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САОБРАЋАЈЦИ ПРИЛИКОМ
КОНТРОЛЕ ПОКЛАЊАЛИ ЦВЕЋЕ
ЖЕНАМА ЗА 8. МАРТ

ЦВЕТ УЗ
САОБРАЋАЈНИ
САВЕТ

Припадници Министарства
унутрашњих
послова,
приликом редовне контроле
саобраћаја,
честитали
су широм Србије својим

суграђанкама Осми март - Дан
жена, поклањајући им цвеће
као мали знак пажње.
Полицијски
службеници
саобраћајне
полиције
су
овим
симболичним
поклонима желели да искажу
искрено поштовање према
припадницама лепшег пола,
уз поруку да и даље буду
савесне и одговорне учеснице
у саобраћају.
Овим гестом, припадници
Министарства
унутрашњих
послова показали су још
једном бригу, поштовање
и посвећеност у развоју
поверења и партнерских
односа са својим грађанима,
због чега се наша полиција
оправдано профилише као
јавна служба која одговорно
води рачуна о њиховој
безбедности.

НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА МЕДИЈЕ У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ НАЈАВЉЕНО:

16. БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ ИГРЕ И У ВРШЦУ
Вршац ће, и ове године, бити
један од домаћина 16. по реду
Београдског фестивала игре,
најављено је на конференцији
за
новинаре,
одржаној
у
покрајинској Влади, којој је
присуствовао Дејан Сантрач,
помоћник градоначелнице Вршца.
Београдски фестивал игре биће
одржан под слоганом „Емоција“ од
22. марта до 12. априла у Београду,
Новом Саду и Вршцу. Ово је
један од најважнијих фестивала
уметничке игре у свету, а у оквиру
свог програма представиће 16
трупа из 11 земаља.
Игор Мировић, председник
Владе АП Војводина, рекао је
да Београдски фестивал игре
прераста у национални и да је
иницијални назив фестивала, кроз
трајање и квалитет који је показао,
превазишао наше оквире и ушао
на велика врата светске културне и
музичке сцене.
-Београдски фестивал игре је

својим квалитетом са собом донео
једну врсту снажног уметничког
израза који се прожима далеко
изван наших граница, нагласио
је председник Мировић. Богатим

његов развој и све програме које
реализује.
Драгана
Милошевић,
покрајински секретар за културу,
јавно информисање и односе с

и садржајним програмом заузео
је своје место на светској сцени
и стога ће покрајинска Влада и
наредних година подржавати

верским заједницама, каже да је
овај фестивал превазишао границе
у свом квалитету и очекивањима,
уз оцену да балетска сцена у

Србији може да стане раме уз раме
са светским балетским трупама.
-Имамо
привилегију
да
сарађујемо
са
покрајинском
Владом и Градом Новим Садом
дужи низ година и без њихове
подршке овај Фестивал не би могао
да се развија и реализује, изјавила
је оснивач и директор Београдског
фестивала игре Аја Јунг. Радујемо
се што ће наш програм у Новом
Саду по петнаести пут видети
публика и по трећи пут у Вршцу.
Публици ће се представити
трупе
савремене
игре,
25
кореографских комада и 25 сола
и дуета из Гренобла, Лиона, Рима,
Барселоне, Франкфурта, Тел Авива,
Хага, Сеула, Монтреала, Штутгарта,
Филаделфије и Јоханесбурга.
Завршно вече и затварање 16.
по реду Београдског фестивала
игре биће у Српском народном
позоришту у Новом Саду.
Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДНА ВАНРЕДНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ

ХУМАНОСТ ВРШЧАНА НА ДЕЛУ

Вршчани су још једном
потврдили своју хуманост одазвали су се у великом броју
ванредној акцији добровољног
давалаштва крви, одржаној у
просторијама Месне заједнице
„Жива Јовановић“, у понедељак,
11. марта.
Била је то прва акција у овом
месецу коју су организовали
Црвени крст Вршац и Завод за
трансфузију крви Војводине из
Новог сада. Организатори су,
и овога пута, били задовољни
одзивом Вршчана за чију су
хуманост пуни похвала.
Акцији
добровољног
давалаштва крви одазвало се
седамдесеторо грађана, од којих

је 59 дало крв. Највише је било
средњошколаца који су први
пут у животу испружили руку за
овај хуман гест. Задовољни јер су
учинили једно добро дело, које
некоме може спасити живот, ови
млади хуманисти најавили су да
ће наставити да буду добровољни
даваоци крви.
Ову
ванредну
акцију
запамтиће добро и дугогодишњи
добровољни давалац крви Вељко
Стојановић, члан Градског већа
задужена за образовање, коме
је ово последњи пут, јер ускоро
пуни 65 година, када ће, како
каже, „изгубити лиценцу“ за овај
хумани гест. Иначе, Стојановић
је вишеструки давалац, крв је

добровољно дао 66 пута.
За
све
заинтересоване
грађане, који овога пута нису
били у прилици да се одазову,
иинформација да ће у марту бити
још једна акција добровољног
давалаштва крви која је планирана
за последњу недељу у овом
месецу.
Црвени
крст
Вршац
континурано ради на промоцији
добровољног давалаштва крви.
А у циљу омасовљавања и
промовисања овог хуманог геста,
расписан је конкурс на тему “Крв
живот значи”. Конкурс је расписао
Црвени крст Србије и о томе
су информисане све овдашње
образовне установе и позване да

се укључе и пошаљу радове својих
ученика.
-Своје радове, били то ликовни,
литерарни или видео, школе могу
доставити организацији Црвеног
крста Вршац до 10.априла,
поручују из вршачког Црвеног
крста.
Ј.Е.

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА НАГРАЂЕНА НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ОБРАЗОВАЊА

ПРИЗНАЊЕ - ПУТОКАЗ И ПОДСТРЕК ЗА ДАЉИ РАД
Фото: Марија Миленковић

Хемијско - медицинска школа
Вршац награђена је златном плакетом,
у конкуренцији средњих школа, на
овогодишњем
14.
Међународном
сајму
образовања
“Путокази”,
одржаном у Новом Саду. У категорији
основношколског образовања, Велику
златну медаљу добила је ОШ „Младост“
из Вршца на основу досадашњих
резултата које је школа постигла у свом
раду. Плакете образовним установама
лауреатима Сајма уручене су, 7. марта.
Преузеле су их директорке Хемијскомедицинске школе Снежана Илић и
ОШ „Младост“ Татјана Јашин Мојсе. Уз
признање Школи, на овогодишњем Сајму
образовања награђени су и ученици
Хемијско – медицинске школе Јован
Стојшић, Миљан Болесников и Мирјана
Прванов, одељења 3-6 и 3-5.
Диркеторка Снежана Илић задовољна
је добијеним признањем које је резултат
досадашњег рада Хемијско- медицинске
школе Вршац.
-На доделу признања утицала је

Добитници признања Међународног сајма образовања
највећа оцена коју је Школа добила након у Војводини“, истиче директорка путоказ Школи да иде добрим правцем,
екстерне евалуације, затим активности Илић. Ту је и међународни програм и подстрек запосленима да наставе са
у којима учествује у организацији АП „Еко школе“, али и број ученика који, радом, али и нашим ђацима да наставе са
Војводине, међу којима је и покрајински после завршеног средњег образовања, учењем, јер знање обезбеђује будућност.
Ј.Е.
програм „За зеленије и чистије школе наставља школовање. Ово признање је

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 ДРАГАНА МИТРОВИЋ ПРИСУСТВОВАЛА СВЕЧАНОСТИ У ВЛАДИ СРБИЈЕ

АУТОМОБИЛИ И РАЧУНАРИ
ЗА МОБИЛНЕ ТИМОВЕ

Стална конференција градова
и општина (СКГО) уручила је 30
аутомобила и рачунара локалним
самоуправама
које
имају
формиране мобилне тимове за
инклузију Рома, на свечаности
у Влади Републике Србије.
Град Вршац представљала
је градоначелница Драгана
Митровић, а кључеве аутомобила
и рачунаре за потребе мобилних
тимова који се баве инклузијом
Рома градоначелници је лично
уручио Сем Фабрици, шеф
Делегације Европске уније у
Србији.
Поменута средства за рад
мобилних тимова донација
су Европске уније, у оквиру
Програма „Подршка ЕУ инклузији
Рома – Оснаживање локалних
заједница за инклузију Рома“.
Програм
реализује
Стална
конференција
градова
и
општина, а главни корисник
је Министарство за рад,
запошљавање,
борачка
и
социјална питања Републике
Србије. Циљ пројекта је социјална
инклузија Рома и Ромкиња, а
возила и рачунари су помоћ и
подршка активностима мобилних
тимова локалних самоуправа
који су директно укључени у овај
програм.

Зоран Ђорђевић, министар
за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, истакао је
да грађани ромске популације
заслужују више пажње и
посвећености и да они морају да
имају једнаке могућности као сви
грађани Србије.

међусобног
функционисања
народа, који могу да следе и
друге земље. Желимо да Роми
знају да држава чини све да им
помогне како би и они могли,
својим ангажовањем и вољом да
буду део Србије и равноправно
учествују у њеном развоју.

и шефа Делегације Европске
уније Сема Фабриција, кључеве
аутомобила
уручивали
су
још и државни секретар
Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Зоран Лакићевић и генерални
секретар СKГО Ђорђе Станичић.

Градоначелница Митровић на свечаноста у Влади Србије
-Србија је земља у којој
живи много нација и Влада
Србије подједнако брине о
свима, пружајући им једнака
права и услове живота и рада,
нагласио је министар Ђорђевић.
Поносни смо на чињеницу да
представљамо прави пример

На крају свог излагања,
министар Ђорђевић се захвалио
Европској унији на донацији и
подршци и истакао да ће њихово
искуство, када је у питању брига о
грађанима националних мањина,
бити Србији од великог значаја.
Осим министра Ђорђевића,

Уз 30 аутомобила, за потребе
мобилних тимова за инклузију
Рома, локалним самоуправама
уручено је, овом приликом, и 30
лаптоп рачунара.
Ј.Е.

У ГРАДСКОЈ КУЋИ ПРЕДСТАВЉЕНА БАЗА ПОДАТАКА ЗА ГРАД
ВРШАЦ

СМЕРНИЦЕ ЗА
ПОВЕЋАЊЕ
БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

У градској кући одржана је промоција Базе
података за Град Вршац коју су приредили
Агенција за безбедност саобраћаја, АМС
Србије - Центар за моторна возила и компанија
GDi Solutions. Презентацији су присуствовали
чланови Савета за безбедност саобраћаја
Града Вршца и представници Саобраћајне
полиције Полицијске станице Вршац, 12.
марта. Вршац је један од 5 градова за које је
База података урађена без новчане накнаде,
уз Панчево, Алексинац, Смедерево и Ваљево.
Иначе, ове локалне базе података повезане су
са јединственом националном базом података
о обележјима безбедности саобраћаја. Како
је на промоцији истакнуто, Вршац је изабран
због изузетне сарадње, али и стручних
капацитета који ће користити и управљати
базом података. Крајњи циљ овог пројекта је
подизање безбедности саобраћаја на виши
ниво у локалним срединама.

АКТИВНЕ МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА НУДИ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Национална служба за запошљавање,
Филијала Вршац у сарадњи са Градом
Вршцeм заказала је промоцију актуелних
јавних позива за 2019. годину за 15. март у 11
часова у великој сали Градске управе града
Вршца, док ће промоција у Пландишту бити
одржана 18. марта у 11 часова у сали Дома
културе, а у Белој Цркви, 19. марта у 11 часова
у сали Општине. Представљају се активне
мере запошљавања које се финасирају из
републичког буџета и које су организоване
у сарадњи са локалном самоуправом града
Вршца.
- Субвенције нудимо најпре приватном
сектору, јер је приватни сектор приоритет –
рекла је Наташа Вулић, директорка Филијале
Вршац НСЗ.
Према њеним речима, на евиденцији
НСЗ у филијали на дан 28. фебруара укупно
је било 7.762 незапослених лица, а од
тога у Вршцу 4.006, у Белој Цркви 2.664
и у Пландишту 1.092. Последњих година
тенденција је опадања броја незапослених
лица на евиенцији, па их је тако у 2018. Било
око 1.500 мање него у 2017. години. Више од
половине незапослених лица на евиденцији,
тачније 52,28 одсто чине мушкарци, а од
укупно 4.006 лица колико је на евиденцији у
граду Вршцу, чак је 1.797 неквалификованих,
док са средњом стучном спремом (трећи и
четврти степен) их је 1.708 лице, а осталих 501
су високо образована лица.
Нешто мање од 70 одсто (68,46 одсто)
особа на евиденцији су у категорији
дугорочно незапослених, што значи да су
дуже од годину дана на евиденцији, док је
преосталих 31,54 одсто незапослено мање од
12 месеци. Највећи број лица на евиденцији
регистрован је у старосној доби од 30 до 49
година старости, а од свих регистрованих
лица 38,45 одсто су без радног искуства.

- У прошлој 2018. години било је и
технолошких вишкова услед економских или
оргнизационих промена, па смо тако имали
183 новопридошла лица. У 2018. години НСЗ
филијала Вршац имала је у понуди 1.326
слободних радних места, док се са евиденције
запослило 3.267 лица – истакла је Вулић.

Субвенције за послодавце у приватном
сектору: Наташа Вулић, директорка
Националне службе за запошљавање
филијала Вршац
- Желим да напоменем да се посредовање
у запошљавању врши на основу Закона о
запошљавању, који каже да послодавац
сам бира лице које ће упослити, а такође и
лице бира само запослење. Наша улога је

да посредујемо у запошљавању. Данас је
све теже доћи до кавалитетног кадра. Ми за
једно радно место по процедури требамо
да упутимо 3 кандидата, а упућујемо у
просеку 9-10 кандидата, јер имамо и велика
одбијања од стране незапослених када су
понуде послова у питању. Оно што је битно
напоменути је да се субвенционисање
послодаваца не везује за лице које
послодавац упошљава, већ за радно место.
Тако да ако послодавац узме субвенцију и
лице га напусти, или из неког другог разлога
дође до прекида уговора, у року од 30 дана
послодавац је у обавези да заснује радни
однос са лицем са евиденције незапослених
из исте категорије – истакла је директорка
Филијале Вршац НСЗ.
Из Националне службе за запошљавање
подсећају да су у току јавни позиви који
се финансирају из републичког буџета.
Конкурси су отворени до 29. новембра 2019.
године, односно до утрошка средстава, осим
субвенција за самозапошљавање, где се
захтеви примају до 22. априла 2019. године
и јавних радова где се захтеви примају до 29.
марта ове године.
Осим наведених субвенција у понуди су
и субвенција за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима, програм
приправника за незапослене са средњим
образовањем, програм приправника за
младе са високим образовањем, програм
стручна пракса, програм стицања практичних
знања, обуке на захтев послодавца,
рефундација трошкова подршке особама
са инвалидитетом који се запошљавају под
посебним условима и субвенција зараде
особа са инвалидитетом без радног искуства.

То је потврдио и Бранко Стаматовић,
начелник Одељења за локалне самоуправе
Агенције за безбедност саобраћаја и додао:
Оваква база и овакав савремени алат
допринеће бољем управљању безбедности
саобраћаја у Граду Вршцу и то је, на неки начин,
Агенција за безбедност саобраћаја поклонила
вашем граду. Базу ће моћи да користе и да
њоме располажу до 2020.године, а након
тога моћи ће да је усавршавају и надграђују, у
зависности о потреба.
Према речима Драгослава Кукића,
директора истраживачко - развојног центра
Ауто-мото савеза Србије, подаци из базе
помоћи ће свим актерима који су укључени
у повећање безбедности саобраћаја, од
саобраћајне полиције, до градских служби
и управљача путева. База података биће
доступна свим заинтересованим грађанима, а
о детаљима ће касније одлучивати Град Вршац.
Милош Васић, председник Савета за
безбедност саобраћаја Града Вршца, захвалио
се Агенцији за безбедност саобраћаја што је,
без икакве накнаде, израдила Базу података за
Град Вршац.
Вршац никада до сада није имао
овакву базу података, нагласио је Васић. Имали
смо извештаје за поједине године, одређене
периоде, али овако комплетну базу података
нисмо имали до сада.
База садржи податке о саобраћајним
незгодама,
прекршајима,
њиховим
учесницима, о страдањима, ризицима, о
сигнализацији и стању на саобраћајницама,
критичним тачкама и локацијама. Сви
поменути подацима биће смернице за даље
активности градских служби у циљу повећања
безбедности у саобраћају.

Т. Станојев - Косановић

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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УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ИНВАЛИДА РАДА ОБРАДОВАЛО СВОЈЕ ЧЛАНИЦЕ

ЧЕСТИТКЕ И ЦВЕЋЕ ЗА ДАМЕ

Настављајући
традицију,
Општинска
организација инвалида рада Вршац обележила
је, и ове године, осмомартовски празник.
Организована је пригодна свечаност, а Слободан
Ђекић, председник Вршачког књижевног клуба,
побринуо се за уметнички део програма. Своје
стихове казивале су песникиње Божица Михај
и Дана Черних, док су амбијент оплемениле
изложене уметничке слике Милана Бешлина,
Радмиле Тосеги и Антала Торечког.
Ђурица Поповић, председник Савеза

инвалида
рада
Војводине
Општинске
организације Вршац, честитао је дамама
Међународни празник Дан жена и уручио свакој
од њих цвеће на дар.
Поповић се, и овом приликом, захвалио
представницима градске власти, на челу са
градоначелницом Драганом Митровић и
Татјаном Николић, чланицом Већа за здравство
и социјалну заштиту, са којима Општинска
организација инвалида рада Вршац има изузетну
сарадњу. Град Вршац препознаје, помаже и

подржава активности ове организације, а све у
циљу квалитетнијег живота вршачких инвалида

рада.
За добру закуску на свечаности побринуо
се главни кувар Сава Николић, најактивнији
члан избиштанске Организације инвалида
рада, заједно са супругом, који је припремио
укусан паприкаш као послужење за све госте
свечаности. Чланице Организације инвалида
рада припремиле су и донеле разноврсне
слаткише да почасте своје колеге.
Прослави су се придружили, уз Вршчане и
Избиштане, и инвалиди рада вршачке месне
организације „Жива Јовановић“. Дружење је
настављено уз добро расположење, песму и
игру.
Ј.Е.

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА ОРГАНИЗОВАО

ЦВЕТНИ ДАН ПОВОДОМ 8. МАРТА

Субнор Града Вршца одлучио је
да обрадује своје чланице поводом
Дана жена , 8. марта. Организована је
пригодна свечаност у „сали хероја“ где је
обележен овај међународни празник, а
била је присутна и лекарска екипа која је
вршила медицинске прегледе у оквиру
акције „Превентивом до здравља“.
Председник СУБНОР-а Града Вршца

Драгољуб Ђорђевић подсетио је на
значај 8. марта и борбу жена за своју
равноправност у правима, током
претходна два века. Свечаност „Цветног
дана“, како су чланови СУБНОР-а
назвали осмомартовску прославу,
протекла је у добром расположењу,
дружењу, а масовни одзив и препуна
сала потврдили су добар, калитетан

и организован рад ове вршачке
организације. Дамама је честитан
празник, уручено цвеће, а биле су и у
прилици да провере своје здравље.
Након пријатног дружења у „сали
хероја“, сву су се разишли задовољни,
а исто осећање нису крили ни
организатори.
Ј.Е.

ОСМОМАРТОВСКА СВЕЧАНОСТ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

УЗ ЦВЕЋЕ И ПЕСМУ ОСНОВАЦА

Геронтолошки центар Вршац, заједно са
основцима ОШ „Јован Стерија Поповић“ и ЈКП
„Други октобар“ организовао је осмомартовску
свечаност и обрадовао своје кориснике.
„Стеријини“ основци, нижих разреда, приредили
су пригодан културно - уметнички програм,
заједно са својим учитељицама Дијаном
Томашевић и Симком Ранков, а „Други октобар“
се, као друштвено одговорна фирма, побринуо да

свака од корисница Центра добије цвеће.
Анђелија
Кручичанин,
директорка
Геронтолошког центра Вршац, захвалила се
вршачким комуналцима и основцима на помоћи
и подршци да организују свечаност поводом Дана
жена и обрадују своје кориснице. Она је подсетила
да ова вршачка установа врло често организује
различита дружења и у госте доводи припаднике
свих генерација, од ђака до најстаријих Вршчана,

а све у циљу да корисници Центра имају лепо
организовано слободно време и прилику да се
разоноде.
Након програма, малишани су уручили
предивне саксије са разнобојним цикламама,
дар ЈКП „Други октобар“, свакој корисници
Геронтолошког центра које су их наградиле
осмесима. Дружење је настављено уз разговор и
закуску, а задовољна лица дама, које бораве у овој
установи за старе, била су потврда да је успешно
организовано још једно пријатно дружење у
Геронтолошком центру Вршац.
Ј.Е.

На основу Закључка Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-3/2019-III-01 од 01. марта 2019. године Комисија за спровођење поступка јавног
надметања, расписује

ОГЛАС
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СЕЗОНСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА ДЕЧИЈУ ЗАБАВУ НА ЈАВНОЈ
ПОВРШИНИ У ВРШЦУ У 2019. ГОДИНИ
Јавно надметање за давање локација
за постављање сезонских објеката за
дечију забаву на јавној површини у Вршцу,
расписује се на период до годину дана, и то
за:
1) Локација број 1, на делу Светосавског
трга (средишњи део Позоришног трга
оивичен постојећим зеленим површинама
и клупама), за постављање покретних
објеката за дечију забаву (аутомобилићи,
покретни коњићи и слични објекти),
2) Локација број 2, на делу Светосавског
трга, испред угоститељског објекта «Слатка
радионица Јована» (поред сата), површине
до 5м2, за постављање фиксних објеката за
дечију забаву (клацкалице и сл.).
Почетна цена за спровођење поступка
јавног надметања износи:
-10.000,00 динара за Локацију 1,
- 5.000,00 динара за Локацију 2.
Право учешћа на јавном надметању имају
активна правна лица и предузетници.
Рок за подношење пријава је 25.03.2019.
године до 15 часова.
Пријава за јавно надметање подноси се на
адресу: Град Вршац, Комисија за спровођење
поступка јавног надметања за постављање
привремених објеката, Трг Победе бр.1,
26300 Вршац или лично на писарници
Градске управе Града Вршца (образац
пријаве може се преузети на званичном веб

сајту Града Вршца или у канцеларији 211.
Градске управе Вршац).
Уз пријаву подноси се доказ о уплати
депозита.
Депозит у висини од 30% почетне цене,
за сваку локацију за коју се надмећу,
учесници јавног надметања уплаћују на
рачун Депозита Градске управе Вршац бр.
840-720804-40 са позивом на број одобрења
по моделу 97, контролним бројем и шифром
Града Вршца 54-241.
Свим учесницима у јавном надметању,
осим најповољнијем, уплаћени депозит ће
се вратити након спроведеног поступка.
Најповољнијем учеснику, депозит ће бити
урачунат у излицитирану цену за стицање
права коришћења локације.
Уколико
најповољнији учесник у јавном надметању
и сваки следећи учесник јавног надметања,
према утврђеном редоследу понуда,
одустану од својих понуда, немају право на
повраћај депозита а локација ће се доделити
следећем по реду најповољнијем понуђачу.
У случају да сви учесници јавног надметања
одустану од својих понуда, депозити се не
враћају а поступак јавног надметања ће се
поновити.
Пријаве које су непотпуне и поднете
после рока неће се разматрати.
Јавно надметање ће се обавити у Великој
сали Градске управе Вршац, дана 26.03.2019.

године у 12 часова. Приликом надметања
свака следећа понуђени цена не може бити
мања од 1.000,00 нити већа од 5.000,00
динара у односу на претходно понуђену
цену за ту локацију.
Најповољнији учесник у јавном надметању
дужан је да уплати понуђену – излицитирану
цену до 29.03.2019 године. У случају да се цео
износ не уплати у предвиђеном року неће
се одобрити постављање привременом
објекта. Правно лице или предузетник,
коме се по спроведеном поступку додели
локација, у обавези је да месечно плаћа
накнаду за коришћење јавне површине чији
износ ће Градска управа утврдити у складу
са Одлуком о накнадама за коришћење
јавних добара
Увид у План локација може се остварити
сваког радног дана од 10 до 14 часова у соби
212. на II спрату зграде Градске упаве Вршац
а ближе информације могу се добити на
телефон 013/ 800-531.

КОМИСИЈА
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ДАНИЦА ТОДОРОВИЋ ПЕТРОВИЋ, ЈЕДАН ОД ОСНИВАЧА ПРВЕ ВРШАЧКЕ ФРИЗЕРСКЕ ЗАНАТСКЕ ЗАДРУГЕ:

Д

ВОЛЕЛА САМ СВОЈ ЗАНАТ
И ПОШТОВАЛА МУШТЕРИЈЕ

аница Тодоровић Петровић била је цењена
вршачка фризерка, један од оснивача прве
берберске занатске задруге у Вршцу, далеке 1947.
Највећи део радног века провела је у фризерском
салону који је отворила у својој кући, на што се
одважила као млада, јер је волела свој занат и
поштовала муштерије. Знала је да ће их задржати
и када постане самосталан предузетник. Редовно
је ишла на семинаре, пратила све новине и одмах их
примењивала у пракси. Много је тога прва донела у
Вршац, а њене муштерије биле су задовољне.
Када је и како основана
прва вршачка берберска
занатска задруга?
-Било је то 1947. године.
Ја сам таман завршила занат
и почела да радим. Била сам
млада активисткиња. Добили
смо наређење да оснујемо
занатску задругу. Било је ту
старијих људи, ја сам била
најмлађа. Био је ту чика Ђура,
имао је своју берберску радњу,
онда Секереш, па мој тада
будући муж Коста Петровић,
који је, такође, имао своју
берберницу. Скупили су нас
и тако смо основали прву
берберску занатску задругу
у Вршцу. У почетку је било
мало нас, а касније су нам се
придружиле и остале занатлије,
брице и фризери. Нисмо ништа
имали, слепци смо били прави.
Било је то брзо после рата, нико
није ништа имао. Ја сам од куће
донела велики лонац где сам
грејала воду за муштерије да
им перем главу. Донела сам
и шампоне и све што ми је
требало да могу да радим. Кад
смо кренули са радом, почела
сам да обилазим и скупљам
све фризерке и бербере, који
не раде, да нам се придруже и
да дођу у задругу. Било нас је
пуно. Просторије су нам биле
у Градској кући, у приземљу, на
углу, одмах поред Туристичке
агенције Путник. Моја тетка
Милена Тодоровић имала је
своју радњу код Атанасијевића,
а после је и она дошла у задругу.
Придружио нам се и мој стриц
Лаза Тодоровић, ја сам код
њега изучила занат. Његова
берберска радња била је преко
пута од Фијатовића.
-Нисам волела да бријем

мушкарце. Мој стриц ме је
терао, мене је некако било
срамота. Али, почела сам
да радим и увек сам молила
његовог помоћника да ме
никад не зове да му помажем

да сапуњам мушке муштерије,
јер стварно ме је било срамота
да бријам мушкарце. Био је
добар, док смо били сами није
ме звао да му помажем, али
чим је дошао мој стриц, одмах
је викао:“Дано, `ајде сапуњај!“.
Стриц је обично долазио да
помогне кад је било пуно гужве.
Да ли је, после рата, било
школе за фризере?
-Било је. Завршила сам
ја прву годину, први разред
фризерске школе. Школа је
тада била ту код Румунске
цркве, одмах иза. Волела сам да
идем у школу, а и професори су
мене волели. Међутим, стриц
није хтео да да своју децу да
иду у школу, а не мене, рођеног
брата дете. Није ми дао да
идем у школу. Била сам очајна.
Отишла сам у школу да им
кажем, мислила сам да ће они
нешто да учине да се вратим,
да кажу стрицу да мора да ме
врати у школу, али нису. А, ја сам
баш заволела фризерски занат
и хтела сам да га научим. Тако
сам, после тог првог разреда
фризерске школе, наставила и
изучила занат код мог стрица
Лазара.
-Кад сам почела да радим
у занатској задрузи, у једном
моменту нас је било једанаест.
Посла је било, али кад се
све то подели - мале плате.
Договориле смо се да се
поделимо, раздвојимо. Моја
тетка Милена, онда једна
мала Циганка, тако смо је
звали, Бојана и ја смо се

одвојиле. Имале смо салон код
продавнице чоколаде, преко
на углу, ту је близу некада био и
биоскоп.
Какве сте услове имале за
рад?
-Било је тешко. Није било
воде. Вукли смо воду из
Библиотеке, напунимо један
велики лонац да имамо за цео
дан за муштерије. Вукли смо
тако сваки дан воду по корзоу.
Ту је некада био корзо, увече су
се скупљали момци и девојке.
Момци су стајали, а девојке су
пролазиле поред њих, шетале
су, правила круг.
Како
сте
шишали
муштерије? Да ли је била
нека нова мода?
-Нова мода је почела баш кад
сам ја изучила занат и почела да
радим. Кад сам почела да учим,
радило се маказама. Нешто
кратко сам шишала маказама
и онда су нас звали да дођемо
у Београд на фризерску ревију.
Јако сам била задовољна што
сам могла да видим нешто ново,
да научим. Тамо сам видела да
се прво покваси коса па се онда
шиша на мокро. И то жилетом,
не више маказама. Била је
специјална справа са жилетом
за шишање. Била сам шест
дана тада у Београду, гледала
како други раде и једва сам
чекала да и сама почнем тако
да радим. Набавила сам тример
за шишање, купила сам га и кад
сам се вратила у Вршац, ове моје
колегинице - појеле су се живе
што нису ишле и оне. Одмах су
кренуле на мене:“Немој ново
да ми почињеш, онда морамо
и ми!“. Јер, ако ме не прате,
све муштерије ће да долазе
код мене. Али, одлучила сам:
Ја новину пратим, ја ћу то и
да радим! На крају сам, ипак,
имала највише посла. Волеле су
ме муштерије. Ја сам радила, а
оне су седеле. Али, имале смо
све једнаке плате. Мој муж је
био председник задруге и није
хтео да нам да да радимо на
норму и да свака добије колико
заради. А, ја сам волела моју
струку, није ми било тешко да
радим.
Како сте сушили косу
муштеријама? Да ли је било
фена у то време?

-Биле су хаубе, апарати за
сушење. Горе је висио апарат,
са неким гајтанима и грејачима.
Муштерије се навиклају и
онда се ти грејачи, када буду
врући, повуку одозго и ставе
на главу. Прво је ишао филц,
да се не испече глава. Грејачи

кувају да се коса уковрџа,
тако су се радиле трајне.
Морала сам да контролишем
да на време скинем грејаче да
коса не изгори. Кад је то све
готово, коса се испере и прави
фризура. Киселине за трајне
је правио мој муж. Добио је
рецепт из Београда. Било је
пуно јефтиније кад смо сами
правили киселину, него да
купујемо готову. Трајне су дуго
трајале, све док коса не израсте
и док је не ошишаш.
Да ли се десило да изгори
коса?
-Има ко не пази, па се и то
деси. Мени се то није догађало,
јер сам ја пазила и често гледала
како изгледа коса. Једном ми се
десило да је један грејач грејао
јаче од осталих, мало је изгорео

косу на том месту. Одмах сам га
избацила и заменила.
Какве
сте
фризуре
шишали?
-У моди су биле кратке косе.
Још није било у моди тапирање
косе. Тек касније су почеле
и пунђе. Прво су се радиле
гвоздене фризуре, грејало се
гвожђе и тако су се правили
таласи, увијала се коса. Јела
Појац је то радила, ја нисам
хтела.
Да ли сте цео радни век
провели у занатској задрузи?
-Нисам. Наљутила сам се на
бербере. Отишла сам на одмор,
а пре тога нашла једну ученицу
да ме мења. Све сам јој лепо
показала како треба да ради.

Кад сам се вратила са одмора,
гледам где ми је ученица, а
она у мушком салону! Мушки
салон је био у приземљу, а
наш женски горе. Питала сам
чика Перу зашто су узели моју
ученицу. Рекао ми је да и њима
треба ученица. Па, кад вам
треба, нађите неког, зар има
мало деце што не воле школу,
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не иде им школа?! Што нисте
усрећили још неко дете?! Ја
се ту јако наљутим и дам им
моменталан отказ.
Шта сте онда радили?
-Е, онда сам отворила
салон у својој кући, у Гаврила
Принципа, преко од „Емила“.
Мој муж се плашио:“Немој,
Дано, остани тамо где си.
Нећеш имати муштерије“. Рекла

сам му:“Ништа ти не брини.
Моја муштерија ће код мене да
дође ако треба и са вршачке
куле!“ Била сам одлучна, јака,
знала сам свој посао и да
нећу да пропаднем. Прво сам
отворила радњу тамо где ми
је била летња кухиња, а после
сам одлучила да салон буде
до улице. Подигла сам салон
од баште где ми је било цвеће,

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

горе равна плоча. Све су се
моје муштерије вратиле код
мене. Имала сам пуно посла,
радила сам од шест ујутро.
Редовно сам ишла на
семинаре, хтела сам да пратиим
моду, да научим све што је било
ново у мом занату. Трудила сам
се да будем увек прва у Вршцу
када је стизала нека нова мода.
Правила сам паж фризуре, онда
је почело тапирање, па пунђе,
правио их је како је ко знао и
хтео, појавио се и лак за косу.
Лако сам набављала све што
ми је требало од материјала
за рад. Мој муж Коста је био
познат, директор задруге, имао
је свуда познанства и добре
везе.
Кад сам отворила салон у
кући, онда сам почела пуно
да зарађујем, била сам богата
жена. Тако сам радила до
одласка у пензију. Отишла сам
када сам напунила 55 година
живота, имала сам пун стаж.
Где сте рођени?
-Рођена сам у Потпорњу,
1927. године. Мама ми се
звала Велинка Шаранов, а отац
Јован Тодоров. Моји родитељи
су имали нас шесторо деце:
двојицу синова и четири ћерке.
Сви смо много радили још као
деца. Сећам се, плели смо ужад
од шевара, исекла сам све руке.
Зарађивала сам још као мала.
Сестре су шиле, а ја сам кувала
ручак.
Прво је тата отишао за
Београд, нашао је тамо посао,
а онда смо се сви преселили.
Већ се спремао рат. Сећам се
да су мама и сестра примале
велике трубе платна, шиле су
мушке кошуље за војску. Ја
сам научила да радим рупице,
а брат је шио дугмета. Сви смо
радили, била је то једна мала
фабрика. Шило се дању, ноћу.
Из Београда се враћамо у
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Потпорањ. Имали смо тамо
нашу кућу и десет ланаца
земље. После прелазимо у
Вршац.
Кад
сте
основали
породицу?
-Удала сам се 1948. године
за мог колегу Косту Петровића.
Имао је своју берберску радњу,
добио је наређење да је
затвори и да ради у комитету,
као службеник. После смо
основали берберску занатску
задругу и прикључио се и он.
Био је директор задруге. Жао
ми је јако мог Косте, рано је

извоз за целу Европу и Азију.
Сада је у пензији. Војкан и
Светлана имају сина Бориса
и ћерку Ивану. Иначе, ја сам
постала и пра бака. Имам две
праунуке, Искру и Милу. Све их
много волим.
У Геронтолошком центру
сам око годину дана. Допао ми
се дом и дошла сам због моје
добре другарице Агате. Она је
била фотограф, Агата је учила
за фотографа, а ја за фризера.
Увек смо се лепо дружиле.
У животу је важно да не
лажеш, не крадеш, да волиш

умро. Волео је много да путује.
Путовали смо доста заједно.
Сећам се, дошао је с пута и
умро. Имао је јако слабо срце.
Боље да није ни ишао на тај пут.
Коста и ја имамо сина
Војкана. Увек је био добро дете.
Професори су ми честитали
како сам га лепо васпитала.
Много сам радила, нисам увек
стизала да одем на родитељски
састанак. Моја жеља је била
да мој син научи неки страни
језик.
Одлично
говори
енглески. Војкан је радио као
директор у Хемофарму за

породицу и људе око себе, да
помогнеш увек кад треба и кад
можеш. Тако су мене васпитали
моји родитељи, а тако сам и ја
васпитавала моје дете.
Када сте у животу били
најсрећнији?
-Најлепши и најсрећнији
дан у животу био ми је када
сам родила мог сина! Родила
сам га у најтежим мукама, али
када сам га угледала, била сам
пресрећна, све болове и муке
сам заборавила!
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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Кајли Џенер је са 21 годином
постала најмлађа милијардерка
на свету, која је, уз то, и сама
зарадила
толики
новац,
показала је листа најмлађих
милијардера у 2019. години
америчког магазина Форбс.
Кајли
Џенер,
најмлађа
чланица породице Кардашијан,
основала је компанију Кајли
Козметикс пре три године.
Процењује се да је само прошле
године компанија зарадила
360 милиона долара, а њено
нето богатство на укупно једну
милијарду долара.
Џенер, која има тек 21 годину,
престигла је тако оснивача
Фејсбука Марка Закерберга,
који
је
прву
милијарду
долара „оверио” са 23 године.
На Форбсовој листи осам
милијардера млађих од 30
година, налазе се још и двоје
младих мушкараца који су сами
зарадили новац.
То су ирски предузетник Џон
Колисон (29), који је основао
технолошку компанију „Страјп”
а чије се богатство процењује
на 2,1 милијарду долара, као
и Еван Шпигел (29) кооснивач
компаније „Снеп”, чији је један
од производа и друштвена
мрежа Снепчет, а чије се
богатство такође процењује на
2,1 милијарду долара, преноси
Танјуг.
Према листи милијардера
америчког магазина, оснивач
Амазона Џеф Безос је и даље
најбогатији човек на свету.
Богатство Безоса (55) се за
годину дана повећало за 19
милијарди долара и сада је
„тежак” 131 милијарду долара,
према ранг листи Форбса.

СВЕЖЕ ПУНОЛЕТНА МИЛИЈАРДЕРКА

КАЈЛИ ЏЕНЕР

НАЈМЛАЂA
МИЛИЈАРДЕРКА
КОЈА ЈЕ САМА
ЗАРАДИЛА НОВАЦ
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БАРБИКА ПРОСЛАВИЛА 60. РОЂЕНДАН

Барбика је управо напунила 60
година и изгледа – боље него икад.
Препланулог тена, без иједне
боре, блиставог погледа у чијој
дубини никада није заискрила
ниједна суза, заносне силуете
која буди асоцијације да ништа
калоричније од салате нема на
јеловнику, са широким осмехом
који изгледа као да ју је живот
лишио свих брига...
Када су 9. марта 1959. године
креатори компаније „Мател”
на њујоршком сајму играчака
промовисали дугоногу златокосу
лепотицу у купаћем костиму
са коњским репом вероватно
нису ни слутили да ће барбика
постати најпопуларнија лутка
свих времена. Шездесет година
касније сваког минута прода
се више од сто барбика, што у
статистичком преводу значи да 58
милиона девојчица сваке године
на поклон добије ову лутку. Њена
идејна мајка је Рут Хендлер, која
је са својим супругом Елиотом
основала компанију „Мател” и
која је 1960. године на тржиште
играчака избацила барбику
обучену у униформу медицинске
сестре, модног уредника и
стјуардесе. Годину дана касније у
њен живот ушетао је плавокоси и
плавооки Кен, а следеће године
ова лепотица добија и пластичну
„кућу из снова” о којој и данас
маштају девојчице широм света.
Када су се у гаражу те куће
упаркирали луксузни аутомобили,

њен гардеробер почео да се
попуњава хаљинама са потписом
најпознатијих модних креатора и
када је барбика добила униформу
астронаута, рониоца и освајача
планинских врхова, чинило се
да је њен живот постао савршен.
А онда су почеле да пљуште
оптужбе...

матичара, већ деценијама живи са
Кеном у ванбрачној заједници и
не жели да затрудни. Они сматрају
да Барби сноси велики део
кривице за чињеницу да је свет
пун изгладнелих, лутколиких и
анорексичних девојчица које желе
да постану аутентичне копије своје
омиљене играчке из детињства.

Плавокосу лепотицу прво
су напале феминисткиње које
су је оптужиле да ниједна
играчка не делује толико
погубно и фрустрирајуће на
полни идентитет девојчица
као ова анорексична луткица.
Истовремено, барбика се нашла
и на мети бројних пуританаца,
који су постављали питање због
чега она никада није изашла пред

Удружења
Афроамериканаца
оптужила су барбику да је расиста,
а економисти су изразили
сумњу да подстиче потрошачки
менталитет код девојчица, јер
укупна вредност њене покретне и
непокретне имовине износи више
од 5.000 долара.
Дечји психолози су тврдили
да ова луткица идеалних
женских димензија иза свог

блиставог „кока-кола” осмеха
скрива директну поруку: буди
лепа, мршава и заводљива па
ћеш добити кућу на три спрата,
ултрамодерни возни парк, ергеле
коња, гардеробу из снова и гомиле
удварача. Тимови стручњака
који су барбику стављали на
„психијатријски кауч” открили су
да она афирмише анорексични
модел исхране и идеал мршавог
тела и чини да се дете осећа лоше
у својој кожи. Због тога се с оне
стране океана годинама водила
кампања да нове генерације
барбика буду погоднији модели за
идентификацију – да се „угоје” и да
коначно „затрудне”.
Компанија „Мател” удовољила
је већини ових захтева – 1980.
године појавила се црна барбика.
Пре три године на тржиште су
избачене 33 нове барбике и први
пут је креирана ниска, висока
и заобљена верзија омиљене
луткице. Данас барбика има седам
тонова коже, 22 боје очију и 24
фризуре, а прошлог месеца на
тржиште је избачена и барбика у
инвалидским колицима и лутка
са вештачком ногом, односно
протезом. Иако су се произвођачи
потрудили да удовоље свим
жељама одраслих, чини се да су
девојчице дале последњу реч –
најпродаванија барбика на свету
и даље је златокоса, белопута и
мршава.
Извор: Политика
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НИКОЛИНА БАСАРА ВУЧУРОВИЋ, АУТОРКА ИЗЛОЖБЕ „ИТАНА У ЗЕМЉИ ЧУДА“:

„МОЈЕ СЛИКЕ СУ РЕЗУЛТАТ
РАЗМИШЉАЊА, СТРЕМЉЕЊА, НАДАЊА“

Бајколика уља на платну великог формата, циклус
назван „Итана у земљи чуда“ београдске сликарке
Николине Басара Вучуровић, представљена су прошле
седмице у галерији вршачког Дома војске. Инспирисане
личним доживљајима, али и чувеним романом Луиса
Керола, ове слике усмерене су на теме сазревања
детета у савременом тренутку, и улоге родитеља и
друштва у том сазревању.
Николина Басара – Вучуровић рођена је 7. фебруара
1978. године у Београду. Завршила је мастер студије
на Сликарском одсеку Академије лепих уметности
и мултимедије у Београду 2018. године, где је и
дипломирала 2016. године, у класи проф. Саше
Филиповића. Вишу школу ликовне и примењене
уметности, одсек: наставник ликовне културе,
Београд завршила је 2008, а средњу графичку школе,
смер уметнички фотограф у Београду завршила
је 1996. године. Члан УЛПУДУС-а је од 2014. године.
Чланица је удружења „Наше руке“ од 2009. године.
Када су и на који начин
настале слике које је
вршачка публика имала
прилике да види у Дому
војске?
- Повод за циклус ових
слика је одбрана мастер рада
на Факултету савремених
уметности у Београду, где ми
је ментор био професор Саша
Филиповић. Тема коју сам
одабрала је дуго сазревала
у мени. Сам назив циклуса
мојих слика сугерише да
сам инспирацију пронашла
и у књизи „Алиса у земљи
чуда“ Луиса Керола. У мом
детињству ово је била моја
омиљена књига, мој омиљени
Дизнијев цртани филм, а
данас када сам и сама постала
мајка роман сам доживела
на један сасвим нови начин.
Такође, амбијент у којем
живим снажно утиче на
мене. Осећаји, размишљања,
стремљења и надања су се
сјединили и као резултат
настале су ове слике.
Тема ваших слика је
одрастање?
- Бавим се одрастањем

девојчице али уједно и
васпитањем из угла мајке.
Ради се о веома личним
утисцима и реалним особама.
То смо моја ћерка Итана и ја.
Зато се овде ради о слојевитим
осећањима, размишљањима
и комплексним доживљајима.
Мене су они покренули ка
стваралаштву, а ја желим
да ове интензивне емоције
и мисли које су ме пратиле
приликом сликања пренесем
на посматраче и да свако
нађе у мојим сликама један
свој лични доживљај.
Да ли су одабрани
формат и техника на неки
начин условљени самом
темом ваших слика?
- Велики формат слике
представља изазов за сваког
уметника. Сликарско знање
и техника се у овом формату
показују у пуној мери. Оно је
представљало изазов за мене,
а уједно и надахнуће. Уље на
платну је такође медиј који ми
одговара и кроз њега могу да
изразим сликарску технику
и
пренесем
ликовност,
нарацију и мисао на платно.

Док сликам бавим се сликом
у
суштинском
значењу,
сликарски, уметнички.
Да ли су и ваши радови
настали ван овог циклуса
лични као и ове слике?
Којим се темама иначе
бавите?
- Све моје слике су лични
доживљаји. Теме и мотиви
су се мењали кроз време. На
мене увек утичу како моја
Итана тако и мој син Лав и
супруг Горан. Предели које
посећујемо заједно такође

се налазе на мојим сликама.
То су шуме, планине, море.
Заједнички тренуци су нам
битни, а то се огледа и на
мојим
сликама.
Уживам
у акварелу и у мањим
форматима.
Ко су уметници који су
утицали на вас?
- На мене су утицали пре
свих Петар Добрвић, Војо
Станић, Дадо Ђурић као и
неколицина
савремених
уметника.
Поред
сликарства,

бавите се и фотографијом.
У ком су односу ове
две уметности у вашем
стваралаштву?
- Фотографија представља
почетак мог интересовања
за уметност. Она пружа много
могућности изражавања како
у традиционалним техникама,
тако и у савременим. Она је
увек уз мене, мада се данас
бавим сликарством. Искуства
из
фотографије
свакако
уграђујем и у своје слике.

Т.С.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (21)

ДА ЛИ ПАЈИНО ДЕЛО МОЖЕ БИТИ ЛЕКОВИТО ДАНАС КАО НЕКАД

Што би данашњи човек
експерт за телевизијске и
фејзбук садржаје о гомилама
туђих искуства и животних
проблема, а до грла у све
извеснијем
несналажењу
животних захтева који и дувају
јаче од кошаве и долазе са
већих даљина.
Шта би човек уз свемоћни
свевидећи компјутер тражио у
статичној слици неког Пајиног
дела.
Слика на екранима је
допадљива,
фасцинантна,
треперава тачкаста илузија.
Мења се довољно брзо да
немамо времена да осетимо
присуство себе и да тонемо
заборав себе.
А уметничка слика постоји

из баш супротних разлога.
Уживање и контемплација у
уметничком делу слична је

посветимо и пустимо да уђе у
наш дух, да би на крају читавог
протокола четврта фаза била

чину љубави.
Уметничко дело мора да је
лепо, уметничко дело мора да
нас заводи, ми морамо да му се

чисто задовољство награда
спознавања
сопствене
духовности чак до нивоа
катарзе.

Посматрање
капиталних
Пајиних слика је као гледање
позоришне представе од
једног чина. Да је Паја имао
амбиција могао је постати
сјајан режисер или сценограф
јер је он управо то радио. Свака
његова групна фигуративна
слика је једна социолошка
и психолошка студија, плод
дубоких намера и способности
да се то оствари.
Паја није посезао за лаким
стереотипним решењима.
Микеланђело је сликајући
Сикстинску капелу веровао да
га гледа Бог, а Паја је знао да
његову слику треба да гледа,
разуме и од њих учи и мења се
цела нација.
Паја није сликао за

елиту која је слике плаћала.
Копије његових слика биле
су својврсна библија за
неписмене на наш начин и он
је то јасно знао и није се играо
са том одговорношћу.
Данас смо сви писмени,
али невољни да читамо и
себе саме, а жалимо се на
неуспешност прилагођавања
променама. Паја Јовановић је
сликао историјске призоре
са
једном
стваралачком
иновацијом
лепоте
реда
логике и наде. Ако је искуство
уметности као подстичућа
страст превазиђено, ко зна,
можда је то само најава да је и
човек сам превазиђен.
Томислав Сухецки
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СУСРЕТ СА АЛЕКСАНДРОМ ГАТАЛИЦОМ

„ПОСЛЕДЊИ АРГОНАУТ“ ПРЕДСТАВЉЕН У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

Нови роман Александра Гаталице
„Последњи аргонаут“ у издању
Службеног гласника, представљен је
прошле среде у „Салону код Порте“.
Уз Гаталицу, гост промоције био је и
Милета Аћимовић Ивков, књижевни
критичар.
- Уметници су они који стварају
лепоту тако што од света у којем живе
узимају оно што је бескрајно и у њему
вечито лепо, оно што је настало пре
нас и што је трајније од нас. Поред
непосредног искуства, књижевност
се храни и самом књижевношћу.
Александар Гаталица спада у такав
круг, такву породицу писаца, који
се не баве само темама непосредне
стварности, већ пре свега своје теме,
мотиве, јунаке регрутује из света
уметности. Гаталица верује да прича
има изузетну вредност у савременом
свету. Када залистате последње
странице новог Александровог
романа „Последњи аргонаут“, на њима
се уместо белешке о писцу налази
кратак запис, на чијем крају Гаталица
каже да су из савременог света и
живота, из савремене стварности
протерали причу и да је његова
намера да тој протераној причи врати

дигнитет, врати вредности – рекао је
Милета Аћимовић Ивков.
Гаталицина нова књига поставља

ЧЕТВРТО ИЗДАЊЕ ДЕЧИЈЕГ МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА

питање шта би се догодило када би
се сећања свих људи који су икада
живели сјединила на једном месту.

- Није једноставно написати причу.
Увек сам се питао како би изгледао
Косовски бој или Колубарска

битка када би свако од учесника
појединачно могао да опише шта
му се тачно догодило. У том делу
нас историја мало лаже и обмањује
јер не може да поопшти десетине
хиљада различитих прича. Ова књига
је заправо о дубинском памћењу, о
способности да се запамти све – рекао
је Гаталица.
Александар Гаталица, писац,
преводилац са античког грчког
и музички критичар, рођен је у
Београду 1964. године. Дипломирао
на катедри за светску књижевност
1989. године. Као писац појавио
се у српској књижевности 1993.
године и до сада објавио једанаест
књига. Проза Александра Гаталице
преведена је на десет европских
језика. Као преводилац, први пут
је превео четири античке драме на
српски језик (Алкестида, Баханткиње
и Ифигенија у Аулиди Еурипида и Едип
на Колону Софокла), као и песничку
заоставштину песника: Мимнермо,
Солон, Сапфа. Као музички критичар,
писао је критике за дневне листове
„Глас Јавности“ (2000-2002) и„Вечерње
новости“ (од 2002-2008).
Т.С.

БЕОГРАДСКА ПРЕДСТАВА ГОСТУЈЕ У ВРШЦУ

ДЕЦА ПЕВАЈУ СРЦЕМ 30. МАРТА „ХОТЕЛ 88“ У НП „СТЕРИЈА“

Четврти по реду Дечији музички
фестивал „Певајмо срцем“ биће одржан
у суботу 30. марта у Конгресно-музичкој
дворани Центра Миленијум са почетком
у 19 часова. Фестивал је намењен
талентованим певачима жељним
афирмације и успеха, такмичарског
је карактера и пева се дечија забавна

вредности дечије музике и подстакне
јавно мнење да на темељнији начин
вреднује њена културна достигнућа.
Према речима организатора, неки од
циљева фестивала су и мотивација
нових нараштаја вршачких музичара на
нова прегнућа и исказивање сопствених
креативности
као
и
пружање

музика. Обухвата децу узраста од 5 до
13 година са територије општине Вршац.
Дечији музички фестивал „Певајмо
срцем“ организује Удружење музичара
„Сакс”сациљемдапромовишеуметничке

могућности да активним учествовањем
у овом пројекту створи праву слику
друштвеног значаја дечије музике која
ће бити уочљива захваљујући овој
манифестацији.

Београдска представа „Хотел
88“ гостује у Вршцу у уторак 19.
марта у 20 часова на великој сцени
НП „Стерија“. Представа је настала
по мотивима комада „Приватни
животи“ Ноела Кауарда, а у режији
Сташе Копривице. У представи
играју Тамара Kрцуновић, Андрија
Kузмановић, Јелисавета Орашанин и
Владимир Алексић.
Радња представе се одвија у
луксузном хотелу, где млади брачни
пар Виктор и Ана, долазе да проведу
романтичан медени месец. Сандра
и Марко долазе у тај исти хотел, са
потпуно истим циљем. Све би то
било врло љупко и романтично да
Викторова Ана и Сандрин Марко
нису претходно били у врло бурном
браку. Током једне једине ноћи у
Хотелу 88, животи ово четворо људи
доживеће страсне, али и урнебесне
промене. “Хотел 88” је романтична
прича која се одиграва на врху

хотела “88 Роомс” у Таковској улици,
и представља јединствени спој
савременог амбијенталног театра и

ИСТАКНУТИ КЊИЖЕВНИК У ПОСЕТИ ВРШЦУ И РОДНОМ ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ

МИОДРАГ МАТИЦКИ ПОНОВО ОКУПИО МАЛЕ СРЕДИШТАНЦЕ

Вршачка
Афирмације
Уметника “АРС” и ИК “Мали Немо”
из Панчева организовали су
посету књижевника Миодрага
Матицког и промоцију његове
нове књиге “Јеленак”.
На тај начин је животни
пут нашег познатог писца
поново довео у родно Велико
Средиште, Средиштански замак
и реминисценцији дружине
из детињства . Матицког је
најпре дочекао гостопримљиви
наставнички колегијум, на челу са
директором Миланом Јеличићем,
а потом су му ученици ове школе
уприличили дочек кроз рецитал
и фолкорне игре. Миодраг их је,
дубоко дирнут гостопримством
и исказаном пажњом, почастио

свежом, тек написаном причом
инспирисаном
анегдотом
везаном за некадашњи фудбалски

турнир у Великом Средишту.
Кратко, с правом мером и
живошћу, о роману „Јеленак“

говорио је др Милан Орлић,
из угла уредника, а испред
издавачке куће „Мали Немо“.
Миодраг је, тако, поново
окупио децу, мале Средиштанце,
своје сапутнике у одрастању, или
трагању за бајком, међу корицама
романа, обезбедивши им ту трајни
дом за радознало око малишана
и разигран авантуристички им ум.
Испред Вршачке Афирмације
Уметника „АРС“, Верица Преда
ПреВера поздравила је нашег
„домаћег“ госта, децу и присутни
наставнички
колегијум,
захваливши им се уједно на
сарадњи.
Миодраг Матицки јерођене 1.
новембра 1940. године у Великом
Средишту код Вршца и сам је

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

традиционалне комедије ситуације,
поручују аутори представе.
био део дечје дружине о којој је
писао. Његова потреба за бајком
га је потом одвела на Филолошки
факултету у Београду 1963, где је
магистрирао 1965. и докторирао
1972. године. У једној важној
установи за младе научнике
Институту за књижевност и
уметност у Београду, брусио
је своје научне вештине и све
вештије
прикупљао
знања,
поставши његово директор.
Уређивао је мноштво књига и
покренуо неколико научних
едиција. Био је члан Одбора за
историју књижевности и члан је
Одбора за народну књижевност
САНУ и члан Националног
савета за науку и технолошки
развој републике Србије, а од
2012. потпредседник је Матице
српске. Пет година је био уредник
“Књижевне општине Вршац”.
Антонела Мик

VIN
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ЉИ ЧУДА“ У ДОМУ ВОЈСКЕ

У галерији Дома војке гостовала је изложба „Итана у земљи чуда“,
београдске ауторке Николине Басара Вучуровић. Публици је по
први пут представљен циклус слика настао као резултат мастер
рада под називом „Итана у земљи чуда: релација између људи и
окружења“, инспирисан породицом, мајчинством и одрастањем
ауторкине ћерке.
За све који су пропустили ову изложбу, Вршачка кула доноси неке
од радова који су изложени у Дому војске.
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Привредна кретања у АП Војводини
у протеклих десет година
„Према подацима Републичког завода за
статистику, које је обрадила Привредна комора
Војводине (ПКВ), у 2018. години, привређивање у
Србији мерено растом бруто домаћег производа,
повећано је за 4,4 одсто, што је уједно и највиши
раст у последњој деценији“, рекао је председник
ПКВ Бошко Вучуревић за наш лист на недавно
одржаном „Копаоник бизнис форуму“ и додао да су
у протеклом десетогодишњем периоду, забележене
три године пада – 2010,2012.и 2014. године.
„Током десетогодишњег периода, БДП је растао
по просечној годишњој стопи од 1,2 одсто. Раст
БДП-а пратио је и економски раст стандарда
становништва, апоправљање пословног амбијента
потврђено је напретком на Doing Business листи
Светске банке“, рекао је Вучуревић.
Србија је са 94. места на којем је била 2009.
године, напредовала на 43.у 2018. години.
Када је индустрија у питању, рецесија која је
пратила глобалну кризу преко пада потрошње
проузроковала је дубок пад индустрије.
Осврћући се на привредна кретања у АП
Војводини у периоду од 2009. до 2018. године,
Вучуревић је рекао да је већ у 2009. години
забележен је дубок пад индустријске производње
– у региону Војводине тај пад јеизносио је 14,1
одсто, да би у свим наредним годинама индустрија
у региону Војводине бележила константан раст, по
просечној стопи од 1,9 одсто.
„Када је спољнотрговинска размена у питању,
вредност реализованог извоза у 2018. години у
односу на вредност извоза прве године посткризног периода, повећана је за преко 174 одсто
док је вредност реализованог увоза у 2018. години
већа за нешто више од 106 одсто. Захваљујући
већој стопи раста извоза од раста увоза, дефицит
из сарадње, на крају 2018. године, представља 74,2

одсто дефицита из 2009. године. Извоз војвођанских
привредника традиционално представља око 1/3
извоза и увоза Републике Србије, а дефицит 1/5 око
20 одсто“, рекао је Вучуревић.
Према речима нашег саговорника, најзначајније
промене које су се десиле у посматраном
десетогодишњем периоду, у реализацији робне

размене АП Војводине са иностранством, односе
се на структуру робне размене по тржиштима
односно по групацијама земаља.
„На почетку посматраног периода, 2009. године,
извоз у земље ЕУ представљаоје око половине
укупног извоза, а 2018.године скоро 72 одсто.
Вредност извоза у ЕУ у 2018. години у односу на
вредност остварену у 2009. години повећана је за
скоро 250 одсто док је увоз повећан за 175 одсто“,
рекао је Вучуревић.
На извозној страни, Немачка, Румунија, БиХ
углавном имају учешће око и преко 10 одсто у
укупном извозу.У односу на 2009. годину, како каже
наш саговорник, извоз у Немачку је повећан за
157 одсто, извоз у Румунију за 211 одсто, а извоз у
БиХ је повећан за скоро 91 одсто. На страни увоза,
Руска Федерација има најзначајније учешће, око
20 одсто, док је 2009. године тај увоз представљао
преко 35 одсто. Иако је процентуално опао, увоз из
Русије је 2018. године у односу на 2009. годину већи
за 9,4 одсто.
Према речима Вучуревића, у 2009. години
најзначајнији извозни производ био је кукуруз који
је учествовао са око шест одсто у укупном извозу,
а на другом месту био је шећер бели са учешћем
око 5 одсто.
„У периоду од 2009. до 2018. године, у АП
Војводину је инвестирано 3,4 милијарде евра, што
чини скоро 40 одсто укупних инвестиција. Од 2009.
до 2018. године, Немачка је највише инвестирала
у АП Војводину и њене инвестиције имају учешће
од 16,6 одсто у укупним инвестицијама. Првих пет
земаља по висини учешћа су Немачка, Канада/САД,
Италија, Луксембург, Уједињени Арапски Емирати.У
периоду од 2009. до 2018. године, највише је
инвестирано у агробизнис – 40 одсто“, рекао је
Вучуревић.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продаје се приземна кућа од 120 m²,
на плацу од 7 ари са улазом из две улице
Копаоничке и Цетињске. Тел. 060/843-51-37 и
069/333-60-30
На продају кућа у центру града, одмах
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно.
Тел. 060/030-21-11
Продајем стан од 46 m² у центру Вршца (С.
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у
центру града. Тел. 061/249-11-61
Продајем или мењам за Београд или Нови
Сад спратну кућу сутерен, високо приземље и
спрат, почетак Борачке улице, 200 m², плац 5
ари, вода, гас, струја, канализација, укњижено.
Тел. 064/897-46-35
На продају спратна кућа на плацу од 700
m². Тел. 013/837-631- и 064/280-58-62
Продајем стан 43 m² у центру Вршца,
реновиран, Тел. 833-478
На продају два хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази близу карауле.
Тел. 065/88-37-420
Продајем једнособни стан у центру
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило,
тераса) Хитно. Тел. 064/23-55-436.
Продајем једнособан стан 43m², приземље,
средина, Архитекте Брашована 8/2. Тел. 805095
У Јанову на продају две куће једна до друге
са плацом. Једна је кућа са струјом, водом,
подрумом 64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са
воћњаком, лешником, виноградом. Друга је
викендица са плацом око 3.000 m². Тел. 065/3355-343
Купујем стан од 60 до 70 m², предност
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана, електрични
шпорет, плински решо, кухињске елементе,
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени
регал. Тел. 064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код
Игала. Тел. 063/257-823
Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-62-62
На продају кућа са сутереном ул.
Првомајска 115/б (преко пута ЈАТ-а) Повољно.
Тел. 069/869-60-13
Продајем 12 ари са виноградарском
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за воће, виноград и пчеларе.
Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
Продајем кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу на лепом месту код „Виле
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел.

Број
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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. 013/2836508.
На продају кућа у улици Иве Милутиновића
160а. Повољно. Тел: 064/598-3898
На продају двособан стан у Иве
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751.
Продајем двособан стан од 65м² у Дворској
18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 064/494-33-94.
Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца,
вода, струја, укњижено, Николино поље,
Кајтасово. Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у
улици Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62 m²,
стан је у приземљу, врло повољно Тел. 063/85245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m2, може замена и за двособан или
једнособан стан са централним грејањем,
први или други спрат у близини центра града.
Тел. 064/280-58-62 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу
за викендицу на брегу (ближе граду). Тел.
061/294-11-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-7917.
Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m²,
на више локација. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену спратну кућу
на Гудуричком путу ( могућа замена за стан)
Тел. 013/ 806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак,
поред пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем плац на брегу, Горанска
улица 1000 m², комплет инфраструктура са
предивним погледом на град, правилног
облика. Тел. 060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел.
060/655-23-01
На продају двособан стан, одлична
локација, Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12
са погледом на улаз у позориште. Тел. 063/7404-088.
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. 063/8860-704.
Продајем кућу или замена за стан. Тел.
064/168-58-94.
Продајем двособан стан 59 m², 2 спрат. Уз
стан иду кухињски елементи, плакари, клима.
Одмах усељив, Трг А. Лукића, поглед на улицу.
Тел. 062/80-10-585.
За продају кућа спратна , воћњак, лоза,
површина земљишта 700 m² Тел. 013/837-631.
На продају приземна кућа на плацу преко
500m²на брегу, ул Јанка Халабуре 33. Тел.
063/379-720.
Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду.
Тел. 063/805-57-85.
Продајем стан 45 m2 у центру Вршца, угао
Стеријине и Анђе Ранковић, 3. спрат, може
замена. Тел. 063/85-48-048 после 17 х.
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.
Продајем кућу у Избишту, приземна са
комплетном инфраструктуром, економско
двориште и башта. Тел. 064/390-62-76.
Мењам стан 43 м², приземље, Архитекте
Брашована за стан исте површине на
Светосавском тргу исте површине уз моју
доплату. Тел. 805-095 звати од 14 до 21 сата
На продају спратна кућа код Градске
болнице. Хитно. Тел. 061/160-12-15.
Продајем једнособан стан у центру. Хитно.
Тел. 064/23-55-436.
На продају плац, грађевинска зона, 12 ари,
улаз у Павлиш. Тел. 062/32-98-12.
Кућа на продају, у улици Скадарска бр.6 у
Вршцу. Укупне површине 520 м2 од којих је
186 м2 стамбеног простора. Кућа поседује
два дворишта, башту и могућност два
засебна стамбена простора. Тел. 013/ 832-924
и .061/ 60-16-736.
Стан на продају у дворишној згради,
која се налази у улици Милоша Обилића
бр.6 у Вршцу, на 1. спрату. Површине 48м2
са баштом у дворишту која је у друштвеној
својини и могуће је коришћење. Тел. 013/
832-924 и .061/ 60-16-736.
Продајем трособан стан, Стеријина 26/16,
4. спрат, потпуно реновиран. Тел. 063/89-04960.
Продајем дворишну гарсоњеру од 25 м²,
у ужем центру. Потребно реновирање. Тел.
061/321-54-51.
Продајем кућу.Тел. 063/340-834.
Изграђено
грађевинско
земљиште,
Виноградарски пут 6, 15 ари 48 м² (3. зона).
Тел. 063/89-09-960.
Изграђено
грађевинско
земљиште
Гаврила Принципа 121, 8 ари 97 м² (зона 2.),
изграђеног стамбеног простора 400 м². Тел.
063/89-09-960.
Купујем гарсоњеру или мањи једнособан
стан. Тел. 061/72-393-52.
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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.
Издајем једнособан намештен стан, све
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел.
060/5805-192 или 805-192.
Стан за ученике или студенте. Тел. 063/7256-205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз,
засебан струјомер, почетак Борачке улице
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
Издајем намештену собу у центру
града, погодну за ученицу- студенткињу, са
централним грејањем. Тел. 013/834-065 и
064/296-0285
Издајем стан у Хемограду, 50 m²,
комплетно намештен, слободан од 10.
августа. Цена 100 евра плус трошкови. Тел.
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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

064/823-93-13.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 m2, иза
Педагошке академије, погодан за занатлије,
продавницу или намени по жељи закупца.
Тел. 064/170-49-999.
Издајем двособни стан у Београду, у
близини болнице „Драгиша Мишовић“, од 1.
октобра. Тел. 062/403-127.
Издајем
једнособан намештен стан
студенткињама, самцима и самицама. Тел.
834-975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар,
приземље, има паркинг место. Тел. 064/19790-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар
– електричар итд. Добра локација са
паркингом. Тел. 064/197-90-69.
Издајем ненамештен једнособан стан.
Тел. 069/242-1978.
Издајем намештен стан двособан,
слободан, у Вршцу, Абрашевићева 24, стан
5. Тел. 013/836-024 и 060/0836-024.
Издајем намештену собу са употребом
кухиње и купатила, за студенткињу или
запослену девојку. Тел. 062/420665
Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св.
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.
Издајем двособан полунамештен стан на
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.
Издајем приземну комплетно сређену
кућу (двособан стан) са економским
двориштем и баштом у близини Хемограда.
Тел. 063/72-63-877.
Нов локал за издавање П=33м², мали
санитарни чвор, мала канцеларија и
продајнидео. Вршац, Жарка Зрењанина 77.
Цена 120 €. Звати после 16ч. Тел. 063/89491-63.
Издајем гаражу у центру града. Тел.
064/183-00-18.
Издаје се дворишна гарсоњера,
комуналије одвојене, намештена, интернет,
кабловска, центар код пиваре. Тел. 013/838733 и 063/18-25-995.
Полунамештен двособан стан у ул. Хероја
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за
две ученице, студенте или брачни пар. Може
и ко има део ствари. Тел. 063/810-32-28.
Хитно и повољно издаје се двособан стан
на Омладинском тргу у Вршцу преко пута од
Миленијума. Стан је слободан од 1.децембра
2018. године . Тел. 063/717-05-20.
Издајем гаражу у центру града.
Тел.064/183-300-18.
Издајем намештену гарсоњеру у центру
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан
депозит. Тел. 064/25-999-60.
Издајем празан двособан стан, стара
зелена пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/1746-091.
Двособан намештен стан за издавање у
центру града све је посебно без газде. Тел.
061/72-39-359 или 064/036-74-25.
Издајем стан у Првомајској, 45 м²,
комплетна кухиња, клима, интернет,
кабловска, хидромасажна када, веш машина.
Цена 120 € месечно. Тел. 063/322-320.
Издајем два стана од 36м² један од 42 м²,
сви станови имају одвојену спаваћу собу,
намештај, кухиња и купатило. Ново. Београд
Коњарник, 20 минута од центра, близу
станица, једна линија. Тел 063/853-71-34.

РАЗНО
Продајем Југо 55, регистрован до октобра,
годиште 2003. у одличном стању, први власник.
Цена по договору. Тел. 064/128-43-34.
Продајем Пежо 407, 2005 годиште. Тел.
062/18-365-55.
Продајем петостепени мењач и мотор за
југа- заставу у врло добром стању. Тел. 064/16301-18.
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.
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.
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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.
Купујем четири ланца пољопривредног
земљишта КО Вршац. Тел. 064/133-50-18.
Два ланца земље излаз из града према
Пландишту (поред асфалта). Тел. 064/197-90-69.
Виљушкар за продају (дизел). Тел. 064/19790-69.
Чистокрвни штенци сибирског хаскија, два
месеца стара, две женке и један мужјак. Тел.
065/26-25-155 и 065/94-22-224.
Продајем машину за прање веша „Горење“.
ПОвољно. Тел. 064/186-52-44.
Продајем универзални круњач , плинску
боцу, канте за маст, дрвену бурад за ракију и
кошнице. Тел. 064/25-22-855.
Продајем Цитроен Ц4, увоз из Немачке,
1587 м³, 80kw, еуро 4, прешао 196000км,
редовно одржаван, регистрован до 14.9.2019.
Тел. 062/11-759-55.
Пластични спојлер-дефлектор за кров
аутомобила за лакшу вучу и мању потрошњу
горива. Цена 40 €. Тел. 064/123-17-56.
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-99 дуга
деветка, први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 €. Тел. 064/123-17-56
Полован, очуван пиштољ ЦЗ-7,62 тетејац,
први власник, само лицима са дозволом. Цена
100 €. Тел. 063/894-91-63.
Помагала би старијој особи. Тел. 064/28803-47, 013/805-142.
Половна очувана , кована метална ограда за
гробно место. (2,60х2,40х0,85м) Цена 150 €. Тел
064/123-17-56.
Два половна, очувана лимена поклопца
мотора (бубрези) и предњи лимени блатобран
од Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена 100€. Тел
064/123-17-56.
Нове бокс вреће за тренирање (вишебојне),
са унутрашње стране велика појачања, дупло
дно (33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. Тел
064/123-17-56.
Полован исправан прозор (80х140цм)
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло са
додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€. Тел
064/123-17-56.
На продају „Симпо“ двосед на развлачење,
плински решо са три рингле, кварцна грејалица
сточић за ТВ, дечији бицикл, ТА пећ. Тел. 065/8837-420.
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.
064/507-60-93.
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 013/805142.
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.
061/18-44-316.
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. 064/13191-28.
Продајем угаону гарнитуру за седење,
тамно љубичасту са фотељом 8000, кревет
за једну особу са мадрацем 7000 дин, бунду
тамно браон 42 број 6000 дин, нову кожну јакну
42 број 6000 дин. Тел. 064/131-91-28.
За продају саднице лешника. Тел. 013/837631 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.
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.
На продају пржионица кафе са комплетном
опремом. Тел. 065/452-33-37.
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. 061/111-28-21
Продајем половнну столарију, прозоре и
балконска врата вакум стакло, полицу гепека
цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.
Кавез за коке носиље 40 ком. са аутоматским
надајањем, разна врата и светларник (метални).
Тел. 064/425-61-30.
Продајем плинску пећ турске производње
са вентилатором, тучана. Цена повољна. Тел.
063/32-00-19.
Хитно продајем ауто Даву Нексију
произведену 1997.прва регистрација 2000.
године, беспрекорно очувана, прешла 16000
км цена по договору. Тел 063/320-019.
Продајем Дациа Соленза 2004. годиште,
уграђен гас, прешао 137.000 км, регистрован
до августа 2019. први власник. Тел. 063/259-311.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, сечем и цепам дрва за ложење и
риљам баште. Тел. 013/861-419 и 063/14-62-227.
Продајем „Југо 60 Корал“ регистрован до
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.
Продајем нов боди за дечаке Extreme
intimoВеличина 86, тренерке италијанске
марке Oviesse величина 86 и 68 цм све ново са
етикетама. Тел. 013/827-367.
Продајем вунени тепих. Повољно. Тел.
013/827-367.
Продајем спаваћу собу, тросед и две
фотеље, кауч на расклапање. Повољно. Тел.
060/843-50-03.
На продају ловачка пушка брокерица кал
12, као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по договору.
Тел. 064/30-57-553.
Продајем сачмарицу калибра 12, карабин
7х64, сачмарицу калибра 16, шиваћу машину
„PFAFF 80“ и фрижидер „Фиделиа“ Тел. 013/827367.
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. 063/87-89067 и 832-826.
Средњовачном мушкарцу потребна женска
помоћ у кући. Плата по договору. Тел. 065/6552-350.
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.
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. 062/8010-585.
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.
На продају плинске пећи и бојлери
исправни. Тел. 013/861-419 и 064/389-27-38.
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.
Продају се трактори „Фиат“ 120 кс , ИМТ558,
Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77-131.
Чувала бих старије особе у замену за
некретнину. Тел. 063/844-80-91.
На продају класичан ТВ „Панасоник“ 80цм,
очуван у функцији. Повољно. Тел. 013/832-153.
Продајем шпорет комбинован „Горење“
браон боје, добрро очуван 7.000 дин, бојлер
електрични „тики“ 5 л. високомонтажни мало
коришћен 20 €. Тел. 063/107-72-71.
На продају угаона гарнитура. Тел. 064/28058-81.
На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за
мед од три рама, Голф 2, 1989. бензин. 064/1441-222 и 013/ 807-439.
Продајем две плинске пећи нове, две тучане
пећи нове, ТВ 55 цм полован, мини линију нову,
радио касетофон vox нов, мерач притиска нов,
сто и 6 столица. Повољно. Тел. 064/390-62-76.
Продајем тракторе Фиат 120 кс, ИМТ 558 и
Рус 52. Исправни. Тел. 060/08-77-131.
Продајем Та пећ, скоро нова, мало
коришћена. Тел. 060/08-25-724.
На продају две трубе КИНГ (Чехословачке).
Тел. 062/80-10-585.
Продајем лежај. Тел. 063/311-838.
На продају кран-дизалица од виљушкара,
погодна за монтажу на трактор. Тел. 064/12973-23.
На продају шпорет (струја/ плин)
вертикални замрзивач, хаварисана З-128,
трофазни електромотори, кирби усисивач,
дрвене греде 14х16х4000. Тел. 061/160-1215.
На продају нисан примера 2.0 д. Год.2000.
исправан, нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.
Осб плоче за подашчавање кровова, цена
296 дин м2.Превоз на адресу купца.Тел.062437-236
Продајем ципеларник и сто за компјутер.
Тел. 065/807-02-44.
Продајем пола гробнице са плочом. Тел.
061/609-79-17
Продајем кућу са две стамбене целине,
великом терасом, клима, паркет, парно
грејање, башта гаража. Тел. 064/91-74-777.

Продајем Југо 45, 25.000 дин. регистрован
до априла 2019. Тел. 064/128-60-44.
Продајем Нисан примеру 2000. год.
исправан и нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.
Продајем гвоздену ограду за терасу 3 м
дугачку. Тел. 065/452-33-37.
На продају Fоrd Siеrra, није у возном стању
погодан за резервне делове. Тел. 063/73-42-609
и 060/73-42-609.
На продају тепих (3х2м) 3500 дин, трокрилни
орман 9500 дин, плинска пећ 3000дин, виолина
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел. 062/32-9812.
На продају комбиновани фрижидер са
замрзивачем у исправном стању. Цена по
договору. Тел. 060/0831-901 и 013/831-901
Сервисирање плинских уређаја; бојлера,
шпорета, решоа и плинских пећи. Тел. 063/482418 и 013/861-419.
На продају француски лежај са душеком
Форма Идеале ( 2x1,60). Купљен пре пар
година, у добром стању, одржаван редовно,
без непријатних мириса, урађено дубинско
чишћење душека. Душек у добром стању. Лежај
поседује и део (испод) за постељуну. Лежај се
налази у Вршцу и лако је доступан. Тел 060
3333441. Цена по договору.
На продају Цитроен Саксо фурио 1.1и сп
сиве металик боје, 2002. годиште у одличном
стању. Први власник, купљен у Србији нов.
96354 км. Тел: 0645541088
Продајем агрегате за струју „Еinhell“ РТПЕ 3250, 2800W, није коришћен , цена 200€ и
“Fairline“ FEG 6501, 650 W, мало коришћен, цена
50 €. Ел бојлер„Тики“ 5 литара, високомонтажни,
цена 20 €. Тел. 063/107-72-71.
Продајем кућу, приколицу од три тоне,
машину за прање веша, фрижидер, замрзивач,
тегле од 1 кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел.
013/283-2536.
Продајем 250 комада петроваранске
црвене фасадне цигле, каблова за струју 3х2,54•2,5-5•2,5, двофазне утичнице, трофазне
утичнице и прекидачи. Тел. 064/46-95-175 и
833-524.
Југо 55, 93 годиште у возном стању, мотор
и мењач добри, лимарија солидна, акумулатор
исправан, 4 М+С гуме у добром стању,
ентеријер добар, све браве раде. Цена 299 €,
може договор. Регистрација истекла у марту.
Може замена за томос аутоматик или АПН-6.
Тел. 064/163-0118
Повољно продајем регал, тросед, две
фотеље и сто. Све је очувано. Тел. 063/81-11948.
Математика, крајње је време за припреме
факултет средња школа ако желиш да успеш
сигурно. Тел. 013/28-39-461.
Продајем 1 брзинац, 2 пони бицикла,
5,5 ланаца земље „Јарак“, 4 стола за кафић
(метални), разну одећу. Тел. 013-832-536.
Повољно продајем шпорет на дрва
„смедеревац“ деветку, коришћен само годину
дана. Тел. 062- 151-03-40.
Култиватор ИМТ 507, мало коришћен, пумпу
за воду вуче са 15 м дубине, круњач за кукуруз
са два улаза и додатком за силажу. Тел. 065/8806-652.
Продајем комерцијални пчелињак од 50 дб
кошница са свом опремом. Тел. 061/31-75-360.
На продају угаона гарнитура за спавање.
Врло повољно. Тел. 064/280-58-81.
Продајем мотор – скутер KIWEI, плински
решо, електрични шпорет, уљани радијатор,
шиваћу машину, ловачку пушку, пиштољ 7,62
мм. Тел. 064/186-52-44.

ДУШАН ХЕЂЕШИ
2006-2019.

Ломи нас свако сећање и сваки дан недостајеш.
Бол не престаје, Ти си још увек ту.
Твоји Бугарчићи
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 5, БРОЈ 52, 19. AПРИЛ 1979.

ЕХ, ДА ЈЕ УВЕК ТАКО

Ово вршачко пролеће је отпочело - локалним радним акцијама.
Њима су млади на симболичан начин обележили, у ствари, Први
април- југословенски Дан омладинског добровољног рада. Но, пре
тог масовног изласка на терен, тридесетог марта увече, одржана
је у Народном позоришту“Стерија“ академија у чијем су програму
учествовали чланови Бригаде ветерана „Жарко Зрењанин“,
истоимена Омладинска радна бригада, хор Школе заједничког
средњег образовања „Браћа Стефановић“ и ритмичка секција
вршачке Основне школе „Жарко Зрењанин“. Том приликом о богатој
акцијашкој послератној традицији људи вршачког краја, о њиховом
ударничком учествовању на ванредно великом броју радилишта
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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 (164)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XX ОДЕЉАК
1849-1861.

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
Политичко условљавање. - Вршац губи своја суседска и политичка права. - Ова задња поново се
враћају вароши год. 1855. - Прорачунски одношаји. - Градња општинског дома. - Из живота конфесија.
- Протестанти образују побочну општину. - О школи. - Обе народне школе постају 4 - разреднима.- На
немачкој страни отвара се побочна школа. - 1852. оснива се подреалка. - 1854. приправничка школа. Уређење повторне наставе.

широм земље током протеклих година- говорио је Миливој
Соларевић, члан штаба Бригаде ветерана.
Надграђујући ту истиниту причу са академије практичним
примерима, млади Вршчани су тридесет и првог марта начинили
у граду прави – пролећни акцијашки подвиг вишеструког значаја.

ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 5, БРОЈ 52, 19. AПРИЛ 1979.

И ЗВАНИЧНО –„ГРАЂЕВИНАЦ“
Првом половином марта, у вршачкој Грађевинској
радној организацији „Обнова“ одржана је оснивачка
скупштина Радничког културно-уметничког друштва
под именом „Грађевинац“ са седиштем у улици Жарка
Зрењанина 10. Тим поводом чули смо мишљење групе
активиста „Обнове“ , односно чланова друштва.
Миленко Живић, секретар Конференције СК у „Обнови“
каже: - Пре две године, на сатанку секретаријата СК
„Обнове“ поставили смо отворено питање на који бисмо

начин могли да окупимо омладину и да је активирамо.
У почетку је било потешкоћа, но, успели смо најпре
да оснујемо фолклорну и музичку секцију. Након тога,
млади су организовали радне акције и сами уредили
подрумске просторије предузећа, претворивши их у
салу за окупљање и за пробе. Друштво „Грађевинац“ није
затвореног карактера. Ко год из других колектива или
предузећа жели може да нам се прикључи. У међувремену,
„Грађевинацу“ су приступиле групе омладинаца из „Клуза“,
Индустрије модне обуће и „Хемофарма“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Али
дани
самоуправе
беху ипак избројани; све се
више ближило време, када
ће отпочети своје деловање
овдашње среско звање, које
се
почело
успостављати
почетком год. 1854. У седници
варошког представништва од
21. фебруара 1854. закључено
је на предлог градоначеоника
Михаила Ваца, да се услед
објаве, штампане у званичним
„Тамишградским новинама“ о
томе, како ће на брзо да ступи
у живот нова организација
земље, поново моли за
одвојену политичку управу и
да се тражи одвојени суд.
С тога је изаслата у
Тамишград депутација, у којој
беху градоначелник Михаил.
Вац. и представници Тома
Милошић и Тима Војновић
и која је поднела односну
молбеницу штатхалтерији, те
молила, да молбеницу вароши
Вршца уз добру реч поднесе
највишем престолу 1).
Но док општина још ништа
ни чула није о судбини своје
молбенице, спроведена је
нова организација. У другој
половини
месеца
јуна
изгубила је варош Вршац
своју политичку управу, те је
заједно свим осталим сеоским
општинама вршачког среза и у
судском и у политичком обзиру
непосредно
подвргнута
овдашњем среском звању,
чији је начеоник био Павле
Трифунац 2).
У јесен је одређено, да
вршачко
среско
звање,
чији је саставни део био
вршачки срески суд још од
свог постанка, - буде уједно
и истражни суд за вршачки и

чаковачки срез 3).
Најзад се укине и опсадно
стање у пролеће 1855.
Наскоро затим, у мају,
стиже глас, да је општинска
молбеница за самосталност,
услед својске пропратнице
од ц.кр. штатхалтерије, имала
најбоља успеха.

1) Записник седнице од 21. фебруара 1854.

2)Записници од год. 1854.

По приватној вести, дође
не задуго и званишна потврда.
Тамишградска окружна власт
јавила је већ месеца маја
повољну вест, да је по гласу
одлуке ц. кр. министарства
унутрашњих послова од 29.
априла, бр. 4555., Његово ц.кр.
апост. Величанство највишим
решењем од 19. априла
најмилостивије допустило “да
се политичка управа за варош
Вршац уступи мађистрату,
који ће општина о свом
трошку издржавати, но да је
тај мађистрат непосредно
подвргнут окружној власти.

Помешано среско звање у
Вршцу са истим особљем,
вршиће како политичку управу
односно среза вршачког, тако
и судство односно вароши и
вршачког среза“.
Среско звање завршило
је своју политичку управу
односно вароши 15. јуна
и предало ју је варошком
мађистрату 16. јуна. Предаја
је изведена у присуству и
под надзором 1. окружног
комисара Јована Рајића, који
је за ово нарочито био изаслат.
Да се упостави одвојен
срески суд за варош Вршац,
тражило се од вароши само то,
да ако је нужно, даде потребне
локалитете. Ма да се варош
на то и обавезала, није никад
добила свој одвојени суд.
Дочим није било даљих
битних
промена
ни
у
политичкој ни у судској управи
провинције, те и варош Вршац
није мењала свога положаја
све до 1855. па до зачетка
ере обновљене уставности,
унутрашња администрација
општине остала је све до краја
неуређена, или као што су је
званично звали: „провизорна“.
Одлуком
ц.кр.
српскобанатске штатхалтерије од 6.
августа 1856. повишен је број
општинских представника од
30 на 54. Уједно је изречена и
реорганизација мађистрата,
јер је у њему било много
забуне. Реорганизација је
изведена
штатхалтеријским
одлукама од 23. септембра оне
године и 15. априла 1858.
1857. успостављено је место
мерника и шумара 4), и 1858.
варошког економа. 5).

3) Записници седнице од 6. септембра 1854.
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 18.КОЛО

ОФК ВРШАЦ ПОРАЖЕН У ПРВОМ ПРОЛЕЋНОМ КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

СУБОТИЦА
КОВАЧЕВИЋЕВ ВАТЕРЛО

Пролећни старт није
био успешан за вршачке
фудбалере. На гостовању
у Суботици, екипи Бачке,
изабраници тренера Ненада
Ковачевића доживели су
минималан пораз после
којег је дошло до растанка
ОФК Вршац са шефом
стручног штаба.
Помоћни тренер ОФК
Вршац Перица Ранков
истиче да је екипа пружила
најслабије
издање
од
почетка зимских припрема.

- За 90 минута нисмо
упутили ниједан ударац
на гол а једини погодак
примили смо после прекида.
Пораз је још тежи ако се има
у виду чињеница да је Бачка
наступила са девет бонус
играча, али ни то није толико
страшно колико чињеница
да су били агресивнији
од нас, да су више трчали,
више се залагали и имали
неупоредиво већу жељу. О
нашој игри довољно говори
податак да не само да нисмо

створили шансу већ нисмо
извели ниједан корнер.
Ипак, чињеница је да код
куће играмо много боље,
сигурно ће бити промена у
саставу и пре свега очекујем
да екипа има потпуно
другачији приступ утакмици.
Можемо да победимо или
изгубимо, али не долази у
обзир да се не боримо више
од противника на домаћем
терену, закључио је Ранков.
.

Растанак:Ненад Ковачевић

ОФК ВРШАЦ ОЗВАНИЧИО ПОЧЕТАК САРАДЊЕ СА НОВИМ ШЕФОМ СТРУЧНОГ ШТАБА

Нови тренер ОФК Вршац је
Радован Радаковић, старији
љубитељи фудбала сећају га се
као истакнутог чувара мреже
београдског Партизана који
је у досадашњој тренерској
каријери водио Раднички из
Нове Пазове, Колубару из
Лазаревца, Смедерево, Раднички
из Крагујевца, Младеновац,
Дунав из Старих Бановаца.

- Вршац је спортски град,
занимљива фудбалска средина,
свидела ми се понуда, радује
ме када видим да се вредно
ради. Српска лига Војводина
је прилично изједначена, за
нијансу квалитетом одскачу
Хајдук из Куле и Кабел, али
мислим да имамо квалитет
који може да нам обезбеди
улазак у мирну луку, истакао је

Радаковић.
Нови шеф стручног штаба
верује да екипа може да
оствари циљ и да је неће
сломити притисак борбе за
опстанак.
- Потребно нам је само да
уђемо у добар ритам рада.
За све остало се не бринем
закључио је нови тренер
Вршчана.
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Фото: М. Живковић

РАДОВАН РАДАКОВИЋ
ЗА ВРШАЧКИМ КОРМИЛОМ

Цемент - Омладинац		
Борац - Кабел			
Дунав - Железничар		
Ц. звезда - Раднички (ЗР)		
Бачка 1901 - ОФК Вршац		
Братство 1946 - Младост		
Раднички (СМ) - ЧСК Пивара
Раднички (НП) - Динамо 1945

СТАДИОН ОГРАДОМ
ЗАШТИЋЕН ОД ВАНДАЛА
Вршчани више неће моћи да
шетају и седе на трибинама Градског
стадиона, сем у време одигравања
спортских сусрета. Подигнута је
заштитна ограда, капије ће ускоро
бити закључане, а приступ објекту
имаће
само
спортисти
током
тренинга, или за време утакмица и
других манифестација, када ће моћи
да им се придружи и публика. ...
“Цепајући ограду, разваљујући
стубове, правећи журке које су
прелазиле
оквире
нормалног
понашања, бацајући стаклене флаше
на атлетску стазу, а знамо колико је
новца уложено у ту атлетску стазу.
А ми смо један од ретких градова
у Војводини који има стазу са шест
трака”, набраја пословођа Радне
јединице зеленило ЈКП Други октобар,
Аклександар Стојаковић, уједно и
председник Спортског савеза Вршца.
Зато је коначно, средствима
града и комуналног предузећа као
управљача, подигнута заштитна
ограда око читавог објекта, са идејом
да у будућности можда добије и
билетарницу, али да се дефинитивно
настави пре више година започето
уређење трибина.
“Пре седам-осам година ми смо
поставили хиљаду столица на страин
до градског парка. Од тих хиљаду

столица, можете И сами да видите,
остало је можда стотинак. Управо су
то ти хулигани растурили. Следећи
корак би требало да буде ограда
између трибина и атлетске стазе,
коју се надамо да ћемо успети да
исфинансирамо и урадимо сад у току
летњег распуста, и нових хиљаду
столица да се постави, да стадион

почне полако да личи на нешто”,
додаје Стојаковић.
У складу са расположивим
средствима и могућностима, планира
се и поостављање видео надзора на
градском стадиону, што би додатно
допринело његовој безбедности и
заштити. Стадион, дакле, неће више
бити отворен за шетњу , како су

генерације Вршчана навикле, али ће
и даље бити на располагању свим
спортским корисницима – клубовима,
појединцима и школама, уз идеју
да Спортски савез сачини план и
распоред коришћења.
М. Тришић
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КО Ш А Р К А
ВРШЧАНИ СЕ РЕВАНШИРАЛИ БЕОГРАЂАНИМА И ДОШЛИ НА КОРАК ОД СУПЕРЛИГЕ

ВЕЛИКО ВЕЧЕ ЋИРКОВИЋА
И БРКИЋА
Вршчани
су
одиграли
најбољи меч откако их
предводи тренер Дарко Костић
и победом против фаворизових
„клонфера“ поново оживели
суперлигашки сан. Иако су уочи
утакмице остали без најбољег
играча Страхиње Јовановића,
играчи Вршца су збили редове
и током целе утакмице били тим
који верује у себе. Захваљујући
одличном почетку Вршац је
стекао двоцифрену предност
(12:2) која је за Београђане
скоро у читавом току првог
полувремена била недостижна.
Гости су једини пут запретили
серијом 7:0 почетком друге
четвртине када су кошем
Симеуновића
дошли
до
минималне предности (32:31).
Без обзира што је био без

класичног организатора игре,
вршачки напад је убојито
деловао
током
читавог
тока сусрета, са широким
спектром решења за која гости
најчешће нису имали решења.
Продорни Ћирковић одиграо
је свој најбољи меч у дресу
Вршца док је Радивојевић, са
десет асистенција, показао

пуну играчку зрелост и
сјајноразиграо
центре
Огњеновића и Бркића. Вршац је
почетком другог полувремена
појачао ритам и серијом 6:0
поново дошао до двоцифрене
предности (57:46) коју није
испуштао до краја. Вељко
Бркић је скоро читаво друго
полувреме одиграо са четири

ПОРАЗ КОШАРКАШИЦА
ВРШЦА ОД ФАВОРИЗОВАНИХ
Кошаркашице
Вршца
нису успеле да изненаде
фаворизоване гошће из
Крагујевца иако су одиграле
једно од бољих других
полувремена ове сезоне на
свом терену. Раднички 2016
је у првом полувремену
стекао 16 поена предности
захваљујући пре свега
расположеној Цвијовићевој,

ВРШАЧКА КУЛА

СПОРТ

али и великом броју
техничких
грешака
и
изгубљених
лопти
Вршчанки.
Крагујевчанке
су биле боље у скоку,
нарочито
офанзивном,
али су Вршчанке у другом
полувремену успеле да
парирају
борбеношћу
и
енергијом.
Ивана
Јовановић и Милана Керкез

завршавале су највећи
број напада Вршца, али то
није било довољно да се
финиш утакмице учини
драматичним.
Раднички
је сачувао, по свему
приказаном,
заслужену
победу, док Вршчанке имају
за чим да жале, пропустиле
су прилику да освоје важне
бодове у борби за опстанак.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 25. КОЛО

ВРШАЦ – ОКК БЕОГРАД 95:83
(28:22, 23:24, 22:14, 22:23)

Центар
Миленијум,
гледалаца
300,
судије:
Јовчић, Николић, Седлар
ВРШАЦ: Ћирковић 21
(7 ск, 5 ас), Мунижаба 9,
Капетановић 16 (4 ск),
Радивојевић 7 (10 ас), Бркић
17 (6 ск), Савовић, Симовић
7 (5 ск), Огњеновић 8 (8
ск), Мрђа, МаринковићЂорђевић 10 (4 ск).
ОКК БЕОГРАД: Ланговић 6
(5 ск), Симеуновић 23 (10 ск),
Неговановић, Исламовић 5
(5 ас), Јовичић 15, Церовина
10 (7 ск), Вујић 7, Мушиди 15
(4 ск, 7 ас), Маран, Вићентић
2 (4 ск), Грујанић.
личне грешке и меч завршио
испраћен
овацијама
са
трибина. Гости су у својој игри
имали много празних минута,
највећи број напада завршили
су најискуснији, Симеуновић
и Мушиди, али у Миленијуму
нису имали своје вече.

ВРШАЦ – РАДНИЧКИ 2016 (КГ)

68:74 (18:24, 15:25, 18:14, 17:11)
Центар
Миленијум,
гледалаца
100,
судије:
Смиљанић, Костић (БГ)
ВРШАЦ: Јовановић 19 (10
ск), Цера, Керкез 23 (5 ск, 5
ас), Веригић 3 (4 ск), Бабић,
Тодоровић 11 (6 ск, 4 ас),
Бешић 6 (4 ск), Стјепановић,
Половина 4, Лазаревић 2.
РАДНИЧКИ 2016: Раповић,
Меховић 13, Стевановић,
Новак 6, Цвијовић 24 (10 ск,
6 ас), Петковић, Маторкић 9,
Хаџић 10 (6 ск), Тодоровић
8 (8 ск), Милошевић,
Каралазић 4.
.

УСПЕШНИ УЉМАНСКИ СТРЕЛЦИ

Динамик - Војводина			
ОКК Београд - ОКК Нови Пазар		
Металац - Беовук 72			
Борац - Дунав				
Младост - Тамиш				
Вршац - Слобода				
Спартак - Златибор			

99 : 87
87 : 81
91 : 63
94 : 85
80 : 73
87 : 86
86 : 94

1.Борац 		
25
2.Динамик
25
3.ОКК Нови Пазар 25
4.ОКК Београд 25
5.Златибор
25
6.Тамиш 		
25
7.Слобода
25
8.Младост
25
9.Вршац 		
25
10.Металац
25
11.Војводина
25
12.Дунав
25
13.Спартак
25
14.Беовук 72
25

46
45
44
41
39
37
36
36
36
35
35
35
32
28

21
20
19
16
14
12
11
11
11
10
10
10
7
3

4
5
6
9
11
13
14
14
14
15
15
15
18
22

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 15. КОЛО
Пролетер 023 - Љубовија			
Карабурма - Раднички (Кг)			
Дуга - Раднички (Бг)			
Вршац д.о.о. - Раднички 2016		

70 : 56
64 : 75
73 : 58
68 : 74

1.Пролетер 023
2.Љубовија
3.Раднички (Кг)
4.Дуга 		
5.Србобран
6.Раднички 2016
7.Карабурма
8.Вршац д.о.о.
9.Раднички (Бг)

23
23
22
22
21
21
17
16
15

13
13
13
14
13
13
14
14
13

10
10
9
8
8
8
3
2
2

3
3
4
6
5
5
11
12
11

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 12. КОЛО

СТРЕЉАШТВО

У суботу је у Врбасу одржано
Првенство
Војводине
“Б”
програм. Милица Јовановић је
освојила 2. место, док је екипа
у саставу Милица Јовановић,
Милица Илин и Јелена Јованчов
заузела 3. место.
У недељу је у Уљми одржано
последње 8. коло Лиге пионира
Војводине.
- Били смо почаствовани
присуством гостију из локалне
самоуправе, који су нас
обишли. Члан Већа задужен

2323

за заштиту животне средине
господин Васић Милош, члан
Већа задужен за рурални
развој Славиша Максимовић и
члан Већа задужен за спорт и
омладину Бобан Богосављевић
који је делио дипломе и медаље
стрелцима. Из
Стрељачког
савеза Војводине, присуствовао
је председник Алимпијевић
Драган, истичу у СК Уљма.

Јабука - Банатски Карловац 		
Долово - Младост ТСК		
Инђија - Раднички 1958		
Нова Пазова 1957 - Младост
Апатин - Сивац 69			
Црвена Звезда - Херцеговина

27 : 24
27 : 29
34 : 13
27 : 28
17 : 33
33 : 30

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

0
1
4
5
5
6
7
7
7
9
9
10

12
11
7
7
6
6
5
5
4
3
2
2

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

24
22
15
14
13
12
10
10
9
6
5
4

С А В АТ Е

ГАРД МЕЂУ НАЈУСПЕШНИЈИМА

Првенство Србије у асаут саватеу за пионире, кадете и
млађе јуниоре, одржано је у Руми 10.03.2019. Пријавило
се 161 такмичар из 20 клубова. Борбе су се одвијале на 3
борилишта. БК Гард је учествовао са 15 такмичара и освојио
13 медаља: 6 златних, 4 сребрних и 3 бронзане.
Најуспешнији клубови били су Рума , Гард и Победник

021. Организатори првенства били су Савате Савез Србије
и Савате бокс клуб “Рума” а покровитељи Влада Републике
Србије - Министарство омладине и спорта, Општина Рума и
Савез Спортова Општине Рума.
Резултати:
МЛАЂИ ПИОНИРИ 27кг: 3. Андреј Петковић-„Гард“ Вршац

ВРШАЧКИ ГАРД
НАЈБОЉИ КЛУБ ВОЈВОДИНЕ

Додела признања Савате Савеза Војводине за
претходну 2018. годину је одржана у Спортском
савезу Војводине у Новом Саду у суботу 2. марта 2019.
Награду за најбољу пионирку примила је Вања
Станисављев, плакету за најбољег тренера је примио
Стево Павловић и пехар за најбољи клуб претходне
године је уручен капитену БК Гард, Сандри Маран.
, 48кг: 1. Урош Недин -„Гард“ Вршац
СТАРИЈИ ПИОНИРИ: -27кг 2. Бошњак Огњен-„Гард“
Вршац , -39кг:1. Милан Костадинов-„Гард“ Вршац ,3. Михајло
Грујић-„Гард“ Вршац, -45кг:1. Лука Секулић-„Гард“ Вршац
СТАРИЈЕ ПИОНИРКЕ -45кг: 1. Вања Станисављев-„Гард“
Вршац
КАДЕТКИЊЕ-65кг: 1. Милица Павловић-„Гард“ Вршац,
-70кг:1. Анђела Костадинов-„Гард“ Вршац, +75кг:2. Марија
Вукашиновић-„Гард“ Вршац
МЛАЂИ ЈУНИОРИ -56кг: 2. Горан Груловић-„Гард“ Вршац,
-60кг:2. Лазар Вукашиновић-„Гард“

24 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 15. март 2019.

