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НЕБОЈША ПЕРИЋ, ДИРЕКТОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“:

АПЕЛ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАЂАНИМА:

ЗАШТИТИТЕ
ВОДОВОДНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Из Јавног комуналног
предузећа „Други октобар“
поново
подсећају
кориснике
услуга
да
изврше заштиту својих
водоводних инсталација,
како не би дошло до
њиховог пуцања услед
веома ниских температура
ваздуха, које су биле, али и
које нас очекују у наредним
данима.
-Пре свега, потребно
је проверити да ли
су
водомерне
шахте
прописно
затворене
поклопцима и исушене,
објашњавају
стручњаци
ЈКП
„Други
октобар“.
Уколико се водомер налази
у подрумској просторији,
сви отвори као што су
прозори, окна и врата,

морају бити затворени.
За
додатну
заштиту
водомерне групе могу се
користити материјали за
термо изолацију.
Апел се односи како на
водоводне инсталације у
стамбеном простору који
се не греје, тако и на делове
који су напољу.
-Неопходно
је
искључити и све спољашње
чесме,
изричити
су
радници Водовода Јавног
комуналног
предузећа
„“Други
октобар.
Ако
се објекти не користе
и не греју, потребно је
затворити вентил испред
водомера и испустити
воду из инсталација како
не би дошло до пуцања
водомера и водоводних
цеви. Уколико корисници
примете
било
каква
цурења на водоводном
прикључку, могу позвати
дежурну службу Водовода
на број телефона 440800 која ће у најкраћем
временском року изаћи на
терен и санирати квар.
Ј.Е.

РАЗДВАЈАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОД
КОМЕРЦИЈАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Јавно комунално предузеће
„Други октобар“ пословало
је успешно током протекле
године, а програм, који је
реализован, основ је за
израду плана за 2019. Једна
од значајних активности је
раздвајање комуналних од
комерцијалних делатности.
-Програм за 2019. има
нову организациону шему
предузећа у складу са Законом
о јавним предузећима, истиче
Небојша Перић, директор
Јавног комуналног предузећа
„Други октобар“. Скупштина
Града Вршца дала је, пре
пар месеци, сагласност да се
крене у процес раздвајања
комерцијалних од комуналних
делатности, на иницијативу
надзорног одбора предузећа,
јер су поједине делатности
пословале са губитком. Сви
запослени настављају да раде у
комерцијалним делатностима,
првенствено
мислим
на
угоститељство и „Моју воду“,
под условима под којим су
радили и док су били запослени
у комуналнном предузећу.
„Други октобар“ биће подршка
новим
предузећима,
од
логистике до свега другог што
буде захтевало било какву
подршку и помоћ у њиховом
пословању.

Радови на водоводу и
канализацији
-Када је реч о водоводу и
канализацији,
најзначајнија
инвестиција је постројење
за прераду пијаће воде које
смо отворили прошле године
у Павлишу, и тако решили
вишедеценијски
проблем
квалитета воде за пиће,
одстрањивањем повишених
вредности мангана и амонијака,
подсећа директор Перић. У
2018. је обновљена лиценца
за рад Водовода која важи до
2023. године, а израђен је и
регистар о комплетном стању
водоводне и канализационе
мреже на територији града и
у свим селима који је база на
основу које је Град конкурисао
код Агенције за јавна улагања
за пројекат замене азбестно цементних цеви. Током 2018.
урађена је замена водоводне
мреже на Куштиљском путу
где су грађани имали проблем
са притиском воде. Када
говоримо о плановима, ту су
доградња и реконструкција
постројења за пречишћавање
отпадних вода, јер вода која
сада отиче у еко систем није

Небојша Перић, директор ЈКП „Други октобар“
на нивоу пречишћавања који
се захтева и због тога плаћамо
велике таксе. Остаје завршетак
канализације на Гудуричком
путу чиме ће покривеност
града
канализационом
мрежом бити на завидном
ниову. У плану је и изградња
колектора којим би се повезала
канализација Вршца и Павлиша,
као и изградња канализационе
мреже за Павлиш.

Инвестиције у гасовод
-Гасовод
садржи
две
делатности: испорука топлотне
енергије
и
снабдевање
домаћинстава и привреде
природним гасом, каже Перић.
Желим да нагласим да већ
2 године нисмо повећавали
цене грејања и гаса, иако је
било разлога за то будући да је
цена гаса на светском тржишту
порасла за 45 одсто. Трудили
смо се да једним другачијим
начином рада, организацијом,
надоместимо
тај
извесни
губитак у смислу мањег
профита за предузеће због
неповећавања цена грејања и
гаса. Тако смо у 2018. набавили
три нова котла из сопствених
средстава, инвестиција је више
од 20 милиона динара, која
ће донети значајне уштеде,
а радили смо и на замени
топловодне мреже посебно на
Гудуричком путу у дужини од 3
км, као и у самом центру града.
Очекујемо да ће, инвестицијама
у опрему током прошле и ове
године, уштеде на енергенту
бити од 10 до 15 одсто.

Планови за Комуналац
Комуналац
је
највећа
пословна јединица ЈКП „Други
октобар“ у којој ради две трећине
запослених и бави се основном
делатношћу предузећа.
-Комуналац
се
бави
одржавањем јавних зелених
површина, одржавањем чистоће
на површинама јавне намене,
управљање
комуналним
отпадом,
димничарским
услугама, зоохигијеном, услугама
сахрањивања,
управљањем
пијацама и паркинг сервисом,
објашњава директор „Другог
октобра“. Заиста смо се трудили да
у току прошле године подигнемо
услуге на много виши ниво него
раније, да улажемо у те комуналне
делатности било да је нова
механизација, или нека друга
опрема, средства за рад, а наши
суграђани су сведоци на терену
где се све то може и видети. Током
прошле године, трудили смо се
да улажемо у изградњу дечјих
игралишта, радили смо на замени
урбаног мобилијара, завршена је
реконструкција неких урбаних
џепова, зелених површина на
Светосавском тргу.
Према речима Перића, у
2019. години комуналци ће
наставити да раде на подизању
квалитета услуга које пружају,
као и подизањем нових зелених
површина са акцентом на
Градском парку, затим увођењем
неких нових садржаја, а све у
циљу лепшег и квалитетнијег
живота грађана.
-Градски парк је стар и значајан
Вршчанима и неопходно је улагати
у њега, сматра директор Перић.

Потрудићемо се да, ове године,
неким садржајима вратимо
парку стари сјај - мобилијар који
недостаје, музички павиљон...
а биће постављен и видео
надзор како се не би уништавао
мобилијар. Набављена је нова
м е х а н и з а ц и ј а , к о н те ј н е р и ,
вршили смо поделу канти за
отпад домаћинствима, а рађено
је и на бољој организацији
послова када је реч о изношењу
смећа и одржавању чистоће у
граду. Током 2018. санирали смо
готово све дивље депоније у
селима, приградским насељима.
Све
поменуте
активности
наставићемо и у овој години. Неке
од садржаја које смо применили у
граду, урадићемо и у селима од
дечјих игралишта, контејнера...

Азил, пијаце, паркинг
сервис
-Град Вршац ће ове године
изградити азил за псе, јер је
цена која се плаћа за закуп
висока, најављује Перић. Када
је реч о пијацама, трудили смо
се да током прошле године
снизимо цене закупа на Агрико
пијаци како би се повећао број
корисника. Решен је проблем
фурде у смислу изналажења
простора где може да се обавља
вашарска продаја, а идеја нам је
да у 2019. обезбедимо простор
за кванташку пијацу. Урађено
је једно редефинисање зонског
система паркирања и радимо на
томе да се простор некадашње
зелене пијаце претвори у
паркинг, као и да грађани имају
најниже цене паркирања.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА ДРАГАНА МИТРОВИЋ УПУТИЛА НОВОГОДИШЊЕ ЧЕСТИТКЕ СУГРАЂАНИМА:

ПРЕД НАМА ЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИЦИЈА И НАПОРНОГ РАДА
Град Вршац приредио је
традиционални
новогодишњи
коктел у великој сали Конкордије, 27.
децембра, коме су присуствовали
бројни гости - Бранко Маловић,
потпредседник Извршног одбора
Српске напредне странке, као
и
представници
привредног,
културног, политичког живота
града и околних општина, верских
заједница и других нивоа власти.
Градоначелница Вршца Драгана
Митровић пожелела је свима
успешну 2019. и подсетила на
активности и пројекте реализоване

у прошлој 2018, оценивши је врло
успешном за Град Вршац.
-Прошлу 2018. можемо, по
много чему, сматрати успешном,
закључила је градоначелница
Митровић. С поносом могу рећи да
смо завршили велике пројекте на
које су Вршчани чекали годинама,
па чак и деценијама. Захвалила
бих се, пре свега, грађанима
Вршца са којима смо остварили
сјајну комуникацију и који су
покретач свих активности које
град спроводи. У 2018. години,
грађани Вршца добили су коначно

први градски олимпијски базен,
чиме је употпуњена туристичка
понуда Вршца. Завршена је
изградња
најсавременијег
постројења за пречишћавање
пијаће воде у Павлишу, чиме је
решен вишедеценијски проблем
квалитета воде коју пију Вршчани.
Када је реч о селима, Град Вршац
је, као лидер у поступку комасације
пољопривредног
земљишта,
успешно и у потпуности завршио
овај процес у катастарским
општинама Влајковац, Избиште
и у Уљма. Изграђени су спортски
терени, обновљени домови културе,
изграђени атарски путеви...
Усвомобраћањуградоначелница
Митровић је нагласила да је пред
представницима градске власти још
једна година напорног рада коју ће
обележити и нове инвестиције.
-Улагаћемо
у
здравство,
школство, комуналну и саобраћајну
инфраструктуру,
истакла
је
градоначелница
Митровић.
Водићемо рачуна, као и до сада,
о социјалној заштити, као и о
најмлађима, али и о најстаријим
суграђанима.
Отпочећемо
са
пројектовањем Индустријске зоне
Север, која је услов даљег развоја
нашег града. Такође, предвиђена је
комплетна реконструкција Опште

болнице, након које ће грађани
Вршца и околних општина имати
прилику да се лече у најсавеменијим
условима. Реконстукција очекује и
Пољопривредну школу, која ће у
новом руху омогућити ученицима
и наставном особљу одвијање
наставе по европским и светским
стандардима.
Започећемо
и
изградњу канализационе мреже
у Павлишу и бране у Уљми,
реконструисати
комплетну
инфраструктуру путева и тротоара.
Ове активности омогућиће даљи
развој нашег града, као повољног
места за даља улагања. Желела бих
да се захвалим на безрезервној
подршци Влади Републике Србије
и посебно председнику Републике

Србије Александру Вучићу, јер
захваљујући њему се данас Вршац
и цео Јужни Банат поново развијају.
Велико хвала на подршци свима
онима који су нам били партнери
у 2018. години и надам се да ћемо
наставити успешну сарадњу и
током 2019. како бисмо могли да се
похвалимо још бољим резултатима.
Градоначелница Вршца Драгана
Митровић честитала је суграђанима
новогодишње и божићне празнике
и пожелела свима успешну 2019.
годину.
Дружење на новогодишњем
коктелу настављено је уз пријатне
акорде ученика Музичке школе
„Јосиф Маринковић“.
Ј.Е.

ПОСЛЕДЊЕ ЗАСЕДАЊЕ ОДБОРНИКА У 2018. ГОДИНИ

УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ГРАДСКОГ БУЏЕТА

Крајем прошле године одржана је
последња седница Скупштине Града
Вршца у 2018. на чијем је дневном реду
било 11 тачака. Првобитно предложени
дневни ред проширен је са још три тачке,
а једна од њих био је предлог трећег
ребаланса буџета Града Вршца за прошлу
годину. Ребаланс буџета изазвао је
највише интересовања одборника, док су
остале тачке усвојене без веће расправе.
Начелница Одељења за буџет и
финансије Вања Радека била је известилац
везано за предлог трећег ребаланса
буџета Града Вршца за 2018.годину.
-Иницијатива да се приступи ребалансу
буџета потекла је од Одељења за буџет и
финансије, инсистирали смо да се уради
по хитном поступку, јер у последњих
месец дана било је врло интензивно
извршења судских пресуда вршачких
пензионера везано за самодопринос
и показало се да предвиђене буџетске
резерве неће бити довољне, рекла је
Радека. Трећи ребаланс највеће промене
доноси управо на овој економској
класификацији, јер су те судске пресуде
пензионера извршене са око 30 милиона
динара до данашњег дана.
Радека је истакла да трећи ребаланс
буџета има за циљ искључиво одговорно
понашање у складу са Законом о
буџетском систему и одговоран приступ
у управљању и извршавању преузетих
обавеза до краја 2018. године. Износ који
је недостајао у градском буџету повучен
је из републичке буџетске резерве.
Велика захвалност Влади Републике
Србије, председнику Републике Србије,
Министарству финансија који су имали
слуха и одредили део текуће буџетске
резерве Граду Вршцу у овом моменту
када је њему то заиста неопходно, рекла
је градоначелница Драгана Митровић
одговарајући на замерке и опаске
опозиције. Ово су неки расходи на које

нисмо могли да рачунамо. Ми можемо да
рачунамо колики је износ самодоприноса
који треба да се врати једном пензионеру,
али заиста не можемо да рачунамо
на баснословно скупе тарифе које су
наплаћивале
овдашње
адвокатске
канцеларије. Просто не можете да
верујете да у овом граду постоје такви
људи који ће искористити пензионере наше суграђане на такав један лош начин.
Одборници опозиције замерили су да

непокретности
из
јавне
својине
Града Вршца непосредном погодбом
катастарске парцеле 9025 КО Вршац и
објеката 1 и 2 у Вршцу у Улици Жарка
Зрењанина 119, одобрена су права
службености на непокретностима у јавној
својини Града Вршца у корист Телекома
Србија на катастарским парцелама
271, 503, 563, 774 и 797 КО Стража, као
и решење о давању сагласности на
употребу имена Града Вршца.

је материјал за најважнију тачку дневног
реда - трећи ребаланс градског буџета
достављен накнадно и доста касно тако
да су били онемогућени да га проуче и
квалитетно расправљају.
Након „зеленог светла“ за трећи
ребаланс буџета Града Вршца за 2018.
годину, одборници су усвојили одлуке о
накнадама за коришћење јавних добара,
о локалним комуналним таксама где је
известилац била Вера Миловановић,
начелница Одељења локалне пореске
администрације.
Донета је и одлука о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта,
одлуке
о
отуђењу

Одборници су донели Одлуку о изради
Плана детаљне регулације комплекса
Целанова агро ДОО у Вршцу, као и решење
о давању сагласности на ребаланс
усклађеног програма пословања Јавног
комуналног предузећа Други октобар за
2018, али и решења о давању сагласности
на годишњи оперативни програм
обављања делатности зоохигијене ЈКП
Други октобар за 2019. годину.
На замерке одборника опозиције да
План рада Савета за здравље Града Вршца
садржи само уводне напомене, шта би
требало да садржи и да није детаљно
урађен, одговорила је Татјана Николић,
чланица Већа за здравство и социјалну

заштиту и председница поменутог савета.
-Не пратите законску регулативу, рекла
је Николићева. Скупштина је у обавези
да доноси посебне програме из заштите
јавног здравља. Управо са тим циљем,
Завод за јавно здравље, као референтна
институција на територији Јужног
Баната, контролише здравствено стање
свих становника и они су нам дописом
послали који су то програми које треба да
спроведемо за очување здравља на нашој
територији и које треба ова Скупштина да
донесе.
Николићева је приложила документ
Министарства здравља, који је стигао
средином новембра, у коме се похваљује
рад Савета за здравље.
Предраг
Мијатовић,
одборник
СНС, затражио је за говорницом да се
одборница опозиције Драгана Ракић (ДС)
јавно извини што је његове колеге назвала
фашистима, а председнику државе
претила путем друштвених мрежа.
-Изјава одборнице Ракић: “Вучићу,
нећемо стати!“ имплицира поновно
рушење, ломљење и добијање избора на
улици, рекао је Мијатовић. Ово може да
изазове страх и непријатност код људи
који воле ову земљу, јер избори се добијају
на редовним и регуларним изборима, а не
на улици, уз ломљење и паљење.
Председник Скупштине Града Вршца
Ненад Барош је, у својству одборника СНС,
упутио питање надлежном тужилаштву
да ли ће применити исте аршине према
свим политичким странкама. Питање је
образложио подсећајући на републичког
посланика Владимира Ђукановића који
је због натписа на Твитеру саслушан у
управи Криминалистичке полиције, док
одборница Ракић остала ван домашаја
надлежних органа за свој исказ на
друштвеној мрежи упућен председнику
Вучићу.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

Ј.Е.
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ТАТЈАНА НИКОЛИЋ, ОСВРТ НА ПРОШЛУ И ПЛАНОВИ ЗА ОВУ ГОДИНУ:

РЕАЛИЗОВАН ПРОШЛОГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ

Татјана Николић, чланица Градског већа
задужена за здравство и социјалну заштиту,
задовољна је 2018. годином јер је реализован план
активности ових ресора.
-Било је и других активности, које нису биле
предвиђене планом, али успели смо да их
реализујемо, све у интересу наших суграђана,
наглашава чланица Већа Николић. У области
социјалне заштите значајно је поменути да су све
услуге реализоване у складу са капацитетима и
потребама наших суграђана. У 2018. смо покушали
да тражимо решење за увођење неких иновативних
услуга, које до сада нисмо имали. Констатовали смо
да је у овој години потребно спровести одређене
правне регулативе и моделе како би се отворила
могућност за лиценцирање нових услуга које до
сада нисмо пружали. Процедуре су компликоване
па је зато потребно створити предуслове за које је
треба време - неколико месеци.
Према речима Николићеве, материјална давања
су у потпуности задовољила потребе корисника.
Добили су 4.000 динара за ускршње празнике, 3.000
за нову годину, а било је и једнократних помоћи.
-Према процени социјалних радника, неки
корисници су добијали једнократну новчану
помоћ и материјална давања, наглашава чланица
Већа. Све друге активности, везане за удружења
грађана и рад на терену из области социјалне
заштите, реализоване су у складу са програмима
које је подржао и финансирао Град Вршац, а део
је из средстава за које су они конкурисали својим
пројектима код виших нивоа власти. Значајно
је и ангажовање ромског координатора који је
почео да ради пре два месеца у вршачкој локалној
самоуправи, али исто тако и запошљавање две
особе са инвалидитетом, дипломирани правник
и економиста. Такође, једно лице је запослено и
у Градској библиотеци - у библиотеци Удружења
„Параквад ВШ“ за расподелу књига члановима
поменутог удружења.
У последње време много је унапређена
доступност објеката када је реч о особама са

инвалидитетом, а Град се ангажовао да седморо
деце из категорије социјално угрожених посети
камп у одмаралишту Црвеног крста на брегу. Тамо
су, заједно са својим вршњацима, присуствовали
разним едукацијама.

-У току 2018. усвојене су и многе скупштинске
одлуке везано и за здравство и за социјалну
заштиту, као што је План јавног здравља,обиман
и свеобухватан стратешки документ, на коме смо
радили око годину дана, и једна само од ретких
установа у Србији која је то урадила у прошлој
години, каже Николићева. Вршац није имао до
сада План јавног здравља, а област деловања
јавног здравља се сада проширује на локалу и
биће доступни сви расположиви капацитети са
циљем организовања превентивних активности и
спречавања појаве болести. Активан учесник је и

Савет за здравље чији је члан директор панчевачког
Завода за јавно здравље, који контролише
хигијенско - епидемиолошку ситуацију на нашој
територији.
Николићева подсећа да је јуна 2018. потписан
уговор са Сталном конференцијом градова и
додаје:
-То је један пакет подршке из ИПА 2 програма
где су Град Вршац и Стална конференција градова
потписали уговор везано за израду одређених
планских докумената, каже Николићева. Стална
конференција градова подржаће материјално
Град Вршац. У том свеобухватном пакету подршке,
добили смо помоћ експерата за израду Локалног
акционог плана за Роме, који Град Вршац није
имао до сада. Тај је документ у завршној фази
израде, очекујемо да ће ускоро бити на јавном
увиду, након тога следи јавна расправа и усвајање
на седници Скупштине Града Вршца. Документом
је обухваћено свих пет сегмената: образовање,
запошљавање, здравље, социјална заштита и
становање Рома. Тако ће се створити основа по
којом ћемо ми деловати у наредном периоду. Први
пут ћемо отворити и буџетску позицију за овај
вид деловања, а очекујемо и израду оперативног
плана за деловање мобилне јединице за социјално
укључивање Рома и Ромкиња на терену који је
Скупштина Града формирала септембра прошле
године. У том делу ће Стална конференција градова
подржати Град Вршац са износом онолико колико
град буде определио за ту позицију.
Вредност укупне донације у поменутом пројекту
иде до 12.000 евра, а Николићева истиче да нас у
јануару очекује уручење возила које ће град добити
за потребе мобилног тима за рад са Ромима и рада
координатора на терену.
-Када је реч о опремљености установа примарне
здравствене заштите, оно је на задовољавајућем
нивоу, а нашим суграђанима желим да што мање
користе услуге лећења, а више услуге превентиве,
додаје чланица Већа Николић.
Ј.Е.

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА РЕСОР КУЛТУРЕ ГРАДА ВРШЦА

У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ 450 ДОГАЂАЈА

Наташа Маљковић Чонић, чланица Градског
већа задужена за културу, оцењује прошлу годину
успешном за овај ресор. Култура је била спона
која је у наш град довела представнике амбасада
неколико земаља, а на територији Града Вршца
било је 450 културних догађаја, од међународних
до локалних.
-Захваљујући култури, Вршац су у 2018. посетили
амбасадори Финске, Израела, Индије, Пољске,
Мађарске, Румуније са чијим смо министром
културе договорили размену пројеката, као и да
ова суседна држава помогне Сцену на румунском
која функционише у оквиру Народног позоришта
„Стерија“, каже чланица Већа Маљковић Чонић.
Установе културе, заједно са невладиним сектором
који Град финансира, организовале су 450 културних
догађаја у 2018. години, што је импозантан број, за
сваку похвалу и потврда да вршачка култура живи.
Невладин сектор финансиран је са 6 милиона
динара из градског буџета, а чланица Већа истиче
да су пројекти, са којима су конкурисали за доделу
средстава, били квалитетни.
-Ту спадају 4 сектора: народне игре, књижевно
и музичко стваралаштво и остале активности из
области културе, објашњава саговорница „Куле“.
Невладин сектор врло квалитетно ради, поготову
веће невладине организације као што су Књижевна
општина Вршац, ГКУД „Лаза Нанчић“, који ће у 2019.
обележити сто година постојања, затим Градски
хор „Ас“. Активни су и сеоски КУД-ови, који, уз спорт,
чине основу забавног живота младих у насељеним
местима. Пред Нову годину они организују
концерте да покажу шта су ново научили, коју су
ношњу набавили и те су приредбе веома посећене.
У Месићу је формиран нови КУД „Јон Креанга“.
Носиоци културног развоја града свакако су
установе културе: Народно позориште „Стерија“,
Градски музеј, Градска библиотека, Културни
центар и Дом омладине, који су, у протеклој години,
реализовали богате програме.
Желим све да их похвалим, а посебно бих
издвојила Градски музеј који је, на културну мапу,

додао још једну манифестацију - Међународни
бијенале графике, а у Србији постоје само три
оваква догађаја, наглашава Маљковић Чонић. На
првом Бијеналу графике били су признати уметници
из Аустрије, Румуније и Србије, а уметницима су се
придружили и ученици ОШ „Младост“ и Гимназије
за које је ово био занимљив сусрет са једном
уметничком техником. На отварању изложбе

Бијенала, у кући Роберта Хамерштила у Гудурици,
били су и представници Амбасада Аустрије и
Румуније у Србији, са којима имамо изузетну
сарадњу. У Апотеци на степеницама отворена
је природњачка збирка, а у плану је и наставак
сарадње са вршачким школама где би ђаци изашли
из учионица и неке од часова имали у музејском
простору, што се показало као веома успешно. Све
институције културе уврстиле су, у своје програме,
сарадњу са школама кроз организацију радионица,

обележавање важних светских датума везаних за
област културе.
Похвале су упућене и Културном центру Вршац
чије су активности и довеле поменуте амбасадоре
у наш град.
Ресор за културу добиће и ове године исти износ
средстава као и у 2018. којима ће бити подржан
рад институција културе, као и невладиних
организација чије су активности везане за ову
област.
-Наставићемо да финансирамо значајне културне
догађаје као што су Фестивал класике „Вршачка
позоришна јесен“ , Фестивал фолклора „Вршачки
венац“, који се одржавају више од две деценије,
истиће чланица Већа за културу. Покрајина нам је
помогла са пола милиона динара да организујемо
„Вршачку позоришну јесен“ и желим да се захвалим
Покрајинском секретаријату за културу на подршци
који помаже и рад вршачких удружења. Хвала
и Министарству културе Републике Србије које
подржава рад Градског музеја.
Одборници Скупштине Града Вршца усвојили
су, на једној од прошлогодишњих седница,
најважнијие културне догађаје за наш град.
Уз
традиционалне
туристичке
манифестације, као што су Дани бербе грожђа,
Винофест, Празничне ђаконије, на списку значајних
манифестација, које искључиво финансира Град
Вршац из буџета, су и „Вршачка позоришна јесен“,
„Вршачки венац“, Вршачко културно лето, Ликовна
манифестације деце и омладине за награду „Паја
Јовановић“, Књижевна награда „Васко Попа“,
чије смо финансирање преузели у потпуности, а
тренутно имамо и донатора, затим Међународни
бијенале графике „Роберт Хамерштил“.
Установе културе ускладиле су своје програме
рада са расподелом градског буџета за 2019.
годину. У 2019. чекају нас два значајна датума: 160
година од рођења Паје Јовановића и сто година
постојања ГКУД „Лаза Нанчић“ који ће бити достојно
обележени.
Ј.Е.
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ФРИЗЕРСКИ ЗАНАТ ЈЕ УМЕТНОСТ

анка Марјановић, девојачко Радак, била је власница једног
од најсавременијих вршачких фризерских салона. Tрудила
се да прати новине и савремене трендове јер је желела
да иде у корак са модом и да њене Вршчанке буду лепе, да носе
најновије фризуре, и не заостају за женама из великих градова.
Како сте кренули у фризерски
посао?
-Нисам одмах имала отворен свој
фризерски салон, већ сам почела
да радим код Саше фризерке, коју
старији Вршчани добро знају. После
три године, провела сам једно време
код сестре у Шведској, а затим сам
радила код Цице фризерке и када
су се створили услови, отворила
сам свој салон. Дозволили су нам
да можемо у свом дворишту да
направимо монтажни објекат. Тако
сам постала млади предузетник,
приватник који је имао своју фирму,
1989. Салон ми је био у кући, тада је
то био Трг Саве Ковачевића, а данас
Трг Светог Теодора Вршачког. После
седам - осам година, кад је завршен
нови Хотел „Србија“, позвали су ме да
отворим фризерски салон у њиховом
објекту како би обогатили услуге
које су пружали својим гостима, као
хотел са пет звездица. Позвали су ме
јер су сматрали да сам тада имала
најбољи фризерски салон у граду,
понудили су ми добре услове и ја сам
прихватила. Преселила сам салон у
Хотел и тамо сам радила 5 до 6 година.
Мењали су се људи, стара генерација
је отишла, а млади су нудили услове
који ми више нису одговарали, тако
да сам се одселила у локал који сам
излицитирала преко Инвест стана, а
био је на Тргу Саве Ковачевића 8.
Шта се даље дешава?
-Времена су се мењала, изашао је
закон по коме су могли приватници да
покрећу своје бизнисе, тако да смо мој
супруг Петар Марјановић и ја кренули
у неке нове делатности. Отворили смо
мале СТР продавнице, Пера је почео
да увози козметичке производе,
отворили
смо
специјализовану
продавницу за то. Било је касније још
неких других радњи које смо отварали.
Ја сам увек била ту да подржим Перине
идеје и помогнем колико могу. Он је
водио свој посао, ја сам наставила
да радим у свом фризерском салону.
Петар је затим почео да се бави
озбиљнијим пословима, увозио је
амбалажу за кондиторске индустрије,
а онда је откупио фирму од Румуна која
се бавила кабловском телевизијом -

„Антена сат“. Након неког времена
морали смо да продамо ту нашу
фирму када се променио привредни
и политички амбијент. Ето, то су били
послови којима сам се ја бавила у свом
радном веку. Наравно, фризерски
салон ми је био приоритет.
Колико сте година провели у
фризерском послу?
-Ја
сам
редовно
завршила
фризерску школу, али не у Вршцу, јер
је у то време овај занат био затворен.
Није га било више у средњој школи, јер

је фризера тада овде било превише, па
су га укинули. У Вршцу сам завршила
први средње економске школе, када
су се моја мајсторица Ева и њен супруг
Бранко Петковић преселили у Зеницу.
Тамо се отворила школа за фризере
и Ева ме је повукла код њих. Отишла
сам код њих у Зеницу, дала разлику
предмета, наставила и завршила
школу за фризере. Вратила сам се у
Вршац, била сам млада, тражила сам
неки локал, али нисам нашла ништа
адекватно. Да не бих седела код
куће, почела сам да радим код својих
старијих колега фризера које сам већ
поменула. Желела сам да останем у
фризерском послу, да стичем искуство,
пратила сам нове трандове док сам
боравила у Шведској код сестре
и радила у њиховим фризерским
салонима. Никада нисам желела да

идем негде у иностранство да радим.
Хтела сам да живим у свом граду, крај
својих родитеља и породице.
Ваш је салон својевремено
словио за један од најсавременијих
у граду. Шта сте желели да пружите
својим муштеријама?
-Желела сам да моје Вршчанке
имају модерне фризуре, да не заостају
за женама из великих градова. Ја сам
заиста волела свој позив, када бих
имала нову младост, исто бих изабрала.
Мислим да носим неки уметнички дух,
креативност, а то је важно за фризере,
јер то није само занат, већ и уметност.
Од косе можеш свашта направити, али
треба имати смисла за то.
Имала сам врло лепу сарадњу
са својим вршачким колегама. У то
време познати фризери били су Биља

Костић, Миле фризер, Саша фризерка
била је врло цењена, затим Цица, Ђана
са којом сам заједно учила, биле смо
генерацијски блиске па смо редовно
ишле на сајмове и стручне едукације
које су одржаване у Београду. Ђана
и ја смо хтеле да учимо и пратимо

светске новитете. Београдски фризери
су одлазили у Лондон пратили
шта је то ново у фризерском свету,
посећивали познату Сасонову школу,
враћали се у Београд и држали нам
стручне радионице, семинаре који
су трајали по десет дана. Учили смо
све нове линије шишања, мини вал
који је заменио некадашње трајне...
преносили су нам све знање које
су стекли током боравка у Лондону.
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Важно искуство било ми је и оно што
сам стекла у Шведској радећи у салону
код сестрине другарице. Много сам
тамо научила, јер у Шведској се, у то
време, увелико шишало маказама,
а не тримером као код нас. Коса се
фенирала, док код нас још није била
таква мода. Овде су још били виклери,
тапирање...
Који су били трендови овде у
Вршцу? Некада су то биле пунђе?!
-Ја сам у време пунђи завршавала
занат и почињала да радим. Тада
су се носиле те „тешке“ фризуре,
са тапирањем, лакирањем... Пунђе
су биле хит. Некадашње трајне су
временом постајале блаже - мини
вал са крупнијим коврџама, слабијом
киселином која је мање штетила коси.
Затим је дошла мода равне косе,
коврџе је заменило пеглање косе.
Фризерски занат мораш да учиш док
си жив и никад не можеш да кажеш
да баш све знаш. И са оволико година
рада и искуства, морам да учим сваку
нову линију шишања, јер захтевају
одређени угао шишања да би добио
ту фризуру која се носи. Фризери су
као и кројачи, морају да прате моду,
новитете да имају шаблон како би
сашили нове моделе.
Свака муштерија је нови изазов.
Међутим, колико жене дозвољавају
фризеру да буде креативан и
храбар у приступу?
-Кроз цео радни век, нисам имала
проблема да муштерији кажем своје
мишљење, дам неки савет, предлог
за нешто ново, модерно, да помирим
њихове жеље и основне фризерске
принципе када су у питању облик лица
и квалитет косе. Никад нисам била
навалентна према муштеријама, да
им намећем своје предлоге фризура.
Тражила сам да чујем муштеријину
жељу, како она себе замишља, а
онда сам се трудила да дипломатски
образложим своје гледиште, ако сам
сматрала да њена идеја неће бити
добро решење. Трудила сам се да
сагледам и оценим ком типу жене
припада свака муштерија када уђе у
салон. Јер, гардероба, стил облачења
морају да прате фризуру. Уз класичну
гардеробу не иде нека панк фризура.
Одећа мора да подржи оно што носите
на својој глави. Претпостављам да
су моје муштерије имале поверења у
мене, јер нисам имала незадовољну
муштерију. Осмех и задовољство на
њиховим лицима били су ми потврда
и најлепша похвала да сам свој посао
добро урадила. Наравно, и њихов
поновни долазак у мој салон. Имала
сам муштерије које су ми редовно
долазиле годинама, по пар деценија.
Било је некада више пара, жене су
могле себи да приуште одлазак код
фризера. Имали смо много посла, за
празнике смо радили и дан и ноћ.
Говори се да је за једног фризера
највећа увреда када му кажу да из
његовог салона све жене излазе са
истим фризурама. Шта мислите о
томе?
-Потпуно сте у праву. То значи
да је фризер научио само једну
фризуру, да није желео да учи нове
трендове, да не воли свој посао. То
је као штанцовање, жене као да стоје
на траци и излазе са идентичним
фризурама. Ту нема креативности,
природног дара, љубави према занату,

1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00
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нема самопоуздања, а за креативност
и све то, потребна је и одређена
храброст. Мислим да је љубав према
послу највећи мотив, јер фризерски
занат није лак. Комплетно радно
време проведеш на ногама, напор је
то колико год да си млад. Да бисмо
сачували вене, ноге, кичму, учили смо
још у школи какво држање тела треба
да имамо.
Шта сте највише волели да
радите?
-Мој омиљени посао биле су
фризуре за младе. Радила сам их са
посебним задовољством и пажњом,
јер сам знала шта дан свадбе значи за
сваку девојку, за младу која се спрема
да своју љубав крунише браком.
Исфризирала сам много вршачких
девојака за тај њихов велики дан и
била сам им изгледа срећне руке, сви
су бракови били успешни.
Какво сте детињство имали?
-Имала сам предивно детињство.
Одрастала сам поред оба родитеља.
Мајка Радованка и отац Милан Радак
били су изузетни родитељи. Моја
старија сестра Софија и ја биле смо
окружене љубављу и пажњом. Тата
је радио у фарбари - црвеној радњи
Катарина подарили су ми два унука Константина и Андрију. Бака их воли
највише на свету. Они су моја радост!
Андрија има десет година, завршава 4.
разред, а Константин има 6 година, на
јесен ће бити ђак првак.
Пре 36 година ушла сам у други брак
са Петром Марјановићем. Катарина је
одрастала поред њега, био јој је као
тата, само за њега и зна. Сви се лепо
слажемо.

у центру где је сада Слатка кућа.
Нажалост, тата је покојни, а изгубила
сам и моју сестру. Мајка ми је, на
срећу, жива. Она је била домаћица,
добра мајка, бринула је о нама. Софија
и ја смо детињство провеле у великом
парку на градском тргу, кога више
нема. Родила сам се у кући у којој и
сада живим, на Тргу Светог Теодора
Вршачког.
Удала сам се млада, у 21. години.
Из тог првог, али неуспелог брака,
имам дивну ћерку Катарину, моју
прицезу коју сам чувала, мазила док
је била мала девојчица. Трудила сам
се да Катарина има лепо, безбрижно
и срећно детињство и све што јој је
потребно. Сада је одрасла, има своју
породицу, постала је јако добра
мајка. Мој зет Горан Пуповац и моја

Још нисам у пензији, немам услове.
Следеће године би требало да се
стекну услови за одлазак у пензију.
Немам више фризерски салон. За
маказе и фен се ухватим ретко, с
времена на време када ме замоле
моји пријатељи да их исфризирам за
неку посебну прилику. Већ неколико
година моја главна професија је да
будем бака мојим дивним унуцима.
То радим с пуно љубави и уживам у
својој новој улози. Дивно је бити бака
и мајка.
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
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ДОДЕЉЕНИ ЗЛАТНИ ГЛОБУСИ

НАГРАДЕ ЗА „БОЕМСКУ
РАПСОДИЈУ” И РАМИ МАЛЕКА
Биографски филм о покојном
фронтмену групе „Квин”, Фредију
Меркјурију, под називом „Боемска
рапсодија”, проглашен је за најбоље
остварење на овогодишњој, 76.
церемонији доделе награда Златни
глобус. За најбољег глумца проглашен је
Рами Малек, који је имао главну улогу у
„Боемској рапсодији”, преноси Танјуг.
За улогу у остварењу „Жена”, Глен
Клоуз је добила награду за најбољу
глумицу у категорији драма. Филм
„Зелена књига” однео је награду за
најбоље остварење у категорији
комедија и мјузикла. За најбољег
глумца у категорији комедија и мјузикла
проглашен је Кристијан Бејл, за улогу у
филму „Вајс”, што је филмска биографија
некадашњег потпредседника САД Дика
Чејнија. Награда Сесил Б. Демил за
животни допринос филму припала је
глумцу Џефу Бриџису.
Извор: Политика
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Александар од Југославије, Вук
Драшковић

2. Живот без крпеља, Ведрана Рудан
3. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
4. Е, заболе ме – Суптилна уметност
живљења, Марк Мансон
5. Корени, Добрица Ћосић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ

1. Аги и Ема, Игор Коларов

У НОВУ ГОДИНУ УШЛА СА ИСТОРИЈСКИМ ОТКРИЋЕМ

ФОТОГРАФИЈА
НАЈУДАЉЕНИЈЕГ ПОСЕЋЕНОГ
ОБЈЕКТА У ГАЛАКСИЈИ

2. Фазони и форе, Љубивоје
Ршумовић
3. Неко се уселио у ону стару вилу,
Урош Петровић
4. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
5. Откачена школа, Група аутора

КИНЕСКА СОНДА
СЛЕТЕЛА НА ТАМНУ
СТРАНУ МЕСЕЦА

Америчка свемирска агенција
НАСА у нову годину ушла је
са историјским открићем –
фотографијом
најудаљенијег
објекта који је икад посећен у
Сунчевом систему. Фотографију
небеског тела Ултима Туле послала
је сонда „Њу хорајзонс“ око 30
минута после поноћи по локалном
времену, преноси „Глас Америке“.
Контролори у Лабораторији за
примењену науку Универзитета
„Џонс Хопкинс“ прославили
су моменат када је сигнал са
летелице „ухваћен на земљи“.
„Постоје две ствари код Ултима
Туле које су важне за науку. Прво,

пошто је тако далеко од Сунца,
сунчеви зраци се једва пробијају,
температуре су на апсолутној
нули. Као резултат тога, све је
смрзнуто, тако да је небеско тело
очувано у свом оригиналном
стању. Тако дубоко смрзнуто тело,
које има 30 километара, не може
да има геолошких активности као
Плутон, који је такође хладан, али
видите активност на површини и
у атмосфери. Ултима једноставно
то нема“, објаснио је главни
истраживач Алан Стерн.
Ултима Туле је дугачка 32
километра, а фотографија је
направљена са око 800.000

километара, преноси Танјуг. Ипак,
НАСА је тек почела да прима
податке са „Њу хорајзонса“, а
укупно ће бити потребно око 20
месеци да сви подаци пристигну
до Земље. Сигнал од летелице
путује шест сати пре него што
стигне до Земље. Ултима Туле
налази се иза Плутона, поред
ког је „Њу хорајзонс“ пролетео
2015. године и послао неке од
најдетаљнијих слика тог небеског
тела које је некада сматрано
планетом.
Извор: Политика

Кинеска сонда је извела прво
слетање на даљу страну Месеца
у историји. Лунарна сонда „Чанг’е
4” слетела је прошле среде у 10.26,
саопштила је државна телевизија
у својим подневним вестима.
Даља страна Месеца је
окренута од Земље и углавном
је неистражена. Позната је и као
тамна страна, преноси Бета.
Ово слетање је знак све већих
амбиција Кине у свемиру. Сонда
„Чанг’е 3” је 2013. постала прва
свемирска летелица која је слетела
на Месец после совјетске сонде

„Луна 24”, која је то учинила 1976.
Мисија „Чанг’е 4” је поред осталог
и радио осматрање и испитивање
структуре и састава терена. Сонда
је лансирана 8. децембра. Кина је
у мају лансирала комуникациони
сателит преко кога ће сонда на
Месецу комуницирати са Земљом.
За следећу годину Пекинг
планира слање на Месец сонде
„Чанг’е 5” која би требало да се
врати с узорцима, што такође није
учињено од 1976. године.
Извор: Политика
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КЛИЗАЛИШТЕ ОТВОРЕНО ДО КРАЈА ЈАНУАРА

ОДЕЉЕЊЕ
ЗА
ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ВРШЦА ИЗДАЛО ЈЕ
САОПШТЕЊЕ:

ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ

Град Вршац је, и ове године,
обрадовао најмлађе суграђане,
отварањем клизалишта у центру
града, код Крста. Ова зимска
атракција свакодневно окупља
децу и омладину који уживају у
клизању.
Радно време клизалишта
је од 10 часова до 22 сата, а
како најављују из Туристичке
организације Града Вршца,
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ОБАВЕШТЕЊЕ РАДИ
ОРГАНИЗОВАНОГ УПИСА
ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА
НАЧИН ПРОПИСАН
ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА

радиће до краја јануара.
-Цена карте, која укључује
и изнајмљивање клизаљки,
је 200 динара, кажу у ТОВ-у.
Један термин на леду траје
45 минута, а термини су на
сваких сат времена, јер је 15
минута остављено за замену
клизаљки и припремање леда за
поновно клизање. Клизалиште је
обрадовало најмлађе, а сви они

моћи ће да употребе клизалиште
и квалитетно проведу слободно
време за спортске активности
током зимског распуста. За сада
влада велико интересовање и
верујемо да ће уз добру музику
и зимску атмосферу на леду
наши најмлађи суграђани током
јануара нове 2019. године заиста
уживати.
Клизалиште
је
леп
новогодишњи
и
божићни
поклон вршачким малишанима,
али и оним нешто старијим,
посебно током зимског распуста
када ђаци имају слободног
времена на претек.
Ј.Е..

Основна школа дужна је да
упише у први разред дете које
има пребивалиште на подручју
школе. Школа може да упише и
дете са подручја друге школе,
на захтев родитеља, у складу са
просторним могућностима.
Родитељ може да изабере
основну школу у коју ће да упише
дете, о чему подноси захтев
изабраној школи најкасније до
01. фебруара 2019. године, а за
школску 2019/2020. годину.
За
све
информације,
евидентирање
и
образац
захтева који се подноси
изабраној школи обратити се
у собу број 140 зграде града
вршца, или на телефон 800-565.

ХЕМОФАРМ ФОНДАЦИЈА ДОДЕЛИЛА СТИПЕНДИЈЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ДРЖАВНИХ ФАКУЛТЕТА

ИНВЕСТИЦИЈА У БУДУЋНОСТ

Хемофарм фондација уручила је
уговоре о стипендирању најбољим
студентима државних факултета и
на догађају уприличеном у ову част,
опростила се од последње генерације
стипендиста.
Током
следеће
академске
2018/2019. године, осим финансијске
помоћи подржани студенти ће имати
могућност да похађају Менторски
програм и програм летње стручне
праксе „Можеш и ти“.
Осим доделе нових уговора о
стипендирању, на овом догађају
садашњи и будући стипендисти
Хемофарм фондације имали су
прилику да чују и завршно предавање
у оквиру „Менторског програма“.
Предавање на тему „Атлас хуманих
ћелија – Гугл мапе људског организма”
одржао је Немања Марјановић, бивши
стипендиста Хемофарм фондације
и први интернационални студент са
ових простора који је примљен на
мултидисциплинарни комбиновани
докторски програм на Универзитету
Харвард/МИТ.
Хемофарм
фондација
традиционално помаже најбољим
студентима
медицинских,
фармацеутских,
технолошких,
хемијских и факултета за физичку

хемију који се финансирају из
буџета Републике Србије. Највећа
новина у овогодишњем програму
стипендирања Хемофарм фондације
је могућност летње стручне праксе,
која је осмишљена да пружи подршку
будућим експертима у стицању
практичног знања и радног искуства.
Пракса ће бити спроведена у Србији и
Немачкој током лета наредне године.

Од свог оснивања пре 25
година, подржавамо студенте који
имају изузетне оцене, сјајне идеје,
амбиције и жељу да уче и напредују,
али су слабијег материјалног стања.
До данас смо подржали више од
3.300 младих широм земље, а за
годишње стипендије у школској
2018/19. изборили су се управо
студенти који су у протеклој години

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

показали да радом и упорношћу могу
да постигну велике резултате, рекла
је директорка Хемофарм фондације
Сузана Ђорђевић.
Ђорђевићева је истикла да је
четворо стипендиста из претходне
генерације,
након
завршеног
програма, своје каријере започело у
компанији Хемофарм.

VIN

PING
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ТРИПТИХОН ОД ЈУЧЕ И НОВИ ЧОВЕК ДАНАС
За
компјутер
постоје
изрази
стартовање,
ресетовање, хаковање а да ли
нам оно како се осећамо не
говори да је и нама неко, мада
смо хемијски компјутери, то
исто урадио.
Паја је својим делима
давао
смирену,
хуману
слику, призоре и матрицу за
усвајање искуства склада,
самосвести, воље и пре
свега уважавања живота.
Могао је и он да дефинише
људски лик. Прво на слици
да би се то касније десило и у
стварности.
Требале су хиљаде година
да човек освоји искуство
реалистичког сликарства и
пола века моћне акције да се
од тога одвикнемо.
Људи су увек поштовали
мистичну моћ слике, иконе,
скулптуре, верујући да то
долази однекуд са стране
да слика, скулптура, музика
привуче пажњу богова па
онда зрнца или кванти божје

промислили обасјају и наш
дух.
Тек од скоро схватили смо
да је сликарство чудесности
и настанка и доживљаја
слике ограничено на једини
мали извор а то је хемијска
логика нашег ума.

То
смо
схватили
и
превазишли.
Ако
смо
превазишли
промишљење
слике,
музике
и
поезије
у
тренутку
конформистичке
засићености и друштвене
сигурности
када
нам

више није била потребна
наша ванредна ментална
активност
подстицана
уметничким искуством, како
данас, кад се види да је тај
конформизам
шаргарепа
на штапу, сигурност која
се смањује, ипак остајемо

разоружани јер не посежемо
за јединим леком сопствене
тескобе, правом поезијом,
сликом, музиком?
А шта ми то добијамо?
Ново мучење искуством
слике, поезије и музике.
Одвајање свог драгоценог
времена на уметност, уместо
на бескрајну забаву која нас
заправо одваја од нас самих,
пакао чини мање врелим не
зато што се пакао охладио
већ ми прегорели.
А Пајино дело чека. Некад
у Апотеци код Спаситеља,
а данас у Конкордији, а то
да се зна није гробарско
предузеће. Наша способна
интуиција, додатна памет која
се активира у ситуацијама
великих мука кад догори
до прстију и често буде
касно, безболно може да
се активира молитвом и
искуством уметности. А ко
још то данас ради?
Томислав Сухецки

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ПРЕДСТАВЉЕНА ПОЕЗИЈА ДРАГИЦЕ КАЛДАРАШ

Крајем прошле године, је у четвртак
27. децембра, у Градској библиотеци
је одржано песничко вече Драгице
Калдараш. Ауторка је представила
своје збирке песама„Трешње у цвету“ и
„Песме за децу“, а о њеном књижевном
опусу говорила је Алиса Шајн.
„Кроз
Драгицину
поезију
упознајемо ромски живот у коме има
рађања и умирања, у коме је и сама
поникла. Она пева о судбини свог
народа, окружена свакодневним
догађајима и будно сања о лепотама
својих сународњакиња. Њена душа
је пуна љубав, топлине и оне мало
ромске среће. Драгица је песникиња
генерације оних који остављају писане
трагове у ромској поезији. Драгицине
песме су њене сестре, не кћери, јер су
јој потпуно равноправне, истородне.
Самостално заљубљиве, идентично
страсне и ватрене“, кажу критичари о
поезији Драгице Калдараш.
Драгица Калдараш рођена је 1958.
у Вршцу, где је завршила Педагошку

академију
„Жива
Јовановић“.
Учитељица је и предавач ромског

језика. Објавила је збирке песама:
„Халејева комета“, „Трешње у цвету“ и

КОНЦЕРТ У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“

ЈАВНО ИЗВОЂЕЊЕ
„ЛЕПЕ ВРШЧАНКЕ“
НАКОН 82 ГОДИНЕ

У петак 11. јануара 2019. године, у
„Тачки сусретања“ у 19 часова биће
представљено фототипско издање
валцера за клавир „Лепа Вршчанка“,
који је написао Фридрих Ренгер,
некада познати а данас потпуно
заборављени вршачки композитор.
Тада ће, први пут после безмало 82
године од смрти његовог аутора, овај
валцер јавно извести пијанисткиња
Кристина Сочански. Са животом и
делом Фридриха Ренгера публику
ће упознати Зоран Максимовић,
председник удружења „Пријатељи
вршачких оргуља“.
Овај пројекат очувања културне

баштине града Вршца подржали
су Инвента фарм, Винарија Конте
Валоне, проф. др Небојша Милић и
др Франц Мец. Прашину са портрета
Фридриха Ренгера, вишегодишњим
истраживањем, скинуо је Зоран
Максимовић, а да „Лепа Вршчанка“
поново заблиста у рукама љубитеља
класичне
музике,
побринуо
се
Александар Паску. Кристина Сочански
је представник удружења „Музика у
виноградима“, а овај наступ је први
конкретан пример сарадње овог
удружења са удружењем „Пријатељи
вршачких
оргуља“,
поручују
организатори.

„Песме за децу“. Чланица је Удружења
књижевника Србије.
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КУЛТУРА У ВРШЦУ У 2018.
Представљамо вам догађаје који су обележили чини чуда“ организовала је у Духовном центру
културну сцену Вршца у претходној години.
„Свети Теодор Вршачки“ вече посвећено српској
хероини Милунки Савић. Том приликом одржана
ЈАНУАР
је промоција књиге „Милунка Савић – ордење и
Почетком прошлог јануара, у салону Градске ожиљци“, аутора Милана Богојевића.
библиотеке Вршац одржана је промоција
У Градском музеју Вршца у згради „Конкордије“
монографије „Бела Црква – три века“, као и изложба отворена је изложба„Ритам спирале“, реконструкција
„300 година кроз речи и слике“ коју је приредио костима и накита средњег бронзаног доба, ауторке
Историјски архив из Беле Цркве.
Анђелке Путица, вишег кустоса археолога из
Градског музеја Сомбор.

Пред вршачком публиком у Дому омладине
наступио је београдски бенд „Артан Лили“.

ФЕБРУАР

10. фебруара Народно позориште „Стерија“
обележило је свој празник по 73. пут. Дан позоришта
прослављен је представом „Чехов је Толстоју рекао
збогом“, по тексту Мира Гаврана, а у режији Ирфана
Менсура.

КОВ је даривао верној публици и случајним
пролазницима своја издања. У Градској библиотеци
овим поводом одржана је пројекција документарног
филма „Сеобе трају вечно“, а у „Тачки сусретања“
овај дан је обележен предавањем и радионицом
„Увод у креативно писање“ писца Милоша К. Илића,
намењеном младим заљубљеницима у књижевност.
Културни центар Вршац у сарадњи са Амбасадом
Републике Пољске и Центром за мултикултурални
дијалог и регионализам организовао је изложбу
под називом „Иконостас светлости – Иконописни
Књижевна општина Вршац појавила се и прошле витраж Адама Сталони-Добжањског“, аутора Јана
године међу најугледнијим издавачким кућама на Павлицког.
Међународном салону књига у Новом Саду. Ова
МАЈ
издавачка кућа, која је за 46 година постојања
Мај у Градском музеју обележила је изложба„Урош
изнедрила око 600 наслова, у међусајамској години
објавила је петнаестак нових наслова. На главној Предић: Орловат – Беч – Орловат, повратна карта“,
бини Новосадског сајма запажене промоције избор дела славног уметника из фонда Народног
одржали су песници Дамир Малешев и Александар музеја Панчево и Градског музеја Вршац.
Јовановић, аутори КОВ-а.
Традиционално је у просторијама Културног
центра Вршац одржана и Градска смотра рецитатора
„Песниче народа мог“, одакле су они које је жири
сматрао најбољима отишли даље, на регионално
такмичење у рецитовању.

У Градској библиотеци одржана је промоција
књиге „Ходочашће на Крф“ Љубомира Сарамандића,
четрнаесто издање публикације чији је аутор кустос
„Српске куће“ на Крфу.
Народно позориште „Стерија“ обележило је
Светски дан позоришта (27. март) новом премијером
– представом „Виктор или деца на власти“ Роже
Витрака у режији Александра Швабића.
У Градској библиотеци вршачкој публици
представљена је књига „Облоге од мастила“, збирка
прича Богдана Стевановића Блогдана, популарног
блогера и афористичара.

У мају су традиционално одржане и
манифестације „Музеји за 10“ и „Ноћ музеја“ када
су Вршчани на неколико различитих локација у
граду имали прилике да погледају интересантне
изложбе и програме. У оквиру „Ноћи музеја“ Градски
музеј је организовао свечано отварање нове
поставке Природњачке збирке у згради „Апотеке
на степеницама“. Нова поставка представљена је
јавности и захваљујући сарадњи са Заводом за
заштиту природе из Новог Сада чији су стручњаци
обрадили најзначајније примерке ове колекције.
У Градској библиотеци приређено је књижевно
вече под називом „Песнички портрет Адама
Пуслојића“.

АПРИЛ

Градски музеј Вршац и Епархија банатска у
априлу су организовали веома посећену изложбу
фотографија под називом „Романови – у сусрет
Удружење „Тачка сусретања“ прославило је улазак судбини”.
у пету годину постојања. Поводом четири године
успешног рада, у просторијама Удружења, у „Салону
код Порте“ окупили су се сарадници и пријатељи
„Тачке сусретања“, поштоваоци културе и уметности,
а програм свечане прославе припремили су ученици
Музичке школе „Јосиф Маринковић“ и ученици
Хемијско-медицинске школе из Вршца. Иначе, прве
недеље фебруара Удружење „Тачка сусретања“
приредило је сусрет са Арноом Гујоном, поводом
промоције његове аутобиографије „Сви моји путеви
воде ка Србији“ у издању Издавачке куће „Агапе
књига“, а неколико дана касније представљен је и
Светски дан књиге и ауторских права обележен је
нови роман Владимира Пиштала „Сунце овог дана“, и ове године и у Вршцу. Књижевна општина Вршац
у издању Агоре.
је у сарадњи са основним и средњим школама
из Вршца 23. априла организовала акцију која је
МАРТ
обухватала читање поезије Јована Стерије Поповића
Поводом стогодишњице од завршетка Великог на часовима српског језика. Обележавајући овај дан,
рата, Мала школа „Бранко Радунковић – Воља у вечерњим часовима испред Градске библиотеке

Крајем маја, Библиотека је представила књигу
„Породична преписка кнеза Милоша Обреновића“,
др Татјане Брзуловић Станисављевић, а на промоцији
је поред ауторке говорио и историчар Дејан Ристић.
Књига је настала захваљујући архивској збирци Јоце
Вујића која се чува у Универзитетској библиотеци
„Светозар Марковић“.
Изложба „Писма Хилде Дајч” стрип аутора
Александра Зографа отворена је у малој галерији
Културног центра у Вршцу. Поставка је посвећена
Јеврејки Хилди, која је последње дане живота
провела у логору Старо сајмиште, у који је отишла
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у традиционалном плесу и музици из различитих као и ученици Музичке школе „Јосиф Маринковић“.
У великој галерији Културног центра Вршац
крајева света.
отворена је традиционална изложба радова
са Конкурса 59. ликовне манифестације деце и
омладине за награду„Паја Јовановић“. Представљено
је 300 дечијих радова, а 37 најуспешнијих младих
уметника је награђено.

ОКТОБАР

добровољно како би као медицинска сестра
помагала својим сународницима. Изложбу је
припремило Министарство просвете, науке и
технолошког развоја у сарадњи са амбасадом
Израела у Србији.
У Народном позоришту „Стерија“ одиграна је
премијера црне комедије „Херој нације“ Ивана М.
Лалића у режији Предрага Стојменовића.
У „Салону код Порте“ представљена је књига
„Редефинисање индетитета – историја, заблуде,
идеологије у српском филму“ др Александра С.
Јанковића у издању Филмског центра Србије.

ЈУН

Градска библиотека је у сарадњи са вртићима и
основним школама организовала богат програм
поводом обележавања Дечије недеље под слоганом
„Моје право да живим срећно и здраво“.
Међународни фестивал класике „Вршачка
позоришта јесен“ по 26. пут одржан је у Народном
позоришту „Стерија“ од 19. до 27. октобра. Селектор
Фестивала Ђура Мрђа у званичну селекцију уврстио
Мала школа „Бранко Радунковић – Воља чини је седам представа, а Вршчани су поред њих
чуда“ организовала је по други пут манифестацију уживали и у бројним пратећим садржајима.
„Карађорђеви дани у Вршцу“.
У Градском музеју Вршац отворена је изложба
„Археолошка
истраживања
Универзитета
у
Љубљани, Подунавље (2007 – 2017)“, аутора др
Предрага Новаковића. Одељење Универзитета за
археологију из Љубљане је у са сарадњи са српским
колегама остварило низ пројеката у истраживању
српског подунавља тј. подручја Винче, Старчева,
Ватина и Вршца.

Изложба под називом „Изазови ликовне
фигурације – омаж Паји Јовановићу“ отворена је у
АВГУСТ
„Галеријани“. На изложби у част великана потеклог
Музички фестивал „Рок Вилиџ“ који се од 2005.
из града под Кулом, представљени су радови године традиционално одржава сваког августа у
четрнаесторо уметника.
Банатском Соколцу, поново је окупио љубитеље
рокенрола.

У Градској библиотеци одржано је предавање
„Разговор о Црњанском“. О лику и делу Милоша
Црњанског говорили су редитељ Бошко
Милосављевић и Мило Ломпар, историчар
књижевности, филозоф, професор и председник
Задужбине Милоша Црњанског.
Трећи фестивал „ЦирКулирање“ у Вршцу одржан
је почетком јуна. Током три дана фестивала
реализовани су културни, спортски, а пре свега
хуманитарни догађаји.

Песникињи Бојани Стојановић Пантовић у
Градској кући у Вршцу уручена је награда „Васко
Попа“. Признање за најбољу песничку књигу,
прошлог 29. јуна, на Попин рођендан, додељено по
24. пут, песникињи је припало за збирку поезије „У
обручу“ (Повеља, 2017).

ЈУЛ

У јулу је традиционално одржан 21. Међународни
фестивал фолклора „Вршачки венац“. Многобројна
публика је и ове године имала прилику да ужива

Изложба „Ко је Малвина Хофман?“, аутора
Владимира Чеха, отворена је у вршачкој
„Галеријани“. Вршац је тако постао седми град у коме
је ова необична изложба, у оквиру обележавања
стогодишњице Првог светског рата, организована уз
подршку Министарства културе Србије и амбасаде
Сједињених Америчких Држава.
У Музеју Роберта Хамерштила у Гудурици
отворена је изложба радова насталих на
Међународној графичкој радионици у Градском
музеју у Вршцу. На радионици, првом Бијеналну
графике у Вршцу, стварали су уметници из Србије,
Аустрије и Румуније.

НОВЕМБАР

Крај августа обележили су концерти класичне
У малој галерији Културног центра отворена је
музике. Други Међународни фестивал камерне изложба „Енигма. Дешифровати победу”, коју су у
музике у Вршцу одржан је у организацији Удружења сарадњи организовали Амбасада Републике Пољске
„Музика у виноградима“.
у Београду и Културни центар Вршац. Изложбу су
отворили отправник послова Амбасаде Републике
СЕПТЕМБАР
Пољске Анжеј Кинђук и директор Културног центра
У септембру су у Градској библиотеци обележени Давор Стојковић.
„Дани Градске библиотеке Вршац“. Том приликом је
у читаоници Градске библиотеке отворена изложба
сликара Емила Сфере „Сан летње банатске ноћи“.
Изложба иновативног финског дизајна отворена
је у Великој галерији Културног центра. На
изложби је представљено десет фото-панела
којима је посетиоцима дочарана иновативност и
аутентичност финског дизајна.
Културни центар Вршац и Мађарски културни
институт „Колегијум Хунгарикум“ Београд, у
сарадњи с Центром за мултикултурални дијалог
и регионализам, организовали су изложбу
фотографија Фокус групе „Лица Печуја“.
Удружење Вршачки књижевни клуб организовало
У Конгресно-музичкој дворани Центра Миленијум,
је традиционална Вршачка поетска сусретања и у организацији Града Вршца и Удружења грађана
представило нови зборник. Пред пуном салом у за неговање шаховске традиције, премијерно је
Културном центру наступили су песници вршачког, представљен краткометражни документарни филм
али и других књижевних клубова, а сусрет поета „Бора Костић – шаховски апостол“.
својом посетом увеличао је и Винко Лозић.
У „Салону код Порте“ одржана је промоција
Удружење „Тачка
сусретања“
приредило књиге о непоновљивом мислиоцу и књижевнику
је сусрет са Александром Нинковић Ташић, Радомиру Константиновићу „КОНСТАНТИНОВИЋ.
председницом
Образовно-истраживачког Хроника”, аутора Радивоја Цветићанина.
друштва „Михајло Пупин“ и мултикултуралним
амбасадором Унеско клуба Универзитета Сорбона.
ДЕЦЕМБАР
У вечери су учествовали и Александар Гајшег, аутор
На свечаности у Градској кући Љубомиру
телевизијске емисије „Агапе“ и власник Издавачке Симовићу, песнику, драматургу, путописцу,
куће „Агапе књига“, модератор Марија Васић критичру и академику, додељена је Европска
Каначки, професорка књижевности и књижевница, награда за поезију „Петру Крду“. Симовић је тако
постао 20. лауреат престижног признања које се у
Вршцу додељује од 1986. године.
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ФОТОРЕПОРТАЖА
Организованог дочека Нове године није било на Градском
тргу, али се зато славило по свим вршачким ресторанима
и кафићима. Изузетно весело било је у Фоајеу Конгресног
центра Миленијум где је 2019. годину дочекао велики број
младих Вршчана. Атмосферу на овој новогодишњој журци
забележила је камера фоторепортера Милоша Живковића.
Фото: М. Живковић
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НАЈЛУЂА НОЋ У ФОАЈЕУ
КОНГРЕСНОГ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
ППродајем једнособан стан 43m², приземље,

средина, Архитекте Брашована 8/2. Тел. 805-095
У Јанову на продају две куће једна до друге
са плацом. Једна је кућа са струјом, водом,
подрумом 64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са
воћњаком, лешником, виноградом. Друга је
викендица са плацом око 3.000 m². Тел. 065/3355-343
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. 060/1632-372
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. 069/86960-13
Продајем 12 ари са виноградарском кућицом
у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна страна погодно
за воће, виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-10
и 013/401-210
Продајем кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-40-00
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
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
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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. 061/29411-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.
Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на
више локација. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену спратну кућу на
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел. 013/
806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак, поред
пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем плац на брегу, Горанска улица
1000 m², комплет инфраструктура са предивним
погледом на град, правилног облика. Тел.
060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/65523-01
На продају двособан стан, одлична локација,
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом
на улаз у позориште. Тел. 063/74-04-088.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 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. 063/379720.
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.
Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао Стеријине и
Анђе Ранковић, може замена. Цена по договору.
Тел 063/85-48-048 после 17 часова.
Мењам кућу за стам Кајмачаланска бр. 70
Вршац за двособан стан центар града да ми се
доплати. Тел. 060/150-32-42.
На продају два једнособна стана у центру од
35 м² и 45 м². Хитно! Тел. 064/23-55-436.
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у

Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76
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. 060/5805192 или 805-192.
Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
Издајем потпуно намештену гарсоњеру у
Београду, код Ботаничке баште, за студенте. Тел.
064/23-53-130.
Издајем намештену собу у центру града,
погодну за ученицу- студенткињу, са централним
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285
Издајем четворособни стан у ул. Милоша
Црњанског 6, 1. спрат, полунамештен. Тел.
063/853-64-29.
Издајем двоипособан стан у Београду,
Вождовац, насеље Степа Степановић, први спрат,
комплетно намештен, погодан за студенте.Тел:
063/833-8440
Издајем намештен, потпуно опремљен,
трособан стан на одличној локацији у Београду
(код Сава центра).Тел: 064/246-0832
Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 евра
плус трошкови. Тел. 064/823-93-13.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан улаз.
Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 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. 834975.
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. 064/18300-18.
Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије
одвојене, намештена, интернет, кабловска,
центар код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25995.
Полунамештен двособан стан у ул. Хероја
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за две
ученице, студенте или брачни пар. Може и ко има
део ствари. Тел. 063/810-32-28.
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.064/183300-18.
Издајем намештену гарсоњеру у центру
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан
депозит. Тел. 064/25-999-60.
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.
Издајем намештену, реновирану гарсоњеру
на Омладинском тргу, преко од Миленијума,
на дужи период, слободна од 1.1.2019. г. Тел.
064/304-91-45 и 013/ 832-867.
Издајем гарсоњеру за становање, бесплатно,
поузданој женској особи. Тел. 063/482-418. и
064/134-61-78.
Издајем гарсоњеру у близини ЈАТ-а ради
становања и чувања. Ново изграђена, бесплатно.
Тел.063/482-418-064/134-6-78.
Двособан намештен стан за издавање у
центру града све је посебно без газде. Тел. 061/7239-359 или 064/036-74-25.

РАЗНО

Продајем бетонске цеви за ћуприје ф40х100, 4
комада које су у Загајици. Тел: 065/25-79-100
На продају бренер за варење, роштиљ на
струју, контролни сат за плин, „рог“ женски
бицикл, гуме за „југо“ , „заставу“, „фићу“, гуме
спољне за бицикл, патике нове бр. 45 и 43,
рошуле за децу. Тел. 064/168-58-94.
Радила бих и бринула о старијој женској
особи, 3-4 сата дневно. Тел. 063/85-24-563.
Потребни су нам часови математике и физике
за гимназијалца и основца. Тел. 063/80-125-54.
Продајем трактор фергусон 533 без кабине и
сетвоспремач запремине 1,90 корпу за трактор,
шалоне за прозоре„инлес“ Рибница. Тел. 063/320019
Продајем плинску пећ Алфа, замрзивач 210 л.
дечји креветац са мадрацем 1 постељина гратис.
Тел. 062/600-447 и 826-396.
На продају ТА пећ Елинд 2,5. Тел. 063/733-9247.
На продају 2. ТВ пријемника 41х31 и 55х42
исправни, бренери за варење, телефони фиксни
3 ком, радио касетофон 4 ком, кожни кофер,
усисивач 2 ком, све исправно. Тел. 064/168-58-94.
Потребна жена за помоћ у кући. Тел. 064/16858-94
За продају бутан боца 10л., пуна. Цена 25 €.
Тел. 837-631 и 064/285-862.
Продајем врата за фијат крому (пасује и за
ланчију) и разне делове за исти. Тел. 013/401-210
и 060/740-12-10.
Косим зелене површине косачицом и
тримером. Повољно. Тел. 061/65-90-222.
Изводим у шетњу ваше псе, са задовољством
и пуно љубави. Волим животиње и мислим да су
нам они добри пријатељи. Нећете погрешити ако
их мени поверите. Сат времена 200 динара. Тел.
013/807-873
Продајем Југо 55, регистрован до октобра,
годиште 2003. у одличном стању, први власник.
Цена по договору. Тел. 064/128-43-34.
Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел. 062/18365-55.
Продајем петостепени мењач и мотор за југазаставу у врло добром стању. Тел. 064/163-01-18.
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.
Продајем две звучне кутије, цена 1000, и
лопту за пилатес цена 700. Тел. 061/609-79-17.
Продајем гуме са фелнама 165х13, анласер,
бомбину и друге делове за „Аскону“ 1984. год.
Шпартач за култиватор ИМТ 506 плински бојлер
некоришћен, делове за „ Фићу 750“ нови. Тел.
063/74-192-34.
Продајем „мали медитеран 333“ цреп,1700
комада по цени од 15 динара комад, и 30 каљева
по цени од 80 динара комад. Тел. 066/374-757.
Продајем мерцедес 123, 200 д, кадет коцкица,
плинску пећ Алфа, пећ на чврсто гориво (дрво,
дрво угаљ), електрични шпорет „Горење“. Тел.
060/0839-680.
Купујем бетонске стубове од 2,5 и 3м дужине
за ограђивање плаца. Тел. 064/662-04-57.
Купујем четири ланца пољопривредног
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.
Два ланца земље излаз из града према
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/197-90-69.
Виљушкар за продају (дизел). Тел. 064/197-9069.
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Чистокрвни штенци сибирског хаскија, два
месеца стара, две женке и један мужјак. Тел.
065/26-25-155 и 065/94-22-224.
Продајем машину за прање веша „Горење“.
ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем универзални круњач , плинску боцу,
канте за маст, дрвену бурад за ракију и кошнице.
Тел. 064/25-22-855.
Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке, 1587
м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км, редовно
одржаван, регистрован до 14.9.2019. Тел. 062/11759-55.
Пластични спојлер-дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу и мању потрошњу
горива. Цена 40 €. Тел. 064/123-17-56.
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-99 дуга деветка,
први власник, само лицима са дозволом. Цена
200 €. Тел. 064/123-17-56
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62 тетејац,
први власник, само лицима са дозволом. Цена
100 €. Тел. 063/894-91-63.
Купујем неисправне плинске бојлере (старе)
и плинске пећи због делова. Тел. 063/482-418 и
013/861-419.
Помагала би старијој особи. Тел. 064/288-0347, 013/805-142.
Половна очувана , кована метална ограда за
гробно место. (2,60х2,40х0,85м) Цена 150 €. Тел
064/123-17-56.
Два половна, очувана лимена поклопца
мотора (бубрези) и предњи лимени блатобран
од Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена 100€. Тел 064/12317-56.
Нове бокс вреће за тренирање (вишебојне),
са унутрашње стране велика појачања, дупло
дно (33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. Тел 064/12317-56.
Полован исправан прозор (80х140цм)
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло са
додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€. Тел
064/123-17-56.
На продају „Симпо“ двосед на развлачење,
плински решо са три рингле, кварцна грејалица
сточић за ТВ, дечији бицикл, ТА пећ. Тел. 065/8837-420.
Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван, 2005.
, гаражиран, црвене боје, ветробран, аутомацки
мењач, мало прешао, тренутно нерегистрован,
наслон за седиште, церада. Хитно! Цена 650 €. Тел.
063/814-11-35.

Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве боје,
исправан у добром стању, неударан, дизел,
гаражиран, прешао око 127.000 км, тренутно
нерегистрован. Хитно! Цена 2.800€. Тел. 064/50760-93.
Агенцији Магибашта 013 потребна чистачица
за одржавање хигијене у стамбеним зградама у
насељу Хемоград.Козарачка 14.
За продају четири веш машине, три „Горење“
и једна „Електор лукс“ исправне и у одличном
стању, као и машина за прање судова „Беко“,
исправна, уградна. Тел. 061/307-10-85.
Продајем „Форд Ка“ 1999. и „Форд Мондео“,
дизел, клима, одржавани, поуздани. Хитно и
повољно. Тел. 063/83-26-918.
Продајем тегле од 1 кг, цена 20 динара комад.
Тел. 28-32-536.Продајем ауто „Тојота“ 92. годиште
и ауто приколицу. Тел. 834-026.
На продају старински диван-отоман, нову
ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и столице,
храстова врата. Тел. 063/266-096.
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. 064/18-44316.
Продајем домаћу ракију, повољна цена.
Тел.064/183-300-18.
Поклањам веће маце. Тел. 064/565-82-60.
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
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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. 065/3454-538.
На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за мед
од три рама и веш машина Канди. Тел. Тел. 064/1441-222 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. 064/2355-436.
Продајем бојлер „Металац“ 80 литара, шиваћу
машину „Багат“ и „Сингерица“ електричну климу
12-ца, кожну пилотску јакну ЈНА.Тел. 061/111-2821
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. 060/843-5003.
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.
Средњовачном мушкарцу потребна женска
помоћ у кући. Плата по договору. Тел. 065/65-52350.
На продају Голф 2 (бензин) 1988 год.
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23-809.
Хитно купујем цреп потисје Кањижа тип
2, Хитно потребни мајстори за сечу ораха у
Избишту. Продајем орах очишћен 800 дин. кг. Тел.
064/390-62-76.
На продају две трубе КИНГ (Чехословачке)
Тел. 062/80-10-585.
На продају ловачка пушка боксерица кал. 12,
тоз-34 као нова. Цена 100 €, могућ договор. Тел.
064/305-75-53.
Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“ ,
комбиновани шпорет „Кончар“ и фрижидер
Горење мањи. Тел. 063/83-47-047.
Вршим поправку плинских пећи, бојлера и
решоа. Квалитетно и повољно. Тел.063/482-418 и
013/861-419.
Продајем бенџамине висине 2,5 метра. Тел.
013/806-460 и 061/188-40-71.
Продајем котао на чврсто гориво снаге 24 kw.
Цена је 15.000 динара. Тел. 064/129-73-23.
На продају „Мазда626“ регистрована до маја
2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-57-24.
Продајем спаваћу собу, кауч, тросед са две
фотеље. Повољно. Тел. 060/843-50-03.
Продајем два тучана казана, један бакарни,
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-10585.
Нов, некоришћен акумулатор 45 kw, пећ на
плин коришћена 1 сезону, 3м³ храстовог дрва
исечен , исцепан од 2017. г. наслаган у шупи. Тел.
061/21-88-086.
Продајем кућице за псе, мачке и птице,
штендери за цвеће раних врста, жардињере,
полице за цвеће, метална мрежица за кош. Тел.
064/280-57-20.
Поштена и вредна жена помагала би и
бринула о старијој женској особи у кући или
стану. Тел. 064/28-10-216.
Купујем шиваћу машину „Сингер“ или „Багат“
на ел. погон. Тел. 013/861-419 и 063/482-418.
На продају плинске пећи и бојлери исправни.
Тел. 013/861-419 и 064/389-27-38.
Рено 19 шамад на продају регистрован до
11.5.2019. 1400м³, има гас, цена повољна, 1991.
годиште, први власник. Тел. 063/482-418 и 861419.
Продајем Југо 45, 1989. годиште, регистрован
до 10. априла 2019. повољно, први власник. Тел.
064/128-60-44 .
Продајем шпорет струја-плин, вертикални
замрзивач, хаварисана З-128, кирби усисивач,
храстове греде нове 14х16х400 цм. Тел. 064/2355-426.
Продајем одличну ракију од кајсије и крушке.
Тел.065/25-79-100.
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КРСТИ ГЛАВЧИЋУ
13.04.1952- 01.01.2019.

С поштовањем и љубављу
Твоји најмилији

ЈОН ЂИБАН
Твоји најмилији: ћерка Родика, унуци Андрија и Јован

18 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •11. јануар 2019.

ПЕТАК • 11. јануар 2019.

ВРШАЧКА КУЛА

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 34, БРОЈ 791, 31. ЈАНУАР 2011.

БОЖИЋНИ ОБИЧАЈИ
БАНАТА

У Великом Средишту је организован Фестивал под
називом „Божићни обичаји Бадње вечери“, 6. јануара, на коме
су се чланови културно-уметничких друштава овога села,
Гудурице, као и гости из Румуније, оживели старе народне
обичаје у нашем и румунском делу Баната везане за један
од најрадоснијих празника Божић. Организатор је био
средиштанско КУД „Свети Сава“, а помоћ су пружили и сеоска
Месна заједница, Црквени одбор, и Николае Мојсе, члан
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (155)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XIX ОДЕЉАК
1848 - 1849.

ДЕО II, ГОДИНА 1849.

општинског већа задужен за националне мањине и верске
заједнице.
- Учествовала су четири културно-уметничка друштва: два
из суседне Румуније, из Дете и Војтека, гудурички КУД „ Моша
Пијаде“ и домаћин КУД „Свети Сава“ Велико Средиште, каже
Миливој Дрча, председник Културно-уметничког друштва
„Свети Сава“ из Великог Средишта. Жеља нам је била да се
подсетимо обичаја које су поштовали наши стари и начина
на који су празновали Бадњи дан и Божић. Програм је био у
Великом Средишту, испред цркве.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 34, БРОЈ 791, 31. ЈАНУАР 2011.

МЛАДИ ОРЛОВИ ИЗ ВРШЦА
ПОЛЕТЕЛИ КА ОЛИМПУ

Најбољи рукометни јуниори Србије су у вршачком
Миленијуму изборили пласман на Светски шампионат
који ће се овог лета одржати у Грчкој. То је епилог који су
прижељкивали сви љубитељи спорта у нашој земљи и
наравно сви они који су били уз наш национални тим и са
трибина вршачке дворане бодрили Бутулијине момке.
Исланд, Македонија, Естонија и Србија били су ривали у
квалификационој групи а само је првопласирани тим могао
да рачуна на грчку визу.Три дана се у Вршцу водила жестока

рукометна борба а одлука је пала у дербију последњег кола
у коме су у међусобном окршају питање победника групе
решили, до тада две непоражене селекције. Србија и Исланд.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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.
Још пре доласка српских
трупа позвано је 60 Немаца
председнику окружног одбора,
Нешићу, који им саопшти да
су немачки становници ове
вароши дужни да плате 60.000
ф. сребра “брандштајера”. Па
како се на редовно истеривање
“брандштајера” због краткоће
времена не може чекати, то им
сваки од позваних за 2-3 сахата
да положи 1000 фор. тим пре,
што би у противном случају
многе непријатности имали.
При том је речено, да ће се
тих 60.000 ф. накнадно на све
немачке становнике разрезати
и да ће се позванима њихов
новац надокнадити 1).
Но намет овај положен
је само до 33.000 ф., Немци
су се у својој невољи ради
помоћи даље обраћали. Они
су своје људе слали не само
у команданту Рукавини у
Тамишграду, него шта више и
у Пешту главнокомандујућем
царске
војске,
књазу
Виндишгрецу 2). Свега предато
је непосредно председнику
одбора Нешићу, 17.600 ф.,
дочим је доцније царским
трупама предато још 9016
ф. Овај новац дали су неки
имућни
становници
као
предујам, а после је укупна
немачка општина, почињући
од 1852. за 6. година исплатила
исту своту. 3)
За српске владе основана
је међу Србима такође родна
гарда по принципу немачке, но

беше иста лоша од ове задње.
14. марта п.р. отпутовао је
из Вршца полицајни директор
Ристић са својом свитом, која
се састојала из 40 момака.
На његово место дође Јован
Недељковић 4). Ристић беше
суров човек, па су и сами овд.
Срби тражили да иде из Вршца
5).

15. и 16. истог месеца
изискан је од вршачких,
кутричких и белоцркванских
Немаца један део коњског
серсама и послат је 17. у
Панчево. За изискане ствари
обречена је отштета 6).
Но 15. март значајан је још
и са неке крупније ствари. Тога
дана одведено је 20 Немаца,
међу овима и прота Данијел, који је у остало већ од доласка
Срба то у парохијском дому,
то по другим домовима као

1)Baumannsche Aufzeichnungen,стр 72
2) Општа седница од 25.јуна 1849.
3) Записник седнце од 28. новембра 1852. - По другом извору (седница
од 31. маја 1853.) издато је општини 1849. год свега 27.026 ф. 55 н.
сребра.
4)Baumannsche Aufzeichnungen,стр 73 i spisi

компромитован
био
под
стражом, - под надзором
полицијског
директора
Анђелковића у Панчево и
одавде у Земун. 16. априла
постигла је иста судба и Јована
Фромбаха са још 3 немачка
становника 7).
Чим је Анђелковић наступио
своје звање, преместио је
вешала испред римокат. цркве
над белоцркванским друмом
8).
Кадгод
што
су
Срби
добивене крајеве односно
администрације организовали,
исто тако живо радила је и
ћесару верна жупанијска власт,
коју је још прошле године
у Тамишграду успоставила
ђенерална команда и која се
звала “тамишки средишњи
одбор”.
Чиновници
ове
власти нису се обазирали
на српске одборе, шта више
радили су баш њима ускос,
противу чега су се Срби живо
вајкали, но без помоћи. Овај
“тамишки одбор”наименовао
је
Ђорђа
Емануела
за
окружног судца вршачког.
Одвратност
тамишградских
фактора
против
нове
српске самоуправе била је
неизмерна, они су навалице
реметили њено деловање, па
су тамишградским трупама
чак и поједине месне одборе
разрешавали, као што је то
био случај међу осталима у
Моравици.

5)Ника Мандукић:”О Вршцу” у “Врш. кули”год. 1867. стр 7.
6)Baumannsche Aufzeichnungen,стр 73
7)Ibidem
8)Ibidem ,стр. 47
9)Списи од год.1840

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 11. јануар 2019.

vrsackakula@open.telekom.rs

COBISS.SR-ID 16048898
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

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

•
•
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

Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов

Ovo izdanje je prijavljeno za odit
kod ABC Srbija

2121

22 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •11. јануар 2019.

КО Ш А Р К А
ВРШЧАНИ НИСУ УСПЕЛИ ДА ПРЕКИНУ СЕРИЈУ ПОРАЗА У АБА 2 ЛИГИ

ЈЕДНА ЧЕТВРТИНА НЕДОВОЉНА ЗА ПРЕОКРЕТ

Вршчани нису успели да прекину серију
пораза у АБА 2 лиги иако су одиграли
најефикаснији меч у овом такмичењу. Гости
из Рогашке Слатине имали су невероватно
шутерско вече и више од половине укупног
броја поена постигли су шутевима из
даљине убацивши чак 18 тројки. Уз то су
имали и 11 офанзивних скокова од којих
је већина остварена у тренуцима када су
домаћи имали иницијативу и покушавали
да се резултатски врате. Рогашка је већ
у првом периоду показала да је у Вршац
дошла по бодове када је остварила
двоцифрену предност (27:17). До краја
првог полувремена гости су убацили 11
тројки и у другој четвртини повећали
разлику на 15 поена пре свега захваљујући
капитену Вашлу, Дејвису и Мијовићу.
Друго полувреме Вршац је почео са више
енергије, али гости су и даље одржавали
висок проценат шута а конце игре држао
је одлични Дејвис. Тек у последњих десет
минута Вршчани су заиграли онако како је
то желео тренер Костић, али је труд Бркића
и његових саиграча ипак остао ненаплаћен.

Фото: М. Живковић

ВРШАЦ – РОГАШКА 102:107 (23:29, 21:28, 23:24, 35:26)

ВРШАЦ – РОГАШКА 102:107
(23:29, 21:28, 23:24, 35:26)
Центар Миленијум, гледалаца:
800, судије: Круљац (ХРВ), Раичевић,
Радуловић (ЦГ)
ВРШАЦ: Ћирковић 14, Мунижаба
14, Капетановић 8, Митровић
2, Радивојевић 5, Мрђа, Бркић
27, Јовановић 14, Симовић 1,
Огњеновић 17.
РОГАШКА: Дејвис 25, Сивка,
Мијовић 12, Чевизовић, Шантељ
4, Билић 14, Пајић 10, Сарајлија 14,
Кнежевић 12, Вашл 16.

Закаснела енергија: Никола Ћирковић (Вршац)

У ПРВИМ ДАНИМА НОВЕ ГОДИНЕ ВРШАЦ ПРОМЕНИО ШЕФА СТРУЧНОГ ШТАБА

ДАРКО КОСТИЋ НОВИ ТРЕНЕР ВРШЧАНА

После утакмице 14. кола АБА 2 лиге
против Динамика Вршчани су се растали са
тренером Бранком Максимовићем и експресно
ангажовали новог шефа стручног штаба.
Кормило је преузео Дарко Костић коме ће
долазак у Вршац бити највећи тренерски изазов
у досадашњој каријери.
Костић је као играч био интернационалац
у Грчкој, Немачкој, Белгији, и Словачкој, у
Србији је наступао за Смедерево и београдски
Раднички. Као тренер почео је у стручном штабу
ОКК Београда као помоћник Влади Ђуровићу,
а од 2016. до 2018. Клонфере је предводио
самостално. Једну полусезону био је и први
тренер бугарског Академика из Пловдива.
-Незахвално је за сваког тренера да екипу
преузме на полусезони. Играче Вршца познајем,

ДРУГА АБА ЛИГА, ПОСЛЕ 14. КОЛА
1. Приморска
2. МЗТ
3. Спарс
4. Ловћен
5. Сутјеска
6. Сплит
7. Динамик
8. Борац
9. Рогашка
10. Зрињски
11. Хелиос
12. Вршац

14. КОЛО АБА 2 ЛИГЕ

ДИНАМИК - ВРШАЦ 95:83 (22:18, 25:27, 20:20, 28:18)

Кошаркаши Вршца поражени су од Динамика у гостима са 95:83 на свом паркету у 14. колу
Друге АБА лиге, те су тако Дорћолци стигли до трећег везаног тријумфа у регионалном такмичењу.
Иако је домаћин пре овог сусрета био фаворит Вршчани су пружили одличан отпор три
четвртине, да би коначна одлука о победнику била донета у последњем периоду који су играчи
Динамика одиграли феноменално и добили са 28:18.
Овим тријумфом изабраници Владимира Ђокића су дошли на само победу заостатка у односу
на четвртопласирани Ловћен, док је Вршац 12. са скором 1-13.

мислим да имају квалитет за бољу позицију на
табели од ове које тренутно заузимају у АБА
2 лиги и КЛС. Улоге у тиму морају бити јасне и
екипа мора много боље дефанзивно да изгледа.
Мислим да колико год да си добар у нападу ако
у просеку примаш 90 поена тешко можеш да
победиш. Поједини играчи сигурно могу више,
не показују тренутно игре на нивоу квалитета
који поседују и морам што пре да утврдим
разлог зашто је то тако. Морамо да поправимо
хемију у екипи, да играчи више играју један за

14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
14
14

13
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9
8
8
7
7
7
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5
5
1

1
5
5
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7
7
7
9
9
9
13

27
23
23
21
22
21
21
21
19
19
19
15

другог и да им буде потпуно јасно шта очекујем
од њих, закључио је Костић.
Кошаркашки клуб Вршац захваљује се
досадашњем тренеру Бранку Максимовићу на
изузетно коректној сарадњи, на свему што је
урадио за клуб и жели му пуно среће у наставку
каријере. Клуб је напустио и крилни центар
Никола Силађи који каријеру наставља у екипи
Братунца. И њему се управа КК Вршац захваљује
на добрим играма и сарадњи.

.

ВРШАЦ У ПОСЛЕДЊЕМ МЕЧУ У 2018. ГОДИНИ СЛАВИО У ВОЈВОЂАНСКОМ ДЕРБИЈУ УЗ СЈАЈНУ ПАРТИЈУ ОГЊЕНОВИЋА

НОВОГОДИШЊА СТОТКА
ВРШАЦ – ВОЈВОДИНА 103:87 (30:20, 21:15, 23:29, 29:23)

Центар Миленијум, гледалаца: 800,
судије: Обркнежевић, Матић, Крстић
ВРШАЦ: Ћирковић, Мунижаба 14 (5
ск), Капетановић 11 (8 ск), Митровић 4 (4
ск), Радивојевић 18 (6 ас), Бркић 9 (6 ск),
Јовановић 14 (4 ас), Симовић, Огњеновић
29 (5 ск, 5 ас), Мрђа, Силађи 4 (10 ск).
ВОЈВОДИНА: Зарић 11, Стојановић 7 (4
ас), Мајсторовић 18, Шућур, Грубор 11 (6
ск), Кумовић, Прица 13 (5 ск), Ковачевић 11,
Бировљев 10 (9 ск), Матовић 6.
Вршац је убедљивом победом против
Војводине у последњој утакмици у 2018.
години приредио празнични угођај
својим навијачима и реванширао се
Новосађанима за пораз из првог дела
сезоне. Јунак војвођанског дербија био је
центар Вршчана Душан Огњеновић који
је постигао 29 кошева и чије су акције под
таблом биле нерешива енигма за ривала.

Вршац је велики део посла обавио
у првом полувремену, када је повео са
16 поена разлике 51:35, почетком треће
четвртине успео да дође и до вођства од 22
поена (57:35) и практично је победник већ
тада био одлучен. Новосађани су покушали
да се врате у финишу трећег периода када су
се тројком Грубора и кошем уз фаул Прице
приближили на 8 поена заостатка (67:59),
изабраници тренера Бранка Максимовића
су се у том периоду мало успавали, али су у
последњих десет минута разгалили публику
сјајним акцијама и заслужено остварили
убедљив тријумф.
Вршац је био бољи у свим статистичким
параметрима, посебно у скоку где је
имао 11 ухваћених лопти више (51:40) и
асистенцијама којих је остварио дупло
више од Војводине (30:15).

СПОРТ

ПЕТАК • 11. јануар 2019.

ИНТЕРВЈУ

ВРШАЧКА КУЛА

2323

ФУД Б А Л
МИРОСЛАВ МИША БЕЉИН ЧЛАН СТРУЧНОГ ШТАБА ЖЕНСКЕ ФУДБАЛСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ

Миросав Миша Бељин је досадашњих 20 година тренерске
каријере посветио вршачким фудбалским клубовима и
подједнако страсно и предано радио и са потпуним почетницима
и са играчима који су остварили завидну интернационалну
каријеру. Таква посвећеност није прошла незапажено, октобра
2018. године уследио је позив селектора Предрага Гроздановића
да се прикључи стручном штабу женске А селекције Србије. Било
је то изненађење за многе, пре свега због чињенице да се један од
најбољих тренера на простору јужног Баната никада није бавио
женским фудбалом.
- Ово је велико признање за мене
лично, али и за фудбал у нашем граду
јер никад нико из Вршца није био у
стручном штабу српске репрезентације.
Дугогодишњи рад коначно почиње да
ми се исплаћује, не мислим финансијски
већ пре свега када је у питању
професионална сатисфакција. Фудбал је
мој живот у сваком погледу, у њему сам
од своје десете године.
Да ли је и колико рад са
фудбалеркама захтевнији од рада
са фудбалерима и да ли сте имали
потешкоћа да се преорјентишете са
мушког на женски фудбал?
- Оваква прилика се указује једном у
животу и она се, једноставно речено, не
одбија. Мислим да је време аматеризма
у фудбалу прошлост и да он захтева
потпуну посвећеност која је немогућа
уколико
нисте
професионално
опредељени за бављењем спортом.
Могу да кажем да је право задовољство
радити са врхунским професионалкама
какве су наше репрезентативке и
да никада у животу нисам радио са
бољим играчима. Сама чињеница да
од 22 позване играчице њих 12 наступа
у иностраним клубовима довољно
говори о њиховом квалитету. Све то
је допринело да не буде никаквих
потешкоћа, девојке су изузетно
одговорне, а њихов професионализам
потпуно одудара од свега на шта
сам ја навикао у свом досадашњем
тренерском раду. Играчице без
поговора извршавају све што им
се каже, коначно сам се осећао као

спортиста и професионалац, почев од
услова у којима се ради и тренира, до
комуникације.
У нашем првом окупљању када
смо одиграли пријатељску утакмицу
са Русијом био задужен за анализу 8
утакмица руске репрезентације, све сам
то ставио у презентацију од 22 минута.

Шта
очекује
нашу
женску
репрезентацију у 2019. години?
- На почетку треба истаћи да
женска
репрезентација
Србије
никада до сада није учествовала на
великом такмичењу и због тога је пред
играчицама и стручним штабом велики

професионални изазов. У фебруару је
жреб за квалификације за Европско
првенство у Енглеској и наредном
шестомесечном циклусу имаћемо
два окупљања, прво ће бити од 27.
фебруара до 5. марта када су у плану две
пријатељске утакмице, са Словенијом
и Израелом, у Старој Пазови. Друго
окупљање ће бити од 11. до 18. јуна,
репрезентација ће тада бити на мини
турнеји у Португалији и у том периоду
ћемо одиграти две пријатељске
утакмице са селекцијом домаћина.
Квалификације крећу 26. августа.
Какав
сте
утисак
стекли
када је у питању однос међу
репрезентативкама?
- Међу нашим играчицама је
сјајан однос, имамо одличну хемију
у репрезентацији и по први пут су
се све позване играчице одазвале
позиву
селектора
Гроздановића.

Јована Дамјановић из Бајерна, Јелена
Чанковић која игра у Барселони,
Невена Дамјановић која игра у
Спортингу из Лисабона, Милица
Мијатовић из немачког Санда, затим
капитен суботичког Спартака, нашег
шампиона и учесника квалификација за
Лигу шампиона, Виолета Словић. Све су
ту, изузетак су биле само играчице које
наступају у врхунским скандинавским
клубовима јер је тамо сезона била
у финишу.
Треба истаћи да се
комуникација играчица са селектором
и тренерима у стручном штабу не
завршава када прође репрезентативно
окупљање и да смо на вези са њима
стално путем друштвених мрежа. Оне су
у обавези да редовно шаљу материјале
са утакмица како би њихов учинак
могао да буде квалитетно праћен.
Да ли су у Савезу задовољни
вашим радом?
- После окупљања сениорске
репрезентације, на моје велико
изненађење, уследио је и позив да
се прикључим раду стручног штаба
младе репрезенације Србије, У-19
селекције, пред којом су такође важни
квалификациони испити.
Шта
очекује
наше
младе
фудбалерке?
- У-19 селекцију очекују завршне

Фото: Фудбалски савез Србије
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квалификације за Елит ранг односно
за учешће на Европском првенству у
Шкотској јула ове године.
Завршне
квалификације
биће
одржане у Шпанији, од 29. марта до
10. априла и у групи смо са Шпанијом,
Северном Ирском и Мађарском. На
шампионат иде само првопласирана
селекција из групе и најбоље три
другопласиране из свих група.
Изазов је велики, фаворит у нашој
групи је Шпанија, актуелни првак
Европе у овом узрасту.
Када
за
Вас
почињу
репрезентативне обавезе са овом
селекцијом?
- Млада репрезентација ће се
припремати у два припремна циклуса,
у фебруару и марту, у оквиру којих ће
одиграти две припремне утакмице са
Црном Гором у гостима.
Какав је статус женског фудбала у
Србији?
- Стање у женском фудбалу у Србији,
благо речено, није сјајно. Парадоксално
у вези са тим имамо изузетан квалитет
играчица и наш задатак је да се тај тренд
стасавања квалитетних фудбалерки
настави. Чињеница је да младе играчице
једину прилику за напредовање имају у
иностраним клубовима и да већ после
22 - 23 године оне у Србији нестају са
фудбалске сцене. ФИФА и УЕФА улажу
велики новац у намери да изједначе
услове рада у женском и мушком
фудбалу, али је код нас све то још увек
у повоју и све фудбалске раднике у
том смислу чека тежак, исцрпљујући и
дуготрајан рад.
Б.Ј
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