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

За љубитеље цвећа вршачки градски трг 
биће, овог викенда, прави рај на земљи, од 
12. до 14. априла. Наиме, градска локална 
самоуправа и Туристичка организација Града 
Вршца организују девети по реду Сајам цвећа, 
уз који ће бити и изложба меда и производа од 
пчела, ове године по први пут.  

Према речима организатора, на сајму 
ће излагати произвођачи цвећа, садног 
материјала, украсног биља, баштенских 
гарнитура из следећих места: Глогоњ, 
Банатско Ново Село, Куцура, Пожаревац, 
Кусиће, Рековац, Чумић, Ђакус Крагујевачка 
Рача, Брестово, Београд, Војводинци, 
Темерин, Крагујевачко село Вучић, Крушевац, 
Нови Козјак, Село Модрица, Породин, Село 
Машкаре, Лесковац, Петровац на Млави, 
Бела Црква, Велики Шиљеговац, Врњачка 
Бања, Петровац, Иланџа, Камијево, Зрењанин, 
Велика Дренова, Банатски Карловац, Вршац. 

Сви заинтересовани Вршчани, који дођу на 

Трг Светог Теодора Вршачког, овог викенда, 
биће у прилици да погледају широку лепезу 
производа, садница, баштенског асортимана 
и других новитета за ову пролећну и летњу 
сезону. Јер, како кажу организатори, почетак 
пролећа идеално је време за набавку нових 
врста цвећа и садница за уређење дворишта, 
тераса или башти. Понуда ће бити богата, а 
здрава конкуренција одразиће се и на цене. 
Очекује се да ће излагачи снизити цене својих 
производа, па је то добра прилика да се уреде 
вртови и балкони, а уз то и мало поштеди 
кућни буџет.

Ове године цвећарима ће се, по први пут, 
придружити и произвођачи меда и пчеларске 
опреме. Они долазе из Зрењанина, Београда, 
Орешца, Банатског Новог Села, Вршца и 
Шушаре.

На сајму ће излагати и произвођачи 
баштенске опреме, намештаја, и других 
декоративних предмета из домаће радиности.

Из Туристичке организације Града Вршца 
поручују да не пропустите Сајам цвећа и 
производа од меда, јер понуда ће бити 
богата, а цене проступачне.

Ј.Е.

ПРОЛЕЋНА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ВРШАЧКОМ ТРГУ

ЗА ВИКЕНД САЈАМ ЦВЕЋА И МЕДА

У Основној школи “Паја Јовановић” 
одржана је завршна свечаност након 
бројних активности, организованих 
поводом обележавања Светског 
дана Рома, 8. априла. Приредби су 
присуствовали Јелена Јовановић, 
посланик у Скупштини АП Војводине 
и члан Националног савета ромске 
националне мањине, Вељко 
Стојановић, члан Већа за образовање, 
представници Националне 
заједнице ромских насеља, чланови 
Националног савета Рома и Извршног 
одбора поменутог савета,  затим 
бројни гости, ученици, родитељи. 
Свечаност су заједно припремили 
ђаци избиштанске школе, школе 
домаћина и осталих вршачких 
образовних установа.

-Манифестација обележавања 
Светског дана Рома траје седам дана 
и завршава се овом централном 

приредбом у Основној школи „Паја 
Јовановић“, каже Татјана Николић, 

чланица Већа задужена за здравство 
и социјалну заштиту. Током претходне 
две недеље организоване су бројне 
разне активности типа радионица, 
изложби, предавања о историји и 
култури Рома, игре без граница, 
драмске секције, толерантна 
учионица...

Према речима Алисе Шајн, 
координаторке за ромска питања 
Града Вршца, у припрему централне 
свечаности укључена су деца свих 
узраста, од најнижих до највиших 
разреда.

У склопу програма, у холу „Пајине“ 
школе, отворена је и изложба радова 
на тему толеранције и пријатељства, 
уважавања различитости и мотива из 
живота Рома.

Ј.Е.

ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА РОМА У ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“

У ДУХУ ПРИЈАТЕЉСТВА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Удружење параплегичара 
и квадриплегичара „Параквад 
ВШ“ и Град Вршац реализовали 
су седми круг - нову акцију. 
Реч је о Водичу за родитеље 
деце са инвалидитетом, који 
је управо изашао из штампе и 
који је представљен јавности 
на пригодној свечаности у сали 
Хотела „Србија“, прошле седмице. 
Сала је била тесна да прими све 
заинтересоване, бројне госте, 
а малишани су припремили 
културно - уметнички програм.

-Ми смо, кроз овај Водич, 
описали која су законска 
права родитеља деце са 
инвалидитетом и како могу 
да их остваре, објашњава 
Драган Виторовић, председник 
Удружења параплегичара и 
квадриплегичара „Параквад 
ВШ“. Ово је један од низа 
наших кругова - акција које смо 
реализовали заједно са Градом 
Вршцем, који је учествовао у 
свакој нашој акцији. Желимо да 
цела Србија чује за Водич, како 
смо ми ово законски решили 
и да дамо пример другим 
удружењима и градовима да 
нешто овако ураде.

Стеван Луковњак, председник 
Савеза параплегичара и 
квадриплегичара Војводине, 
подсетио да је овај војвођански 
Савез основан пре 4 деценије, да 
има десет чланица, а најмлађе је 
Удружење „Параквад“ из Вршца.

-Иако најмлађи члан 
војвођанског Савеза, Удружење 
„Параквад“ и Град Вршац су 
примери на које треба сви да 
се угледају, и сама удружења и 
локалне самоуправе, рекао је 
Луковњак. Јер, испред вршачког 
Удружења стоји Град који 
здушно помаже рад „Параквада“ 
и Драган Виторовић је за врло 
кратко време постигао, као што 
овај Водич каже, велике успехе. 
Од тога да су запослене особе 
са инвалидитетом, да им је 
организовао превоз, све су то 
данас велики, велики проблеми. 
Видим да је Вршац приступачан 
врло за инвалидска колица, 
да чланови удружења имају и 
библиотеку која је прилагођена 
њиховим потребама...

Луковњак је нагласио да су 
последњих година видљиви 
помаци везано за побољшање 
живота и положаја особа са 

инвалидитетом, да су постали 
видљиви за друштво. Он је 
истакао да се ствари крећу у 
позитивном смеру и да поједине 
активности - финесе остала 
удружења треба да „препишу“ од 
„Параквада“. 

-Част ми је и задовољство 
што сам данас са оволико 
људи из којих зраче доброта и 
задовољство и што смо овде 

заједнички препознали потребе 
наших суграђана, истакла је 
Татјана Николић, већница Града 
Вршца задужена за здравство 
и социјалну заштиту. Последње 
три године интензивно смо се 
бавили проблемима особа са 
инвалидитетом, нећемо стати. 
Покушаћемо да добро утабамо 
неке стазе за неке услуге које ће 
се развијати наредних година, 

и за које је потребно да прође 
одређено време. Треба да 
будемо поносни, као Град, на 
све особе са инвалидитетом које 
смо последњих година извукли 
из кућа и укључили у одређене 
активности и срећни смо што 
имамо удружење као што је 
„Параквад“.

Николићева је најавила 
да се заједничке активности 
Удружења „Параквад ВШ“ и Града 
Вршца неће зауставити на овом 
седмом кругу и да ће један од 
следећих бити дневни боравак 
за особе са инвалидитетом. 
Кренули су пионирским 
корацима, али пројекат је 
захтеван, потребно је пар година 
за његову реализацију.

- Водич доброте у круговима 
особа са инвалидитетом много 
ће значити и родитељима и 
њиховој деци са инвалидитетом 
који ће, по први пут, имати 
прилику да, кроз овај Водич, 
како могу да остваре своја 
права, како да равноправно 
учествују у овом друштву, као сви 
њихови вршњаци, сматра Јасна 
Крсмановић, чланица Удружења 
„Параквад ВШ“, професорка 
српског језика и књижевности, 
задужена за библиотеку овог 
Удружења.

Ј.Е.

НОВИ КРУГ У НИЗУ УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД ВШ“ 

ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Удружење “Параквад ВШ” изложило је на паноу све текстове које је о њиховим 
активностима објавила “Вршачка кула”: Новинарка Јованка Ерски и Драган 

Виторовић.



ПЕТАК • 12.  април 2019. ВРШАЧКА КУЛА 33
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Председник покрајинске 
Владе Игор Мировић уручио је 
уговоре вредне 1,4 милијарде 
динара, за финансирање 
и суфинансирање набавке 
медицинске и немедицинске 
опреме, као и уговоре за 
инфраструктурна улагања 
представницима здравствених 
установа у АП Војводини.

Двадесет четири здравствене 
установе опремљене су новим 
ултразвучним, радиолошким 
и ендоскопским апаратима, 
хируршким инструментима, 
стерилизаторима, мониторима, 
операционим столовима, 
новим креветима и другом 
немедицинском опремом.

Општој болници Вршац 
су опредељена средства за 
набавку опреме у висини од 
26.262.264,00 динара. Додела 

средстава  извршена је по основу 
Јавног конкурса Покрајинског 
секретаријата за здравство.  На 
основу опредељених средстава,  
Општа болница Вршац  
набавиће следећу медицинску 
опрему:  лапароскопски 
стуб  са сетом инструмената 
за примену у хирургији, 
урологији и гинекологији, 
цистоскоп са радним каналом 
за литотрипсије за потребе 
службе урологије, батеријски 
моторни систем за  службу 
ортопедије, анестезиолошке 
радне станице са комплетним 
хемодинамским мониторингом 
и  медицинску опрему  за 
оториноларингологију.

 Набавка наведене  
медицинске опреме има за 
циљ  очување  и унапређење  
здравствене заштите.

УРУЧЕН УГОВОР О НАБАВЦИ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ ВРШАЦ

ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ ВРШАЧКОМ ЗДРАВСТВУ 

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА РОМА И ЗДРАВЉА

БАЗАР ЗДРАВЉА У 
ЦРВЕНОМ КРСТУ

Црвени крст Вршац обележио је два значајна 
датума - Светски дан Рома, 8. април, и Светски дан 
здравља који је био дан раније. 

Тим поводом у  просторијама ове хуманитарне 
установе организован је Базар здравља. Лекари 
специјалисти и медицинско особље овдашњег 
Дома здравља вршили су превентивне прегледе 
за грађанство. Примат је стављен на кориснике 
програма народне кухиње Црвеног крста Вршац и 
социјално угрожене грађане. 

-Основно људско право јесте право на 
здравствену заштиту, да сви имају адекватне  
информације о здрављу и потребним услугама 
како би могли да воде рачуна о свом здрављу, 
објашњава секретар Црвеног крста Вршац Сузана 
Цветановић. Зато су и волонтери Црвеног крста 
Вршац, поводом Светског дана здравља и Светског 
дана Рома, одржали  предавање о здравим 
стиловима живота ради очувања и унапређења 
здравља корисника народне кухиње и социјано 
угроженог становништа.

Била је то успешна акција на обострано 
задовољство, и лекарских стручњака, и грађана, 
али и Црвеног крста Вршац, јер превентивни 
прегледи су значајан корак у раном откривању 
болести, а благовремени почетак лечења важан је 
за оздрављење.

Ј.Е.

Поводом Светског дана 
здравља и Међународног дана 
Рома, Савет за здравље Града 
Вршца и овдашњи Дом здравља 
организовали су Базар здравља 
у великој сали Градске куће. 
Прилику да провере своје 
здравље и ураде превентивне 
прегледе искористило је безмало 
стотину грађана.

-Нашим суграђанима 
омогућили смо прегледе које 
могу обавити и без здравствене 
књижице, нагласила је Татјана 
Николић, чланица Градског 
већа задужена за здравство 
и социјалну заштиту. Са 
нама су и колеге из Дома 
здравља, поводом Светског 
дана здравља, а у последњих 
десетак дана интензивно 
организујемо активности и 
поводом Међународног дана 
Рома. Позвали смо и становнике 
ромских насеља да се одазову 
акцији.

Акција је подразумевала 
организоване прегледе лекара 
опште медицине и лекара 
специјалиста (интерниста, 
специјалиста хигијене исхране 
и стоматологије), а била су 
доступна и антропометијска 
мерења, мерење вредности 
крвног притиска, ЕКГ- а, шећера 
у крви, саветовања о исхрани и 
здравим стиловима живота, као 
и прегледи стоматолога. 

-Базари здравља важни су за 
проверу и бригу о здрављу Рома 
у нашем граду, сматра Алиса 
Шајн, координаторка за ромска 
питања за Град Вршац. Значајно 
је што су ови превентивни 
прегледи бесплатни и што могу 
да се обаве и без здравствене 
књижице.

Др Рајна Душанов, 
специјалиста хигијене исхране 
Дома зравља Вршац, подсетила 
је да је овогодишњи Светски дан 
здравља посвећен примарној 
здравственој заштити.

-Трудимо се да Базарима 
зравља укажемо људима о 
факторима ризика и колико су 
они важни, заједно са примарном 
здравственом заштитом, 
нагласила је др Душанов. Да 
укажемо људима колико имају 

право на своје здравље, шта је 
то дефиниција здравља, не само 
стање физичког, психичког и 
социјалног благостања, него и 
одсуство поремећаја. Половина 
људи у свету немају право на 
здравство, у многим земљама 

здравство се плаћа, а људи 
немају за то могућности, а код 
нас, ипак, људи имају право на то 
колико могућности здравственог 
система дозвољавају. Зато 
смо овде да укажемо и на ту 
промоцију здравља, здраве 
стилове живота, на припреми, 
дистрибуцији хране, њеној 
здравственој исправности, затим 
физичкој активности која је врло 
битна, бар 30 минута дневно...

Др Душанов је указала на 

значај скрининга који ће ускоро 
бити и законом регулисани, као и 
вакцинацији, савета о болестима 
и како их спречити, о планирању 
породице.

Ј.Е.

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ГРАЂАНА У ГРАДСКОЈ КУЋИ

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ 
ЗА БАЗАР ЗДРАВЉА
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Акција “Април - месец чистоће“ 
предвиђенa је годишњим оперативним 
програмом одржавања чистоће на јавним 
површинама Сектора одржавања јавних 
површина Јавног комуналног предузећа 
„Други октобар“. 

Спроводи се сваке године и 
подразумева појачан ниво активности 
превасходно на пролећном уређењу 
јавних површина. 

-Ове године први пут смо организовали 
акцију „Нека блиста варош чиста“, за све 
оне које желе да уреде свој крај, поручују 
из Јавног комуналног предузећа „Други 
октобар“. Један од учесника акције јесте 
наш суграђанин Валериан Роман који је 
очистио канал и површину испод моста у 
Бихаћкој улици на Омладинском тргу.

Наш суграђанин је дао добар пример 
свим осталим Вршчанима који би могли 

да се придруже акцији уређења града и 
почисте своја окружења. 

-Наш циљ је да очување животне 
средине подигнемо на један виши ниво, 
те стога позивамо и остале суграђане да 
нам се прикључе и слике  сметлишта пре 
и после чишћења, уз кратко објашњење, 
пошаљу поруком на фејсбук страницу 
ЈКП Други октобар, кажу комуналци. Сви 
учесници ће бити награђени.

Скупштина Града Вршца донела је нову 
одлуку о јавним паркиралиштима којом се 
омогућава бесплатно паркирање код Дома 
здравља и Опште болнице за труднице у 
трећем триместру и мајке са децом до друге 
године старости.

Из Јавног комуналног предузећа „Други 
октобар“ поручују да је услов за бесплатно 
коришћење ових јавних паркиралишта  да 
је пријављено пребивалиште на територији 
Града Вршца непрекидно годину дана пре 
подношења захтева.

На основу захтева, уз који лица 
прилажу медицинску и другу 
потребну документацију Одељењу 
за комуналне и стамбене послове у 
Градској управи, издаје се акт којим се 
утврђују регистарске ознаке возила 

у власништву тог лица или другог 
члана домаћинства и доставља се 
Јавном комуналном предузећу „Други 
октобар“  ради евидентирања у 
систему контроле паркирања.

ЗА ТРУДНИЦЕ У ТРЕЋЕМ ТРИМЕСТРУ И МАЈКЕ ДЕЦЕ ДО 2 ГОДИНЕ

БЕСПЛАТНО ПАРКИРАЊЕ КОД БОЛНИЦЕ

ГРАЂАНИ ВРШЦА ПОДРЖАВАЈУ АКЦИЈУ УРЕЂЕЊА ГРАДА

ВАЛЕРИАН РОМАН ОЧИСТИО КАНАЛ У БИХАЋКОЈ

Градски рагби клуб Вршац први је подржао 
акцију под називом „Нека блиста варош чиста“, 
коју је организовало Јавно комунално предузеће 
„Други октобар“. Поменута акција део је бројних 
активности организованих у оквиру пролећног 
уређења града под називом „Април - месец 
чистоће“. 

Вредни вршачки рагбисти засукали су рукаве 
и очистили око 400 метара квадратних дивље 
депоније на брани на Месићу. Њихово ангажовање 
заслужује сваку похвалу и представља потврду да 
спорт нису само медаље, победе на спортском 
терену. Тимски дух вршачких рагбиста превазишао 
је границе спортских борилишта. 

АКЦИЈА „НЕКА БЛИСТА ВАРОШ ЧИСТА“

ВРЕДНИ РАГБИСТИ

ПРЕ ПОСЛЕ
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‘’Телеком Србија’’ а.д. из Београда, Таковска бр. 2. поднело је 
Градској управи Града Вршца, Одељењу за комуналне и стамбене 
послове и послове заштите животне средине, Захтев за одлучивање 
о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта 
Реконструкција локације РБС ‘’Вршац - Хемоград LTE’’ PAU75/PAL75, 
Вршац, на к.п. 9675/3 К.О. Вршац, која се налази на крову котларнице 
у насељу Хемоград,у улици Каталпи бб у Вршцу на територији града 
Вршца.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може 
се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у канцеларији 
бр. 213, у периоду од 12. априла до 22. априла 2019. године, сваког 
радног дана од 10 до 14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, 
заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за 
одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на 
животну средину овом органу.

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 
3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени 
пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће 
благовремено обавестити јавност.

Одељење за комуналне и стамбене послове и послове 
заштите животне средине

Градске управе Града Вршца

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну 
средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска 
управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене 
послове и послове заштите животне средине,  објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ 

РБС ‘’ВРШАЦ – ХЕМОГРАД LTE’’ – PAU75/PAL75, ВРШАЦ

У оквиру пројекта „УдруЖене“, којим 
компанија Телеком Србија подржава женско 
предузетништво и афирмише и оснажује 
жене како би активно учествовале у развоју 
локалних заједница, представљена је 
сарадња са удружењима којима је компанија 
донирала средства за унапређење рада. 
Током посете удружењима „Добра воља“ из 
Избишта код Вршца, „Вредне руке Баната“ 
из Владимировца код Алибунара и „Актив 
жене“ из Јарковца код Сечња, чланице 
ових удружења поред изложбе радова, 
представиле су и своје предузетничке 
и хуманитарне активности.  Пројекат 
„УдруЖене“ реализује се у сарадњи са 
Саветом за родну равноправност Владе АП 
Војводина.

-Телеком Србија се залаже за родно 
равноправан третман жена у свим аспектима 
пословног и животног окружења, а препознат 
је и по додатној подршци женама у циљу 
промовисања женског предузетништва и то 
пре свега технолошког предузетништва, јер 
оно представља будућност наше делатности. 
Међутим, да бисмо до тога дошли, никако 
не смемо да заборавимо и запоставимо ни 
своју традицију и корене и жене које се баве 
традиционалним занимањима и очувањем 
старих заната, јер и оне својим истрајним 
радом граде нашу будућност, изјавила је 
Марија Бошковић, директорка Сектора за 
односе с јавношћу Телекома Србија.  

Будући да је највећи број удружења 
жена организован управо на територији 
Војводине, током пројекта биће 
представљена сарадња са двадесет 
удружења жена из тог дела Србије, којима 
ће подршка Телекома Србија помоћи у 
мисији очувања, неговања и промовисања 
традиције и женског стваралаштва.  

-Донација Телекома веома је значајна 
за даљи рад нашег удружења које одликује 
мултикултуралност, као и очување традиције 
и старих заната. Добијена средства 
искористићемо за куповину материјала и 
опремање просторија у којима се окупљамо 
и дружимо, изјавила је Викторија Секешан, 
председница Удружења „Вредне руке 
Баната“.  Подршка Телекома Србија једнако 
је значајна за сва удружења чије је чланице 
доживљавају као потврду за сав досадашњи 
труд и залагања у циљу унапређења положаја 
жена у мањим срединама.

До сада је представљена сарадња са 
удружењима жена из Вишњићева, Моровића, 
Черевића, Каравукова, Бача, Товаришева, 
Радичевића, Србобрана, Сивца, Краљеваца, 
Јаска, Футога и Марадика.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА НАСТАВЉА СА ПОДРШКОМ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ И АКТИВИЗМУ

ПРОЈЕКАТ „УДРУЖЕНЕ“ ЗА 
ОСНАЖИВАЊЕ УДРУЖЕЊА ЖЕНА 

Корисници вршачког Дома 
ученика учествовали су на 24. 
Сусретима домова ученика средњих 
школа Војводине, одржаном у 
Апатину, и забележи успешан 
наступ. Међу најбољим нашли су 
се и спортисти и ученици који су 
се такмичили у области културно - 
уметничког стваралаштва. 

Женска екипа вршачког Дома 
ученика освојила је треће место 
у стрељаштву: Тијана Јанковић - 
појединачно, Милица Утвић, Тијана 
Ставрић, а њихов васпитач био је 
Петар Вишацки. 

Васпитач Александар Динић 
водио је кошаркашку екипу 
која је освојила треће место. За 
кошаркашки тим Дома ученика 
Вршац играли су: Дејан Дилбер, 
Светозар Герас, Филип Вујић, 
Бранислав Пандуров, Момчило 
Момчиловић, Самуел Супек, 
Драган Стојковић, Драган 
Бањаш. 

На 24. сусретима Домова 
ученика средњих школа 
Војводине у културно 
уметничком стваралаштву 
учествовало је 40 ученика у 
наступима фоклорне, плесне, 
музичке, драмске и ликовне 
секције, као и у литерарном 
стваралаштву, уз ученике 
фотографе и представника домског 
парламента. Вршчани су и овде 
показали велику таленат и знање.

У категорији класична музика, 
Катарина Костић освојила је прво 
место. Васпитачица јоој је била 
Љиљана Милојевић. 

Шампионску титулу освојили 
су Вршчани и у модерном плесу. 
Задовољство због освојеног првог 
места нису крили: Бота Ивана, 

Емилија Варга, Јелена Пауновић, 
Мирјана Гавриловић, Анабела 
Јаворина и Ивана Стојадиновић, 
заједно са својим васпитачем 
Мирославом Милојевићем. 

У категорији поетско - сценског 
наступа представиле су се Невена 
Илић, Марија Стојшић и Милица 
Момиров, а припремала их је 
васпитачица Снежана Косановић. 
Заузеле су треће место.

Директорка Дома ученика 
средњих школа Вршац Ивана 
Обрадовић честитала је ученицима и 

њиховим васпитачима на оствареном 
успеху на 24. сусретима Домова 
ученика средњих школа Војводине 
и додала да је Дом поносан на тако 
вредне и талентоване ђаке.

Успех ђака на Домијади још 
једна је у дугом низу потврда да 
се у овдашњем Дому ученика 
професионално и квалитетно ради са 
корисницима.

Ј.Е.

УСПЕШАН НАСТУП ВРШЧАНА НА СУСРЕТИМА ДОМОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 
ШКОЛА ВОЈВОДИНЕ

У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ 

Висока школа за струковне студије „Михаило 
Палов“обележила је Светски дан Рома, 8.април, 
пригодном академијом којој су присуствовали Георге 
Дину, конзул Генералног конзулата Румуније у Вршцу, 
представници покрајинских органа, градске власти, 
студенти. Ова вршачка високошколска установа пружа 
студентима могућност да се школују на три језика. 

-Висока школа у Вршцу јединствена је у региону 
што наставу реализује и подједнако се радује на три 
матерња језика: српском, румунском и ромском, а ове 
године славимо десетогодишњицу наставе на ромском 
језику, рекла је доц.др Јелена Пртљага, директорка 
Високе школе за струковне студије „Михаило Палов“, 
поздрављајући госте. Висока школа у Вршцу једина је 
у региону која четврт века, на највишем научном нивоу, 
с радошћу слави даровитост на својој, ове године 25. 
Међународној конференцији о даровитости. Једина смо 
висока школа у Војводини која студентима, од наредне 
академске године, може понудитии акредитовани 
мастер струковни програм на већ наведена три језика. 
Поносни смо издавачи научног часописа, носиоци 
Еразмус плус повеље, међународних и националних 
пројеката, увек и свагда мислећи на оно што је узвишено, 
часно и велико у људском роду- на плодно уздизање, 
васпитање и образовање младих нараштаја.

Директорка Пртљага је свечано отворила академију 
„Радост речи матерњег језика“  поводом обележавања 
Светског дана Рома и десетогодишњицу образовања 
васпитача на ромском наставном језику у Високој школи 
за струковне студије „Михаило Палов“.

Мр Катарина Ковачевић, подсекретар у 
Покрајинском секретаријату за високо образовање 
и научноистраживачку делатност подсетила је да је у 
2018. години Секретаријат финансирао 14 развојно-
истраживачких пројеката високих школа струковних 
студија, а Висока школа „Михаило Палов“ из Вршца 
имала је по један финансиран развојно-истраживачки 
пројекат у 2017. и 2018. Години.

-У духу данашњег слогана свечане академије „Радост 
речи матерњег језика“, подсетила бих да чувања 
националног идентитета нема без очувања матерњег  

језика, нагласила је Ковачевићева. Лепо је знати језике 
свих народа, али пре свих треба знати и чувати језик 
свог рода. Не препуштајмо се стихији. Не заборавимо 
матерњи језик, без обзира како га именовали – да ли по 
имену народа којем припадамо или имену земље из које 
потичемо. Сваку нашу реч чувајмо као највеће благо. То 
су речи којима су саткане наше најлепше песме и приче, 
али и наша богата историја јер народ који изгуби своје 
речи, престаје бити народ.

Присутнима се обратила Драгана Митровић, 
градоначелница Вршца, која је, између осталог, рекла:

-Задовољство ми је да, поводом данашњег дана, 
када ромска популација обележава свој празник широм 
света, говорим у овој установи која тренутно представља 
једину образовну установу у овом региону у којој Роми 
могу да се школују на сопственом језику. Ово није једини 
дан када говоримо о положају ромске популације. Град 
Вршац посвећен је свакодневном решавању проблема 
Рома и, у потпуности, разуме тежину свих проблема са 
којима се ова зајеница суочава.

Градоначелница је подсетила на бројне пројекте 
Града Вршца, реализоване у циљу побољшања живота и 
положаја Рома у нашем граду.

Од оснивања катедре на ромском језику у Високој 
школи за струковне студије „Михаило Палов“,  кроз њу 
је прошло 73 ромских студената који су се образовали 
на стандардном ромском језику. Њих 23 је завршило 
студије, троје је тренутно на специјалистичким 
студијама, а од наредне године, овде ће моћи да упишу 
и мастер студије. 

Ј.Е.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ“ ОБЕЛЕЖИЛА СВЕТСКИ ДАН РОМА

ДЕСЕТ ГОДИНА КАТЕДРЕ НА 
РОМСКОМ ЈЕЗИКУ
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Од када је та љубав према 
поезији? Када сте почели да 
пишете песме?

-Од кад знам за себе и од 
кад сам чула да постоји форма 
песме, да постоји песма која 
се пева или пише, добила сам 
неки унутрашњи порив да 
нешто саставим, напишем. До 
тад сам, наравно, била мала и 
неписмена, у предшколском 
узрасту, али покушавала 
сам да нешто смислим. У 
школском узрасту, постојали 
су конкурси за децу, дечје 
новине, и ту сам писала песме 
на одређене теме и добијала 
награде. Било је тада: „Титовим 
путевима слободе“, отварање 
споменика у Шиду - била је 
то награда за написану песму 
и, сећам се, у „Змају“ где је мој 
циклус песама добио награду. 
Те су песме штампане. И данас 
памтим да су ми сви честитали, 
неки су се изненадили, многи 
наставници нису ни знали да 
пишем песме.

Моји први почеци, као 
афирмисаног песника, били 
су кад сам била студент, имала 
сам 20 и 2-3 године. Био је 
конкурс у новинама, у Блицу, 
за песнички конкурс у Шиду, 
тада није још било интернета. 
Послала сам циклус љубавних 
песама, била сам одабрана 
међу 200 аутора, нисам била 
у првих три, али била сам у 
првих десет најбољих аутора. 
Ту сам први пут сазнала да 
то што пишем нешто вреди, 
да је прихваћено, да се 
некоме допада. Била сам 
срећна, било ми је драго. 
Била сам у друштву већ давно 
афирмисаних песника. Ту 
сам први пут откривена као 
одрасли песник.

Да се вратимо Вашим 
почецима. Како памтите 

те прве тренутке песничке 
славе, у ђачким данима?

-Сећам се да је наставница 
српског језика Богданка 
Барачков приметила да 
пишем, послала моје песме на 
конкурс, када су објављене, 
ја сам била полусвесно биће. 

Нисам сматрала да је то неки 
велики успех, већ да свако 
има неки таленат. А, ето то је 
мој, ја ту нешто пишем. Било 
ми је чак необично да се 
остали радују, да ми честитају. 
Професорка биологије ме је 
изљубила. Нисам, као дете, 
схватала да је то нешто тако 
посебно. Много сам волела 
професорку Барачков. У 
лепом сећању ми је остао 
мој разредни у Гимназији 
Стеван Драгић, предавао је 
српски језик. Био је добар 
човек, професор и педагог и, 
такође, утицао на избор мог 
позива. Велика подршка била 
ми је, пре свих, моја мајка. 
И она је предавала српски 
језик, сада је у пензији. Од 
ње сам вероватно наследила 
неки таленат, али и од оца. 
Није радио у просвети, био је 
трговац, али је писао песме, 
више у младости, мада и данас 
напише по нешто.

Како је даље ишла Ваша 
песничка каријера?

-Прва награда била је у 
Врбасу, друга је била те исте 
2000. године у Кикинди на 
конкурсу, слали смо под 
шифром песме. Моја песма 
„Уметник и глад“ освојила је 
прво место на тим „Песничким 
стазама“. Обрадовала сам 
се кад сам схватила да 
имам истомишљенике, да 
се то цени, да је некоме 
на духовну корист. После 
сам објављивала песме по 
часописима, учествовала на 
другим конкурсима, добила 
сам и неку награду. Прва моја 
збирка „У гнезду тршавих 
птица“ објављена је 2007, у 
издању Вршачког књижевног 
клуба. Било је то у оквиру 

награде „Трагом Васка Попе“, 
конкурс Општине Вршац. 
Када сада читам ту своју прву 
збирку, чини ми се потпуно 

младалачком, можда мало 
и неозбиљном, писана је од 
18. до 30. године. Тада је и 
објављена.

Која је тематика Ваших 
песама?

-Најчешће су то љубавне, 
мисаоне и по неки мотив из 
сеоског живота, пошто сам 
ја са села, затим о животу 
уопште, о људима. Била сам 
један од оснивача Вршачког 
књижевног клуба, активно 
учествујем у књижевним 
вечерима, манифестацијама,  
које организује Клуб. Путујемо 
по Србији и региону, били смо 
у Македонији, Румунији, на 
Космају... упознајемо људе, 
дружимо се, разумемо и 
прихватамо једни друге. Нико 
не бира да буде песник, то је 
просто дато, неки унутрашњи 
порив, нека снага, која голица, 
тера те да нешто ствараш и то 

мораш да урадиш. Једино је 
питање да ли ћеш тог песника у 
себи да негујеш, надграђујеш, 
или да га потиснеш. Ја нисам 
дозволила да се то деси. 
Имала сам жељу, вољу, 
потребу да нешто стварам, 
пишем и драго ми је због тога. 
Уметничко дело настаје из 
неких наших осећања, лепота 
је у томе што то неко препозна 
и што је то на његову духовну 
корист. Сећам се једног 
тренутка када се нека жена 
расплакала на моју песму о 
пријатељству (посветила сам 
је пријатељици из детињства). 
Вероватно је пронашла себе 
и своју пријатељицу у мојој 
песми. 

Имате ли још коју књигу 
песама? 

-Друга збирка изашла је пре 
месец дана. Зове се „Потерај 
пламен у кас“. Направићу 
прво промоцију у Уљми, да се 
не љуте моји Уљмани, онда у 
Вршцу, па у Бачу... Људи већ 
читају, јер сам поделила неке 
књиге, а неки су је и купили. 
Имају већ свог фаворита 
међу песмама, шаљу ми 
своје утиске. То ми је највећа 
радост. Од песничких узора 
издвојила бих Милана Ракића, 
Бранка Радичевића, Јована 
Јовановића Змаја... Иначе, 
песником сматрам и Ђорђа 
Балашевића, Бору Чорбу, 
као и хрватску групу „Хладно 
пиво“, била сам на њиховом 
концерту у Београду. Имају 

одличне текстове, бистре, 
паметне, поетичне, критикују 
савремено друштво.

-Песник има одговорност 
према окружењу, свом 
народу, генерацијама које 
долазе и свима који се ухвате 

песникове књиге и прочитају 
је. Али, не у смислу да песник 
слепо прати дешавања, него 
да налази детаље, лепе, 
пријатне, корисне у животу, 
а које можда други не 
примећују. Ако слепо пратимо, 
рецимо оно што се дешава у 
политици, онда то прелази у 
прозаичност, ја то не радим. 
Имам неки свој свет, запажам 
неке своје детаље, оно што 
мене окупира о томе пишем. 
Мислим да песник види мало 
другачије живот, људе. Ако је 
тужан, песник ће направити 
хиперболу, претериваће, 
бол ће бити већа. Кад неко 
то прочита, помислиће да је 
песник најнесрећнији човек 
на свету, а он је био несрећан 
само у том тренутку кад је 
настала песма. Исто је и са 
срећом. И туга и срећа код 
песника је већа!

Какве успомене носите из 
детињства?

-Моје успомене из 
детињства везане су за село 
Избиште где сам провела 
прве 4 године живота. Ту су 
живели баба и деда који су 
се доселили из Лесковца. 
Цео живот су причали 
јужносрбијански. Тата ми 
је Јован, мајка Богданка 
Котараш. Они су разведени 
одавно. Мајка је ту, отац 
живи у Власотинцу. Добро 
се слажемо. Прве успомене 
из детињства су широко 
банатско двориште, баба која 
храни кокошке, велики дуд, 
огроман, и моје ситне стопе 
како газе, велики кокошињац, 
јарићи, пуно стоке... све што 
чини једно сеоско двориште 
из тог периода, стара 
војвођанска кућа. Татину 

ОЛИВЕРА КЛАРИЋ, ПЕСНИКИЊА, ПРОФЕСОРКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ШКОЛИ У УЉМИ:

И ТУГА И СРЕЋА КОД ПЕСНИКА ЈЕ ВЕЋА!
Оливера Кларић заволела је писану реч још као 

девојчица. Почела је да пише поезију, има две 
објављене збирке песама. Вероватно јој зато није 
било тешко да се одлучи да заврши за професора 
српског језика и књижевности и већ 15-так година 
ради у ОШ „Бранко Радичевић“ у Уљми. Остварила 
се као супруга, мајка две ћерке, прфесорка, 
песникиња... Лепоту живота пронашла је у сеоској 
средини о којој радо пише у својим песмама.
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маму, моју баба Наду јако сам 
волела. Код ње сам провела 
своје прве године, свуда 
ме је водала. Давала ми је 
мотичицу да копам са њом у 
башти, бацала ми чоколадице 
и говорила:“Види шта си 
ископала?!“. Те моје лепе 
успомене сад препричавам 
својим ћеркама. 

Кад сам имала 4 године, 
доселили смо се у Уљму. Мама 
је, преко школе, добила стан. 
У Уљми сам провела цело 
детињство, до студија. Мама је 
прво радила као васпитачица, 
а после, када ми се родила 
сестра, завршила је српски 
језик и до пензије радила као 
наставница. Отац ми је био 
трговац. Кад сам била мала, 
волела сам да седим код тате у 
продавници, иза пулта. Могла 
сам цео дан тако да проведем. 
Међутим, нисам постала 
трговац, него професор 
српског језика. И сестра 
Надица ми је исто професор 
српског језика, млађа је 7 
година. Живи у Каравукову, 
удата је, има 2 ћерке. Утврдили 
смо да имамо наследницу - 
моју млађу ћерку Млађану 
која је освојила 3. место на 
општинском такмичењу 
из српског језика, прошле 
суботе. 

Иначе, сестру сам искукала. 
Мама није била расположена 
да има још једно дете, али 
ја сам била упорна:“Роди 
ми, роди, макар једно мало 
као кикирики“. Подлегла је 
притиску.

Имала сам весело, 
испуњено и безбрижно 
детињство у периоду 
основне школе тј. у бившој 
СФРЈ. Много сам путовала 
са школом, лети на море у 
Каштел Стари, зими на Чардак 
у Делиблатској пешчари. 
Била сам и извиђач и са њима 
сам путовала широм СФРЈ. 

Извиђаче је водио учитељ 
Ђорђе Грујић, звани Бимбула, 
а моја учитељица је била из 
Избишта Љубица Бранков. 
Све сам их много волела и 

вероватно од малена схватала 
колико су нам посвећени 
па сам се одлучила за овај 
посао. Ученике зими водим 
на Чардак на зимовање, 
заљубљена сам у Делиблатску 
пешчару, посветила сам јој 
неколико песама. 

Када сте заволели 
књижевност?

-Волела сам да читам још 
као мала. Сећам се првих 
школских лектира, које су 
обележиле мој пут, мој позив. 
Биле су то „Бела грива“ и 
„Бело Циганче“ које су ме 
потпуно освојиле, затим 
„Том Сојер“. То се наставило 
и даље. После основне, 
завршила сам гимназију. 
Средњошколски период био 
ми је мало стресан. Не због 
путовања у Вршац. Биле су 
то оне 90 и неке, сиротињске 
за већину обичног света, 
и друштво је почело да се 
дели према материјалном. 
А, ја никако нисам могла да 
прихватим да је материјално 
важније од духовног, али 
већина је почела то да 
прихвата. Било је мало тешко 
због свега тога, али и ту сам 
ја налазила сличне птичице, 
моју другарицу Мирелу 
Мојсин. 

-Уписала сам српски језик 
и књижевност у Новом Саду, 

1995. Схватила сам да је 
најлакше оно што највише 
волиш. Период студирања 
био је нешто најлепше у 
животу. Ниједан испит за мене 
није био стресан, материја ми 
је била лака, лепа, на испите 
нисам одлазила напета, лако 
сам полагала и завршила у 
року. Волела сам Нови Сад, 
али живот ме није оставио у 
том граду.

Где настављате свој 
живот?

-Божја промисао вратила 
ме је у Уљму. Иначе, мој први 
посао био је у Књижевној 
општини Вршац, кратко, 2-3 
месеца. Онда сам, игром 
случаја, отишла за Београд 
где сам добила посао у 
приградској основној 
школи у Овчи, радила сам 
2 године. У почетку је било 

тешко, млада, нисам умела 
да будем строга, да викнем, 
али брзо сам испекла занат, 

научила како са децом. Онда 
сам упознала мог садашњег 
супруга Миљенка, избегао је 
из Загреба. И вратила сам се 
у Уљму.

Како сте се упознали са 
Миљенком?

-Његова породица живела 
је у Влајковцу. Упознали смо 
се у сеоској дискотеци. Неко 
време смо се забављали 
и решили да се венчамо и 
таман се отворила могућност 
за радно место у Уљми. 

Вратила сам се, почела да 
радим у уљманској школи и 
тамо сам већ 16 година. Мој 
супруг Миљенко Кларић и 
ја смо се венчали 2003. Исте 
године добили смо наше 
прво дете - ћерку Љубицу. 
Лепо се слажемо, добро 
функционишемо, нисмо 
се, за ових 16 година, ни 
једном озбиљно посвађали. 
Миљенко је миран човек 
који мој темперамент, 
особине и ћуди некако 
смекшава. Поред њега сам 
постала боља, спуштао ме 
је на земљу, ја сам мало 
летела, лебдела. Миљенко је 
приземнији. Кад ја побесним 
на живот, људе, судбину, он 
проналази реалне разлоге 
зашто се то дешава и буде 
ми лакше. Миљенко ради у 
Хемофарму, као техничар за 
термовалидације. 

-Имамо две ћерке: Љубицу 
и Млађану, имају 15 и 12 
година.  Љубица је повукла 
гене на оца, воли да пева, 

иде у Економску школу. 
Млађа ћерка воли да чита, 
свира гитару (3. годину иде 
у Музичку школу), воли да 
пише. Дела су јој објављивана 
у Дечјем зборнику Вршачког 
књижевног клуба. Добила је 
и награду за причу о Светом 
Сави, два пута је победила на 
такмичењу рецитаторе, ја сам 
је спремала. 

Какав је Ваш поглед 
на свет, Ваша животна 
филозофија?

-Моја баба Нада успела је 
да на мене пренесе религију, 
то верско. Кришом ме је 
водила у цркву, кад је то 
било забрањено, чак нам је 
и деда бранио. Доносили смо 
кући мале иконе и ја сам их 
показивала деди, мада ми је 
баба рекла да то не радим. 
Знала сам да ће се деда 
љутити, био је у партији. 

-Ја верујем да смо мали 
пред Господом, јако мали 
и ако још нисмо добри 
према људима, онда смо тек 
ништавни. Трудим се да у 
људима увек видим нешто 
добро, позитивно. То је дошло 
с годинама, пре нисам била 
таква. Кад сам почела добро 
и позитивно да размишљам, 
видела сам да ми се добро 
враћа, са људима сам у 
лепим односима. Гледам да 
што више тога радим,тако 
лечим сеоску монотонију. 
Имам велику башту у којој 
гајим сво могуће поврће, 
правим зиницу. Тако се 
лепше осећам, а осећам и да 
ме Господ воли кад радим, 
кад сам вредна. Покушавам 
то и на децу да пренесем, јер 
никада не знамо шта ће нам 
у животу затребати. Трудим 
се да увек радим нешто ново, 

мој посао ми дозвољава да 
будем креативна. Волим рад 
са својим ђацима. Недавно 
смо радили један мјузикл, 
деца су се радовала, била су 
задовољна. Леп је живот у 
сеоској средини!

Јованка Ерски

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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Почетком 1975.г.,смењен је 
директор ливнице Паунов Мален, дипл.
инж. металургије (убрзо потом отишао 
у ливницу „Радијатор“ Зрењанин) и на 
његово место постављен је Драган 
Гостовић, дипл. економиста, пребачен 
по директиви из банке. Гостовић 
се нашао у небраном грожђу, али 
се заиста својски трудио да уђе у 
производну проблематику ливнице.                                                                                             
Негде у то време, добијам 
информације са Технолошко - 
металуршког факултета у Београду, да 
је Француска влада, преко Л’АЦТИМ-а, 
расписала конкурс за специјализацију 
инжењера металургије. У потпуно 
личној и приватној иницијативи, 

одмах подносим писмену пријаву 
на конкурс, за колегу Вранеша и 
себе, са тачно дефинисаним темама 
специјализације: топљење метала 
у мрежно и средње фреквентним 
индукционим пећима, специјални 
челици и нодуларни лив (за мене), 
гравитационо ливење, израда језгара, 
ендо и егзо премази (за колегу 
Вранеша). Тако нешто смо једва 
дочекали, како би унапредили своја 
знања у области металургије и на неки 
начин премостили велики технолошки 
јаз и укупног металуршког знања 
између нас и западних земаља. После 

провере знања језика у француској 
амбасади, добили смо стипендије, али 
нам је радна организација ливница 
„Београд“, вероватно из чисте 
пакости, правила велике проблеме 
да не одемо. После наступа на збору 
радних људи добили смо сагласност 
за одлазак на специјализацију у 
производним погонима „Ситроена“ 
у Француској. Били смо апсолутно 
решени да идемо по цену подношења 
отказа, али до тога ипак није дошло, 
због велике подршке радника из 
погона ООУР ливнице Вршац. 

Морам да кажем и пар речи о 
нашој специјализацији, јер је она 
пресудно утицала на будуће успехе 
и развој ливнице Вршац. Све је било 
беспрекорно организовано,  пријем у 
погонима „Ситроена“ у Клишиу-Париз 
и источној Француској, цео систем 
„Ситроена“ у Европи је запошљавао 
92.000 радника, добијање солидне 
месечне стипендије, за набавку 
стручне литературе и упознавање 
са културно - историјским  наслеђем 
Француске, обилазак десетине 
музеја, културних и спортских 
манифестација, као и, за нас врло 
значајно, могућност дебатовања за 
тзв. „Округлим столом“, са њиховим 
врхунским експертима из области 
по нашем захтеву. Максимално сам 
користио сваки тренутак да што 
више сазнам и научим, све сам упијао 
као сунђер, користио прилику да 
расправљамо за „Округлим столом“ 
са њиховим водећим стручњацима о 
металуршким проблемима.                                                                 

Да не би нешто заборавио, 
копирао сам сву погонску технолошку 
документацију, која ми је дошла до 
руку, а долазила је скоро сва, на који 
сам начин то постизао не могу да 
пишем, али сам сваке недеље слао у 
Вршац пакете, преко поште, од 2,5 до 
3кг. фото-копираног материјала.  Ту 
копирану производно - технолошку 
документацију морао сам да склањам 
из хотелске собе, како не бих имао 
евентуалне проблеме. Сазнања до 
којих сам дошао у њиховим погонима, 
проширеним са проучавањем обилне 
стручне литературе, била су за мене 
велика срећа и једва сам чекао да се 
вратимо и трансферишемо стечена 

знања колегама у земљи и нешто од 
тога применимо и у нашој ливници. 
По повратку, у пролеће 1976. г., 
затекли смо новог директора ООУР-а, 
Драгана Марића, човека ливнице 
„ Београд“, док је Драган Гостовић 
већ напустио ливницу.  На основу 
стечених знања, посебно на пољу 
металуршких реакција течног лива 
са ватросталним облогама, одмах сам 
променио технологију шаржирања 
индукционих пећи, која је угрожавала 
безбедност радника, продужио 
експлоатациони век облоге и довео 
је на западно-европски просек. О тој 
проблематици, ради колега у другим 
ливницама, написао сам један стручан 
рад, који је презентован на ливачком 
саветовању и скупу металурга, 
под покровитељством фабрике 
ватросталних материјала „Шамот“ у 
Аранђеловцу 1976г.                                                                                                                             

После исказаног губитка у 1976. 
г., наредне, 1977. године, смо све 
урадили да дођемо до рекордне 
производње од 14.200 Т лива. Била је 
то апсолутно рекордна година и ја сам 

био сигуран, на шта су упућивале све 
економске рачунице, да ће на крају 
године радници добити минимум 
пола плате вишка, ако не и целу плату, 
јер нисмо имали више никаквих 
додатних финансијских обавеза за 
отплату старих дугова или банкарскох 
кредита.                                                                                                            

Да ствар буде још гора, ја сам свим 
радницима то говорио на зборовима 
и радничком савету. Дошао је и дан, 
када су из Београда дошли (увек 
су долазили службеним црним 
мерцедесом) генерални директор, 
финансијски и комерцијални, када 
су на збору радника саопштили 
радницима, да смо на „позитивној 
нули“, а да „онај“, који вам је причао 
о вишку, нека вам га и да!! Био је 
то за мене врхунац безобразлука 
и отворене крађе, из тих стопа сам 

одмах написао отказ и отишао из 
ливнице.       

Био сам пуне две године одсутан 
из ливнице, 1978. г. и 1979. г., радио 
сам на пројектовању технологије, 
као пројектант термичке обраде 
на пројекту нове ИМТ-ове фабрике 
резервних делова у Јаши Томићу. 
У 1979. г., ООУР ливница Вршац је 
исказала велики губитак, радници су 
били немотивисани и тада се десило 
нешто, што ми, у то време, није било 
јасно. Челни људи града, председник 
општине (Живојин Попов Браћа) и 
комитета (Божа Стурза), покренули су 
иницијативу да се вратим у ливницу!! 
Без обзира на тај њихов потез, били 
су то ретки људи, као тим на тим 
позицијама, које сам поштовао. За 
мене је то било врло изненађујуће, није 
ту било нешто у реду, због претходних 
искустава, али сам прихватио. Имао 
сам још много нереализованих  
производних идеја и нерашчишћених 
ствари у ливници, дуговао сам то и 
радницима, којима сам раније причао 
о великим могућностима ливнице, 
па им је требало то и доказати.                                                                                                                           
Целу ту, за мене проблематичну 

ситуацију, разјаснио ми је, тек 29 год. 
касније, мој друг са савезних радних 
акција Божидар Стурза, тада један од 
кључних људи у комитету. Прича ми 
Божа, крајем 1979. г. био је на неком 
састанку у Новом Саду, па су после 
тог састанка његови актери отишли 
на ручак у хотел на Петроварадинској 
тврђави, где је био и народни херој 
Иса Јовановић, тада алфа и омега 
свега што се дешавало у Вршцу. Повео 
се разговор и о привреди Вршца, о 
чему је говорио Божа, и указао на 
неизвесну судбину ливнице, тада 
у губицима и без неке извесније 
перпективе. Чика Иса га је питао, 
има ли ту некакав кадар из Вршца, 
има каже Божа, управо инжењер 
металургије Крагић, али је он отишао 
из Вршца, на шта је чика Иса кратко 
рекао „Вратите га“. Само те две речи, за 
које ја тада нисам знао, биле су разлог 
да ме партијски душебрижници, 
привремено,  „забораве“ и ослободе 
ниских удараца, па сам могао у 
потпуности да се посветим струци, 
али сада на вишем и одговорнијем  
нивоу.    

(Све ауторске необележене слике 
су из личне фото архиве Д.Крагића)

(наставиће се)

Аутор Драган Крагић, 
дипл.инж.металургије 

ЛАМЕНТ 
НАД ЛИВНИЦОМ ВРШАЦ (4)      

ФЕЉТОН

Са седнице радничког савета У Вршцу,са 
десна у лево,Крагић,Раде Ђумић,Смиља 

Вранеш,Синђелић. 

На пријему код директора центра за ино-стажисте у Паризу,октобар 1976.г.,са десна у лево,Вранеш 
и Крагић.        

Седница централног радничког савета,делегати 
из ООУР-а Вршац,са десна у лево,Грозданић 
Ратко,Крагић Драган и Недимовић Бошко.                                             

 Постављање кокиле за центрифугално ливење

Брза анализа угљеника,детаљ из хемијске 
лабораторије,слика из каталога ливнице                                                                                                                          
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Књижевна општина Вршац 
организовала је у Градској библиотеци у 
Вршцу вече посвећено др Драшку Ређепу. 
Учествовали су: др Ана Крду, председник 
Књижевне општине Вршац, преводилац 
Сања Вукелић, секретар редакције, 
песник Александар Јовановић, члан 
Управног одбора КОВ-а, песник Габријел 
Бабуц, уредник КОВ-ове едиције „Атлас 
ветрова“, као и младе глумице Марија 
Маринковић и Милица Виријевић из 
Академске позоришне сцене „Ђумб“ које 
су читале текстове преводиоца Бисерке 
Рајчић, новинара Драгана Богутовића, 
књижевника Бошка Сувајџића, Ненада 
Шапоње, Александра Гаталице и Зорана 
Колунџије посвећене Драшку Ређепу. 

Публици су представљени  и фрагменти 
из богатог књижевног опуса Драшка 
Ређепа. 

„Драшко Ређеп (1935-2019), 
интелектуални колос, човек метафора, 
илити енциклопедија која хода, био 
је живо присутан више од шездесет 
година у свим областима белетристике, 
ликовне уметности, филма. Објавио 
је преко четрдесет књига и неколико 
антологија, рецензирао хиљаде књига и 
отварао хиљаде ликовних изложби. На 
нашим просторима не постоји културни 
прегалац са тако богатим и разноврсним 
опусом. Био је главни уредник Књижевне 
општине Вршац и председник жирија 
Европске награде за поезију „Петру 
Крду“, као и члан многобројних жирија за 
угледне књижевне награде“, речено је о 
Ређепу. 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОВ-А 

ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ДР ДРАШКУ РЕЂЕПУ ДРАГАН ЏАНКИЋ
 (1956 – 2019) 

Драган Џанкић, бард 
вршачког глумишта, преминуо 
је у уторак, 9. априла и 
придружио се великанима 
културног неба. Комеморација 
је одржана 11. априла у 
13 часова, у Народном 
позоришту “Стерија”, а сахрана 
на вршачком гробљу у 16 
часова. 

Драган Џанкић рођен је 
12. новембра 1956. године 
у Ковину. Још као млад 
укључен је у рад покрета 
„Сунчани 99“ у Тузли, који је 
обједињавао све уметничке 
правце (сликарство, музику, 
позориште и књижевност) где 
је у периоду од 1976. до 1978. 
урадио око десетак пројеката. 
Крајем 1979. завршава глуму 
у оквиру драмског студија 
НП „Тузла“.Стални члан НП 
„Тузла“ постаје већ 1981. 
године а 1984. проглашен је 
за најбољег младог глумца. 
У Шпанији на гостовању 
1990. године на Фестивалу 

Медитеранских земаља у 
Мотрилу добија награду за 
улогу Патлена у представи 
„Патлен“ Јагоша Марковића 
Народног позоришта из 
Тузле. За дванаест година 
рада у Тузланском позоришту 
одиграо је преко 40 улога. 
Стални ангажман у НП 
„Стерија“ из Вршца заснива 
1994. године. 

Играо је у два филма: 
„Станица обичних возова“ у 
режији Ненада Диздаревића 
и „Женидба и удадба“ у режији 
Радована Шарановића. 
Био је водитељ и аниматор 
дечије телевизијске емисије 
„Заигралиште“ на ТВ Банат. 
Поред глуме, бавио се 
и драмским писањем и 
компоновањем за дечије 
представе. 1992. године 
написао је сценарио за прву 
ратну ТВ серију „Шеста колона“, 
а исте године потписао је текст, 
музику и режију у ауторском 
пројекту „Пред вратима“ У 
нп „Васа Пелагић“ у Брчком. 
Написао је текстове, музику 
и режирао дечије представе 
„Весела играоница“, „Воз за 
земљу Оз“, „У дедином крилу“ 
и „Папагаји“, представу која је 
освојила бројне награде на 
многим фестивалима. . 

Крајем марта у Стартит 
центру Вршац организован је 
још један вршачки Вордпрес 
(WordPress Meetup), а посетиоци 
су имали прилику да чују 
искуства Мирјане Илић и 
Невене Јовановић, две успешне 
пословне жене из области ИТ-ја, 
фриленса и предузетништва. 

-Вордпрес заједница у Вршцу 
прославила је други рођендан. 
Пре две године смо покушали да 
организујемо сусрете на начин 
на који се то ради у Београду 
који има педесет пута више 
становника и испоставило 
се да за две године нисмо 
пропустили ниједан месец, 
осим оних летњих када сусрета 
ни нема. Имамо најредовнији 
ритам у Србији и важимо, што је 
велики комплимент, за најбоље 
организоване. Донели смо 
много знања и много дружења 
и у великој мери промовисали 
и сам Вршац – каже Александар 

Паску, председник Вордпрес 
заједнице у Вршцу. 

-Моје предавање се зове 
„Љубинка, сине, иде тата у 
маркетинг“ и намењено је 
људима разних делокруга 
пословања. Односи се на разлике 
између продаје и маркетинга, 
организациона питања у вези 

са маркетиншким тимовима 
и представља поглед на неке 
моделе пословања везано за 
традиционалне и онлајн медије 
– рекла је Невена Јовановић, 
стручњак за маркетинг и 
интегрисане комуникације. 

Мирјана Илић, по струци 
професор српске књижевности 

и језика, креатор и оптимизатор 
садржаја за веб, говорила је о 
писању садржаја за интернет. 

- но што је најважније за 
рангирање неког садржаја на 
гуглу је да је то маратон, а не трка 
на кратке стазе. Позиционирати 
свој текст на првој страни на 
гуглу значи јако много и постоје 
одређене технике које се морају 
испоштовати, текст мора бити 
написан на одређен начин – 
рекла је Мирјана Илић која је 
својим предавањем присутне 
покушала да едукује како да 
што пре дођу до публике са што 
мање уложеног новца. 

Априлски WordPress 
Meetup одржава се у петак, 12. 
априла у 19 часова у Стартит 
центру Вршац, (СЦ Миленијум, 
Омладински трг 17). Гости 
предавачи биће Младен Ђурић, 
веб девелопер, и Лана Сандић, 
дизајнерка. 

Т.С. 

ВОРДПРЕС ЗАЈЕДНИЦА У ВРШЦУ ПРОСЛАВИЛА ДРУГИ РОЂЕНДАН 

ЗАКАЗАНО АПРИЛСКО ДРУЖЕЊЕ 

Cilj konkursa:
-podsticanje aktivnosti unapređenja 

likovne umetnosti i kreativnosti dece i 
omladine

-prikazivanje rezultata postignutih 
u ostvarivanju programa nastave kao i 
organizovanog rada sa decom

-podsticanje primene raznovrsnih 
likovnih tehnika kao likovnog izraza koje 
obuhvataju  crtanje, slikanje, grafiku, 
vajanje, primenjenu umetnost i ostale 
savrmene vidove umetničkog izražavanja

Propozicije:
-Na izložbi mogu da učestvuju deca i 

mladi od 5-25 godina starosti iz zemlje 
i inostranstva, pojedinci, predškolske 
ustanove, škole, likovni ateljei, dečiji 
kulturni centri i slične dečije ustanove i 
asocijacije

-Izbor teme i tehnike rada je slobodan
-Svaka škola ili ustanova na konkurs 

može da pošalje najviše do 50 likovnih 
radova

-Jedan autor ne može da učestvuje na 
konkursu sa više od 2 rada, bilo da konkuriše 
samostalno ili putem ustanove

-Svaki rad mora biti označen nalepnicom 
definisanom konkursom koja se lepi na 
poleđinu rada. Podaci moraju biti čitko 
popunjeni i potpuni, u suprotnom se neće 
uzimati u razmatranje.

Nalepnice se mogu preuzeti sa sajta 
Kulturnog centra Vršac (www.kulcentar.
com) i u samoj instituciji, ulica Sterijina 62, 
Vršac

-Likovne radove vraćamo donosiocima 
do kraja 0ktobra 2019. godine. Organizator 
ne snosi troškove dostave i vraćanja radova. 
Radovi se vraćaju na isti način na koji su i 
predati na konkurs, nakon tog datuma 
Kulturni centar Vršac nema obavezu 
čuvanja radova.

-Izložba će biti zvanično otvorena 27. 
septembra 2019. godine

Izbor radova i nagrađivanje vrši stručna 
Komisija od pet članova

Žiriranje radova će biti obavljeno 01. 
juna 2019.

Rezultati konkursa će nakon žiriranja biti 
objavljeni na sajtu Kulturnog centra www.

kulcentar.com  i putem medija

Nagrade se dodeljuju za pet starosnih 
kategorija:

•Prva starosna kategorija     –    5 - 6 
godina   ( godište 2014 – 2013 )

•Druga starosna kategorija  –    7 - 10 
godina ( godište 2012 – 2009 )

•Treća starosna kategorija   –  11 - 14 
godina ( godište 2008 – 2005)

•Četvrta starosna kategorija – 15 - 18 
godina ( godište 2004 – 2001 )

•Peta starosna kategorija    –   19 - 25 
godina ( godište 2000 – 1994 )

Rok za prispeće radova je   07. Maj 2019.
Radovi se primaju u prostorijama 

Kulturnog centra Vršac od 10 - 14,00h 
svakog radnog dan, 

kao i na adresi - Kulturni centar Vršac, 
Sterijina 62, 26300 Vršac, Srbija

Kontakt osoba: Nada Grozdanić  013 
830 900, br.  Mobilnog  0628030200, 
e-mailoffice@kulcentar.com

KONKURS
04. Aprila – 07. Maja 2019.

60. Likovna manifestacija dece i omladine  „Nagrada Paja Jovanović“

IN MEMORIAM: 
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

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

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

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

У суботу 13. априла у 19 часова у 
Градском музеју, у згради Конкордије, 
одржаће се концерт флаутисткиње 
Миње Марчетић, уз клавирску пратњу 
пијанисте Игора Дражевића. У питању 
је докторски уметнички пројекат, а на 
програму ће бити дела Баха, А. Гргина 
и Ф. Борнеа. 

Миња Mарчетић (1991) је 
завршила основно музичко 
образовање као ђак генерације у 
Вршцу. Школовање је наставила у 
Београду, у музичкој школи „Јосип 
Славенски“, упоредо на вокално 
-инструменталном и теоретском 
одсеку под стручним надзором 
Миомира Симоновића, редовног 
професора на Факултету музичке 
уметности у Београду. Дипломирала 
je, као студент генерације, и завршила 
мастер студије на Факултету 
музичке уметности у класи редовног 
професора Миомира Симоновића. За 
академску 2014/15. годину добитник je 

награде из фонда Бранислава и Јакова 
Срејовића за постигнут највиши ниво 
извођаштва на мастер дипломском 
испиту студијског програма дувачких 
инструмената. Докторирала је на 
истом факултету на студијском 
програму Извођачких уметности под 
менторством редовног професора мр 
Миомира Симоновића и коментора 
редовне професорке др Соње 
Маринковић на тему „Прожимање 
жанрова у камерним делима за 
флауту Јохана Себастијана Баха као 
путоказ креативне интерпретације“. 
Вишеструко је награђивана 
различитим стипендијама 
и признањима (стипендија 
Министарства просвете, стипендија 
Фондације Хемофарм, стипендија 
Фонда за младе таленте „Доситеј 
Обрадовић“, стипендија међународне 
летње академије „isa“ Универзитета 
за музику и извођачке уметности у 
Бечу, стипендија у оквиру Ерасмус+ 

програма, стипендија од стране 
„Јеunesses Musicales International“). 
Као Ерасмус стипендиста, другу 
годину докторских академских 
студија завршава на Аристотел 
Универзитету у Солуну из области 
музикотерапије на музиколошком 
одсеку са праксом на клиници за 
децу са посебним потребама „Кдап“ 
под менторством проф. др Доре 
Псалтопоулоу-Камини. Наступала 
је на многобројним домаћим и 
међународним такмичењима, на 
којима је освајала значајне награде 
и признања и одржала многобројне 
реситале. Посебно се издваја 
солистички концерт у Италији на 
фестивалу „Nei Suoni dei Luoghi”. 

Игор Дражевић (1989) музичко 
образовање започео је у ОМШ ,,Вук 
Караџић” у Лозници у класи проф. 
Бојане Никић. Средњу музичку школу 
,,Михајло Вукдраговић” у Шапцу je 
завршио у класи проф. Драгомира 

Братића. Основне и мастер студије 
је завршио на Факулету музичке 
уметности у Београду у класи проф. 
Дубравке Јовичић. Тренутно је 
на завршној години докторских 
академских студија на Факултету 
музичке уметности у Београду, одсек 
клавир, у класи проф. Александра 
Шандорова. Усавршавао се код 
истакнутих професора и освајао 
бројне награде. На пијанистичком 
такмичењу ,,Исидор Бајић” у Новом 
Саду 2014. године проглашен је 
за најбољег домаћег такмичара. 
Солистичке концерте изводио је 
широм земље и у иностранству 
(Италија, Немачка, Холандија, 
Румунија, Словенија, Босна и 
Херцеговина). Поред солистичких 
концерата, наступа и као камерни 
музичар. Члан је ансамбла ,,Београдски 
трио” од 2015. године. Учествовао је 
на фестивалима савремене музике 
као што су ,,ReConstruction” (2017), 

,,КоМА” (2017). Са члановима ансамбла 
,,Београдски трио” присутни су у 
пројектима (Рострум+), као и стални 
сарадници на извођењу студентских 
испитних радова из композиције. Као 
солиста и као камерни музичар ради 
на промовисању у очувању музичког 
стваралаштва домаћих аутора широм 
Србије и у иностранству. 

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ У СУБОТУ 

КОНЦЕРТ ФЛАУТИСТКИЊЕ МИЊЕ МАРЧЕТИЋ 

Историје уметности имају амбицију 
да буде недодирљиве као библије. 
Оне су хроника режираних догађаја, 
у нашем случају хронике брзине 
којом смо пратили светске трендове 
у уметности. Да су нам политика, 
економија, друштвено уређење, толико 
слични свету где би нам био крај.

Пајин триптихон излаган на светској 
изложби у Будимпешти што је пандан 
Бијеналу у Венецији.

Ова слика не нуди ликовне 
иновације, вештину нове теорије, нити 
је у функцији субверзивне политике, 
иако је диван пример идеалистичког 
соц реализма много раније од насталог 
правца. Ова слика је драгоцен документ 
једне грађанске филозофије која се 
стално урушава. Историја уметности 
била би пресретна да нема Пајиног 
дела јер он се напросто не уклапа у 
шеме, извештаје, категорије и теорије 
којима треба засенити простор. 

Историја уметности, бар локална, 
бележи брзину вештог имитирања 
и могући квалитет а утицај дела на 
укупно стање у друштву је небитно јер 
би Пајино место било  вечито сунце.

Наравно, данас уметник који се не 
бави политиком по диктату и није неки 
уметник. Уметност је само духовни 
простор који је узурпиран да би се 
наметнула нека политика која нас неће 
усрећити.

Многи постмодерни уметници 
значајни су по штети који су нанели 
свом национу а Паја, уз Доситеја и Вука, 
по користи народу. 

И то је Пајин неопростив грех. Његово 
сликарство је ретроградно, припада 
деветнаестом веку, неупотребљиво за 
манипулације, позитивно топло као 
ретка визуелна оаза у којој ум може да 
се окрепи.

Модерна и постмодерна 
уметност су документација искрених 

активности сјајних уметника који 
су као једини инструмент имали 
своју самоперцептивну осећајност 
као индиктор којим се премерава и 
конституише ток менталне реке од прве 
тачке светла до епских фигуративних 
слика.

Тако су кубизам и апстракције, 
експресија, само секвенце, стилски 
вирови, препознати чворник фаза 
аналитичког визуелног процеса који у 
тим секванцама могу бити самостални. 
И као што живо ткиво можемо 
расточити поступцима аналитичке 
хемије тако и модерна уметност запажа 
беочуге самосталности у дугом ланцу 
од фигурације до белог платна атома.

Паји није пало на памет черупање 
реалистичке слике зарад каријере. Он 
је одбијао све што је мање од оног што 
је комплетан човек или што може бити.

Артефакти модерне уметности 
мапирају неке механизме, условна 

стања ликовне истине у недостатку 
целовите информације.

Човек на парче посматра слику 
на парче а реалистичко сликарство 
посматра свет као целовито достигнуто 
сазнање и активира у духу посматрача 
све слојеве личности. Посматрачи 
модерне слике постају странци који 
посматрају странце у себи, парчиће 
изоловане стварности, више досетка 
него партнер у животу. 

Атомизирана слика довела је до 
атомизираног човека коначног појма 
лажне слободе духа као амебоидне 
протиоплазме или човека без својства.

Такав човек се уклапа, подноси и 
слуша.

А људи на Пајиним сликама 
изборили су своја својства и 
грађански љубоморно опстају у томе.

Томислав Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (25)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН И СРПСКА ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ 

У организацији Књижевног клуба Иво Андрић из Земуна, одржан је у суботу 6.4.2019. надахнут 
песнички вишебој. Ово изузетно окупљање, у навечерје Благовести, својим стиховима најлепше су 
благовестиле поете из земље и иностранства.

Манифестацију су обогатиле лирске деонице ученика Музичке школе Коста Манојловић из Земуна, 
на класичној и електричној гитари (млади виртуоз Слободан Савић). Клуб је уводни део вечери 
посветио једном делу стваралашта и живота нашег Нобеловца Иве Андрића, чије име поносно носи. 

Додељење су Повеље заслужним домаћинима, а Захвалнице гостима. И наш град имао је своје 
причаснике овог великог догађаја, 29.рођендана Клуба. Из Вршачког књижевног клуба, Вршчане 
су својим стиховима представиле Мирјана Ракановић, Миљана Петојевић, Божица Михај и Нађа 
Бранков. Оне су имале ту част да својим песмама наступе на самом почетку официјелног дела 
програма. Стиховање у Земуну, оставило је заточницима поезије и верној публици неизбрисив траг 
у сећању и души.

Поезија не сме пропасти. Јер, где би тада била нада Света? 
Нађа Бранков

ВРШЧАНКЕ НА ПЕСНИЧКОМ ВИШЕБОЈУ

СТИХОВАЊЕ У ЗЕМУНУ
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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У циљу унапређења економске сарадње 
Француске и Републике Србије, кроз повећање 
трговинске размене, проналажење нових 
пословних партнера и информисање привредника 
о могућностима сарадње, у организацији 
Привредне коморе Војводине (ПКВ) одржан 
је протекле седмице у ПКВПословни форум са 
Француском, који је окупио више од сто привредних 
субјеката и представника институција две земље. 

Том приликом, председник ПКВ Бошко 
Вучуревић истакао је да се, посматрајући кретање 
робне размене АП Војводине и Француске, 
може констатовати да укупна робна размена са 
Француском има тенденцију сталног раста.

„Форум резултат је иницијативе Покрајинске 
владе и ПКВ, као и Привредне коморе Вал д’ Оаз 
и свих осталих наших француских пријатеља. У 
2018. години, укупна спољнотрговинска робна 
размена са Француском износила је 1,1 милијарди 
евра, односно повећана је за 6,6 одсто у односу 
на размену у 2017. години.Када је у питању робна 
размена АП Војводине и Француске, и она има 
тенденцију сталног раста, те је у 2018. години она 
износила 340 милиона евра, што је 6,1 одсто више 
него у односу на 2017. годину“, рекао је Бошко 
Вучуревић и додао да реализација робне размене 
са Француском у прва два месеца ове године 
наставља узлазне трендове.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић 
рекао је на Форуму да постојивелики потенцијал за 
унапређење сарадњеАП Војводине са француским 
регијама. 

„Ми смо успоставили пријатељске везе и 

пословну сарадњу, али још увек постоји огроман 
потенцијал за проширење те сарадње, коју треба да 
конкретизујемо повезивањем преко привредних 
комора и привредника, како бисмо били у 
потпуности задовољни.С обзиром на досадашња 
позитивна искуства, снагу француске привреде 
и пре свега, на наше веома добре привредне 
потенцијале, очекујем да се многи договори на 
овом Форуму конкретизују и уобличе, на обострану 
корист. Кроз конкретне разговоре желимо да 

трасирамо пут будуће сарадње привредника“, 
изјавио је председник Игор Мировић.

Француску делегацију, поред представника 
Привредне коморе Вал д’ Оаз и Развојне 
агенције Вал д’ Оаз, чине и еминентни француски 
привредници из 15 компанија.На форуму су 
представљенипотенцијали војвођанске и 
француске привреде кроз различите секторе 
индустрије. 

Одржан Пословни форум са Француском 
у Привредној комори Војводине
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за 
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/294-
11-61.

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

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

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

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

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

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

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

На продају приземна кућа на брегу, Јанка 
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.

Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз стан 
иду кухињски елементи, плакар и клима. Одмах 
усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на улицу. Тел. 
062/80-10-585.

На продају кућа улица Сремска бр 5, између 
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.

Продајем кућу или замена за стан. Тел. 

064/168-58-94.
За продају кућа спратна , воћњак, лоза, 

површина земљишта 700 m² Тел. 013/837-631.
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.

На продају два једнособна стана у центру од 
35 м² и 45 м². Хитно! Тел. 064/23-55-436.

Продајем кућу у Избишту, приземна са 
комплетном инфраструктуром, економско 
двориште и башта. Тел. 064/390-62-76.

Мењам стан 43 м², приземље, Архитекте 
Брашована  за  стан исте површине на 
Светосавском тргу исте површине уз моју 
доплату. Тел. 805-095 звати од 14 до 21 сата

На продају спратна кућа код Градске болнице. 
Хитно. Тел. 061/160-12-15.

Продајем једнособан стан у центру. Хитно. 
Тел. 064/23-55-436.

На продају плац, грађевинска зона, 12 ари, 
улаз у Павлиш. Тел. 062/32-98-12.

Кућа на продају, у улици Скадарска бр.6 у 
Вршцу. Укупне површине 520 м2 од којих је 
186 м2 стамбеног простора. Кућа поседује два 
дворишта, башту и  могућност два засебна 
стамбена простора. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-
16-736.

Стан на продају у дворишној згради, која 
се налази у улици Милоша Обилића бр.6 у 
Вршцу, на 1. спрату. Површине 48м2 са баштом у 
дворишту која је у друштвеној својини и могуће 
је коришћење. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-16-736.

Продајем трособан стан, Стеријина 26/16, 4. 
спрат, потпуно реновиран. Тел. 063/89-04-960.

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.  064/320-84-14

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.

Продајем стан у  ул. Војводе Книћанина 70 од 
72 м². Тел. 064/258-26-96.

Продајем кућу у ул. Црног Јована 1а, на плацу 
од 180 м².Тел. 063/826-84-12.

Продајем пола куће, бојлер на струју нов 80 
литара, идропак за воду исправан „Север“, апарат 
за варење „Кончар“, кућа или стан за одржавање 
и чување. Тел. 064/168-58-94.

Продајем њиву на  белоцркванском путу од 
79 ари поред ЗЗ Думбрава и мотокултиватор ИМТ 
506 са прикључцима. Тел. 060/80-60-105.

Повољно продајем гарсоњеру у Новом Саду 
– Детелинара, 26 м², 1. спрат. Тел. 063/819-24-55.

Приземна кућа комплетно намештена, велико 
двориште, башта на плацу величине 6 ари, одмах 
усељива, Лазе Нанчића 54, Вршац. Тел. 064/658-
54-99.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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 
намени по жељи закупца. Тел. 064/170-49-999.

Издајем двособни стан у Београду, у близини 
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел. 
062/403-127.

Издајем  једнособан намештен стан 
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834-
975.

Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел. 
060/380-51-10.

Канцеларија за издавање центар, приземље, 
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хитно и повољно издаје се двособан стан 
на Омладинском тргу у Вршцу преко пута од 
Миленијума. Стан је слободан од 1.децембра 
2018. године . Тел.  063/717-05-20.

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

Издајем 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.

Издајем локал површине око 30 м², који се 
налази у Вршцу г. Принципа 45. Тел. 064/144-34-06.

Неизграђена кућа са баштом, може 
намештена и ненамештена на дужи временски 
период у Потпорњу. Тел. 063/88-29-782.

РАЗНО 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 шпорет струја-плин, вертикални 
замрзивач, хаварисана З-128, кирби усисивач, 
храстове греде нове 14х16х400 цм. Тел. 064/23-
55-426.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________
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малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.
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Продајем одличну ракију од кајсије и крушке.
Тел.065/25-79-100.

Продају се трактори „Фиат“ 120 кс , ИМТ558, 
Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77-131.

Чувала бих старије особе у замену за 
некретнину. Тел. 063/844-80-91.

На продају класичан ТВ „Панасоник“ 80цм, 
очуван у функцији. Повољно. Тел. 013/832-153.

Продајем шпорет комбинован „Горење“ браон 
боје, добрро очуван 7.000 дин, бојлер електрични 
„тики“ 5 л. високомонтажни мало коришћен 20 €. 
Тел. 063/107-72-71.

На продају угаона гарнитура. Тел. 064/280-58-
81.

На продају трактор  ИМТ 560, врцаљка за мед 
од три рама, Голф 2, 1989. бензин. 064/14-41-222 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. 064/129-73-
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.062-437-236

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 Нисан примеру 2000. год. исправан 
и нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.

Продајем гвоздену ограду за терасу 3 м 
дугачку. Тел. 065/452-33-37.

На продају Fоrd Siеrra, није у возном стању 
погодан за резервне делове. Тел. 063/73-42-609 и 
060/73-42-609.

На продају тепих (3х2м) 3500 дин, трокрилни 
орман 9500 дин, плинска пећ 3000дин, виолина 
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел. 062/32-98-12.

На продају комбиновани фрижидер са 
замрзивачем у исправном стању. Цена по 
договору. Тел. 060/0831-901 и 013/831-901

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. 063/107-72-71.

Продајем кућу, приколицу од три тоне, машину 
за прање веша, фрижидер, замрзивач, тегле од 1 
кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел. 013/283-2536.

Продајем 250 комада петроваранске црвене 
фасадне цигле, каблова за струју 3х2,5-4•2,5-
5•2,5, двофазне утичнице, трофазне  утичнице и 
прекидачи. Тел. 064/46-95-175 и 833-524.

Југо 55, 93 годиште у возном стању, мотор 
и мењач добри, лимарија солидна, акумулатор 
исправан, 4 М+С  гуме у добром стању, ентеријер 
добар, све браве раде. Цена 299 €, може договор. 
Регистрација истекла у марту. Може замена за 
томос аутоматик или АПН-6. Тел. 064/163-0118

Повољно продајем регал, тросед, две фотеље 
и сто. Све је очувано. Тел. 063/81-11-948.

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. 061/31-75-360.

На продају угаона гарнитура за спавање. Врло 

повољно. Тел. 064/280-58-81.
Продајем мотор – скутер KIWEI, плински решо, 

електрични шпорет, уљани радијатор, шиваћу 
машину, ловачку пушку, пиштољ 7,62 мм. Тел. 
064/186-52-44. 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. 063/482-418 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- 84-22-674.

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 књиге разних издавча 100 комада 
цена 100 динара комад. Тел. 061/133-89-46.

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.

Кошење и одржавање травнатих површина 
тримером, као и крчење терена и плацева 
обраслих дрвенастим растињем и високом 
травом са тримером или мотокултиватором. Тел. 
064/19-55-269.

Продајем камп приколицу Адриа, исправну, 
комплетно опремљену, регистровану до

новембра 2019. Тел. 064/ 010-89-21.
Продајем две тепих стазе, израда „Антре“, са 

мотивима „Вршца“, гроздови и натпис „Вршац“, 
дужина 3 метра и ширине 1,20 метра. Цена по 
договору, у Вршцу, Стевана Немање 6, стан 23 или 
телефон 2837-179.

Продајем електровиљушкар  носивости 1,6 т. 
Тел. 064/129-73-23.

Продајем дугу крзнену бунду, мало ношена, 
очувана са великом крагном, браон боја бр. 44, 
цена 8.000. Тел. 064/280-58-62 и 013/837-631.

Продаје се  стега за металне цеви за скеле, за 
грађевинаре, цена 250 дин. комад. Тел. 013/837-
631 и 024-280-58-62.

На продају ел. бојлер, тв полица, тв пријемник, 
тросед, двосед, фотеља, плинска пећ „Алфа“, 
плинска зидна грејалица, електрични радијатор, 
„Тики“ бојлер. Тел. 069/86-96-371.

Продајем сингер машину, 2 очувана кауча. Тел. 
063/876-85-75.

Продајем тепих вунени 2,5х1,5 тепих 2х1,5, 
тепих стазту 2,5х0,8, тегле, пећ на дрва, телефон 
фиксни. Тел. 069/86-96-371.

Продајем плаву колпасан гарнитуру за 
купатило, када, лавабо, огледало, ормарићи 
висећи. Повољно. Тел. 060/84-35-003.

Продајем кавез за коке носиље 10 ком. Тел. 
065/25-79-100.

Продајем пушку  ИЖ МП 155 нову (400 €), само 
уз дозволу, кожну угаону гарнитуру, микроталасна 
супер стање. Тел. 064/385-83-14.

Осб плоче за подашчавање кровова,цена 296 
дин м2,превоз на адресу купца.Тел.062-437-236.

Купујем старе часописе „Булевар“ од 1990 до 
2002. године. Тел. 835-331.

Рено 19, 1400 м³, 1991. годиште, на продају, 
регистрован, гас атестиран. Цена 400 €, није 
фиксно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.

Продајем масажер за тело, купљен децембра, 
гаранција 2 године, и масажер за ноге купљен 
децембра. Цена о договору. Тел. 013/831-560.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИБЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

HERMINA ZIWRITSCH
rođ Binder

rođena 3.11.1923. Vršac- umrla 06.04.2019. Seeheim-Jugendheim, 
Deutschland

Ožalošćena porodica

Obaveštavamo rođake i prijatelje da nas je zauvek napustila naša draga 

 Стеван Трифун
1934  - 2016.

Отишо си изненада без поздрава на 
пут без повратко. Био си човек доброг 
срца и добре душе, имо си увек лепу реч 
за свакога, био си мелем за душу.

 Чуваћемо те у сећању толико дуго док 
будемо живи.
Твоји пријатељи Жарко и Милица Петров

Дана 13. априла 2019. године навршава се три године  како је престало да 
куца срце нашег пријатеља Стеве

 Стеван Трифун
1934  - 2016.

Драги тата много нам недостајеш. 
Тужни смо што смо Те изгубили, а срећни 
што смо  Те имали.

Са пуно љубави чувамо успомену на 
Тебе.

 Твоји најмилији: ћерка Рајна,зет Бошко, унук 
Дејан  и унука Деyана

Дана 13. априла 2019. године навршава се три године  како је престало да 
куца срце мога  оца  и деде 

 Стеван Трифун
1934  - 2016.

Време пролази и не лечи бол за тобом, 
заборав не постоји. 

Увек ћеш бити у нашим срцима и 
мислима

 Твоји најмилији: супруга Љубинка, ћерка Јованка, унуци Драган и Давид 
са породицом 

Дана 13. априла 2019. године навршава се три године како је престало да 
куца срце мога супруга, оца  ,деде и прадеде
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Год. 1859. 20 декембра, одржана 
је најзад дражба за грађевину, која 
је по задњем прорачуну износила 
130.042 ф. 55 н. а вр. Подузимач 
је био Јован Бибел, архитект у 
Оравици, уз 5% преко прорачуна 
1). 1. марта 1860. почела се кварити 
стара, од посвећења привремене 
цркве осамљена црква 2), и већ 14. 
јуна исте године свечано је положен 
основ новој цркви 3).

Докуменат, положен у основ 
грађевине, гласи овако: Pio nono, 
ponte� ce Maximo, Ecclesiam dei 
gubernante; Francisco Josepho 
primo, austriaco Imperatore et Rege 
Apostolico;Josepho Sokcsevits, 
Libero barone, Int.tat. Consiliario 
et Vojvodatus Serbico-Banatici 
Gubernatore.

Primarium Ecclesiae hujus, quae 
labii germanici Communitatis Romano-
Catholicae pietate et sumtibus, ductu 
et auspicio Alexandri Stojacskovics, 
Consilii Locumtenetialis Secretarii 
et provisorii Civitatis hoc tempore 
Consulis, surrexit S. Gerardiprimi 
Episcopi Csanadiensis, M. et Dioecesis 
hujus Patroni Honori dicatae Lapidem, 
Sede Episcopali vacante ex delegatione 
Stephani Oltvanyi Cathedralis Ecclesio 
Csanadiensis Prepositi M. et Capitularis 
Vicarii benedixit et posnit Alexander 
Cajgi,Consiliarius Locumtenentialis 
et Cathed.Eccl.Csanad. Canonicus-
cooperante Marcello Daniel de 
Szamos-Ujvar,Canonicoet Civitatis 
Parocho, S S. Theologiae Doctore.

Werschetzini anno reparatae salutis 
nostrae MDCCCLX mense Junio die 
decim quatra4).

Изведење грађевине имало 
је разних последица. До тада 
подмириване су потребе око 
културних цељи обеју конфесија из 
општинске благајне, али поводом 
одобрења трошкова за грађевину 
наступио је раздор, те је 1857. 
закључено, да од јако свака црквена 
општина засебице уређује своје 

прилике и подмирује своје потребе 
5).

Католици су 1852. набавили 
мртвачка кола, а купили су 1854. 
ради проширења римокатоличког 
гробља, виноград Јосифа Тира 
за 1400 ф. сребра, која је свота 
утекла као накнада за градњу 
тамишградског друма у год 1853. 6)

У животу православних Срба 

има у тој периоди мање догађаја 
но у Католика. Године 1853. 
изабран је за вршачког владику 
Емилијан Кенђелац, дошао је у 
Вршац 10. јула а поздравили су 
га “на погледу” тамишградског 
друма градоначелник, мађистрат 
и председништво 7). Вршачка 
владичанска столица била је далеко 
дуже од 4. године обудовљена.

Пошто није било обграђено 
српско гробље, повучен је око 
њега год. 1853 јендек. Но 1854. 
год. закључи црквена општина, 
да употреби на ограду гробља 
своту, која је њој припадала као 
накнада за градњу тамишградског 
друма у год 1853. Али то није одмах 

изведено, морало се помишљати на 
околности, да ће српско гробље да 
падне у железничку линију , те се с 
тога за онда послове одустало од 
горње намере. Зато је закључено да 
се за онај новац купи дом у дворишту 
Саборне цркве.8).

Законима од год. 1848. 
изједначени су протестанти 
са приврженицима других 
вероисповеди. До оне године 
беху они као једнице усамљени 
и тек доцније опажала се њихова 
егзистенција. Први протестанти 
у Вршцу беху понајвише 
сироти радници из сепешких 
предела, али већ 1854. видимо 
вршачке протестанте, понајвише 
присталице јеванђелско- 
лутерске вероисповести, како се 
под председништвом Лудвика 
Клеветајија уједињују као побочна 
општина бирђанске парохије, којој 
беше парох Данило Хорват. Овај 
је чешће долазио овамо, служећи 
богослужење у школском локалу, 
што га је српска црквена општина 
драговољно уступила на ту цељ. 
Већ 1857. закључила је  седница 
протестаната, да што пре набави 
учитеља, на коју цељ чланови 
општине обрекоше дати новчане 
помоћи, но тај закључан није за онда 
изведен.

У историји развитка те црквене 
општине нарочито је  знаменита год. 
1858. Тада је она добила од вароши 
ради градње цркве и школе, два 
још неупотребљена кућишта на 
марвеној пијаци, за гробље  добила 
је 3/4 ланца излаза северно од 
српско-православног гробља 9). 
Ново гробље осветио је 13 маја 1860. 
свештеник Хорват. На капији гробља 
написано је :”Пут ка господу” 10).

Највише обнова било је у тој 
периоди на пољу просветном. Ни 
у ком другом одсеку времена не 
показује историја Вршца сличне 
реформе.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (168)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Исто од 21.јула 1857.
2) “Werschetzre Gebirgsbote”год. 1860., број 26.
3)Исто, број 26
4) “Werschetzre Gebirgsbote”год. 1860., број 26.
5)Записник седнице од 30. новембра 1857.
6)Исто од 21. фебруара 1854.

7)Исто од 8. јула 1853.
8)Записник седнице од 2. маја 1856.
9) Исто од 15. октобра 1858. -Штатхалтерија је потврдила 20. јуна 1859., 
број 10.090- Записник са  седнице од 28. септембра 1859.
10) “Werschetzre Gebirgsbote”год. 1860., број 21.

XX ОДЕЉАК
1849-1861.

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
Политичко условљавање. - Вршац губи своја суседска и политичка права. - Ова задња поново се 

враћају вароши год. 1855. - Прорачунски одношаји. - Градња општинског дома. - Из живота конфесија. 
- Протестанти образују побочну општину. - О школи. - Обе народне школе постају  4 - разреднима.- На 

немачкој страни отвара се  побочна школа. - 1852. оснива се подреалка. - 1854. приправничка школа. - 
Уређење повторне наставе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 10,  БРОЈ 113, 24. ФЕБРУАР 1984.

ПЛАМЕН МИРА
О највећој спортској манифестацији која је код нас одржана, 

дуго ће се причати. Причаће се о: олимпијским победницима 
и трагичарима, о чувеним и славним гостима који су својим 
присуством увеличали Олимпијаду, о беспрекорној организацији, 
добродошлици и гостопримству свих Југословена који су тих дана 
били у Сарајеву. 

Остаће трајно забележено: да је Олимпијада у потпуности успела, 
да је организатор добио најласкавије и највеће оцене; уписана су 
имeна победника и побеђених; потврђено је да је Југославија земља 

демократских традиција; да се бори за мир и равноправност свих 
народа и земаља без обзира на друштвено уређење, величину, 
политичку и верску опредељеност.

Такође ће остати трајно записано да је Вршац 4. фебруара 
дочекао Олимпијску бакљу, да је неколико хиљада житеља 
Стеријиног гррада изашло и топло поздравило носиоце бакље.

Највећа част за сваког спортисту је учешће на Олимпијади. 
Међутим, част је носити бакљу а ту срећу од стотине младих Вршчана 
који се баве спортом имали су: тенисер Жељко Чича, рукометаш 
Небојша Шашарога, гимнастичар Миодраг Јосић, одбојкашице 
Славица Одаџић и Светлана Кљајић-Радуловић и стонотенисер 
Ненад Дебељак.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 10,  БРОЈ 114, 29. МАРТ 1984.

ПРОЛЕЋЕ У ЗНАКУ НАЈМЛАЂИХ
Од 9. до 12. маја у Вршцу ће се одржати Сусрет 

пионира Југославије у организацији Општинског савеза  
организација за социјалистичко васпитање и бригу о деци. 
Мада је до ове значајне манифестације  преостало још 
доста времена, март и април су по свему судећи у знаку 
најмлађих. Тако је од 6. до 16. марта у Дому омладине била 
приређена изложба „Жена-мајка-борац-радник“, на којој 
су били изложени радови деце  предшколског узраста 
и ученика 11 основних школа . На свечаном отварању 
говорио је и признања најмлађима уручио Љубиша 
Ненадов, председник ОК ССРНВ у Вршцу. Шести март ће 
остати забележен и по првом јавном наступу дечијег хора 
Дома омладине (на слици) под управом Олге Шинковић. 
Вршачки колибри, како их (радно) називају, учествоваће 
на предстојећој општинској смотри хорова коју организује 
Културно -просветна заједница. 

Почетком ове недеље како смо сазнали од Александра 
Гуге, секретара Савеза  организација за социјалистичко 
васпитање и бригу о деци, било је организовано и 
литерарно посело ученика основних школа који су на тему 
„Жена-мајка-борац-радник“написали више од 200 радова. 
Иначе, у априлу ће бити приређено више изложби дечијег 
ликовног стваралаштва (посебно се издваја тема „Тито-
градитељ мостова међу људима“),а међуорганизаторима 
појавиће се и Народни музеј из Вршца. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Вршац ће током петка, суботе и недеље бити 
центар војвођанске одбојке јер се у Центру 
Миленијум одржава квалификациони турнир 
за пласман у Другу лигу Србије на којем ће се 
састати прваци све четири групе Војвођанске 
лиге. Учесници су Банат из Вршца, Багљаш 023 
из Зрењанина, Апатин и Стар из Новог Сада. 
Тренер Баната Никола Савин истиче да је у 
екипи одлично расположење и да се очекују 
врло неизвесни мечеви.

- Екипе са којима се састајемо су из градова 
у којима се игра добра одбојка, Нови Сад, 
Апатин и Зрењанин. Све екипе имају искуства 

у квалификацијама осим Зрењанинки које су 
први пут на завршном турниру. Сигурно је да 
су сви максимално мотовисани, што се тише 
Баната, могу да кажем да су девојке здраве и 
максимално психолошки спремне за борбу до 
задњег атома снаге. Сигуран сам да уз предност 
домаћег терена и нарочито уз подршку наше 
сјајне публике можемо до једног од прва два 
места која воде у Другу лигу. Протвнике не 
познајем у тој мери да бих могао да дам неку 
прогнозу, сви су подједнаке снаге, одлучиће 
детаљи, биће то празник за љубитеље одбојке, 
рекао је тренер Савин.

ВРШАЦ ДОМАЋИН КВАЛИФИКАЦИОНОГ ТУРНИРА ЗА ПЛАСМАН У ДРУГУ ЛИГУ

ВРШЧАНКЕ ЦИЉАЈУ ВИШИ РАНГ

Љубовија, Спортска сала Гимназије, 
судије: Смиљанић, Пешут

ЉУБОВИЈА: Петричић 10, Јањић 
22, Жујевић 4, Перић 19, Крстић, 
Михајловић 4, Каретић, Радојичић 
3, Николић, Петровић, Полић, 
Васиљевић.

ВРШАЦ: Керкез 14, Ратковић 
12, Веригић, Бешић 6, Тодоровић 
8, Лазаревић 1, Половина, Томић, 
Стјепановић, Цера.

У једној од најтежих сезона у новијој 
историји вршачке женске кошарке, 
упркос поразу у последњем колу у 
Љубовији, кошаркашице Вршца успеле 
су да сачувају друголигашки опстанак. На 
крају је одлучивао кош количник јер су се 
у кругу са идентичним скором, 3 победе 
и 13 пораза, нашле три екипе, Вршац, 
београдски Раднички и Карабурма. 
Најслабији кош количник у том кругу 
имала је Карабурма. Тренер Мирослав 
Кањевац оцењује да је ова сезона била 
изуетно велико искушење за млад 
вршачки тим, али да је остварен циљ.

- Превасходни циљ био је изборити 
опстанак и стабилизовати клуб. Младе 

играчице су добиле шансу, неке су је 
искористиле у већој, неке у мањој мери, 
али реално, имали смо проблема због 
нетренирања. Можда би остварили и 
бољи пласман да смо могли да будемо 
у комплетном саставу на тренинзима, 
међутим на прсте једне руке се 
могу набројати тренинзи где сам на 

располагању имао десет играчица и 
да сам могао да урадим тренинг пет на 
пет. Остаје нам да урадимо анализу и да 
заједно са управом клуба видимо шта 
је потребно урадити да Вршац вратимо 
у ранг такмичења и на место које му 
припада, закључио је Кањевац.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ЗАВРШИЛЕ СЕЗОНУ ПОРАЗОМ У ЉУБОВИЈИ

ОПСТАНАК У ПОСЛЕДЊЕМ МИНУТУ
ЉУБОВИЈА - ВРШАЦ 70:41 (22:9, 10:16, 25:8, 13:8)

КО Ш А Р К А

РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА 
КВАЛИФИКАЦИОНОГ ТУРНИРА

ПЕТАК 12.4.
18 Стар - Апатин
20 Банат - Багљаш 023

СУБОТА 13. 4.
18 Багљаш - Апатин
20 Стар - Банат

НЕДЕЉА 15. 4.
14 Банат - Апатин
16 Багљаш - Стар

ОД Б О Ј К А

Хала ЈКП “Темерин”, судије: 
Савић (Каћ), Кнежевић 
(Петроварадин), седмерци: 
Младост ТСК (0), Младост 
(Вршац) (6/5), искључења: 
Млаост ТСК 16 минута, 
Младост (Вршац) 8 минута.

МЛАДОСТ ТСК: Мандић, 
Радић 1, Богојевић 6, 
Миличевић 7, Родић 1, 
Гаковић 4, Ивановић 4, 

Карлаш, Планчак, Двизац 
6, Љубисављевић, Павлов, 
Стојичић, Ждрња, Грујичић, 
Марјановић 5.

МЛАДОСТ ВШ: 
Константинов 1, Шојић 4, 
Бегенишић 3, Милекић, Радак, 
Шпан, Дудић 6, Барбулов, 
Јоловић 3, Ђурђевић, Живан.

Ослабљени Вршчани нису 
у Темерину, где је Младост 

ТСК била домаћин, успели да 
избегну убедљив пораз, али 
сада све снаге усмеравају ка 
утакмици наредног кола у 
којој дочекују Раднички из 
Шида. Против Јарачана, који 
заузимају позицију у горњем 
делу табеле, изабраници 
тренера Бориса Каракаша 
нису гајили превелике 
амбиције и читава прича 

практично је завршена после 
двадесетак минута када је 
домаћин стекао 10 голова 
разлике (15:5). У другом 
полувремену Вршчани су 
пружили нешто јачи отпор, 
али недовољно да се поправи 
општи утисак. У недељу од 
19:30 часова у Миленијуму 
Вршчани ће дочекати Шиђане 
и покушати да им у директном 
обрачуну препусте улогу 
фењераша. Недеља ће у 
Центру Миленијум бити дан 
рукомета, од 9 до 12 часова 
играће кадети у оквиру 
кадетске лиге Војводине.

РУ КО М Е Т

После узбудљивих и занимљивих борби 
и заиста дугачког и напорног турнира 
одлучен је коначан пласман првенства 
Вршца и шаховског клуба „Бора Костић“ 
Вршац.

Победник је сасвим заслужено после 
изванредно одиграног другог круга турнира 
у ком је направио фантастичних 8 поена 
(седам победа и два ремија) из 9 партија 
мк Ранков Петар. У првом кругу турнира он 
је постигао 50% поена што није указивало 
да је на путу ка својој првој победи на 
првенстивима Вршца, али је изванредним 
резултатом у другом кругу постигао победу 
на овом турниру.  Друго место припало је 
мк Петровић Лазару који је после изузетно 

слабог старта када је из првих шест кола 
забележио чак пет пораза а само једну 
победу, слично као и мк Ранков у другом 
кругу направио фантастичан резултат од 7 
поена (шест победа и два ремија уз један 
пораз)  и тако се у последњих неколико 
кола пробио до друге позиције и сребрне 
медаље.

На трећем месту се на крају такмичења 
нашао мк Чедомир Узелац и тако освојио 
бронзану медаљу.  

Коначан пласман: 1. Ранков 12,5, 2. 
Петровић 11, 3 Узелац 10, 4. Сава Зорић 
10, 5. Митрованов 9,5, 6. Стева Зорић 9, 7. 
Ђорђев 8, 8. Јовановић 7,5, 9. Ивковић 6,5, 
10. Војна 6.

ПЕТАР РАНКОВ СЕНИОРСКИ ПРВАК ВРШЦА
Ш А Х

УБЕДЉИВ ПОРАЗ ВРШЧАНА У 16. КОЛУ ПРВЕ ЛИГЕ СЕВЕР

ШИРОК ЈАРАК ЗА ВРШАЧКУ МЛАДОСТ
МЛАДОСТ ТСК (Б. ЈАРАК) - МЛАДОСТ (ВРШАЦ) 34:19 (21:8)

КОШАРКА, ДРУГА ЖЛС 16. КОЛО

Љубовија - Вршац д.о.о.  70 : 41
Србобран - Дуга   54 : 57
Раднички 2016 - Пролетер   73 : 68
Раднички (Бг) - Раднички (Кг) 61 : 85
У овом колу слободан је тим: Карабурма  

1.Раднички (Кг) 16 12 4 28
2.Пролетер 023 16 11 5 27
3.Раднички 2016 16 11 5 27
4.Љубовија 16 11 5 27
5.Србобран 16 9 7 25
6.Дуга  16 9 7 25
7. Раднички (Бг) 16 3 13 19
8. Вршац д.о.о. 16 3 13 19
9. Карабурма 16 3 13 19

ОДБОЈКА ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА “ЈУГ”  
14. КОЛО

Херцеговина - КИ 0230 3 : 0
Банат - Кикинда  3 : 0
Вршац – Пролетер 3 : 1
Крајишник – Житиште 3 : 0

1.Банат   14  13  1  38
2.Кикинда  14  11  3  33
3.Пролетер  14  10  4  27
4.Херцеговина  14  6  8  19
5.КИ 0230  14  5  9  18
6.Вршац   14  5  9  16
7.Крајишник  14  3  11   9
8.Житиште  14  3  11   8

РУКОМЕТ ПРВА ЛИГА СЕВЕР 16. КОЛО

Јабука - Раднички 1958  29 : 13
Младост ТСК -  Младост  34 : 19
Б. Карловац - Сивац 69  26 : 34
Долово - Херцеговина  21 : 17
Инђија - Ц. звезда   33 : 27
Н. Пазова 1957 - Апатин  22 : 17

1.Сивац 69 16   16 0 0 32
2.Јабука  16   14 0 2 28
3.Инђија  16     9 2 5 20
4.Млад. ТСК 16     9 1 6 19
5.Апатин 16     8 0 8 16
6.Херцеговина 16     7 1 8 15
7.Н. Пазова  16     7 1 8 15
8.Б. Карловац 16     7 0 9 14
9.Долово 16     6 1 9 13
10.Ц. звезда 16     4 1 11  9
11. Раднички  16     3 0 13  6
12.Младост 16     2 1 13  5

Остварен циљ у најтежој сезони: ЖКК Вршац
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ДАРКО БАЛОГ РЕШИО ДЕРБИ
ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) –ПОТПОРАЊ 3:1 (1:0)

Влајковац, гледалаца 200, судија: Марко Наумовић 
(Панчево) 6,5, стрелци: Балог у 32. и 53, Лазин (аутогол) у 88. 
минуту за Јединство, Јовановић у 57. минуту из једанаестерца 
за Потпорањ, жути картони: Москић (Јединство), Ранић 
(Потпорањ)

ЈЕДИНСТВО: Илкић 7, С. Попов 7, Москић 7, Балог 8, 
Ђурђевић 7, Богдановић 7,5, Калин 8, Моторов 7,5, Рошуљ 7,5, 
Бирђан 7, Живанов 7.

ПОТПОРАЊ: Богош 7,5, Секулић 6,5, Прошевски 6,5, 
Јанковић 7, Попов 7 (од 46. Јоксимовић 6,5), Јовановић 7,5, 
Станојловић 6,5, Лазин 6,5, Ћулибрк 6,5 (од 46. Ранић 6,5), 
Бранков 6,5, Петровић 6,5 (од 58. Јованов 6,5).

У квалитетном кошијском дербију Влајковчани су освојили 
важне бодове у борби за врх табеле а јунак утакмице био је 
Дарко Балог. Нападач Јединства мајсторски је извео слободне 
ударце у 32. и 53. минуту и постигао голове за памћење. 
Потпорањци су се резултатски вратили у 57. минуту после 
оправдано досуђеног пенала који је сигурно извео искусни 
Јовановић, али је дилема по питању победника решена је 
у финишу, када је после одличног продора и центаршута 
Богдановића, дефанзивац Потпорња Лазин несрећно лопту 
убацио у сопствену мрежу. Изабраници тренера Мише 
Бељина могли су и до убедљивије победе, али су Балог 
и Богдановић пропустили још четири изузетно повољне 
прилике.

ПОЛЕТ ИЗБИШТЕ- ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ (КАЧАРЕВО) 1:0(1:0) 
Судија Алекса Јевтић (Вршац), стрелац  Бану 41 минут.
ПОЛЕТ: Илић Љ., Јездимировић,  Илић С, Бану,  

Димитријевић, Бранков, Попов, Несторов., Бажановић
ЈЕДИНСТВО: Чучак, Ванилски, Момчиловић, Митковски, 

Симић, Пешовски И,Трајчевски, Окука,  Пешовски С, 
Златановић, Атанасов, Кљајић, (, (Туфегџић) , Балножан.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ)- ЈУГОСЛАВИЈА (ЈАБУКА) 2:0 (1:0)
Судија Томић Угљеша (Омољица), стрелац Гвозденов 32,73 

за Црвену звезду
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Станић, Стијачић, Јовановић 

(Мајсторовић), Чејић, Којић, Поморишац, Ратковић, Тадић, 
Гвозденов, Булаја (Бугаринов), Грбић Гуја.

ЈУГОСЛАВИЈА:Симијановић, Богдановски(Дуковски), 
Митковић, Дакић, Лалић, Анђеловић, Стојановски, 
Николовски, Колески, Смиљковић, Ненадић.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА  23.КОЛО

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

1.Кабел   22     17  2  3  53
2.Хајдук 1912  21     15  4  2  49
3.Омладинац  21     13  3  5  42
4.Братство 1946  22     12  5  5  41
5.Динамо 1945  22      9  7  6  34
6.Железничар  22      9  5  8  32
7.Раднички (ЗР)  22      7  10  5  31
8.Раднички (СМ)  22      7  7  8  28
9.Цемент  22      7  6  9  27
10.Бачка 1901  21      8  2  11  26
11.ОФК Вршац  22      7  4  11  25
12.Борац  21      7  3  11  24
13.Дунав  21      5  6  10  21
14.Младост  22      5  6  11  21
15.Црвена звезда  21      5  5  11  20
16.ЧСК Пивара  22      4  7  11  19
17.Раднички (НП)  22      4  4  14  16

ПФЛ ПАНЧЕВО 22. КОЛО

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

1.Борац (Ст)  21    16  1  4  49
2.Партизан (Г)  21    15  3  3  48
3.Партизан (У)  20    12  3  5  39
4.Раднички (Б)  20     11  5  4  38
5.Потпорањ  21     11  5  5  38
6.Јединство (В)  21     10  5  6  35
7.Стрела  20       9  5  6  32
8.Јединство Стевић 21    9  3  9  30
9.Спартак 1911  21       7  7  7  28
10.Слога (БНС)  21       8  1  12  25
11.Вултурул  21       6  5  10  23
12.Дунав  20       6  3  11  21
13.Југославија  20       6  3  11  21
14.Црвена звезда  21       6  2  13  20
15.Долина  21       5  4  12  19
16.Војводина (С)  21      4  4  13  16
17.Полет  21      5  1  15  16

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 16. КОЛО

Јаношик - Будућност (А)  1 : 3
Хајдучица - Ратар   1 : 0
Караш (К) - Виноградар  5 : 0
Слога (М) - Борац (ВГ)  1 : 1
Шевац - Борац (ВС)  2 : 1
Караш (Ј) - Добрица  2 : 1
Војводина (ЦЦ) - Партизан (К) 2 : 1

1.Хајдучица  16    12  2  2  38
2.Будућност (А)  16     12  1  3  37
3.Шевац   16      8  4  4  28
4.Ратар   16      7  5  4  26
5.Караш (Ј) (-1)  16      7  5  4  25
6.Борац (ВС)  16      7  3  6  24
7.Војводина (ЦЦ)  16      7  3  6  24
8.Караш (К)  16      6  4  6  22
9.Партизан (К)  16      7  1  8  22
10.Борац (ВГ) (-1)  16      5  3  8  17
11.Виноградар (-1) 16     4  3  9  14
12.Добрица  16      4  1  11  13
13.Јаношик  16      3  2  11  11
14.Слога (М)  16      1  7  8  10

СПОРТ

Судија Стефан Радић (Нови Сад), голове постигли: 
Лукач 8, Радак 9,29,33,  Радисављевић  13,28,39, 
Самарџија 30, Синђелић 31, Анђелковић 32 за Форум. 
Миленковић 25, Богдановић 30, Врачевић 35 за Пчињ.  

ФОРУМ:Богдановић, Радисављевић, Радак, 
Мандић, Анђелковић, Кикош, Богданов, Драгић, 
Лукач, Рашић, Самарџија, Драшкић, Деспотовић, 
Синђелић.

ПЧИЊА: Медић, Врачевић, Арђелан, Миленковић, 
Цветковић, Хусак, Петровић, Богдановић.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ПЛЕЈ ОФ ГРУПА 4. КОЛО

1.Тиса  4 4 0 0 12
2.Динамо 4 3 1 0 10
3.Л. Холанђанин4 2 0 2  6
4.Викинг 4 2 0 2  6
5.Пчиња 4 1 1 2  4
6.Форум 4 1 0 3  3
7.Апа Футсал 4 1 0 3  3
8.Нови Сад 4 1 0 3  3

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

Павлиш, стадион „Црвене звезде“, 
гледалаца 400, судија: Никола Џомбић 
(Стара Пазова) 7, стрелци: Тошић у 37. 
за ОФК Вршац, Караћ у 14. и Илић у 34. 
минуту за Кабел, жути картони: Којић (ОФК 
Вршац)

ОФК ВРШАЦ: Стјепановић 7, Којић 
7,5, Бељин 7, Велемиров 6,5, Чукић 7, 
Благојевић 6, Глувачевић 6 (од 71. Вујевић 
-), Ћирка 7 (Јанковић 6,5), Станков 7, 
Маричић 6, Тошић 7.

КАБЕЛ: Пилиповић 7, Остојић 6,5, 
Вучковић 6,5, Миљевић 7, Пантелић 
8, Лончар 6,5, Караћ 7,5, Илић 7,5 (од 
67. Џибрић -), Кнежевић 7, Клаић 6,5, 
Петровић 6,5.

Десетковани тим ОФК Вршца дочекао 
је у Павлишу првопласирани тим лиге и 
пружио снажан отпор великом фавориту. 
Новосађани су заслужено славили, али 
тренер Радован Радаковић и његови 
пулени немају за чим да жале. У тиму 
није било стандардних првотимаца: 
голмана Ђулчића, капитена Лазевског, 
најефикаснијег нападача Белића, Божића. 
Меч је обележио деби тројице младих 
нада, јуниора Луке Стјепановића и 
Јована Јанковића, као и кадета Матеје 
Ћирке. Била је то награда за читав 

омладински погон ОФК Вршца, за добре 
резултате које постижу у последњих 
месец . Новосађани су на овом мечу 
имали надахнутог Пантелића који је 
највише допринео квалитету игре гостију 
и од њега је младом голману Вршчана, 
Стјепановићу, претила највећа опасност. 
Управо је Пантелић креирао акцију за 
водећи погодак Кабела, сјано је продро 
по десном крилу, центрирао на ивицу 
петерца, Којић је главом избио лопту 

на ивицу шеснаестерца где сачекао је 
агилни Караћ и снајперски прецизно 
погодио леви угао. У 35. минуту гости су 
дуплирали предност после соло акције 
Илића, избио је сам пред Стјепановића и 
у стилу расног стрелца постигао ефектан 
погодак. Одговор Вршана уследио је само 
два минута касније. Био је то најлепши 
моменат на читавој утакмици, сјајну акцију 
читавог везног реда украсио је Тошић 
прецизним ударцем постигавши еврогол. 

ДОБАР ОТПОР ВРШЧАНА ЛИДЕРУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

КАБЕЛ ОПРАВДАО УЛОГУ ФАВОРИТА
ОФК ВРШАЦ – КАБЕЛ 1:2 (1:2)

ФУД БА Л

ПОБЕДА ФОРУМА У 4. КОЛУ ПЛЕЈ ОФ ГРУПЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ

ЧИСТА ДЕСЕТКА ВРШЧАНА
ФОРУМ -  ПЧИЊА (КАРАВУКОВО) 10:3 (3:0)

ФУ ТС А Л

Незадржив - Дарко Балог оставља иза себе дефанзивце Потпорња
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