разлогом може 
очекивати доста успеха на домаћем 
и регионалном музичком тржишту. 
Вече је затворила београдска 
инди-рок постава THE FILTERS, 

која иза себе има објављен ЕП 
са четири нумере у продукцији 
Уроша Милкића (Threesome) и који 
представља прву фазу у њиховом 
стваралаштву. THE FILTERS су млад 
састав пред којим је свакако још 
доста напорног и преданог рада ка 
достизању шире прихваћености али 
и неопходан адекватан замајац који 
ће их додатно мотивисати на нова 
креативна прегнућa. 

Друге вечери, у петак 23. 
новембра, свирали су најпре 
SICKTER из Неготина, алтернативна 
рок тројка која се жанровски труди 
да буде неодређена, па се у њиховој 
музици могу наћи различити 
утицаји. Жесток и енергичан наступ 
био је и више него коректан а бину 
су препустили правој концертној 
атракцији, ол-грл бенду НЕМЕСИС 
из Београда, једином женском 
мелодик дет метал бенду у Србији. 
До сада, објавиле су неколико 
спотова за своје ауторске нумере 
са промо ЕП-ја, а у плану им је да 
почетком наредне године објаве 
албум. Девојке инспирацију за 
текстове налазе у проблемима 21. 
века, као што су капитализам и 
глобализација, али и у филозофским 
темама а (и) овим наступом успевају 
да докажу и покажу да и девојке 
умеју да свирају жестоку и брзу 
музику. Још један бенд из Неготина 
свирао је ове вечери, то су HURLEUR 
који су, поред учешћа на великим 
регионалним фестивалима, 2015. 
свирали и на 3. TOWER ROCK FESTU. 
На своју музику гледају врло 
озбиљно и кроз њу искрено описују 
оно што им се дешава и кроз шта 
пролазе као млади у данашњем 
(не)времену. Својим песмама труде 
се да у времену маски и мрачног 
шаренила, слушаоце подстакну 
и мотивишу да размисле својом 
главом и без страха покажу своја 
осећања, слабости, као и своју најјачу 
страну. Бенд иза себе има објављен 
демо албум „CAI!“ који је избачен 
као самиздат 2015. године, док је 
крајем 2017. изашао њихов првенац 
под називом „Ја!“ (РнР Рекордс). 
Кратким али ефектним наступом, 
вече је затворио „домаћи“ фаворит, 
вршачки гитариста, композитор 
и певач АЛЕКСАНДАР ЈЕРКОВИЋ 
са својим бендом (за ову прилику 
наступио као трио). Комбинацијом 
ауторских инструменталних и 
вокално-инструменталних нумера, 

Јерковић је аудиторијуму (опет) 
показао своју изузетну свирачку 
технику, ауторски потенцијал и 
наступ достојан и много познатијих 
имена музичке сцене. 

Треће вече фестивала, одржано 
у суботу 24. новембра, отворио 
је одлични металкор састав 
FRAMEWORK из Младеновца који 
иза себе има већ приличан стаж 
и искуство наступа на бројним 
фестивалима и гитаријадама по 
Србији. Бенд је, поред свирки, 
заокупљен и радом на снимању 
свог ауторског материјала кога 
су представили на овогодишњем 
TRF. Састав ЗЕМЉОТРЕС из Арадца 
својим наступом никога није 
оставио равнодушним; њихов 
рокенрол са примесама блуза, 
кантрија и прогресива је на сцени 
Студија звучао заиста одлично, 
искусно и увежбано што им 
десетогодишње искуство и ауторски 
таленат Јанка Хрубика и екипе даје 
сасвим посебну специфичну тежину. 
Група има објављена два албума 
и један макси сингл и значајно 
искуство на свиркама у земљи и 
иностранству. Бенд ХАЏИ ПРОДАНЕ 
ДУШЕ из Ужица свирао је у Вршцу 
неколико пута а на овогодишњи 
TRF дошли су као ексклузивци 
ПГП РТС и победници Зајечарске 
гитаријаде. Њихов наступ базиран 
је на материјалу са албума првенца 
„Рационална мањина“, увежбаном 
и одсвираном на перфектан начин. 
Вече и фестивал затворила је 
најбројнија и на простору региона 
једна од најтраженијих постава – 
ВИВА ВОПС. Музички правац којем 
припадају је фузија репа, панка, 
рока, метала и попа а на овогодишњи 
TOWER ROCK FEST дошли су са 
ореолом победника Бунт рок 
фестивала и искуством наступа 
на најзначајнијим фестивалима у 
Србији и региону. Вива Вопс су своју 
репутацију изузетног концертног 
састава потврдили и приуштили нам 
заиста сјајну свирку. 

Шести по реду TOWER ROCK FEST, 
у организацији Удружења музичара 
Вршца „Сакс“ и Центра Миленијум, 
значајан је искорак ка успостављању 
и даљем јачању манифестације 
која промовише рад и креативност 
ауторских бендова Србије. 

Фото: Милош Живковић 

TOWER ROCK FEST 

ФЕСТИВАЛ ОДЛИЧНИХ БЕНДОВА СРБИЈЕ 
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TOWER ROCK FEST 

ФЕСТИВАЛ ОДЛИЧНИХ БЕНДОВА СРБИЈЕ 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Привредна комора Војводине 
(ПКВ) и Привредна комора Србије 
(ПКС) у сарадњи са Привредном 
комором Бурсе и Агенцијом „Адонис“, 
представником турског сајма ТУYАП, 
предводиле су протекле седмице на 
овогодишњем Индустријском самиту 
у Бурси, Турска преко 40 привредника 
из Србије, представника металског 
и хемијског сектора, произвођача 
из области пнеуматике, хидраулике, 
обраде метала и лима као и 
произвођача машина и опреме.

Привредници су имали прилику 
да посете четири специјализоване 
сајамске манифестације: Сајам 
технологије металског комплекса, 
Сајам металских производа, Сајам 
обраде метала и заваривања и Сајам 
аутоматизације. 

„Компаније су на тај начин 
имале могућност да се упознају са 
најновијим технологијама у својим 
делатностима, са иновацијама у 
својим секторима, а у одлично 
организованим Б2Б сусретима да 
продубе већ постојеће и успоставе 
нове контакте како са партнерима 
из Турске, тако и са представницима 
компанија из целог света, који су 
учествовали на овом Самиту.Први 
утисци привредника после одржаног 
Самита су више него позитивни, а 

очекујемо и потврду склопљених 
пословних аранжмана у наредном 
периоду“, рекао је председник ПКВ 
Бошко Вучуревић.

После прошлогодишњег 
наступа војвођанске привреде на 
Индустријском самиту у Бурси, који 
је оцењен као више него успешан, 
интересовање војвођанских компанија 
за ову манифестацију било je огромно. У 
међувремену, ПКВ и Привредна комора 
Бурсе су интензивирале међусобну 

сарадњу. ПКВ је са привредним 
делегацијама учествовала на Сајму 
грађевинарства и Пољопривредном 
сајму у Бурси у току 2018. године. 
Потписан је и Споразум о сарадњи две 
коморе чиме је сарадња подигнута на 
виши институционални ниво. 

„Захваљујући коморским 
сусретима, остварени су и контакти 
између Универзитета у Новом Саду и 
Бурси, а сарадња је започета и између 
Института обе регије – представници 

Института за прехрамбене 
технологије боравили су у радној 
посети региону Бурса“, додао је 
Вучуревић.

Привредна делегација Бурсе, на 
челу са представницима ПК Бурса, 
учествовалаје на Регионалном 
пословном форуму у Новом Саду у 
септембру, где су били једна од пет 
европских регија која је представила 
своје потенцијале и истовремено 
учествовала у бројним Б2Б сусретима.

УспеШнА посетА пРиВРедне КомоРе ВојВодине 
ИндусТрИјсКом сАмИТу у БурсИ 2018. 



ПЕТАК • 7.  децембар 2018.ВРШАЧКА КУЛА16

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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 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 m², 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 m², 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 m² Тел. 013/837-631.

На продају приземна кућа на плацу преко 
500m²на брегу, ул Јанка Халабуре 33. Тел. 
063/379-720.

Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду. Тел. 
063/805-57-85.

Продајем стан 45 m2 у центру Вршца, угао 
Стеријине и Анђе Ранковић, 3. спрат, може 
замена. Тел. 063/85-48-048 после 17 х.

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

Продајем плинску пећ турске 
производње са вентилатором, тучана. Цена 
повољна. Тел. 063/32-00-19.

Хитно продајем ауто Даву Нексију 

произведену 1997.прва регистрација 2000. 
године, беспрекорно очувана, прешла 
16000 км цена по договору. Тел 063/320-
019.

Продајем Дациа Соленза 2004. 
годиште, уграђен гас, прешао 137.000 км, 
регистрован до августа 2019. први власник. 
Тел. 063/259-311.

Купујем шиваћу машину на ел. погон. 
Тел. 013/861-419 и 063/482-418.

Вршим услужно одржавање дворишта, 
травњака, сечем и цепам дрва за ложење 
и риљам баште. Тел. 013/861-419 и 063/14-
62-227.

Продајем „Југо 60 Корал“ регистрован 
до 01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.

Продајем нов боди за дечаке Extreme 
intimoВеличина 86, тренерке италијанске 
марке Oviesse величина 86 и 68 цм све ново 
са етикетама. Тел. 013/827-367.

Продајем вунени тепих. Повољно. Тел. 
013/827-367.

Продајем спаваћу собу, тросед и две 
фотеље, кауч на расклапање. Повољно. 
Тел. 060/843-50-03.

На продају ловачка пушка брокерица 
кал 12, као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по 
договору. Тел. 064/30-57-553.

Продајем сачмарицу калибра 12, 
карабин 7х64, сачмарицу калибра 16, 
шиваћу машину „PFAFF 80“ и фрижидер 
„Фиделиа“ Тел. 013/827-367.

Продајем казан за топљење масти и 
чаробну пећ.Очувано. Тел. 013/827-367.

Продајем абрихтер са дрихтом погодан 
за пчеларе, мотокултиватор ИМТ 57 са 
фрезом и резервним точковима, круњач са 
прекрупаром, моторну пумпу за воду 15м 
дубине, пећ на чврсто гориво. Очувано. 
Тел. 065/88-066-52.

Продајем санке изузетан квалитет, 
велика носивост, демонтажни наслон 
за најмлађе, црвене, плаве, зелене. Тел. 
065/529-36-02.

На продају  та пећ 2,5 кw „Елинд“, двосед, 
шиваћу машину „Багат“ ножни погон са 
витреином, троделни кухињски висећи 
део, трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 
063/87-89-067 и 832-826.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Витомир Милорада Николић 
у 88. години.

Последњи поздрав нашем драгом Витомиру

Са поштовањем и љубављу опраштају се супруга 
Љубинка, ћерке Радојка, Стана, Љиљана и Славица са 
породицама.

После краће болести  28.11.2018. преминуо је 
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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

Повратком вршачке бригаде 
управљао је сам ђенерал Дамјанић. 
18. било је већ све спремно за 
полазак. Освитком 19. стала се 
кретати поједина одељења трупе. 
Но тек што су се поједина одељења 
на по сахата удаљила, када стиже 
заповест, да се одмах врате. 
Дамјанић је наиме међутим дознао, 
да је један део Срба у Зичиндорфу 
на ноћишту и да хоће да му пресече 
пут.С тога Дамјанић прибере своје 
трупе и изабере пут за повратак  
преко Моравице. Он је онда имао 
око 3000 људи. 1). Изишав Дамјанић 
са својим трупама из вароши, видио 
је пред собом непрегледан низ кола 
бегунаца, пријатеља мађарских. Па 
и није било нужно да се упушта у 
бој са Книћанином, који је долазио 
преко замрзнута рита. Но он је ипак 
поставио своју војску западно дуж 
тамишградског друма и борио се 
пуна 2 сахата, а за то време прилично 
су одмакли бегунци. Дамјанић се 
дакле племенито држао према 
становништву , које је са Мађарима 
2). Чим је команданту книћанинове 
бригаде јавила авангарда, да излази 
Дамјанић из вароши, у трку је хитио 
М. Петровић са топништвом, дочим 
је Косанић тешко предирао на 
проваљеној ледини, те се налазио 
у неизвесној даљини. Книћанин 
је гледао да што пре пређе преко 
леда и да се утврди на здравом, 
ма и незаштићеном земљишту.
Тик уз обалу била је јака кућица , 
одавде је водио пут преко малог 
узвишења Вршцу, то узвишење 
било је поседнуто Мађарима. Десно, 
нешто у страну , био је шанац, редут, 
што су га октобра саградили, али 
непоседнут, још даље десно беше 
мали шумарак. Лево на 600 корака 
од споменуте кућице, такође на 
обали, стајао је јак, леп летњиковац 
3), а одавде ишло се уз стрменац 
преко виногради највишој тачци. 
Центрум бригаде имао је ослонца 
на кућицу, у онај летњиковац 
сместила се одмах једна дивизија 

под Барајићем, којој је следовала 
још једна као  потпора. Барајић је 
имао налог, да  јако поседне оне 
винограде све до врха, пошто то 
Мађари нису учинили до онда. 
Десно крило није имало никаква 
ослонца, те је као и центрум, било 
изложено непријатељској ватри. 
Најпре почеше Мађари , па онда 
српско топништво. Барајић заузима 

врх. Непријатељ види то и баца  му у 
сукоб читав један батаљон, али пусти 
картачи разагнаше га из виногради. 
И трећа  дивизија батаљона са 
капетаном Клингом  одлази здању 
у помоћ. У овој борби изложише 
Мађари своје десно крило напред, 
дочим лево назад задржаше, па им 
је тако фронт косо дошао. По овоме 
морали су Срби да померају свој 
положај. Србијанци с десна крила, 
који не имађаху заштите, хитали 
су да достигну шанчеве редута 
и шумарак, те да се могу боље 
одупрети. Па ни средина није могла 
дуже да издржи кишу мађарске 
пуцњаве, и она је тражила заклона. 
Само још лево крило 4. немачко-
банатског батаљона изгледало је 
да се још може држати, али ниже, 
према здању продирала су мађарска 
одељења - те су Срби и ту тачку 
изгубили. Српско топништво, коме је 

нестало скоро половине припреге, 
пуцало је из првих редова. Десно и 
лево поред куће стојао је Петровић 
са 6 топова, окружен највиђенијим 
момцима, у намери да спречи 
продирање Мађара. 400 корака од 
тога места десно стојао је Книћанин 
са других шест топова. Косанић није 
још стигао био, па није било ни једне 
компаније у резерви. Јесте да су 
Србијанци већ истакли били своју 
заставу на редуту и на крају шуме, 
али то није имало цељи, јер су ти 
објекти били сувише удаљени за 
њихове непомичне топове, а прва 
убојна трупа Мађара, два батаљона, 
продирала је десним крилом према 
Книћанину и претила му је, да га 
доведе у теснац. Срби нису имали 
припреге, те нису могли поставити 
своје топове у задњи положај, и они 
су већ очајавали. Тобџије већ су се 
ухватиле у коштац. И Книћанинов 
тајник, Тодор Ковачевић, морао 
је да помаже око топова. Тада се 
код оне кућице појави Косанић са 
масом свога батаљона, исчекујући 
даље наредбе. Набрзо је напред 
јуришао. Тим што је мађарско десно 
крило првога реда измакло напред, 
отворена је дистанција од неких 
600 корачи између мађарског првог 
и другог убојног реда, последњи 
је држао поседнуте  крајеве виса 
као у  првобитном положају. У ону 
празнину увео је дакле  Косанић 
своју војску, бацив се у исти мах и 
на бок и у леђа предњега батаљона. 
Овај је и нехотице све већима 
попуштао на левој страни, док 
нису косанићеви људи допрели до 
Мађара. Ови сада тек почињу да 
се повлаче. А била је постигнута 
већ и цељ, коју је Дамјанић имао 
пред очима, отворивши ову борбу. 
Бегунци су поприлично одмакли. 
У борби са наваљујућим Србима 
узмичући стигао је први убојни 
ред Мађара на плато, те је у исти 
мах и целокупна мађарска бригада 
поставила даљи марш у најбољем 
реду.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (152)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Baumannsche Aufzeichnungen, стр. 66.
2) Erlebnisse, стр.117.

3)Анђелковићева ходаја?

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 32, БРОЈ 644, 19. ОКТОБАР 2007.

ПОНОСАН НА КУНИЋЕ 
ШАМПИОНЕ

Љубав према животињама била је најснажнији мотив када 
је двадесетједногодишњи Вршчанин Дарко Петровић почео да 
окупља своје љубимце проналазаћи за сваког од њих простор на 
својој скромној мини фарми у родитељској кући, у Улици Никите 
Толстоја. У дворишту заједно живе кобила Ласта, пар оваца, свиње, 
кокошке, мало црно куче старо месец-два, мачке... и кунићи на које 
је Дарко посебно поносан. Они су му донели, на бројним изложбама, 
шампионске пехаре, медаље и дипломе које данас красе његову 
витрину.

- Зечеве сам заволео још као дечак док је тата држао куниће 
мешанце, присећа се Дарко. Када је он престао да се бави узгојем 

почеле су да ми недостају ове мале лепе животиње, па сам одлучио 
да наставим. Пре шест година сам купио пар новозеландских белих 
кунића и до данас нисам мењао расу. Они су ми најлепши од свих 
кунића! Имају широка чела, јаке шапице, мали су и нежни као снег, 
питоми, па како да их не волиш?!

Дарко редовно учествује на изложбама, а прво признање, 
шампионску титулу за белог кунића, добио је у Скореновцу, 
фебруара 2005. године.

ВРШАЧКА КУЛА  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 32, БРОЈ 644, 19. ОКТОБАР 2007.

ПОДСЕЋАЊЕ НА ТЕСЛИНУ 
ГЕНИЈАЛНОСТ

 Средња Техничка школа „Никола Тесла“, која четири деценије 
носи име изумитеља чији је генијални ум задужио читав свет, 
свечано је обележила Дан школе, 12. октобар. На пригодној 
свечаности уручена су признања члановима колектива за 
дугогодишњу преданост школи и ученицима чији су радови били 
најуспешнији на конкурсима са темама везаним за проналазаштво 
и рад Николе Тесле.

- Ово је десета јубиларна прослава Дана школе која се обележава 
у Недељи иновација у којој је 12. октобар, Дан Николе Тесле, када је 
генијални научник пријавио проналазак обртног магнетног поља 
који је изазвао револуције и преокрет у научном свету и Теслином 
животу, истакао је Душан Петровић, директор. 

Петровић је уручио новчане награде које је обезбедила СО 
Вршац запосленима за 20,30 и 40 година рада у просвети. Признања 
су добили: Владимир Стајић, Драган Крчагов, Јулијана Балинт, 
Рада Марковић, Драган Попов, Слободанка Ивковић, Љиљана 
Радишић и Велибор Марушић који је цео радни век провео радећи 
у образовању.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК • 7.  децембар  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 • 7.  децембар 2018.ВРШАЧКА КУЛА22

КО Ш А Р К А

Тамиш је одиграло можда 
и најбољу утакмицу икада 
у Миленијуму и потпуно 
заслужено славио убедљиву 
победу у јужнобанатском 
дербију. Изабраницима тренера 
Бојана Јовичића све је полазило 
за руком а посебно је било 
импресивно њихово шутерско 
расположење које им је донело 
чак 18 тројки уз проценат 
од 64 одсто. Са друге стране 
Вршчани су много трудили 
а мало урадили. Шут их није 
хтео, били су деконцентрисани 
у завршници напада и 
промашили велики број 
отворених шутева и слободних 
бацања. 

Братислав Јековић је са 
27 поена уз осам убачених 

тројки из девет покушаја био 
је најистакнутији играч гостију. 
Вршчани нису имали решења у 
прве две четвртине да зауставе 
невероватну далекометну 
паљбу гостију који су убацили 
10 тројки уз проценат од 71 
одсто. У 7. минуту Тамиш је 
дошао до прве двоцифрене 
разлике (20:10), да би у финишу 
првог полувремена после 
тројки Јековића и Смиљанића и 
поготка Кнежевића испод табле 
дошао до највећег вођства до 
тог тренутка на мечу од 19 поена 
(49:30). Вршац је у читавом току 
првог полувремена тражио 
начин да повеже редове, али 
је тек у последњем минуту 
серијом 5:0 дошао до даха.

Међутим, када се очекивао 
одговор изабраника тренера 
Бранка Максимовића уследио је 
наставак невероватне шутерске 
серије Панчеваца. Иван 

Смиљанић је са три узастопне 
тројке Тамиш одвео на 28 
поена предности (67:49) и већ 
тада је било јасно да је питање 
победника решено. Вршчани у 
последњих десет минута нису 
имали енергије ни да ублаже 
пораз, одбрана практично 
није постојала, чак није ни 
искоришћен бонус. Панчевци 
нису спуштали гас и на крају 
стотком дошли до нових бодова.

ТАМИШ СЛАВИО У ЈУЖНОБАНАТСКОМ ДЕРБИЈУ 11. КОЛА КЛС

НЕВЕРОВАТНО ШУТЕРСКО ВЕЧЕ ПАНЧЕВАЦА, 
ВРШЧАНИМА НИШТА НИЈЕ ИШЛО ОД РУКЕ

КО Ш А Р К А
КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 11. КОЛО

Вршац – Тамиш  68 : 100
Златибор – Војводина 93 : 64
Борац - Беовук 72  103 : 66
Београд – Динамик 70 : 84
Спартак – Слобода 86 : 91
Младост – Дунав  77 : 95
Металац - Нови Пазар 71 : 81

1.Нови Пазар  10      9  1   +84  19
2. Београд  11      8  3   +68  19
3.Динамик   10      8  2  +167  18
4.Борац   9        8  1  +105  17
5.Тамиш   11     6  5   +63  17
6.Златибор  11     6  5   +28  17
7.Слобода  11     5  6   +50  16
8.Војводина  11     5  6    -37  16
9.Дунав   11     5  6    -83  16
10.Спартак  11     4  7    -50  15
11.Вршац  11     4  7    -68  15
12.Младост  11     3  8    -89  14
13.Металац  11      2  9    -74  13
14.Беовук 72  11      2  9  -164  13

ОД Б О Ј К А
ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 11. КОЛО

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

1.Металац Таково 11    11 0 +22 30
2.Дубочица 11    10 1 +25 31
3.Ужице  11     7 4  +7 20
4.Младост 11     7 4  +5 20
5.Клек Србијашуме11   6 5  +6 19
6.Банат  11     6 5  +4 19
7.Борац (Пар) 11     5 6  +1 17
8.Јагодина 11     5 6  -1 15
9.Баваниште 11     5 6  -3 14
10.Срем Еатон 11     3 8 -15  8
11.Тимок 11     1 10 -25  3
12.Т. Витезови 11     0 11 -26  2

РУ КО М Е Т 
РУКОМЕТ ПРВА ЛИГА СЕВЕР 11. КОЛО 

Апатин - Младост   32 : 27
Херцеговина - Јабука  25 : 31
Црвена Звезда - Сивац 69  17 : 37
Нова Пазова - Раднички 1958 30 : 20
Инђија -Младост ТСК  22 : 22
Долово- Банатски Карловац  38 : 26

1.Сивац 69 11    11 0         0 +130 22
2.Јабука  11    10 0         1 +50 20
3.Апатин 11      7 0         4 -22 14
4.Инђија  11      6 1         4 +31 13
5.Херцеговина 11      6 0         5 -1 12
6.Младост ТСК 11      5 1         5 +27 11
7.Н. Пазова 1957 11      5 0         6 -3 10
8.Б. Карловац 11      5 0         6 -9 10
9.Долово 11      4 1         6 +11  9
10.Ц. везда 11      2 0         9 -58  4
11.Раднички 1958 11      2 0         9 -82  4
12.Младост 11      1 1         9 -74  3

10. КОЛО КЛС
ПОБЕДА ВРШЧАНА У НЕИЗВЕСНОЈ ЗАВРШНИЦИ

ДУНАВ – ВРШАЦ 87:91 (20:19, 26:25, 21:17, 20:30)

Хала Парк, судије: Обркнежевић, Арсенијевић, Крстић
ДУНАВ: Николић 11, Ивић 3, Жигон 8, Драговић 17, Планић, 

Шућов 8, Драшковић 5, Ђорђевић, Вуковић 21, Миљеновић, 
Мировић, Ковачевић 14.

ВРШАЦ: Ћирковић 5, Мунижаба, Капетановић 10, Митровић 2, 
Радивојевић 4, Бркић 11, Јовановић 26, Симовић 6, Огњеновић 11, 
Силађи 16.

По традицији Вршчани су против Дунава одиграли резултатски 
неизвесну утакмицу а питање победника решено је у последњих 
пет минута када су изабраници тренера Бранка Максимовића 
постигли 20 поена. Дунав је нешто боље отворио утакмицу, дошао 
и до осетније предности (15:6) али су се Вршац вратио са осам 
везаних поена. Утакмица је била у егалу све до финиша треће 
четвртине када је Дунав направио двоцифрену предност (65:55). 
Ипак Вршац се није предавао чак ни у тренуцима када су домаћи 
били сасвим близу победе. У последња три минута екипа из Старих 
Бановаца имала је пет поена предности (83:78) али онда следи 
потпуни преокрет. Играчи Вршца стрпљиво и концентрисано 
користили су грешке домаћина и били присебни са линије 
слободних бацања у кључним тренуцима. Вођа на терену био је 
Страхиња Јовановић (26п, 6ас, 4ск), а врло добре партије пружили 
су и Силађи, Огњеновић, Симовић и Капетановић.

Исцрпљујућа битка у 
јужнобанатском дерију у коме 
је одиграно пет сетова и скоро 
максималан број поена припала 
је одбојкашима Баваништа који су 
били за нијансу концентрисанији 
од Вршчана у преломном поену. 
Изабраници тренера Игора 
сантрача су прекинули серију од 

четири узастопне победе, али је 
куриозитет да су од свих екипа 
одиграли највећи број сетова, 
чак 50 од могућих 55. Ово је био 
седми меч Баната који је завршен 
резултатом 3:2 што само потврђује 
уједначеност екипа у лиги ове 
сезоне и гаранција је неизвесне 
борбе за опстанак до последњег 

кола. Подсетимо, ове сезоне из 
Прве Б лиге испада чак пет екипа. 
Иако је први део сезоне завршен, 
у првенству још увек нема паузе. 
Овог викенда игра се 12. коло у 
коме Вршчани гостују у Ужицу 
са којим су, такође, на отварању 
сезоне у Миленијуму, одиграли 
трилер у пет сетова.

У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ ПРВОГ ДЕЛА СЕЗОНЕ ПРВЕ Б ЛИГЕ ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ У БАВАНИШТУ

ДЕРБИ ЈУЖНОГ БАНАТА РЕШИЛА ЈЕДНА ЛОПТА
БАВАНИШТЕ - БАНАТ 3:2 (25:20, 25:21, 23:25, 22:25, 15:13)

ОД Б О Ј К А

Апатин, Хала ОШ “Жарко 
Зрењанин”, судије: Ковачевић, 
Антић (Црвенка), седмерци: 
Апатин 4 (4), Младост 2 (2), 
искључења: Апатин 6, Младост 12 
минута.

АПАТИН: Орлић, Мандић 5, 
Сунајко 4, Милићевић, Мандић, 
Трифковић, Гардијан 1, Грубор, 
Ћирић 1, Радовановић 7, Мачкић 
5, Давидовић, Браун, Ољача3, Нађ 
6.

МЛАДОСТ: Шојић 1, Милекић 3, 

Вит 5, Милосављевић 2, Дудић 6, 
Барбулов, Петровић 5, Ђурђевић 
4, Живан 1.

Јесењи део првенства Прве 
лиге север Младост је завршила 
поразом у последњем колу. 
Вршчани су у Апатин отпутовали 
са четворицом играча из 
кадетског погона, али су и у тако 
подмлађеном саставу пружили 
јак отпор фаворизованом 
домаћину и до самог финиша 
имали активан резултат (24:23, 

51. минут). У кључним тренуцима 
меча нису имали снаге да направе 
изненађење и претпрели су 
девети пораз па су са три бода 
остали на последњем месту на 
табели.

Следи пауза у првенству до 9. 
марта када Младост гостује у Новој 
Пазови, а први меч у пролећном 
делу сезоне одиграће 16. марта у 
Миленијуму против Инђије. 

ПОРАЗ ВРШЧАНА У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА
АПАТИН - МЛАДОСТ 32:27 (14:10)

РУ КО М Е Т

Ф
от

о:
 М

ил
ош

 Ж
ив

ко
ви

ћ ВРШАЦ – ТАМИШ 68:100 
(19:31, 16:18, 18:37, 15:14)

Центар Миленијум, судије: 
Јовчић (БГ), Нинковић (БГ), 
Марковић (ЧА)

ВРШАЦ: Ћирковић 6, 
Мунижаба, Капетановић 11, 
Митровић 9, Радивојевић 5, 
Бркић 3 (10 ск), Јовановић 
18 (4 ск), Симовић 2 (4 ск), 
Огњеновић 4 (8 ск), Силађи 
10 (4 ск).

ТАМИШ: Митровић 3, 
Чабрило 9, Илкић 9 (6 ск, 7 
ас), Радовић, Крстовић 10, 
Кнежевић 9 (9 ск), Торњански 
13, Шушић, Јековић 27, 
Смиљанић 20, Лабудовић.

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА 8. КОЛО
СРБОБРАН - ВРШАЦ 90:31 

(24:8, 21:2, 27:12, 18:9)
СРБОБРАН: Дунђерски 18, 

Ј. Ћураковић 2, И. Ћураковић 
25, Божић 5, Ивков 14, Субић, 
Танурџић 4, Ћурчић 4, Ђокић 
9, Стајковски 7, Несебик 2, 
Зорић.

ВРШАЦ: Керкез 8, Бабић, 
Томашевић 2, Веригић 
9, Бешић 10, Ратковић, 
Лазаревић, Половина, Томић, 
Цера.
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РАДНИЧКИ (БАРАНДА) – ПАРТИЗАН (УЉМА) 
1:2 (1:1)

Судија: Јајић Игор (Панчево), стрелци:Јовановић 
у 32 минуту за Раднички, Тимић у 25. и Михајловић 
у 89. минуту за Партизан.

РАДНИЧКИ; Лабус, Лазин, Радојев, Илић, 
Радививојевић, Јовановић, Старчевић, Ђого, 
Стојковић, Добрић, Цукић.

ПАРТИЗАН: Тодоровић, Побра, Танасић, 
Ђорђевић, Михајловић, Тимић, Радосављев, Бањаш, 
Колак, Обрадовић, Миливојев

Уљмани су победом у дербију последњег кола 
јесењг дела сезоне славили головима Тимића и 
Михајловића и уз Партизан из Гаја презимиће 
у самом врху са амбицијама да наредне сезоне 
поново покушају да се домогну вишег ранга.

ДУНАВ (Б. ПАЛАНКА) - ЈЕДИНСТВО 
(ВЛАЈКОВАЦ) 1:2 (0:1)

Судија: Марјан Сарка (Вршац), стрелци: Балог у 
80. минуту за Дунав, Лазин у 30. и Станојловић у 88. 
минуту за Јединство

ДУНАВ: Зековић, Дунђерин, Рудић, Маричић, 
Митровић, Путник, Јовић, Радивојев, Остојић, 
Богојевић, Попов.

ЈЕДИНСТВО: Радивојев, С. Попов (од 46. И. 
Попов), Москић, Бирђан, Балог, Ђурђевић, Калин, 
Богдановић, Станојловић, Живанов, Лазин.

Влајковчани су са тренером Мишом Бељином 
остварили четврту узастопну победу и већ на крају 
јесењег дела су близу зацртаног циља, пласмана у 
средину табеле. Уколико и на пролеће наставе са 
играма из финиша првог дела сезоне, могуће је да 
се умешају у борбу за сам врх.

ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ)- СЛОГА (БАН. НОВО СЕЛО)  
4:0 (1:0)

Судија: Иван Јокић (Вршац), стрелци: 
Димитријевић 14, Николић 52, Стојанов78, Илић 
С.82.минуту.

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

СЛОГА;Милић, Јовић С, Марчетић, Јовић Д., 
Лазаревић, Јаковљевић, Балан, Дринић, Милекић, 
Јаковљев, Хајдуков.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) – СПАРТАК 
(ДЕБЕЉАЧА) 4:3 (3:0)

Судија Драган Милановић (Панчево), стрелци: Радић 
у 5. и 40, Мајсторовић у 30. и Јовановић у 89. минуту за 
Црвену звезду, Ковач у 60. и 63. и Томас 83 минуту за 
Спартак

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Бугаринов, Стијачић, 
Јовановић И., Чејић, Мајсторовић, Радић, 
Гвозденов,Јовановић М.,Јовановић И. , Грбић

СПАРТАК: Васић, Корењ, Живу, Томас, Царевић, 
Радојевић, Војиновић, Коложвари, Канац, Ковач, Сахтер.

СПОРТ

ФУД БА Л

ФУ ТС А Л

Судије: Драган Милановић 
(Панчево), , голове постигли за 
Форум Везмар у 17 и 24минуту 
за Динамо Јанковић у 8, 13, 14 и  
Благојевић  19 минуту. 

ФОРУМ: МОРАРИЈУ, 
БОГДАНОВИЋ, ПЕШТЕРАЦ, 
РАДАК, МИЛОВАЦ, Синђелић, 
Богдановић, Анђелковић, 
Везмар, Мадић, Деспотовић, 
Богдановић, Ђорђевић.

ДИНАМО: ЈАГОДИЋ, ШЕВО, 
БЛАГОЈЕВИЋ, ЈАНКОВИЋ, 
АДВИГОВ, Ћурчић, Лукић, 
Петковић, Сарић, Тасковски, 
Ђукановић, Шашић, Покрајац.

Форум је поразом у дербију 
против панчевачког Динама 

закомпликовао ситуацију у 
врху и покварио скоро сасвим 
известан пласман у плеј - оф 
који је имао у руци до пре 
два кола. Ипак, изабраници 

тренера Ненада Варађана још 
увек имају шансе, али уколико 
желе на врх немају права на 
кикс.

ПОРАЗ ФОРУМА У ДЕРБИЈУ
ФОРУМ – ДИНАМО ( ПАНЧЕВО) 2:4 (1:4)

Форум - Динамо  2 : 4
Краљевићево- Индианс 2013 9 : 2 
Кикинда - Тиса   1 : 5

1.Тиса  9        7 0         2 +25 21
2.Форум  9        6 0         3 +19 18
3.Викинг  8        5 1         2 +6 16
4.Динамо 8        4 0        4 +6 12
5.Краљевићево 8        3 1        4 -2 10
6.Индианс 2013 9        3 0        6 -28  9
7.Кикинда (-1) 9        1 0        8 -26  2

ПФЛ ПАНЧЕВО 17. КОЛО 

Дунав - Јединство (В)   1 : 2
Раднички (Б) - Партизан (У)  1 : 2
Стрела - Југославија  3 : 0
Војводина (Ц) - Јединство Стевић 1 : 7
Вултурул - Борац (Ст)  1 : 3
Долина- Партизан (Г)  0 : 3
Војводина (С) - Потпорањ  1 : 5
Црвена звезда - Спартак 1911  4 : 3
Полет - Слога (БНС)   4 : 0

1.Партизан (Г)  17 12 2 3 +42 38
2.Партизан (У)  17 12 2 3 +15 38
3.Борац (Ст)  17 12 1 4 +21 37
4.Раднички (Б)  17 11 3 3 +26 36
5.Потпорањ  17 10 5 2 +18 35
6.Јединство (В)  17 9 3 5   +8 30
7.Стрела  17 8 3 6 +14 27
8.Јединство С.  17 8 2 7 +13 26
9.Спартак 1911  17 7 4 6  +2 25
10.Слога (БНС)  17 7 1 9   -5 22
11.Вултурул  17 6 3 8   -4 21
12.Црвена звезда 17 6 2 9   -4 20
13.Југославија  17 6 2 9   -7 20
14.Војводина (С)  17 5 3 9 -21 18
15.Дунав  17 5 2 10   -4 17
16.Долина  17 3 4 10 -15 13
17.Полет  17 4 0 13 -43 12
18.Војводина (Ц) 17 1 0 16 -56   3

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ЗАВРШЕН ЈЕСЕЊИ ДЕО СЕЗОНЕ ПОДРУЧНЕ ЛИГЕ ПАНЧЕВО

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

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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