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АУСТРИЈАНАЦ ХАНС ШОРКХУБЕР
БИЦИКЛОМ ПРЕШАО 11.000 КМ

ВРШАЦ НА
ПОЛА ПУТА

-Аустријски бициклиста
кренуо за Истанбул
- у Вршцу направио
тродневни одмор - Допала
му се вршачка вина на
„Винофесту“ Међу бројним посетиоцима
овогодишњег „Винофеста“ био
је и аустријски бициклиста
Ханс
Шоркхубeр
(Hans
Schorkhuber), који већ пола
године бициклом обилази
„стари континент“.
Прва дестинација био му је
крајњи север Финске. Кренуо
је из свог дома у Аустрији,
живи у месту између Линца
и Салцбурга. Пут га је водио
преко Немачке, Пољске... до
најсевернијег места Финске.
За шест месеци прешао је
бициклом 11.000 км.

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА У ВИСОКОЈ ШКОЛИ „МИХАИЛО ПАЛОВ“

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА РОМА
Поводом Светског дана Рома,
Висока школа струковних студија
за образовање васпитача „Михаило
Палов“ у Вршцу приредиће свечану
академију под називом “Радост речи
матерњег језика”, 8. априла. Овим
догађајем, високошколска вршачка
образовна установа обележиће
значајан датум за припаднике ромске
популације у Србији.
Академија ће бити одржана у
великом амфитеатру Високе школе
струковних студија за образовање
васпитаче „Михаило Палов“, у 11
часова, у присуству званица из
целе Србије. Биће ту представници
власти на сви нивоима од локалног,
покрајинског до државног, као и
припадници Националног савета
ромске националне мањине и чланови
Канцеларије за инклузију Рома.
Висока школа струковних студија
за образовање васпитаче „Михаило
Палов“ у Вршцу више од једне
деценије образује младе Роме за
позив васпитача. Настава се обавља
на савременом нивоу. Школа је

Студенти и професори Катедре на ромском језику
укључена у трогодишњи Еразмус
плус пројекат грађења капацитета
високог образовања, престижног
програма Брисела и Европске
уније, који се бави континуираним
професионалним
развојем
васпитача, а за своје активности
награђена је повељом Еразмус плус.
Прилика коју ова високообразовна
установа пружа ромској омладини

значајна је за инклузију ромске
популације,
професионално
и
образовно напредовање које води
квалитетенијем животу.
Уз наставу на српском језику, више
од осам деценија студенти стичу знање
на румунском, а последњих десетак
година и на ромском матерњем језику.
Према
речима
Марије
Александровић,
професорке

струковних студија на Високој
струковној школи за образовање
васпитача “Михаило Палов”, Катедра
за ромски језик почела је са радом
школске 2008/2009. и од тада до данас
прошло је деведесетак студената.
- Можемо се похвалити да имамо
23 студента која су завршила школу,
4 је уписало специјалистичке студије,
а студенткиња Елдена Станић је на
специјалистичким студијама и овде
је сарадник у настави на ромском
језику, каже Александровићева.
Интересантно у нашој школи је то
да студенти, када заврше 3.годину,
добијају две дипломе: једну да су
васпитачи и посебно уверење да
познају ромски језик и да могу да
предају ромски језик са елементима
националне културе у основним
школама.
Због великог доприноса инклузији
ромске популације, овој вршачкој
високообразовној установи припала
је част да на свечани начин обележи
Светски дан Рома у Србији.
Ј.Е.

ЦРВЕНИ КРСТ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ

ЕДУКАЦИЈА КАО ПРЕВЕНТИВА

Ханс је пензионер, сада
има довољно времена да
оствари своје жеље и по
неки сан. Иначе, бавио се
израдом помагала за особе са
инвалидитетом.
Његова
следећа
дестинација је Инстанбул. Тако
се и нашао у Вршцу. Овде је
први пут и много му се, каже,
допао наш град. Одлучио је да
у Вршцу направи тродневни
одмор, да сачека своју супругу
која се упутила из Аустрије
у нашу варош. Вршац је
одабрао, јер се налази на
средини, на пола пута од
Аустрије до његове следеће
дестинације- Истанбула.
Хансов
домаћин
на
„Винофесту“ био је Вршчанин
Драгољуб Ђорђевић који му
је објаснио да је вршачка
регија од давнина позната
по врхунском вину по коме
се, некада, одређивала цена
акова овог божанског пића на
бечком двору и аустријском
тржишту.
Након
првих
гутљаја, и сам се уверио у
квалитет вршачког вина за
која је имао само речи хвале.
Допала му се ова винска
светковина и радо ће, каже,
доћи наредне године, ако га
његов двоточкаш не одведе
на неки други крај света.
Ј.Е.

Црвени крст Вршац обележио је, и
ове године, Светски дан борбе против
туберкулозе, 24. март. Тим поводом
волонтери ове вршачке хуманитарне
установе информисали су грађанство
и кориснике Црвеног крста о начинима
преноса туберкулозе, штетности
дувана и потреби да се јаве лекару
ако препознају неке од симптома ове
болести.
-Сваке
године
обележавамо
Светски
дан
борбе
против
туберкулозе како бисмо подигли
свест јавности о здравственом,
социјалном и економском утицају
туберкулозе (ТБ) и скренули пажњу на
усмеравање напора ка елиминацији
ове болести као јавно-здравственог
проблема, каже Сузана Цветановић,
секретар Црвеног крста Вршац. Иако
је излечива, туберкулоза је и данас

Волонтери Црвеног крста Вршац на делу
врло присутна инфективна болест која
може да доведе до смртног исхода.
Према истраживањима, сваког дана
око 4.500 људи умре од ње, а 30.000

особа оболи. Напори који се у свету
улажу у борбу против туберкулозе
сачували су око 54 милиона људи од
2000. године до данас и смањили стопу

смртности за 42 одсто.
- Црвени крст Србије је, заједно са
Министарством здравља Републике
Србије, током периода од 2005.
до 2015. године, својим учешћем
у пројекту „Контрола туберкулозе
у Србији“, активним трагањем за
оболелима омогућио да се стопа
обољевања смањи са 37/100.000
становника у 2005. години на знатно
нижу стопу која за 2017. годину износи
11/100.000 становника, наглашава
Цветановићева.
Превентивно
деловање,
са
акцентом на едукацију и информисање
становништва, значајан је корак у
борби против туберкулозе- болести
сиромаштва, како су је некада раније
звали.
Ј.Е.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА ВРШЦА ОДРЖАНА

ОБУКА ЗА ТРАКТОРИСТЕ
У организацији Савета за
безбедност саобраћаја Града Вршца,
одржана је трибина намењена
возачима трактора и пољопривредних
машина у просторијама Месне
заједнице „Жива Јовановић“, 15. марта.
Интересовање
пољопривредника
било је велико тако да је трибина била
веома посећена. Учесници трибине
били су, углавном, трактористи из
„српског краја“ у којем је и највише
пољопривредних произвођача, али и
из Павлиша, Влајковца, Уљме, Куштиља
и Гудурице.
Савет за безбедност саобраћаја
је указао на стастистичке податке
о броју погинулих тракториста на
теритирији Града Вршца за период
2015. и 2016. године који говоре да
су погинула тројица тракториста.
Ти су подаци били главни разлог за
већим ангажовањем свих носилаца
активности
на
безбедности

саобраћаја, почев од градског Савета
за безбедност саобраћаја, Саобраћајне
полиције, Агенције за безбедност
саобраћаја, медија. Заједнички циљ
је да се појачаним радом са овом
категоријом учесника у саобраћају
постигну бољи резултати.

Спроведене
активности
у 2016, 2017, и 2018. години дале су
евидентне резултате који говоре да
у последње две године Град Вршац
нема погинулих возача трактора и
пољопривредних машина, што је за
све нас охрабрујуће и ми настављамо

са истим активностима како бих
одржали тај тренд, истакнуто је на
трибини.
Да би се повећала безбедност
тракториста, као и безбедност
других учесника у саобраћају, Град
је изашао у сусрет пољопривредним
произвођачима са територије самог
града и доделио им је једну парцелу
на улазу у град из правца Румуније
која ће им служити као економско
двориште како са својим тракторима и
прикључним машинама не би морали
свакодневно да долазе до својих кућа.
Трибина је била прилика да се
трактористи упознају са новим
законским прописима када је реч о
саобраћају и новинама при вршењу
техничких прегледа трактора.
Оделење Саобраћајне полиције
Полицијске станице Вршац извршило
је презентацију саобраћајних незгода
у којима су учествовали трактористи,
која је на све присутне оставила
снажан утисак и подсетила на важност
поштовања саобраћајних прописа.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ГРАД ВРШАЦ ПОЗИВА ГРАЂАНЕ ДА ДО 8. АПРИЛА ПРЕДЛОЖЕ ОВОГОДИШЊЕ ЛАУРЕАТЕ НАГРАДА ГРАДА

ДОСТАВА ПРЕДЛОГА ЗА
ДОБИТНИКЕ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

Сви заинтересовани грађани
могу да доставе своје предлоге
за овогодишње добитнике јавних
ризнања која Град Вршац додељује
поводом Дана града и градске славе
Светог Теодора Вршачког. Предлоге, уз
обавезно образложење, грађани могу
предати на писарници Града Вршца,
насловљено на Градоначелника, и то
најкасније до 8. априла 2019. године.
Да подсетимо, Скупштина Града
Вршца донела је Одлуку којом су
установљена јавна признања Града
Вршца: Награда за животно дело,
звање Почасног грађанина и Повеља
Града Вршца. Поменуте награде
додељују се ради одавања посебних
признања за изузетне резултате
постигнуте у различитим областима
привредног и друштвеног живота и
рада, као и за посебне заслуге.
Награда за животно дело додељује

се појединцу који је, у току свог радног
века, трајно остваривао изузетне
личне резултате у областима науке,
друштвених делатности, уметности,
привреде, спорта и других области
рада и стваралаштва и тиме дао
изузетан допринос угледу и развоју

Града Вршца.
Звање Почасног грађанина Града
Вршца се додељује појединцу који
је својим радом или стваралаштвом
изузетно допринео афирмацији
културних, историјских, привредних
и других вредности Града Вршца.

Почасним грађанином Града Вршца
може бити проглашен и страни
држављанин.
Повеља Града Вршца додељује
се појединцу, установи, предузећу
или организацији који су својим
изузетним делом или градитељским
подухватом остварили резултате
који се могу сматрати доприносом
културној, архитектонској, привредној
или стваралачкој баштини уопште, или
који су лично допринели остваривању
капиталних развојних пројеката Града.
Одлуку о овогодишњим лауреатима
поменутиих
јавних
признања
верификоваће актуелни одборнички
сазив градске Скупштине, а награде
ће бити уручене на свечаности која ће
бити уприличена поводом Дана Града
и градске славе, 29. маја, на дан Светог
Теодора Вршачког.
Ј.Е.

ГРАДСКА УПРАВА ПОЗИВА РОДИТЕЉЕ И СТАРАТЕЉЕ
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МЕЂУНАРОДНИ УСПЕХ ВРШАЧКЕ
ПЕСНИКИЊЕ

ЗЛАТНА
ПОВЕЉА
НАЂИ БРАНКОВ

На међународном конкурсу
Уметничког клуба Расковник,
Деспотова
заклетва,
за
најлепшу песму о Хиландару,
у
јакој
конкуренцији,
песникиња и професорка
Нађа Бранков, освојила је 1.
место за песму Хиландар –
силан Божији дар. Пристигли
су радови из читавог света
– Србије, Црне Горе, Босне
и Херцеговине, Словеније,
Македоније,
Хрватске,
Аустрије, Француске, Бугарске,
Немачке, Америке. Свечана
манифестација је одржана у
Смедереву, 23.3.2019.
- Као поетеси, превасходно,
духовне
лире,
изузетна
ми је част што сам своје
стиходарје принела олтару
нашег царског крова и дома,
Родоисточнику, Прапочетку,
Светом Хиландару. Уздиже
се на Светој Гори Атонској,
а захваљујући Светом Сави,
наша је лична карта, место

ОД 1. АПРИЛА ПОЧИЊЕ ПРИЈАВА ЂАКА ПРВАКА
Управа Града Вршца упућује
позив родитељима, старатељима
и усвојиоцима, чији су малишани
стасали за школу, да их пријаве за упис
у први разред основне школе. Реч је о
деци која до 1.септембра 2019. године
пуне од 6 и по до 7 и по година. За упис
у први разред могу се пријавити и деца
од 6 до 6 и по година, али она подлежу
обавезној провери психофизичке
спремности за полазак у школу.
У обавештењу, које објављује
Одељење за друштвене делатности
градске управе Града Вршца, наводи се
да упис ђака првака почиње 1.априла и
траје до 30.априла 2019.године. Будући
прваци основци, који живе у граду,

треба да се пријаве у канцеларији број
140 у Градској кући, док се пријава за
упис малишана, чије је пребивалиште

у насељеним местима на територији
Града Вршца, обавља у сеоским
месним канцеларијама.

Подносила пријаве (родитељ,
стралац, усвојилац) треба да да на увид
своју личну карту и извод из матичне
књиге рођених за дете које пријављује
за упис у основну школу. Током
пријављивања, извршиће се распоред
будућих првака по школама, у складу
са одлуком о одређивању подручја са
којег се деца уписују у основне школе
у Вршцу.
Детаљније информације родитељи
и стараоци малишана, који ће у
септембру први пут сести у ђачке
клупе, могу добити у канцеларији број
140 Градске куће и у канцеларијама
месних заједница, као и путем
телефона број 013/800-565.

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

НА ДНЕВНОМ РЕДУ - ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Ненад
Барош,
преседник
Скупштине Града Вршца, заказао је 32.
по реду седницу за утораак, 2. април.
На предложеном дневном реду је шест
тачака.
Одборници треба да усвоје Одлуку
о првом ребалансу буџета Града

Вршца за 2019. годину и Одлуку о
јавним признањима и звању почасног
грађанина Вршца, које Град додељује
на предлог грађана и установа, а
уручују се на Дан града и градску славу
Светог Теодора Вршачког.
На дневном реду је доношење

Одлуке о оснивању Савета за
међунационалне
односе
Града
Вршца, затим Одлуке о преносу права
коришћења на непокретности у јавној
својини Града Вршца, Улица Липа
(Хемоград), Предшколској установи
„Чаролија“.

Тема ће бити и Решења о измени
решења о именовању Школских
одбора Школског центра „Никола
Тесла“ и Основне школе „Бранко
Радичевић“ у Уљми.
Ј.Е.

ПРЕДСТАВЉЕН НОВИ ЗАКОНСКИ ОКВИР И ОНЛАЈН СИСТЕМ ЗА

АНГАЖОВАЊЕ СЕЗОНСКИХ РАДНИКА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Град Вршац и ресор за пољопривреду
организовали су промоцију новог закона, који
је ступио на снагу почетком ове године, као и
онлајн система за ангажовање сезонских радника
у пољопривреди. Промоција је одржана у
Градској кући, у присуству бројних представника
пољопривредних
предузећа,
компанија
и
регистрованих газдинстава са територија Града
Вршца и општина Пландиште и Бела Црква.
Презентери су били представници НАЛЕД-а и
Привредне коморе Војводине одсек за Јужни Банат.
-Ово је пољопривредни рејон и постоји велика
потреба за ангажовањем сезонских радника,
нарочито у виноградарству и воћарству, али и у
ратарству, каже Слободан Јованов, члан Градског

већа задужен за пољопривреду. Од 1. јануара
ове године примењује се нови Закон о сезонским
радницима у пољопривреди и сматрали смо да
ће ова промоција добро доћи свим послодавцима
који се баве пољопривредом. Раднике ће моћи да
пријављују преко интернет портала, а могу и да их
одјаве у случају лошег времена када није потребно
њихово ангажовање.
Промотери су детаљно објашњавали присутнима
начин пријављивања сезонских радника, као и
законску регулативу која ће олакшати рад како
послодавцима, тако и државним органима, а корист
ће имати и сезонци, јер ће бити пријављени и добити
све привилегије које им следују.
Према статистичким проценама у Србији постоји

потреба за ангажовањем око 80.000 сезонских
радника у пољопривреди. До сада је скоро 95 одсто
ових радника радило на црно, нису били пријављени,
били су без здравствене и социјалне заштите, без
пензијског стажа.
Службе за запошљавање имаће приступ овом
интернет порталу тако да ће послодавци моћи да
их контактирају када им буду потребни одређени
профил и струка радника чији ће се подаци наћи на
евиденцији Службе.
Јованов је најавио да је локална самоуправа
ангажовала једно лице које ће проћи обуку и бити
задужено да обучи све заинтересоване послодавце
из овог краја.
Ј.Е.

наше усмености, писмености,
опстанка. Као што велики
Матија Бећковић каже „
Народи који имају такво место
знају ко су и одакле су и не
могу се изгубити и шта год се
са њима збива, из те семенке
могу се обновити.“
Песма Хиландар – силан
Божији
дар,
песникиње
Нађе Бранков, проглашена
је за најбољу, а ауторка
је добила
велику златну
повељу , Медаљу са ликом
Деспота Ђурђа Бранковића
и проглашена је за Витеза
првог реда плементе вештине
поезије.
-Наше је да пратимо
трагове у вечности, које су
нам оставили преци – Свеци,
да се држимо заклетве
деспота Ђурђа Бранковића: „
Промислимо добро, пре него
што се закунемо. Ако смо се
већ једном заклели, заклетве
да се држимо!
Прошлог месеца је на
међународном
конкурсу
љубавне
поезије,
Клуба
умјетничких душа у Мркоњић
Граду , Нађа Бранков освојила
Повељу за најоригиналнију
љубавну песму (Највећа је
љубав).

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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У СУСРЕТ ТРАДИЦИОНАЛНОЈ АКЦИЈИ ВРШАЧКИХ КОМУНАЛАЦА „АПРИЛ-МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“

ЗА ЧИСТИЈИ И ЛЕПШИ ГРАД

Јавно комунално предузеће
„Други октобар“ организује, и
ове године, акцију под називом
„Април - месец чистоће“ током
које ће бити спроведене бројне
активности, а све у циљу
детаљног пролећног уређења
града. Грађани ће бити у прилици
да изнесу кабасто смеће, након
уређења својих домова и
дворишта, а биће организовано и
селективно прикупљање стакла
на локацији на Светосавском
тргу.
Кроз акцију „Сакупи флашу за
зграду нашу“, грађани ће моћи да
остваре приход за своју зграду,
сакупљањем амбалажног отпада.
Акцијом „Изазов - нека
блиста варош чиста“ грађани
ће, путем друштвених мрежа,
сами пријављивати локације за
уређење. У току трајања „Априла
- месеца чистоће“, спровешће се
акције уређења насељених места
на територији Града Вршца, на
основу позива и пријава сеоских
месних заједница, по договору.
Вршчки комуналци наставиће
са уређењем простора око
контејнера
и
постављања
нових на одређеним местима

у граду, а биће постављени
и
мини
контејнери
за
прикупљање
пластичних
чепова у оквиру акције „Сакупи
хумани чеп“ коју је иницирало
Удружење параплегичара и
квадриплегичара „Параквад ВШ“.
На Павлишком путу биће
изграђено ново контејнерско
место. Стара ће локација бити
уклоњена,
реконструисана,
озелењена, а у договору са
кућним саветима, биће одређена
нова места за контејнере.
Биће уређене јавне градске
зелене површине, а вршачке
улице биће украшене новим
садницама.
У
појединим
деловима града биће посађено
младо дрвеће.
У акцију „Април - месец
чистоће“ биће укључени и
вршачки ђаци. И ове године ЈКП
„Други октобар“ организоваће
Еко квиз, у сарадњи са ЈКП
Градска чистоће Београд. Циљ
овог квиза је да се подигне
еколошка свест ученика, кроз
едукацију и такмичење.
Ова
акција
пролећног
уређења града трајаће од 1. до
30. априла.
Ј.Е.

Редовна акција изношења смећа вршачких комуналаца
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На основу Одлуке Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-24/2018-III-01 од 19. децембра 2018. године Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за постављање привремених објеката Вршцу, расписује

ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ВРШЦУ
Расписује се оглас за спровођење јавног надметања за давање локација на површинaма јавне намене у Вршцу, ради коришћења рекламних
паноа-билборда на следећим локацијама у Вршцу и то:
1) угао улица Гаврила Принципа и Јаше Томића,
2) на паркингу у улици Гаврила Принципа
3) на Тргу Николе Пашића (код кућног броја 11)
4) на Тргу Светог Теодора Вршачког (код Кумановске)
5) на Тргу Светог Теодора Вршачког (код Змај Јовине)
6) Никите Толстоја (паркинг код Гимназије)
7) Омладински трг (паркинг)
8) угао улица Ж. Јовановића и Б. Костића
9) угао улица Војводе Книћанина и Дечанске
10) Омладински трг (преко пута Миленијума)
11) Војнички трг (преко пута зграде 12а)
12) Светосавски трг (преко пута Слатке куће)
13) Абрашевићева (испред Геронтолошког центра)
14) Београдски пут (на падини иза подвожњака)
15) Београдски пут (поред паркинга Хемофарма)
16) Београдски пут (први са десне стране пута на улазу у Вршац)
17) Зрењанински пут (са десне стране моста ка Вршцу)
18) угао Стевана Немање и Хероја Пинкија
19) Зрењанински пут (са леве стране моста ка Вршцу)
20) Београдски пут
21) Вука Караџића (поред Такси стајалишта)
22) Вука Караџића
23) Трг Николе Пашића (поред моста)
24) Милоша Обилића
25) Жарка Зрењанина (поред ОШ «Стерија»)
26) 2. Октобар (испред ватрогасног)
27) 2. Октобар (поред подвожњака)
28) угао улица 2. Октобар и Булевара ослобођења.
На свим локацијама за билборде се налазе постојећи објекти.
Увид у локације може се извршити сваког радног дана у канцеларији 212 Градске управе Вршац, у времену од 10 -14 часова.
УТВРЂУЈУ СЕ почетне цене за спровођење јавног надметања за доделу локација за постављање објеката на површинама јавне намене у
износу од 100.000,00 динара по локацији.
Локације за киоске и билборде дају се на период до 5 година.
Право учешћа на јавном надметању за наведене локације имају активна правна лица и предузетници.
Учесници јавног надметања обавезни су да уплате депозит у висини од 30% од наведеног износа за сваку локацију за коју се надмећу и
доказ о уплати доставе уз пријаву за јавно надметање. (Депозит се уплаћује на рачун број: 840-720804-40 Градске управе Вршац – „Депозит
Град Вршац“, са позивом на број 54-241 по моделу 97.
Уз пријаву се такође подноси доказ о уплати административне таксе у износу од 1.000,00 динара по локацији, на рачун Буџета Града Вршца,
840-742241843-03, позив на број 54-241 по моделу 97.
Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Град Вршац, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање
привремених објеката у Вршцу, Трг Победе бр.1, 26300 Вршац или лично на писарници Градске управе Вршац (образац пријаве може се
добити у канцеларији 211 Градске управе Вршац или преузети са званичног Портала Града Вршца). У пријави учесник јавног надметања
обавезно уписује своју e-mail адресу.
Рок за подношење пријаве је до 08.04.2019. године.
Пријаве које су непотпуне и пријаве поднете после рока неће се разматрати.
Јавно надметање ће се обавити у Великој сали Градске управе Вршац дана 09.04.2019. године у 12 часова.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве којом се подносилац региструје и истом се
додељује локација ако прихвати утврђену почетну цену надметања. У случају више учесника на јавном надметању, право на локацију стиче
учесник који је дао највећу понуду. Уколико најповољнији понуђач одустане од своје понуде, Комисија обавештава о томе следећег по реду
учесника јавног надметања са нижом понудом од најповољније и нуди му локацију. Локација се додељује понуђачу који остане при својој
понуди и писмено се изјасни о томе. У случају одустајања свих учесника у јавном надметању за одређену локацију, поступак давања локације
се понавља.
Свим учесницима у јавном надметању, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након спроведеног поступка. Најповољнијем
учеснику, депозит ће бити урачунат у излицитирани износ. Учесник јавног надметања који је дао највећу понуду, као и сваки следећи учесник
јавног надметања према утврђеном редоследу понуда, који одустане од своје понуде, нема право на повраћај депозита
Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати понуђени – излицитирани износ (умањен за износ уплаћеног депозита)
најкасније два дана по правоснажности одлуке о додели локације. У случају да се цео износ не уплати у предвиђеном року Градска управа
неће одобрити коришћење локације.
Поред уплате излицитираног износа којим стиче право на предметну локацију, најповољнији учесник у јавном надметању у обавези је да
месечно плаћа накнаду за коришћење јавних добара чији износ ће Градска управа утврдити у складу са Одлуком о накнадама за коришћење
јавних добара.
Тренутни власник објекта на локацији, који на јавном надметању оствари право на исту давањем најповољније понуде, наставиће са
коришћењем те локације уз одобрење Градске управе за наредни период од 5 година.
Уколико друго лице, које није тренутни власник постојећег објекта на локацији, у поступку јавног надметања оствари право на ту локацију
давањем најповољније понуде, исту ће добити на коришћење након уклањања постојећег објекта.
Власник постојећег објекта, који у поступку јавног надметања не оствари право на локацију, дужан је да уклони свој објекат у року од 15
дана од дана завршетка јавног надметања и површину јавне намене доведе у пређашње стање.
Изузетно, уколико након завршеног поступка јавног надметања, власник постојећег објекта на локацији изврши продају објекта лицу које
је у том поступку остварило право на локацију на којој се налази предметни објекат и у року од 15 дана, од дана завршетка јавног надметања,
достави Градској управи оверен уговор о купопродаји објекта, нема обавезу уклањања истог са локације.
Ближе информације, могу се добити у канцеларији 211 на II спрату зграде Градске управе Вршац или на телефон 013/ 800-534.
КОМИСИЈА
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БОЖИЦА МИХАЈ, ПЕСНИКИЊА, СЕКРЕТАР ВРШАЧКОГ КЊИЖЕВНОГ КЛУБА:

Б

МОЈ ЖИВОТ СУ
ПОРОДИЦА И ПОЕЗИЈА!

ожица Михај одрасла је у малом, али лепом
банатском селу Загајици где је, још као мала,
заволела књижевност, уметност, посебно поезију.
Била је одличан рецитатор, а онда је дошла и њена
прва песма, за време школских дана. Убрзо је живот
одвео у породичне воде, а поезији се вратила пре
десетак година. Озбиљније се посветила писању,
учествоваланабројнимконкурсима,такмичењима,
добила и прва признања. У зборницима је објављено
88 њених песама, а жеља јој је да до краја године
објави своју прву збирку. Материјала има довољно,
Где почиње Ваша животна
прича?
-Рођена сам у Вршцу где и
живим са породицом. Одрасла
сам у малом, али прелепом,
занимљивом селу, у Загајици,
између Вршца и Беле Цркве.
Моја мајка се звала Станика
- Стана Радованов, била је
домаћица, бринула је о деци, о
кући. Мој отац Коста Радованов
био је мушки фризер. Нажалост,
обоје су преминули, мајка је
умрла пре пет година.Та туга и
бол још живе у мени.
Имам брата Богицу који је,
после мамине смрти, дошао у
Вршац да овде живи. Имала сам
дивно детињство. Одрастали
смо безбрижно, окружени са
пуно љубави од мајке и оца.
Кућа нам је била пуна домаћих
животиња.Трчали смо улицом,
по прашини, и играли се са
другом децом. Нисмо знали
колико смо срећни!
Родитељи су нам се бавили
пољопривредом.
Викендом,
када нисмо ишли у школу,
помагали смо родитељима
око копања и брања кукуруза,
ишли смо са њима на њиву.
Сећам се, често су нам руке
биле хладне од јутарњег мраза.
У подне када смо ручали мајка
је упалила тулузину да се
огрејемо, да загрејемо руке, па
нам је певушила:“Учите децо,
учите, да се ко ми не мучите“.
Ти су ми доживљаји дубоко
урезани, често ми те слике
извиру из сећања. У једном
таквом тренутку, написала сам
и песму са истим називом.
Где радите по завршетку
школе?
-После Основне школе
„Жарко Зрењанин“ у Избишту,
завршила
сам
средњу
Хемијско-текстилну
школу
у Вршцу. Радила сам мало у
Фабрици шешира „Уча“, а затим

у трикотажи „Злата“ до њеног
постојања. Затим сам дуже
време радила маркетинг за
локалне радио станице „Радио
центар“ у Хотелу Србија, Радио
„Бумбар“ Пландиште и Радио
„Кобра“ Вршац. У том послу
сам се јако добро снашла и
самим тим била и успешна.
Од 2001. године запослена
сам се у Градској управи на
пословима биротехничара где
и данас радим. У сваком послу
којим сам се бавила имала сам
завидне резултате, па тако
и у овом. На самом почетку,
после годину дана свог рада
и залагања, тајним гласањем
постала сам „Радник године“ и
добила плакету за свој рад.
Када
сте
заволели
уметност, књижевност?
-Уметност сам заволела још
од малих ногу, од забавишта.
Имали смо драмску секцију,
окупљали смо се сви који смо
волели да глумимо. Сећам се

да нас је учитељица спремила
за приредбу која је била у Дому
културе у Загајици, поводом 8.
марта. Скупило се цело село,
пуна сала, мајке су дошле да

гледају своју дечицу. Био је
то мој први излазак на сцену,
први јавни наступ. Глумила
сам изгубљену лутку на путу,
моја прва улога. Иако сам била
мала, схватила сам да сам то
добро урадила, да сам верно
одглумила. Плакале смо и ја и
мајке из публике – ја због такве
улоге, а мајке вероватно јер
их је дотакла моја искреност и
осећајност. Био ми је то први
велики аплауз.
Била сам члан рецитаторске
секције у Основној школи
„Жарко Зрењанин“ у Избишту,
имала сам наступе на свакој
школској приредби. Волела сам
поезију целог свог живота, од
малена.
Како сте почели да пишете
поезију? Сећате ли се своје
прве песме?

-Моја прва песма носи назив
„Изгубљена звезда“. Почела сам
да пишем још док сам била у
школи. Врло млада сам се удала,
одмах после завршене средње
школе. Неко време престала
сам да пишем. Поезији сам се
поново вратила 2010. године
када сам почела озбиљније
да
се
бавим
писањем,
да учествујем на разним
књижевним конкурсима. За
прву песму „Изгубљена звезда“
добила сам трећу награду на
такмичењу у Змајеву код Новог
Сада. Објављена је у Зборнику.
О чему говори Ваша
поезија?
-Пишем поезију за децу
и одрасле. Имам три врсте
поезије: љубавну, родољубиву
и песме о мајци. Учествовала
сам на бројним књижевним
конкурсима и до сада ми
је објављено 88 песама.
Штампане су у Зборницима по
градовима широм Србије, затим
Републике Српске, Аустрије,
као и у вршачким књижевним
клубовима и новинама. А,
једна песма, под називом „Све
је судбина“, штампана ми је
на арапском језику. На свим
такмичењима и промоцијама
на којима су песме биране
од стране стручног жирија,
добијала сам само позитивне
коментаре за своју поезију.
На конкурсима сам освајала
награде, дипломе, похвале и
повеље, друга и трећа места по
одлукама стручног жирија.
Колико награда имате и
које су Вам најдраже?

-Нисам
бројала
своја
признања, награде, има их
више од тридесет. Све су ми
награде драге, али издвојила
бих признања од Удружења
српских
књижевника
у
отаџбини и расејању у Београду,
где сам освојила једном
друго, а једном треће место.
Била је јака конкуренција,
много песника, а одабир је
вршио стручни жири. Имам и
„пасош“ Песничке Републике,
основане у Новом Милошеву,
лепо и занимљиво признање.
На такмичењима у Ћуприји
освајала сам, такође, друга и
трећа места. На избору за песму
године, освојила сам друго
место, 2016. године и 2017. На
конкурсу су учествовале песме
које су изабране за најбоље
сваког месеца и оне су биле у
конкуренцији за избор Песме
године, најбоље од најбољих.
Поносна сам и на књижевну
награду коју сам добила у
Мркоњић Граду (Република
Српска), на конкурсу за
најоригиналнију
љубавну
песму. Награђена сам за песму
„Воз судбине“.
Кажу да песници увек уз
себе имају оловку и папир,
да забележе стихови кад
надођу, да им не „одлете“.
Има ли истине у томе?
-Истина је да се инспирација

не може предвидети. То се
догоди у тренутку. Први стих
стиже од Бога, како ја волим
да кажем, као инспирација, а
после песник наставља песму.
Поезија настаје када песника
дотакне нека емоција, када га

нешто понесе и пожели да то
подели са свим људима. Имам
више од стотину написаних
песама. Планирам да до
краја године објавим своју
прву збирку. То ми је жеља.
Материјала има довољно, само
га треба средити и одабрати
оне најбоље. Волела бих да
се са мојим песмама упознају
други људи који до сада нису
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били у прилици да их чују, мада
сам врло често гостовала на
бројним песничким вечерима,
дружењима, где сам казивала
своје стихове. Збирка ће бити
из три дела, биће родољубива
поезија, љубавна и песме о
мајци. Радује ме да ове године
осване мој песнички првенац,
прва збирка песама.
Да ли сте члан неког
удружења
књижевника,
песника?
-Секретар сам Вршачког
књижевног
клуба,
члан
Удружења српских књижевника
у отаџбини и расејању (УСКОР),
као и Креативне радионице
„Балкан“ из Београда. Члан
Вршачког књижевног клуба
сам од 2010. године, а 2011.
сам изабрана за секретара.
На челу Вршачког књижевног
клуба је Слободан Ђукић,
књижевник, песник. Клуб има
свој годишњи план и програм
рада. Издајемо Зборник дечјих
песама „Литерарне стазе“,
као и Зборник са поезијом за
одрасле са Вршачких поетских
сусретања, која организујемо
у време Дана бербе грожђа.
Током године, за одређене
датуме, организујемо пригодне
поетске вечери где се дружимо,
читамо поезију, имамо госте из
других градова и места.

Какав је то осећај када се
роди једна песма?
-Кад напишем песму, кад
успем да искажем нешто онако
како сам желела, то је онда
диван осећај. Испуни ме нека
срећа, задовољство. Свака
песма излази из моје душе,
из мог срца, када ме нешто
инспирише, дотакне, пробуди
у мени неки снажан осећај. То
желим да поделим са другим
људима, да и они осете ту
емоцију, ту лепоту, срећу, или
тугу... Радује ме када видим да
сам успела да свој доживљај,
осећај пренесем другима.
Драге су ми похвале, посебно
од чланова стручних жирија, да
су моје песме препознатљиве,
оригиналне, искрене, као и
да се у њима могу препознати
и неки други људи. Уз моје су
песме многи заплакали.
-Већина мојих песама се
римују, али то није намерно,
већ игром случаја и речи које
излазе из мог срца и душе. Пре
свега, испирација надолази
сама и ту не можемо да утичемо,
а на крају се испостави да је све
то лепо изречено и римује се.
Како је изгледао Ваш
приватни живот? Када сте
основали породицу?
-Удала сам се са 17 година.
Била је то моја прва, права

1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00
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Родно село

и велика љубав која траје
више од тридесет година,
и дан данас. Мој супруг је
Александар
Михај
који,
такође, ради у Градској
управи.
Имамо
нашег
сина Ненада, завршио је
Учитељски факултет, али је,
нажалост, незапослен. Мој
супруг, моја породица су ми
на првом месту, најважнији у
животу. Они су ми подршка,
да није њих не бих имала
толико успеха у животу, у
поезији. Јер, читав живот је
једна велика борба. А, мој
живот су породица и поезија!
Која је Ваша животна
филозофија? Имате ли неку
песничку визију?
-За сада је то да ми из
штампе изађе мој песнички
првенац,
прва
збирка
песама. Верујем да ћу у томе

Ту сам, а нисам ту
Дишем, а не чује се...
У мени је ноћас жал за
родним селом
због огњишта мога туга
срце стеже,
у очима мраз, празнина
у души
ал` мисли ми често ка
огњишту беже.
Занемела светла гасе се
у ноћи,
а живот тече као мутна
река,
не схватам да све ће
једног дана проћи
и само љубав може да
нас чека.
Још увек у селу петлови
се чују,
а у мојој души дамари
ме гоне,
на огњишту старом
никог више нема,
док у срцу болне везују
ме споне.
Не желим да мислим,
не желим да чујем,
на јастуку дечјем
оставила снове,
отишла сам давно,
изгубила битке
ал` огњиште старо
упорно ме зове.
И опет изнова упорно
прогања,
та чежња што ми немир
ствара.
Помислим да све је само
ружан сан,
а онда се трнем и
схватим да је јава.

успети. Желим да се са мојим
песничким стваралаштвом
упозна више људи, да моје
песме буду доступне свим
љубитељима поезије. Ја сам
у животу борац и волим да
се такмичим! Нарочито са

својом поезијом. Волим да
пишем песме, да их казујем
другима. Срећна сам када
видим да публика разуме и
осећа моје стихове, јер то
ми је највећа похвала и знак
да сам успела да са њима
поделим своје емоције, своје
доживљаје.
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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ЛАМЕНТ
НАД ЛИВНИЦОМ ВРШАЦ (2)
У XIX.веку Вршац се врло
динамично развијао. Дошло је и до
појаве првих ливница сивог лива,
поред постојећих ливница обојених
метала. Прву занатску браварску
радњу и ливницу сивог лива основао
је Балинт Најком 1842. г., која се у пар
наредних деценија развила у праву
фабрику, која је производила пресе за
грожђе, плугове за винограде, казане
за печење ракије. Фабрика је имала
стругове за машинску обраду метала,
парни чекић и друге алате, као и
ливницу сивог лива, без које није
могла да производи пресе за грожђе
и друге одливке, које је уграђивала у
своје производе.

Ми смо у ливници Вршац, имали,
седамдесетих година двадесетог века
запосленог, ливца Лехнер Роберта,
чији је деда ишао у Аду да учи њихове
раднике ливачким вештинама, што је
записано у историјату тих ливница.
Обе наведене фабрике у Вршцу,
са ливницама обојених метала и
сивог лива, постојале су и након
Првог светског рата, које су обучиле
много радника за рад у ливници и
на машинској обради метала. После
ослобођења, фабрике су ослобођене
и од својих газда, али је, срећом
остала опрема са свим алатима,
куполна пећ за сиви лив, пламене
лончане пећи за обојене метале

израду подрумских цистерни и
њихово опремање одговарајућом
арматуром.

Проспект фабрике и ливнице Металац

Најкомова фабрика и ливница, фото: Одељење за новију историју и савремено доба Градског музеја
Вршац

Нешто касније, појавила се
и
врло
амбициозна
фабрика
пољопривредних машина и ливница
Ђуле Сајдла, са око 80 упослених
радника. Сајдл је међу првима, у
Банату, применио електромоторе у
својој производњи, проширио је свој
производни асортиман, производио
је пресе за грожђе, парне локомобиле,
вршалице и друге пољопривредне
машине, које су, са другим његовим
производима, биле врло тражене у
Банату, Србији, Аустрији, Бугарској и
Румунији.

Сајдлова фабрика машина и ливница, фото:
Одељење за новију историју и савремено доба
Градског музеја Вршац

Најкомова и Сајдлова ливнице
сивог лива, биле су у то време, једине у
Војводини. Ливница у Кикинди и Ади,
основане су у периоду од 1908. г. до
1921. г., када су господа ливци из Вршца
ишли у Аду и Кикинду, да подучавају
њихове раднике ливачком занату.

и, најважније, доста квалитетног
кадра металске струке (машински
техничари, бравари, металостругари,
ливци). Тако је на остацима погона
Сајдлове и Најкомове ливнице и
фабрике пољопривредних машина,
формирана фабрика под називом
„Жарко Зрењанин“, а не дуго
затим је променила име у фабрику
пољопривредних машина „Металац“
, која је имала ливницу обојених
метала и ливницу сивог лива, са 640
запослених радника, на локацији
данашње управне зграде комуналног
предузећа „2.октобар“.

„Металац“,стара ливница

Ливница је наследила изванредан,
предратни, технички кадар и обучене
ливце, који су са лакоћом формирали
производни програм, који је у
условима обнове земље био врло
дефицитаран. Производни програм
ливнице „Металац“ биле су бунарске
пумпе, пресе за грожђе, подрумска
арматура за виноградаре, са понудом
израде комплетних елабората за

(Структура производног програма
променила се крајем педесетих
година прошлог века, када је угашен
програм центрифугалног ливења
у ИМТ-овој ливници Београд, због
преласка на производњу одливака
за потребе тракторске индустрије, а
центрифугалне машине су пребачене
у ливницу „Металац“ Вршац, када
је требало да почне индустријска
сериска производња канализационих
цеви и канализационе-санитарне
арматуре у квалитету сивог лива.
За производњу центрифугално
ливених
канализационих
цеви,
због високе продуктивности тих
машина, јавио се проблем са течним
сивим ливом и у квантитативном
и
квалитативном
смислу,
па
је
било
потребно
набавити
одговарајућу топионичку опрему.
Негде у том периоду, почело се са
експлоатацијијом великих налазишта
земног гаса (плина) на подручју
Велике Греде и нешто касније и у
околини Пландишта, па је уследила
политичка инструкција, да се нађе
начин његове индустриске потрошње,
јер су домаћинства била релативно
мали потрошачи. Решење су нашли
у „Металцу“, где су требале пећи за
топљење, па је 1958. г. почело да се
ради на тражењу такве опреме, која
ће помоћу земног гаса да топи сиви
лив. Тада су сви директори фабрика
постављани од стране комитета и
КПЈ-партије на власти, то су били
проверени
политички
кадрови,
већином из радничке класе. На месту
генералног директора „Металца“
тада је био Јоца Симовић, молерски
радник, који је ливницу „Металац“
увео, у тада највећи инвестициони
пројекат у Војводини. Набављени
су нови топионички агрегати, који
су требали да топе сиви лив помоћу
земног гаса из налазишта Велика
Греда и Пландиште. У Енглеској,
од фирме „Морган“, купљене су
две ротационе гасне пећи, свака
капацитета од 2 т. течног лива и
једна од 1 т., које су инсталиране на
новој локацији за ливницу, код старе
електричне централе.
Идеја је била да се стара ливница
измести из центра града на нову
локацију, звану Вашариште, која

је обухватала цео плац, од око 7
хектара, од бензиске пумпе (и тај
плац је припадао ливници) па троугао
омеђен улицама Степе Степановића,
Милоша Обилића, све до бивше пруге
за Средиште. Опрема је купљена и
пуштена у рад, а у периоду од 1964. до
1965. г. на новој локацији, монтирана
је
и
аутоматизована
високо
продуктивна центрифугална машина
за трометарске цеви, купљена из
Шведске, звана Акерс.
Ливница „Металац“ тада почиње
да запошљава високо стручан кадар,
који је требао да ухода купљену
нову опрему, али било је касно, јер
је то била класично промашена
инвестиција. Када у инвестицијама
главну реч има политика, а не струка,
то је логичан след догађаја. Већ крајем
1965. било је јасно, да та топионичка
опрема не може да произведе
економичан и квалитетан сиви лив
за потребе центрифугалног ливења
канализационих цеви.
Ливница
„Металац“, са тада 640 радника,
кренула је у незаустављиве губитке,
финансијски је пропала и радници
су примали минималне личне

Стара електрична централа, фото: Одељење
за новију историју и савремено доба Градског
музеја Вршац)

дохотке. До овог катастрофалног
инвестиционог промашаја, „Металац“
је био добра фабрика и ливница,
са
квалификованим
мајсторима
ливцима, стругарима, браварима,
одличним техничким кадром, где су
радили:
дипл.инж.електротехнике
Воја Плавшић, Миле Вранеш дипл.
инж.металургије, Душко Татарић дипл.
инж.машинства, Благоје Ристовић
дипл.физико хемичар, инж. Биковић,
Ђорђе Марковић дипл.екон., и
изузетна екипа машинских техничара:
Миле Сучевић, Славко Пешић, Селеши
Лајош, Попов Петар, Болдиш Михаљ,
Симић Драгослав, Борбељ Ласло и
др. Од ове екипе, после пропасти
„Металца“,
у
каснију
ливницу
„Београд“ погон Вршац, трајно су
остали само Вранеш (Црногорац се
оженио лепом Павлиштанком, која
је тако обезбедила кључни кадар
за ливницу у наредним годинама) и
Болдиш, остали су отишли „трбухом
за крухом“. Било где да су отишлибили су сјајан стручни кадар, о њима
се увек чуло све најбоље. Ливница
„Металац“ је отишла у стечај почетком
1968. г., стечајни управник био је
Прентовић, а од 1. августа 1968. г.,
ливница „Металац“ више не постоји.
(наставиће се)
Аутор Драган Крагић,
дипл.инж.металургије
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ВРШАЧКА КУЛА

СТЕВАН БОДРОЖА, РЕДИТЕЉ ПРЕДСТАВЕ „НАШИ ПРЕЦИ, ЈЕДИТЕ СА НАМА“:

„ОДГОВОРНОСТ ДУШЕ НИКАДА НЕ ПРЕСТАЈЕ“

Праизведба комада „Наши преци, једите са нама“ Горана Миленковића
у режији Стевана Бодроже, и копродукцији Народног позоришта
„Стерија“ и Пулс театра из Лазаревца, изведена је у понедељак пред
вршачком публиком. У представи играју глумице НП „Стерија“ Вања
Радошевић и Неда Грубиша, глумци Пулс театра Угљеша Спасојевић,
Ивана Недељковић, Александар Трмчић и Маја Јовановић, као и двоје
гостујућих глумаца – Mилица Стефановић и Недим Незировић.
Сценографију представе потписује Софија Лучић, кореографију Ирина
Митровић, а дизајн светла Радомир Стаменковић.
Представа „Наши преци, једите са нама“ промишља питања
човековог постојања, живота, смрти, заблуда и покајања, а публика у
несвакидашњој, интимној атмосфери, остављена на рубу учествовања
у самом уметничком чину, како Бодрожа каже: „прати заплет у ком
мртви добијају шансу да поново проживе своје животе, суоче се са оним
што су заувек оставили иза себе како би мирни могли дефинитивно да
пређу на другу страну“.
- Пре годину дана, негде у исто време
када је Егон Савин радио драму Горана
Миленковића „Деведесете“, оригиналног
назива „Лака нам црна земља“, у Народном
позоришту у Београду, ја сам паралелно
радио Горанову монодраму „Гранична
лепота“. То је био специфичан пројекат
јер смо конкурисали испред „Драгстора“,
београдског техно клуба, сада већ врло
успешног и на нивоу европских клубова.
Желели смо да направимо неку врсту техно
монодраме која би се бавила клабингом
као неком врстом једног од последњих
ритуала савременог доба, и позвао сам
Горана Миленковића да напише текст.
Настао је текст „Гранична лепота“ и та
представа се одиграла неколико пута пред
пуним капацитетом публике која може да
стане у „Драгстор“ за потребе позоришта.
Сценски дизајн те представе селектован је
да уз још неколико пројеката представља
Србију на Прашком квадријеналу сценског
дизајна, тако да обнављамо ту представу у
априлу. У међувремену се родила та дивна
иницијатива да ја поново радим Горанов
текст, овог пута „Наши преци, једите са
нама“ и надам се да ћу радити још пуно
његових текстова. Јако се добро разумемо,
ја осећам његову поетику која је врло
комплексна, неко би рекао на нивоу форме
барокна, али ја бих пре рекао јако дубока
и екстензивна у свим тим слојевима које
Горан обухвати својим текстовима. Када
кажем слојеви мислим на теме које су врло
фундаменталне, тичу се људске егзистенције,
смисла човековог постојања. Има пуно неког
поетичног егзистенцијализма у Горановим
драмама и великих питања које он обрађује
на јако оригиналан, поетичан, особен начин.
Горан Миленковић је непоновљива фигура
у драмском писму у нас, тренутно. Јако ми
је драго што ми је Вршац у копродукцији са
Лазаревцем дао могућност да радим овај
текст.
Представа „Наши преци, једите са
нама“ бави се пре свега смрћу и загробним
животом, али као и увек када су ове теме
у питању, истовремено и животом уопште,
вредностима, правдом – како људском,
тако и небеском.
- Када смо глумци и ја анализирали текст,
а предали смо му се врло посвећено јер
другачије нисмо ни могли да га досегнемо,
причали смо управо о томе како текст
говори о томе да одговорност душе никада
не престаје. Постоје разноразни религијски
системи, разна веровања, у хиндуизму
да се душа реинкарнира, у хришћанству
и монотеистичким религијама уопште
да душа одлази или у пакао или у рај у
зависности од тога шта је заслужила током
живота... Овај текст не улази у то да пружи
одговор на питање шта се збиља дешава
са душом него говори о томе да је човек
константно одговоран за своје поступке,
за своје мисли, за оно што чини другима, за
оно што осећа. Онда заправо и није битно
да ли се ликови ове драме налазе у рају,
паклу или чистилишту; то је нешто што је
препуштено публици да закључи. Овај текст
показује да они нису пронашли свој мир ни
након смрти и тиме се на један симболички
и метафорички начин говори да је тај мир
који човек треба да пронађе негде у њему,
у суочењу са грешкама које су почињене,
са заблудама у које се веровало, са боли
кои је нанесен другима и нама и који треба
претворити у неку зрелост душе, у пуноћу
љубави. Говорећи о мртвима, Горан заправо
говори о живима. Овај текст се заправо бави
тиме на које је све начине човек одговоран
пред собом и пред другима за своје поступке

и мисли. Бави се унутрашњом борбом да се
буде бољи и да се буде срећан и да се живот,
па и смрт, осећа у пуноћи неког унутрашњег
одговора сваког појединца на питање
„Зашто постојим и шта да урадим са овим
својим постојањем?“. Зато постоји галерија
ликова који из разних углова осветљавају те
проблеме и показују разне варијанте, путеве
и странпутице којима човек може да крене.
Представа је врло дубока, на моменте
мрачна и изузетно потресна. Колико је
сама тема утицала на процес рада на
представи?
- Веома је утицала. Ја осећам како је
посао којим се бавим привилегија и сви
људи који раде са мном, било да су глумци,
техничари, сценограф, костимограф, сви
смо ми на неки начин привилеговани да
зарађујемо свој хлеб тако што се играмо,
тако што маштамо. Када плод те наше игре
и маште, тог нашег проблематизовања
великих тема, прикажемо пред публиком,
имамо шансу да дотакнемо људе, пренесемо
им неке поруке, изазовемо неке емоције у
њима. То што је то један флуидан простор
где престаје игра и почиње неко озбиљно
постављање питања, и то што се озбиљност
и лудус преплићу у нашем послу, по мом
мишљењу захтева од нас озбиљан приступ и

сви исти у смрти?
- Горан Миленковић се бави вечношћу,
а мислим да је у вечности мудрост јако
битна. Мудрост као категорија у себи носи
једну дозу индиферентности и способности
прихватања да људски живот може отићи у
различитим правцима. Међутим, нека врста
покајања мора да се деси. За духовни развој
човека добро је да се освесте сопствене
грешке, сопствене заблуде. Сви ликови у овој
представи имају неке своје заблуде. На крају
комада, само неки ликови заплачу, што значи
да су се прочистили, да су доживели катарзу.
У дубини Горанове поетике налази се један
врло хришћански дискурс, али врло модерно
реинтерпретиран.
Током представе публика заједно
са глумцима седи за великим столом,
симболично кружног облика. Колико
је позиција публике, укидање зоне
комфора, битна за ову представу?

озбиљну посвећеност. Ја то очекујем од себе
пре свега, па онда и од својих сарадника. Са
глумцима Пулс театра, глумцима вршачког
позоришта и неким гостима који су позвани
у овај пројекат, имао сам могућност да тако
озбиљно приступим томе зато што су и они
били спремни на то, спремни да се дају и да
копају по себи не би ли доказали те ликове.
Скидам им капу и дубоко им се дивим. Мој
посао је такође захтеван, све те мисли и
емоције морају да прођу кроз мене као кроз
редитеља, ја их обрађујем, дајем им финалну
форму, чистим их од вишкова, али сваки од
тих глумаца мора дубоко да зарони у своју
душу, да избаци своју нутрину напоље и да је
онда обрађује и баждари не би ли она постала
суштина неког лика који треба да дочара.
Давање које они морају да упражњавају на
сцени да би дочарали ове ликове је стварно
велико и били су изнурени на крају. Било је
врло захтевно.
На сцени су седморо ликова, једна
беба и један анђео, међусобно врло
различитих карактеристика, вредности и
судбина, сви заробљени на истом месту,
у неком простору после живота. Јесмо ли

- То уопште није била моја почетна идеја, ја
сам замишљао класичну поставку, међутим,
негде у процесу рада сам се предомислио.
На ободима свести знао сам да желим то да
урадим зато што нисам желео четврти зид
између извођача и публике, желео сам да
публика буде више инволвирана. Глумци не
улазе у директну конфронтацију са публиком,
не изводе је на сцену, не захтевају од публике
да активно учествује, али сама чињеница да
публика седи за једним џиновским столом
са шест метара у пречнику, ставља публику
у позицију активних гледалаца, као да
присуствују једном ритуалу, некаквој тајној
вечери. То сам желео, знајући притом које
све то конотације у себи носи, отежавајуће
околности и за публику и за глумца, али
и олакшавајуће јер чини контакт између
публике и глумца лакшим. Уметнички чин је
скок у непознато. Може се промишљати до
једне тачке шта све значи нека одлука, али за
мене као уметника битно је да ипак постоји
један простор ризика, простор непознатог.
То је као неки океан по којем бродите и
онда или потонете или нађете неку нову
земљу. А сама идеја о позицији публике

истински ми се родила, у смислу оног „еурека
тренутка“, на једној читајућој проби када
смо седели за столом и схватио сам: „Ово је
тако интимно, тако интензивно, као да већ
присуствујем представи, желим да они буду
за великим столом“. Онда је Софија Лучић,
сценографкиња, фантастично осмислила тај
сто. Имао сам дивну сарадњу са њом, дивно
је преко пута себе имати таквог уметника,
који разуме идеју, развије је и надгради, не
би ли она на најбољи могући начин пренела
неку поруку. Уз Софијину сценографију је
моја жеља да се створи та блискост, још више
профункционисала. То је вероватно једна
од најбољих сценографија у некој од мојих
представа до сада.
Другачија
позиција
публике
и
измештање из класичног позоришног
амбијента карактеристично је и за неке
друге ваше представе, попут „Граничне
лепоте“ која се игра у ноћном клубу и
„Трамваја званог самоћа“ који се игра у
градском превозу.
- У неком сам периоду када волим са
тим да експериментишем. Није увек било
тако, на почетку каријере сам радио много
класичније поставке, а сада ми је узбудљиво
да се поигравам са простором. Простор ми је
јако битан, он је један од начина да се исприча
нека прича, утиче на перцепцију комада,
читаве представе. Мени је измештање
публике из зоне комфора јако узбудљиво.
У мом доживљају, оно их обавезује на једну
посебну врсту концентрације, посебну врсту
пажње.
Представа „Наши преци, једите са
нама“ прва је копродукција НП „Стерија“
и Пулс театра. Како сте задовољни
сарадњом?
- Ово је јако захтеван комад, и обе куће су
се потрудиле да створе и доведу до краја један
овако захтеван пројекат. Било ми је јако лепо
у том оквиру који су створила ова два театра.
Идеолошки ми је јако битно увезивање
театара из различитих делова земље, јер не
само што се при том уједињују средства, којих
је данас нажалост мало у култури, већ се
ствара и неки простор у ком неку представу
могу да виде различите публике. И то је
највећа драгоценост овакве сарадње, то што
ћемо се кроз ову нашу представу обратити
и публици у Вршцу и публици у Лазаревцу.
Веома је значајно да се креативни људи
уједињују, да проналазе путеве да се споје.
Позориште у Вршцу било је један одличан
оквир, као неки простор слободе, заштићен,
у ком смо могли да експериментишемо,
да се играмо, да стварамо, да имамо један
скоро лабораторијски рад од два месеца.
Вршац је био врло инспиративан простор
за то. Мени је ово била шеста сарадња са
Лазаревцем, прва, а свакако не и последња
са Вршцем. То проналажење нових простора
за стварање, нових публика, јако је значајно
јер је културна децентрализација ове земље
јако важна. Постоје људи који желе да виде
озбиљну уметност који не живе само у
Београду и Новом Саду. Кад год нека средина
освоји то самопоуздање да у њој могу да
настају озбиљни уметнички садржаји, то
је велико благо, велики допринос једном
уозбиљавању културне сцене у овој земљи.

Т.С.
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ОДРЖАН 14. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ВИНА

ШЕЗДЕСЕТ ИЗЛАГАЧА
НА „ВИНОФЕСТУ“

Фото: Туристичка организација Вршац

уристичка
организација
Вршац, под покровитељством
Града
Вршац,
организовала
је четрнаести по реду Сајам вина
„Винофест“, који је окупио око 60
излагача, 22. и 23. марта, у великој
сали Хотела „Србија“. Сајам је имао
међународни карактер, осим винара
из Србије, своје вино посетиоцима
представили су и произвођачи из
Мађарске и Румуније.
Бројне
посетиоце
поздравила
је Татјана Палковач, директорка
Туристичке организације Града Вршца,
указавши на све веће интересовање
винара за ову вршачку сајамску
приредбу, која је, из године у годину,
све престижнија.
-Вршац је град изузетне традиције
када су у питању виноградство и
винарство, подсетила је Палковачева.
И данас настављамо ту традицију. На
овогодишњем „Винофесту“ има више
од 70 излагача, посетиоци овде могу
дегустирати око 350 различитих врста
вина, а на оцењивање је дато више од
200 узорака.
Градоначелница Драгана Митровић
обишла је штандове и поразговарала
са излагачима, а потом је свечано
отворила овогодишњи „Винофест“.
-„Винофест“ је од великог значаја за
Град Вршац, у развоју винског туризма,
који је у експанзији, не само у нашем
региону, већ у целој држави, рекла
је, између осталог, градоначелница
Митровић. Вршачка вина су веома
високо позиционирана на винској
мапи Србије, обзиром да смо један
од највећих региона по засадима
винове лозе. Они се сада простиру на
нешто мање од 2.000 хектара. Имала
сам прилику да упознам излагаче не
само из Србије, већ и из Румуније и
Мађарске, и свима им желим како
успешан наступ на „Винофесту“, тако и у
њиховом послу, у развоју породичних
винарија.
Пријатну
атмосферу
свечаног
отварања „Винофеста“ улепшала је
Певачка група „Исток 10“ извођењем
староградских песама које величају
ово божанско пиће. Док је другог
дана наступио најбољи вршачки
тамбурашки оркестар “Пета жица”.
-Представници
Туристичке
организације Војводине сваке године
посећује „Винофест“ и желим да
нагласим да је све већи број излагача,
каже Наташа Павловић, директорка
Турстичке организације Војводине.
Када причамо о промоцији Војводине,
увек наведемо да је вински туризам у
експанзији и са поносом истичемо да
је Вршац, као вински регион, на светској
мапи.
Стручна комисија укупно је оценила
189 пријављених узорака вина, сврстаних
у неколико категорија: бела вина 63
узорка, црвена вина 82, 27 узорака розеа
и 17 у категорији специјалних (дезертних)
вина.
За победника „Винофеста“ Комисија
је прогласила вино Савињон Бланк,
подрума Арамик из Румуније. Најбоље
оцењено вршачко вино је Бели Бургундац
Винарије Недин из Гудурице и Шардоне
винарије Соул вајн (Soul Wine) из Вршца.
Према процени организатора, ове је
године Сајам посетило око 3.000 људи.
Туристичка агенција „Компас“ из Новог
Места из Словеније дошла је са својом
групом од 20 туриста, а манифестацију
је посетило и око 300 гостију из суседне
Румуније. Била је ово још једна успешна
светковина вину у част, на задовољство
посетилаца, излагача, али и организатора.
Ј.Е.
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У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ

„ТИШИНА МОЛИМ, ПОЕЗИЈА НАСТУПА“

У петак, 22. марта у „Салону код Порте“ Удружење „Тачка
суретања“ обележило је Светки дан поезијеперформансом
у триптиху названим „Тишина молим, поезија наступа“.
Учетвовали су ученици из Пољопривредне школе, ШЦ
„Никола Тесла“ и Хемијско-медицинске школе који су на
аутентичан начин представили три различита доживљаја,
промишљања и осета поезије. Модератор вечери била је
Марија Борковић.
Ивана Станишић, ученица Хемијско-медицинске школе
отворила је вече посвећено поезији речима: „Поезија
се зиви... Кроз песму осетиш бол, патњу, срећу или
разочарење. Док се мисли роје, обичан смртник ствара
нешто што ће можда трајати кроз вечност јер, „живот је
само кап росе на лотосовом листу“, рекао би Тагоре. А шта
ви кажете? Док у даху читаш песму или скрхана пишеш,
осећаш ли се испуњено? Нема везе да ли ће ико икада теби
клицати, дивити се твом умећу писања или те пак хвалити
колико си начитан, уради то због себе. Буди свој, врисак

преточи у песму, а срећу величај. Вини се на крилима
маште. Препустите се вечерас, водићемо вас кроз неки
други свет...“.
„Руководећи се пророчком мишљу Бранка Миљковића
“Поезију ће сви писати”њени млади поклоници желели су да
међу својим вршњацима пробуде интересовање, потребу
и љубав према највишем изразу људске душе, насушној
потреби за блиским сусретом два бића - писца и читаоца у
једној речи, стиху, песми“, поручили су организатори.
У вечери су учествовали ученици Пољопривредне
школе: Ана Приврацки, Растко Ђукић, Срђан Марин, Ања
Гавриловић (игроказ од стихова); Гордана Пауновић,
Катарина Јовановић, Марина Николић (вокали); Лука
Петровић и Вељко Рајковић (ученици Гимназије „Борисав
Петров Браца“) (гитаре) са менторкама професоркама
српског језика и књижевности Душицом Ћирин и
Александром Молнар. Из ШЦ “Никола Тесла” наступили
су: Жељана Жегарац, Миња Леповић, Нина Смуђа, Вања

Деспотовић, Страхиња Павловић, Стефан Милосављевић
(игроказ од стихова); ученици менторке професорке
српског језика и књижевности Станиславе Плећаш, а из
Хемијско-медицинске школе: Емилија Плавић, Стефана
Бељин, Жељана Петровић и Јована Пећанац (игроказ од
стихова), ученици менторке професорке српског језика и
књижевности Марије Васић Каначки.

КОВ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ

ПЕСНИЧКЕ КЊИГЕ ЗА ЉУБИТЕЉЕ ЧИТАЊА

Књижевна општина Вршац
својим већ добро познатим
акцијама обележила је и ове
године Светски дан поезије.
У четвртак, 21. марта испред
Градске библиотеке у Вршцу
суграђани који су у то време
свратили до библиотеке добили
су на поклон од КОВ-а по једну
збирку поезије.
Истим поводом, у петак, 22.
марта у ОШ „Паја Јовановић“ у
Вршцу представнице КОВ-а Ана
Крду и Сања Вукелић одржале
су песнички час и говориле о

активностима ове јединствене
организације писаца и љубитеља
књижевности.
Срдачну
добродошлицу уприличили су
запослени у школи, а пријатној
песничкој атмосфери допринели
су ученици од петог до осмог
разреда на челу са њиховом
професорком српског језика
Викторијом Гајтом који су
казивали стихове Мирослава
Антића, Љубомира Симовића,
Оскара Давича...
Светски дан поезије УНЕСЦО
је прогласио 21. марта 1999.

године, са циљем промовисања
читања, писања, објављивања и
популаризације поезије широм
света. Према УНЕСЦО-вој одлуци,
основни циљ те акције је да се
подржи језичка разноврсност
кроз песнички израз и да се
угроженим језицима понуди
могућност да се „чују“ унутар
својих великих заједница.
Светски
дан
поезије
подразумева подршку повратка
усменом наслеђу рецитовања
поезије,
промоцији
учења
поезије, обнови дијалога између
поезије и других уметности
попут позоришта, плеса, музике,
сликарства и других, подршку
малим издавачима и стварање
привлачног имиџа поезије у
медијима.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРЕДСТАВЉЕНА ЗБИРКА ПЕСАМА

„МОЛИМ ТЕ, ОСТАНИ ЈОШ МАЛО“

У Градској библиотеци
је у четвртак, 21. марта
представљена збирка песама
„Молим те, остани још мало“
Миљане Петојевић. Бројна
публика је имала прилику да
чује стихове, које су поред
ауторке читале и Божица
Михај,
Јадранка
Ћулум,
Мира Ракановић и Оливера
Кларић.
Миљана Петојевић је

песникиња која је изникла
на сопственом болу, и кроз
поезију тражи сопствено
излечење и залечење свих
рана. За своју збирку песама,
другу по реду, каже да је
снажна по осећању искрених
емоција са чињеницом да се
љубав најбоље исказује кроз
писану реч, а посебно кроз
поезију.

ПАЈИН ТРИПТИХОН ХЕМИЈСКА ФОРМУЛА ЖИВОТА

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (23)

Вршачки
триптихон
сликан
је реалистички са много детаља
модернистичких иновација које је
Паја тек назначивао.
Људска
социјална
свест
је
остварена ментална мапа као
холограмска пројекција уочених
правила спољног света. Та ментална
слика је само неколико пута у
историји схватљива логика човекове
самосвести и изазова света.
Реализам није мануелна вештина
већ оставарено стање духа. Данас
стрипови, чак и цртани филмови,
наивно за децу и уметничке слике
показују неке чудне сподобе, које не

би биле забавне да нас не подсећају
на нас. Пајин реализам је постајао
животни реализам демонизованог
људског лика који није био уметничка
слобода већ шапутање намера
будућности.
Због Марксовог Капитала страдало
је много људи у одбрану и против
њега. Логика те књиге данас постаје
наивна кад мимо свих правила
економије, билогије, етике и морала,
свет покреће апсолутна људска
похлепа без ограничења.
У време настанка триптихона тек
су почеле да чкиље прве сијалице а о
текућој води се још сањало.

Данас имамо остварени лични
конформизам какав нисмо ни
сањали. Право из родовске заједнице
у потрошачко друштво, па таман је
почело да нам прија а постајемо све
лабивији потрошачи јер налажење
посла постаје као игра престола и
она игра са столицама, столица је све
мање а играча све више. Постајемо
таоци сопствене удобности станова,
кућа, струје, грејања, јер њихово
одржавање кошта више него ми сами.
Неко само чека да нас ослободи
тог вишка имовине, да постанемо
непотребни људи
21. века, ни
пролетери, ни гласачка машина и

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

никаква опасност. Терен града Вршца
отиман је од мочвара вековима.
Виногради освајани на падинама
брда, зидовима као куће, домови
лозе, када је Вршац више личио на
медитеранске призоре Италије него
Баната.
Будућност већ репрограмира
прошлост па остајемо без темеља,
ставова и искуства и онда џепароши
нашег јединог капитала, времена,
лако нам украду и то време уз помоћ
телевизије и компјутера.
Томислав Сухецки

VIN

PING
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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Најава Пословног форума са Француском
у Привредној комори Војводине
Привредна комора Војводине
организује Пословни форум са
Француском, који ће се одржати у
понедељак, 8. априла 2019. године
у Привредној комори Војводине.
Поред еминентних француских
привредника,
француску
делегацију чиниће и представници
Француског
парламента,
Привредне коморе Вал д’ Оаз
и Развојне агенције Вал д’ Оаз.
Циљ њихове посете Војводини
је
унапређење
економске
сарадње
две
земље,
кроз
повећање трговинске размене,
проналажење нових пословних
партнера,
и
информисање
привредника о могућностима
сарадње.
Овом
приликом
биће
представљени
потенцијали
војвођанске
и
француске
привреде
кроз
различите
секторе индустрије и одржани
билатералне сусрете на којима
ће се представити компаније
које производе електромагнетне
вентиле, навоје, термопластична
црева; које управљају водоводном
мрежом,
хидрауличном

опремом, заштитом од пожара,
производњом боца за гас,
вентилационим
системима,
испуштањем отпадних вода, као
и компаније чије су делатности

аудиовизуелна продукција, као и
дистрибуција.
Пленарна сесија преводиће
се симултано са француског на
српски језик, док ће се пословни

разговори обављати на енглеском
језику
или
уз
асистенцију
преводиоца за француски језик.

16 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 29. март 2019.

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. 805-095
У Јанову на продају две куће једна до друге
са плацом. Једна је кућа са струјом, водом,
подрумом 64 m², плац 44 ара (око 4.000m²) са
воћњаком, лешником, виноградом. Друга је
викендица са плацом око 3.000 m². Тел. 065/3355-343
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. 069/86960-13
Продајем 12 ари са виноградарском кућицом
у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна страна погодно
за воће, виноград и пчеларе. Тел. 060/740-12-10
и 013/401-210
Продајем кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-4000
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на телефоне
013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу на лепом месту код „Виле
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел. 064/37594-59
Плац иза планинарског дома „Широко било“

Број
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погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак,
ширина плаца 10 метара дужина 108метара. На
плацу су дрва (липа и багрем), пролази струја и
вода. Тел. 062/873-11-35
Продајем кућу, почетак Борачке улице, три
нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска канализација,
вода, гас, 2 струјомера, или мењам за некретнину
у Београду или Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м
од чврстог материјала, подигнута на пашњаку
6. класе у површини од 10 ари, уписана у КО
Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред насеља
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.
На продају спратна кућа
са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81.
На продају викендица, потез Широко било,
на плацу од 12 ари под воћем, викендица има
подкровље. Тел. 064/222-96-43 и 060/5000-854.
Продајем трособан стан 101 m² у центру
Вршца, Светосавски трг бр.5. Тел. 013/2836-508.
На продају кућа у улици Иве Милутиновића
160а. Повољно. Тел: 064/598-3898
На продају двособан стан у Иве
Милутиновића 80-86 м². Тел. 062/511-751.
Продајем двособан стан од 65м² у Дворској
18 у Вршцу. Тел. 013/834-058 и 064/494-33-94.
Продајем двособни стан 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укљижен без дугова. Улица Првомајска 43/1 стан
4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и 066/570-4000
Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца, вода,
струја, укњижено, Николино поље, Кајтасово.
Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици
Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62 m², стан
је у приземљу, врло повољно Тел. 063/85-245-63
Кућа на продају. Тел. 064/168-58-94.
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m2, може замена и за двособан или
једнособан стан са централним грејањем, први
или други спрат у близини центра града. Тел.
064/280-58-62 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/29411-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.
Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на
више локација. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену спратну кућу на
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел.
013/ 806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак,
поред пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем плац на брегу, Горанска улица 1000
m², комплет инфраструктура са предивним
погледом на град, правилног облика. Тел.
060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/65523-01
На продају двособан стан, одлична локација,
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом
на улаз у позориште. Тел. 063/74-04-088.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз
стан иду кухињски елементи, плакар и клима.
Одмах усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на
улицу. Тел. 062/80-10-585.
На продају кућа улица Сремска бр 5, између
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.
Продајем кућу или замена за стан. Тел.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО
20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ
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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.

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/ 6016-736.
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. 063/89-04-960.
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.
Продајем једнособни стан 44м² код
Катедрале, реновирано купатило, застакљена
тераса, одмах усељив. Тел. 064/320-084-14.
Купујем гарсоњеру или мањи једнособан
стан. Тел. 061/72-393-52
На продају спратна кућа, ул. Светозара
Милетића, близу центра. Тел. 060/72-18-959.

намени по жељи закупца. Тел. 064/170-49-999.
Издајем двособни стан у Београду, у близини
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел.
062/403-127.
Издајем
једнособан намештен стан
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар, приземље,
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар –
електричар итд. Добра локација са паркингом.
Тел. 064/197-90-69.
Издајем ненамештен једнособан стан. Тел.
069/242-1978.
Издајем намештен стан двособан, слободан, у
Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5. Тел. 013/836-024
и 060/0836-024.
Издајем намештену собу са употребом кухиње
и купатила, за студенткињу или запослену девојку.
Тел. 062/420665
Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св.
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.
Издајем двособан полунамештен стан на
Војничком тргу.Тел. 062-88-50-300.
Издајем приземну комплетно сређену кућу
(двособан стан) са економским двориштем и
баштом у близини Хемограда. Тел. 063/72-63-877.
Нов локал за издавање П=33м², мали
санитарни чвор, мала канцеларија и продајнидео.
Вршац, Жарка Зрењанина 77. Цена 120 €. Звати
после 16ч. Тел. 063/894-91-63.
Издајем гаражу у центру града. Тел. 064/18300-18.
Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије
одвојене, намештена, интернет, кабловска, центар
код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25-995.
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.064/183300-18.
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. 061/17-46-091.
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.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

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. 064/197-9069.
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.

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. 060/5805192 или 805-192.
Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
Издајем 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. 064/823-93-13.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан улаз.
Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 m2, иза Педагошке
академије, погодан за занатлије, продавницу или
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Половна очувана , кована метална ограда
за гробно место. (2,60х2,40х0,85м) Цена 150 €.
Тел 064/123-17-56.
Два половна, очувана лимена поклопца
мотора (бубрези) и предњи лимени
блатобран од Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена
100€. Тел 064/123-17-56.
Нове бокс вреће за тренирање
(вишебојне), са унутрашње стране велика
појачања, дупло дно (33цмх120цм). Цена
4.000,00 дин. Тел 064/123-17-56.
Полован исправан прозор (80х140цм)
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло
са додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€.
Тел 064/123-17-56.
На продају „Симпо“ двосед на развлачење,
плински решо са три рингле, кварцна
грејалица сточић за ТВ, дечији бицикл, ТА
пећ. Тел. 065/88-37-420.
Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван,
2005. , гаражиран, црвене боје, ветробран,
аутомацки мењач, мало прешао, тренутно
нерегистрован, наслон за седиште, церада.
Хитно! Цена 650 €. Тел. 063/814-11-35.
Алфа Ромео 147 ЈТДМ, 2008., плаве боје,
исправан у добром стању, неударан, дизел,
гаражиран, прешао око 127.000 км, тренутно
нерегистрован. Хитно! Цена 2.800€. Тел.
064/507-60-93.
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. 061/30710-85.
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 064/479-7086.
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.
064/131-91-28.
Продајем угаону гарнитуру за седење,
тамно љубичасту са фотељом 8000, кревет
за једну особу са мадрацем 7000 дин, бунду
тамно браон 42 број 6000 дин, нову кожну
јакну 42 број 6000 дин. Тел. 064/131-91-28.
За продају саднице лешника. Тел. 013/837631 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.
065/34-54-538.
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.
064/23-55-436.
Продајем бојлер „Металац“ 80 литара,
шиваћу машину „Багат“ и „Сингерица“
електричну климу 12-ца, кожну пилотску
јакну ЈНА.Тел. 061/111-28-21
Продајем половнну столарију, прозоре и
балконска врата вакум стакло, полицу гепека
цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.
Кавез за коке носиље 40 ком. са
аутоматским надајањем, разна врата и

светларник (метални). Тел. 064/425-61-30.
Продајем плинску пећ турске производње
са вентилатором, тучана. Цена повољна. Тел.
063/32-00-19.
Хитно продајем ауто Даву Нексију
произведену 1997.прва регистрација 2000.
године, беспрекорно очувана, прешла 16000
км цена по договору. Тел 063/320-019.
Продајем Дациа Соленза 2004. годиште,
уграђен гас, прешао 137.000 км, регистрован
до августа 2019. први власник. Тел. 063/259311.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, сечем и цепам дрва за ложење и
риљам баште. Тел. 013/861-419 и 063/14-62227.
Продајем „Југо 60 Корал“ регистрован до
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.
Продајем нов боди за дечаке Extreme
intimoВеличина 86, тренерке италијанске
марке Oviesse величина 86 и 68 цм све ново
са етикетама. Тел. 013/827-367.
Продајем вунени тепих. Повољно. Тел.
013/827-367.
Продајем спаваћу собу, тросед и две
фотеље, кауч на расклапање. Повољно. Тел.
060/843-50-03.
На продају ловачка пушка брокерица
кал 12, као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по
договору. Тел. 064/30-57-553.
Продајем сачмарицу калибра 12, карабин
7х64, сачмарицу калибра 16, шиваћу машину
„PFAFF 80“ и фрижидер „Фиделиа“ Тел.
013/827-367.

Хотелу “Србија”,
у Вршцу,
потребан кувар
са искуством и
помоћни кувари.
Контактирајте
нас на имејл:
kuhinja@hotelsrbija.rs
или телефон:
066 / 8076220,
особа за контакт:
Дејан.
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.
065/65-52-350.
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. 062/80-10-585.
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.
064/23-55-426.
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. 013/832153.
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. 064/129-7323.
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. 063/73-42609 и 060/73-42-609.
На продају тепих (3х2м) 3500 дин,
трокрилни орман 9500 дин, плинска пећ
3000дин, виолина 8000 дин, гоблени
„Вилерови“. Тел. 062/32-98-12.
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.
063/482-418 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“ РТ-

ПЕ 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. 063/107-7271.
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
3х2,5-4•2,5-5•2,5,
двофазне
утичнице,
трофазне утичнице и прекидачи. Тел. 064/4695-175 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. 065/88-06-652.
Продајем комерцијални пчелињак од 50
дб кошница са свом опремом. Тел. 061/31-75360.
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. Продајем Југо 45, 1989.
годиште, у одличном стању, први власник,
регистрован до априла. Цена по договору.
Тел. 064/128-60-44.
На продају тв пријемник, француски лежај,
двосед, тросед, фотеља, плинска пећ, плинска
зидна грејалица, електрични радијатор,
тепих, бојлер“Тики“, тегле од 1 кг., тепих стаза.
Тел. 069/869-63-71.
Вршим поправку плинских бојлера, решоа,
шпорета и плинских пећи. Врло повољно и
квалитетно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Котао за централно грејање на гас 24 kw.
Продајем повољно, исправне. Тел. 063/482418 и 013/861-419.
Рено 19 shhmade, на продају 1400m³ , 1991.
годиште, регистрован, има гас атестиран.
Хитно. Цена по договору. Тел. 063/482-418 и
013/861-419.
Продајем „Горење „ комбиновани
фрижидер (дим. 60х60х170 цм) и тапацирану
клупу – помоћни лежај. Тел. 064/304-91-45.
Продајем комплет за доручак и ручавање
за 12 особа (24 + 38 делова) као и посребрени
есцајг за 12 особа. Тел. 064/304-91-45.
На продају буишилица „Томос“ за бушење
рупа у воћњаку и за лозу. Тел. 064/320-84-14.
Продајем ТА пећ 6 kw, шиваћу машину
„Јадранка“ (кабинет) електрично тоцило,
компјутерски сто. Тел. 060/425-02-00.
Продајем Фиат пунто 1,2 S. Година
производње 2000. Повољно! Телефон 064- 8422-674.
Продајем чаробну пећ на дрва и
електричну пећ од 3,5 kw. Тел. 060/380-51-10
Продајем два фикуса, две шефлере и два
Адама. Тел. 068/522-13-29.
Продајем „Тонет“ столица 6 ком. у добром
стању. Тел. 060/ 843-50-97.
На продају та пећ 6 kw, електрично
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“ (кабинет),
компјутерски сто, кожну компјутерску
фотељу и микроталасна. Тел. 060/425-02-00.
Продајем електро скутер „Веспу“ прешао
око 5 км, нов, стаје 67.000 за 50.000 , са
папирима и пуњачем. Тел. 61166-07-02.
Продајем југо 45, регистрован до 7.4.2019.
повољно, први власник, 25.000 динара. ТЕл.
064/128-60-44.
Продајем књиге разних издавча 100
комада цена 100 динара комад. Тел. 061/13389-46.
Продајем моторну черупаљку за пилиће,
шурилицу, левкове за клање, и појилицу за
воду велику. Тел. 013/833-494.
Озбиљна жена бринула би за децу или
старије особе. Могуић сваки договор. Тел.
060/33-33-470.

18 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 29. март 2019.

ПЕТАК • 29. март 2019.

ВРШАЧКА КУЛА

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ 74, 6. МАРТ 1981.

ЈЕДНА КОМУНАЛНА ТАЈНА

Када су се крајем 1979. уселили у нове станове,
станари једне стамбене зграде у улици Отона
Жупанчића (4 стана солидарности и два у којима
су породице радника ООУР-а „Виногради“) нису ни
сањали да ни после две године неће имати решено
питање канализације. Наиме, два месеца након
усељења, садржај септичке јаме је почео да се
излива по двориште (кажу, то је услед површинских
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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 (166)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XX ОДЕЉАК
1849-1861.

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
вода, које на неки начин доспевају у јаму), а затим и
на улицу. Чињеница је да јама није добро изграђена,
па је очигледно треба што пре поправити или
изградити нову. Али, када ће то бити, за станаре ове
зграде, а и за све Гудуричане је - тајна.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ 74, 6. МАРТ 1981.

ГЛЕДАЛО СЕ, ТРГОВАЛО,
ПРИЧАЛО...
Надалеко позната и цењена вршачка тржница била
је огледало економског просперитета Стеријиног
града. То, наравно, важи и за 1920. годину, из које
потиче овај снимак данашњег Трга Саве Ковачевића.
Пространа и строго „ушорена“ тезгама, пијаца
готово да је представљала нарочит сајам занатства,
пољопривреде, повртарства...Ту су се, наравно,
склапали и многи винарски послови, а размене

чаршијских новости било је на претек. Место се
звало „код крста“. Данас ту имамо међуградску
аутобуску станицу, парк (по средини) и такси станицу
(лево). Изглед околних кућа није се променио током
протеклих шездесет година.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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.
За ослобођење од коморе
платила је варош донде
свега 901.294 ф. 53 н. сребра
1). По рачуну састављеном
услед рескрипта од 10.
новембра 1846. од коморског
књиговођства, и прегледаном
по револуцији од ц.кр.
финансијског министарства,
износио је заостатак још
43.352.ф. 28 1/4 н. сребра, која
се свота по одлуци споменутог
министарства од 28. октобра
1855. имала за годину дана
исплатити. Мада је општинско
представништво закључивало,
да се та свота у најкрађем року
исплати 2), ипак није ништа
учињено - те тако нема Вршац
ни данас своју елибертацију.
Напомињемо овде још и то,
да је варош Вршац на зајму
од 500 милиона, закљученом
патентом од 26. јуна 1854,
имала удела са 120.000 ф. и да
је ту своту исплатила у четири
годишње рате по 30.000 ф 3).
Међутим
је
послато
старо
општинско
звање
врло маленим, а докупљено
Спајићево све трошнијим. Стога
је морало представништво
да се побрине за помоћ у
овом обзиру. Већ 1853., када
је тражен “легиран окружни
суд”, закључено је,да се назида
једнобојно здање на простору
између старог општинског
здања и старе Спајићеве куће
4). Но то није изведено и жеља
општине остала је неиспуњена.

1857. била је Спајићева кућа
већ у таквој мери трошна да
су је делимице порушили
5). Услед тога закључено је
године 1858., да се на месту
Спајићеве куће поред старога
гради
ново
општинско
здање, за које су трошкови
вотирани, а износили су по

првом
прорачуну
42.259
ф. 27.н. сребра 6), што је и
штатхалтерија
потврдила.
План и прорачун за нову зграду
направио је ц.кр. мернички
асистент Виљам Бихер, ког
је
штатхалтерија
касније
наименовала за надзорника
грађевине 7).
О дражби, држаној 15.
фебруара 1859., када је
трошак грађевине износио
47.544 ф. 97 3/10 н., остали
су подузимачем Сигисмунд

1)Записник седнице од 26. јуна 1852.
2)Записник седнице од 22. јануара 1856.
3) Исто од 28. јула 1854.
4) Исто од 31. августа 1853.
5) Исто од 20 јула 1857.
6) Исто од 30 јуна 1858.
7) Исто од 1. априла 1859.
8) Споменица гласи:”За добе Фрање Јосипа 1., цара Аустрије: Јована
грофа Коронинија- Кронберга, ц.кр. аемаљског гувернера, Виктора
барона Шмитбурга, ц.кр. подпредседника штатхалтерије, Алојзо
Марке - А, ц.кр. начеоника тамишварског округа, Александар Чајагија,

Килер и Фрања Арлет, зидари
из Сегедина, уз попуст од 12%,
дакле са 41.839 ф. 60 3/10
н. а .вр. Пошто је нак Арлет
набрзо иступио из дружине са
Килером грађевину је овај сам
задњи извео.
7. јула 1859. положен је основ
новој грађевини свечаним
начином. У основ је положена
на предлог градоначелника
Стојачковића
споменица,
написана
латинским,
немачким и српским језиком,
и уз то монографијски опис
вароши Вршца; писац задњега
јесте саветник А.Васић, а опис
је успомена на грађевину 8).
У лето године 1860. било је
готово лепо готско здање а
стајало је близу 50,000 ф.
Своју приврженост особи
владаоца
манифестовала
је
општина
чешће
тој
природи када је атентат од
18. фебруара1853. осујећен,
закључи и Вршац, да се
придружи депутацији, која
је ишла из Баната, да изјави
своју оданост. Но пошто је
Њ. Величанство ради уштеде
трошкова општинама најавило,
да му не долазе депутације
вотирала је општина на
предлог чанадског владике
Александра Боне на грађевину
задужбинске цркве у Бечу
100 фор. Свечаност сретног
избављења пак обављена
је овде већ 22. оног месеца
најсвечаније 9)

римокатоличког владике чанадске дијецезе, Емилијана Канђелца,
српско-православног владике вршачке дијецезе, Александра
Стојачковића ц.кр. окружног комисара и привременог градоначелника
вароши, Павла Трифунца, ц.кр. среског судског начелника за варош
Вршац, самошујварског Марцела Данијела, римокатоличког проте
и варошког пароха Филипа Трандафиловића, српског православног
проте вршачког - положен је основ овом општинском дому 7. јула
1859. године. Грађевину извео је мерник и архитекта Сигисмунд
Килер”. - Како ова споменица тако и опис вароши угледао је света из
штампарије Ј.Е.Кирхнера у Вршцу (35.стр.8.)
9) Записник седнице од 14. и 18. марта 1853.
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ

КРАЈ ЈЕДНЕ ЕРЕ

1.Заблуда
Светог
Владимир Табашевић

ФОЛКСВАГЕН „БУБА”
ОДЛАЗИ У ПЕНЗИЈУ
ПОСЛЕ 70 ГОДИНА
Крајем ове године са производних
трака
сићи
ће
после
седам
деценија последњи модел чувене
Фолксвагенове „бубе”, најавио је
директор немачке аутокомпаније
Херберт Диз на Сајму аутомобила у
Женеви.
Иако је било спекулација да би
електрификација могла да спаси овај

легендарни модел, ипак EV модел
инспирисан култним аутомобилом
неће бити наследник, а Beetle Final
Edition SE, чија је почетна цена око
21.100 евра, биће последња „буба”
произведена с мотором на унутрашње
сагоревање, преноси Танјуг.
„Потребно је урадити нешто
емотивно, али не можемо да

МИЛИОНИ ФЕЈСБУК ЛОЗИНКИ ОГОЉЕНЕ ИНТЕРНО

ПОЗНАТЕ СВИМ
ЗАПОСЛЕНИМА У ТОЈ
МРЕЖИ

Лозинке
милиона
корисника
Фејсбука су приступачне за готово
20.000 запослених на сервису те
друштвене мреже, јавио је британски
Би-би-си.
Истраживач безбедности Брајан
Кребс објавио је вести о неуспесима
да се заштите подаци до 600
милиона корисничких лозинки које
су ускладиштене у тексту који није
посебно кодиран (шифриран). То су
лозинке које датирају још из 2012,
рекао је Кребс.
Он је рекао да му је извор из Фејсбука
рекао о „безбедносним пропустима”

који омогућавају програмерима да
креирају апликације где лозинке
нису кодиране.
У саопштењу Фејсбука се наводи
да су сада решили „квар” са чувањем
корисничких лозинки на њиховој
интерној мрежи.
Би-би-си наводи да је Фејсбук
саопштио да је открио проблем
у јануару као део рутинског
безбедносног прегледа и да је њихова
истрага показала да су погођени
већином корисници „Фејсбук лајт“.
Извор: Политика

покријемо целу гаму историјских
модела Фолксвагенаса електричним
аутомобилима. Не би требало то да
урадимо”, рекао је Диз, чиме ће после
више милиона продатих примерака
„буба” отићи у заслужену пензију,
преноси Б92.
Извор: Политика

Себастијана,

2. Женски разговори, Душан Радовић
3. Београдски трио, Горан Марковић
4. Ја сам Акико, Стефан Тићми
5. Е, заболе ме – Суптилна уметност
живљења, Марк Мансон

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Ја сам Акико, Стефан Тићми

2. Аги и Ема, Игор Коларов
3. Откачена школа, Група аутора
4. Неко се уселио у ону стару вилу,
Урош Петровић
5. Књига поређења, Клајв Гифорд

СВЕМИР

НОВО ЛУНАРНО ВОЗИЛО

Јапан жели да изгради ултимативни
ровер за астронауте, а произвођач
аутомобила „Тојота” је тај који би требало
да направи то футуристичко, теренско,
лунарно возило које би могло да буде
спремно за коришћење у мисији на
површини Месеца 2029. године. Ровер
будућности биће масивно возило које
покрећу горивне ћелије са максималним
дометом од 10.000 километара.
Како наводе званичници ЈАХА (Japan
Aerospace eXploration Agency = Јапанска
свемирска агенција), план је да „Тојотин”
ровер буде за два астронаута, али и за
четири особе у хитним случајевима. Ако
се оствари тренутни концепт, ровер ће
бити огроман – дугачак најмање 6 метара
са шест точкова, широк 5,2 метра и висок
3,8 метара. У самом возилу биће око 13
квадратних метара животног простора,
саопштили су званичници ЈАХА-е. Возило
би требало да има горивне ћелије за
производњу електричне енергије.
За разлику од овог, Насини лунарни
ровери, коришћени у мисијама Апола пре
неколико деценија, могли су да приме два
астронаута (обучена у свемирска одела) и
кретали су се на батерије. Ова возила имала

су четири точка и била су дугачка 3,1 метар,
широка 2,3 метра, са максималном висином
од 1,14 метара.
ЈАХА и „Тојота” на пројекту Месечевог
ровера раде од маја 2018. године.
„Месечева гравитација једнака је шестини
оне на Земљи. Месец има сложен терен с
кратерима, литицама и брдима”, рекао је
астронаут Коичи Ваката, потпредседник
ЈАХА-е. „Штавише, изложен је радијацији
и температурним условима који су много
оштрији од оних на Земљи, као и изузетно
високом вакуумском окружењу”.
За „Тојоту” представља велики изазов
производња Месечевог ровера ЈАХА-е и
наглашава се да ће безбедност возила бити
од виталног значаја за астронауте.
У исто време, НАСА развија сопствене
планове за враћање астронаута на
Месец, прво са лунарном орбиталном
„гејтвеј” свемирском станицом, а затим
са искрцавањем посаде на Месец 2026.
године.
Шеф НАСА-е Џим Бриденстин више пута
је нагласио да ће се повратак америчке
агенције на Месец догодити у сарадњи с
међународним партнерима.
Извор: Политика
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ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО ВАЖНУ ПОБЕДУ У СТАРИМ БАНОВЦИМА

БОЖИЋ УЛОВИО АЛАСЕ

Изабраници
тренера
Радована
Радаковића остварили су изуетно важну
победу у 19. колу Српске лиге Војводина
којом су се вратили у средину табеле,
на позицију која гарантује опстанак.
Победоносни погодак постигао је Марко
Божић, али треба рећи да је тријумф
Вршчана могао бити убедљивији да је
Сава Балан искористио две изузетно
повољне прилике у првом полувремену.
- Мислим да је ово била утакмица у
којој смо се борили као никад до сада и
да смо коначно пронашли рецепт како
да уђемо у серију добрих резултата.

Ова победа нам је свима вратила
самопоуздање, али свесни смо да је ово
стандард испод којег не смемо да идемо
бар што се тиче борбености и залагања.
Уз такав приступ мислим да можемо још
једном да савладамо Борац из Сакула,
наравно и да наставимо да доносимо
бодове са гостујућих терена, рекао је
један од најбољих појединаца у Старим
Бановцима, Сава Балан.
ОФК Вршац у наредном колу на
Градском стадиону дочекује Борац из
Сакула а меч се игра у суботу са почетком
у 15:30 часова.

ДУНАВ - ОФК ВРШАЦ 0:1 (0:1)
Стадион Дунава, судија: Филип Рељић
(Врбас), стрелац Божић у 28. минуту
ДУНАВ: Тодоровић, Антић (Цветковић),
Рудан, Јаворац, Миросављевић, Јакшић,
Комазец, Лазић (Гуџић), Лазетић, Мирчетић,
Дрча (Ашћерић).
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић,
Којић, Бељин, Вујевић (Маричић),
Стојановић, Божић, Балабан (Чукић),
Лазевски, Марковић, Глувачевић (Белић).

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ВЛАЈКОВЧАНИ БЕЗ МУНИЦИЈЕ, ПОТПОЉЕНИ
ПАВЛИШАНИ И ПОТПОРАЊЦИ

ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) - СПАРТАК 1911 (ДЕБЕЉАЧА) 0:0

СЛОГА (Б.Н.СЕЛО) - ПОТПОРАЊ 2:0 (0:0)

Главни судија Никола Копитиц (Панчево), стрелци: Сарић (59) и
Деранић (89).

Судија: Милош Максимовић из Старчева.
ЈЕДИНСТВО: Илкић, Попов, Москић, Рошуљ, Балог, Ђурђевић,
Биља, Моторов, Бирђан,
Живанов,Лазин. Попов Калин, Рошуљ,
СПАРТАК 1911: Васић, Корен, Младеновић, Живу, Тепшић, Тома,
Царевић, Марковић, Радојевић, Коложвари, Ковач.

СЛОГА:Радивојев, Спасић (Балан), Лазаревић, Ангеловски, Сарић,
Сево, Митровић, Константиновић, Деранић, Миловац, Митић.
ПОТПОРАЊ: Домовић, Секулић, Прошевски, Јанковић,
Попов(Бихлер), Јовановић, Станојловић, Ћулибрк, Бранков, Ранић,
Петровић.

ЦРВЕНА ЗЕЗДА (ПАВЛИШ) - БОРАЦ (СТАРЧЕВО) 0:4 (0:0)

ВУЛТУРУЛ (ГРЕБЕНАЦ) - ПАРТИЗАН (УЉМА) 1:1 (0:0)

Судија: Драган Милановић (Панчево), стрелци: Живковић (49),
Јовић (53), Божић (80), Ђукић (82)

Судија: Благоје Мијаиловић (Вршац), стрелци: Пауновић у 80
минуту за Вултурул, Обрадовић у 79 минуту за Партизан.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Станић, Грбић (Којић), Бугаринов (Мунџић),
Стијачић, Јовановић (Гуја), Чејић, Мајсторовић, Поморишац,
Ратковић, Гвозденов, Јовановић М.
БОРАЦ: Живаовић, Јовић, Јоковић, Ђурђев(Грбић), Хорнунг,
Ћирковић, Вучић, Живковић (Божић), Ђукић, Бајић (Арсенијевић),
Николајев.

ВУЛТУРУЛ:Антић, Миленковић, Чижик, Нешић, Мазарен,
Раденковић, Пауновић, Ђуркин, Стефановић, Пауновић, Макарун.
ПАРТИЗАН: Тодоровић, Побра М, Лукић, Михајловић, Побра
Р,Радосављев, Војинов, Обрадовић, Оморац, Миливојев, Живојинов.

ОД Б О Ј К А
ОДБОЈКАШИЦЕ БАНАТА ИГРАЈУ ОДЛУЧУЈУЋИ МЕЧ ЗА ТИТУЛУ У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ ЈУГ

ЈОШ ДВА СЕТА ДО СЛАВЉА
КИ 0230 - БАНАТ 1:3 (20:25, 18:25, 25:23, 12:25)

КИ 0230: Томић, Смиљанић, Дошен, Н.
Берић, Балабан, А. Берић, Видовић, Крвопић,
Кокот, Сивчев, Родић, Рајков.
БАНАТ: Цвркота, И. Пупавац, Марков,
Похан, Гаић, Аћимовић, Тодорић, Б. Пупавац,

Едалински, Аврамовић, Радосављевић.
Одбојкашице Баната на корак су до
освајања титуле првака Војвођанске лиге
југ. Тријумфом против екипе КИ 0230
задржале су водећу позицију уочија дербија

сезоне против другопласиране Кикинде
и за освајање првог места неопходно је да
освоје два сета. Одлучујући меч изабранице
тренера Николе Савина играју у недељу у
Миленијуму од 18:30 часова.

РВАЊЕ

ПРВИ УСПЕХ ИВАНА РАКИЋА

Иван Ракић, члан Рвачког Клуб
“Локомотива” из Вршца, постигао је
изванредан успех на сениорском првенству
Војводине у рвању грчко-римским стилом
), освојивши сребрну медаљу у жестокој
конкуренцији далеко искуснијих такмичара,
у Суботици, у хали спортова “Дудова шума”.
У првом колу савладао је Карапанђа Нику из
Сомбора у само 45 секунде борбе, тушем. А
затим у другом колу је изгубио од Петровић

Дејана репрезентативца Србије из РК
“Потисје” Кањижа. Ово је огроман успех за
Ракића који је тиме стекао право такмичења
на државном првенству. Самим тим РК
“Локомотива” је поново ушао на велика
врата српског рвања. Тренер Михајло Антал,
репрезентативац Србије у ветеранској
класи и троструки светски шампион рекао
је да овај успех представља само почетак у
каријери младог Ракића:

- Овим путем се захваљујемо госпођи
Анђелији
Кручићанин,
директорки
Гернатолошкога центра на уступању сале у
циљу развоја спорта у нашем граду.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ НА НИВОУ ГРАДА ВРШЦА

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ НА НИВОУ ГРАДА ВРШЦА
Под покровитељством Управе Града
Вршца, Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, а у

Дунав - ОФК Вршац
Цемент - Кабел
Омладинац - Железничар
Борац - Раднички (ЗР)
Бачка 1901 - Младост
Хајдук 1912 - ЧСК Пивара
Братство 1946 - Динамо 1945
Раднички (СМ) - Раднички (НП)

0:1
0:2
0:0
4:1
1:0
5:1
2:0
2:0

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

1
3
3
5
5
6
4
7
9
10
10
9
9
10
10
11
12

18
19
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19
18
19
19
19

14
14
11
12
9
7
6
7
6
7
6
5
5
5
4
3
3

3
2
5
2
5
6
9
5
4
1
3
5
5
3
5
5
4

организацији Шаховског савеза Републике
Србије и Хемијско – медицинске школе из
Вршца, такмичење је одржано у недељу
17. марта. Најбољи ученици - шахисти
признања су примили из руку вршачког
велемајстора Бобана Богосављевића, члана
Градског већа за подручје Омладине и
спорта, који је координатор из Шаховског
савеза Војводине, и у присуству члана
Градског већа за подручје Образовања
господина Вељка Стојановића.
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ПФЛ ПАНЧЕВО 20. КОЛО
Јединство (В) - Спартак 1911
Слога (БНС) – Потпорањ
Полет - Партизан (Г)
Црвена звезда - Борац (Ст)
Војводина (С) - Јединство Стевић
Долина - Југославија
Вултурул - Партизан (У)
Стрела - Раднички (Б)
1.Партизан (Г)
2.Борац (Ст)
3.Раднички (Б)
4.Потпорањ
5.Партизан (У)
6.Јединство (В)
7.Стрела
8.Јединство Стевић
9.Слога (БНС)
10.Спартак 1911
11.Југославија
12.Вултурул
13.Црвена звезда
14.Долина
15.Дунав
16.Војводина (С)
17.Полет
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РУКОМЕТ ПРВА ЛИГА СЕВЕР 14. КОЛО
Долово - Младост
Јабука - Младост ТСК
Банатски Карловац - Раднички 1958
Инђија - Сивац 69
Нова Пазова 1957 - Херцеговина
Апатин - Ц. звезда

ШАХ
Свечаном доделом признања у
зборници Хемијско – медицинске школе,
најбољим основцима Града Вршца у
шаховском надметању и у екипној и у
појединачној конкуренцији, у присуству
родитеља, шаховских тренера, пратилаца и
љубитеља шаха и јавних гласила, завршено
је школско такмичење у шаху на нивоу
Града Вршца. Право учешћа имало је око
сто такмичара из свих вршачких основних
школа а награђених је било укупно 48.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 20. КОЛО

1.Сивац 69
14 14 0
2.Јабука
14 12 0
3.Инђија
14 8 1
4.Апатин
14 8 0
5.Младост ТСК 14 7 1
6.Херцеговина 14 7 0
7.Б. Карловац
14 6 0
8.Нова Пазова 1957 14 6 0
9.Долово
14 5 1
10.Црвена Звезда 14 4 0
11.Раднички 1958 14 3 0
12.Младост
14 2 1
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