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На основу члана 72. Статута Предшколске установе „ Чаролија“ Вршац, Ђуре Јакшића 3, расписује

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (11 ч ) И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 ч )
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
У радној 2019/2020. години, објекти у саставу ПУ „Чаролија“
Вршац, примају децу:
- у целодневни боравак у трајању од 11 часова:
јаслице за децу рођену од 01.11.2016. – 01.09.2018. године
обданиште за децу рођену од 01.03.2014. – 31.10.2016.
године
- у целодневни боравак у припремни предшколски
програм у трајању од 11 часова
- у припремни предшколски програм у трајању од 4 часа
за децу рођену у периоду од 01.03.2013. - 01.03.2014. године.
Захтев за упис у вртић подноси родитељ, односно старатељ
детета или лице које овласте.
Захтев за све вртиће ће се примати:
1. у објекту 1. ПУ„Чаролија“, Ђуре Јакшића 3, у соби за васпитаче
у времену од 08-12 часова или
2. Електронски преко е-Управе;
Конкурс за пријем деце траје од 06.05.- 17.05.2019. године.
Захтеви поднети после редовног конкурса (06.05.-17.05.2019.
године) биће разматрани у ревизији уписа.
Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија
коју је именовао директор ПУ “Чаролија“ Вршац.
Резултати Конкурса биће објављени на улазним вратима

објеката ПУ „Чаролија“ Вршац:
• За ППП 27.05.2019. године
• За целодневни боравак 03.06.2019. године
Рок за жалбу је 15 дана од дана објављивања списка примљене
деце.
Датуми за потписивање уговора објавиће се заједно са
резултатима конкурса.
Уговор потписује родитељ или старатељ уз подношење
личне карте на увид и уверења о здравственом прегледу детета
и уверења надлежног Дома здравља о уредној вакцинацији
детета.
Комисија ће радити на основу Правилника о ближим условима
за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу
(„Службени гласник РС“ бр. 44/11) на основу члана 97. став
8. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр.72/09, 52/11 и 55/13), Закона о предшколском
васпитању и образовању („ Сл.гласник РС“, бр.18/10), додатним
критеријумима прописаним Статутом ПУ “Чаролија“ Вршац уз
сагласност Оснивача.
ДИРЕКТОР
ДАНГУБИЋ ЕМИЛИА с.р

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ
ЗА 2019/2020. ГОДИНУ
ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО ИЗМИРИТИ СВЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА
ВРТИЋУ ЗАКЉУЧНО ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2019.
Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано
по основу приоритета или специфичности, документацију
коју сте прибавили код надлежних институција, непосредно
поднесите предшколској установи.
1.Документа којим се доказује статус детета/породице из
осетљивих група:
1.1 За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
-правноснажна судска пресуда на увид или решење о
самосталном вршењу родитељског права
-извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног
очинства
-извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља
-изјава два сведока, оверена код нотара, да родитељ врши
самостално родитељско право
1.2 За децу у хранитељским породицама или установама
социјалне заштите:
-решење Центра за социјални рад о смештају деце у
одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор
о хранитељству
1.3 За децу са сметњама у психофизичком развоју:
-потврда надлежне здравствене институције
1.4 За тешко оболелу децу:
-потврда изабраног педијатра
1.5 За кориснике новчане социјалне помоћи:
-решење Центра за социјални рад да је породица корисник
новчане социјалне помоћи
1.6 За децу тешко оболелих родитеља:
-Решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара
1.7 За остале осетљиве категорије:
-Решење, потврда или препорука центра за социјални рад да
је породица под одређеном врстом ризика
1.8 За лица на одслужењу казне:
-Потврда казнено-поправне установе о издржавању казне
Уколико подносилац захтева за упис детета у предшколску
установу није сагласан да запослени у предшколској установи
изврши увид у податке који су садржани у Матичној књизи

рођених и бази Централног регистра обавезног социјалног
осигурања по службеној дужности, потребно је да предшколској
установи непосредно поднесе следећу документацију:
1.Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси
захтев за упис, као и за сву децу у породици;
2.Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/
стараоца:
2.1За запослене:
-Потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу(приватне
и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси
захтев за упис
2.2За уметнике:
-Решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из
Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника
2.3За студента:
-Потврда о студирању(за текућу школску годину)
2.4За пољопривреднике:
-Уверење о оствареним приходима издато у општинској
филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО
2.5За родитеље запослене у иностранству:
-Потврда о запослењу коју је оверио судски тумач
2.6За пензионере:
-Решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО
3.Остало:
Уколико не припадате ни једној од наведених категорија,
потребно је да поднесете релевантну документацију којом
доказујете наведени статус. За детаљније информације можете
се обратити предшколској установи.
НАПОМЕНА:
За сву децу приликом потписивања уговора потребно је
доставити и УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ДОМА ЗДРАВЉА О УРЕДНОЈ
ВАКЦИНАЦИЈИ ДЕТЕТА.
За упис у ППП (целодневни и полудневни) обавезно приложити
и ДОКАЗ О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ДЕТЕТА при потписивању
уговора.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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едница Скупштине Града Вршца, тридесет
трећа по реду у овој години, окончана је
за 45 минута и на њој је скоро једногласно
усвојено свих 20 тачака дневног реда. Одборници
опозиционих странака (Демократска странка,
СПС, Доста је било - Саша Радуловић, Народне
странке и једна независна одборница) нису
присуствовали заседању.
Одборници су најпре одлучивали о
доношењу новог Пословника о раду Скупштине
Града Вршца. Одборник Милуцу Живков
предложио је да се та тачка не уврсти у дневни
ред, али његов предлог није прихваћен па је
Пословник усвојен. Потом су без расправе
усвојени предлози Одлука о отуђењу
непокретности из јавне својине Града Вршца и
то: Пословног простора на Тргу Андрије Лукића
број 22, катастарска парцела број 3348, пословни
простор на Тргу Светог Теодора Вршачког број
42, катастарска парцела број 402/1 и осталог
грађевинског земљишта на катастарској
парцели број 402/3. Донета је и Одлука да се
непосредном погодбом отуђи непокретност у
својини Града Вршца у Гудурици, у Нушићевој 2
на катастарској парцели број 169, као и Одлуке
о прибављању у јавну својину Града Вршца
непосредном погодбом пословног простора
у Стеријиној 60, у приземљу пословне зграде и
сувласничког дела непокретности стана у улици
Иве Милутиновића бр. 54. Такође, усвојена
је Одлука о покретању поступка отуђења
дела непокретности - станова у улици Хероја
Пинкија 34 и донета Одлука о установљавању
права службености у корист Града Вршца на
непокретности у приватној својини физичког
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ОДРЖАНА 33. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА БЕЗ ПРИСУСТВА ОПОЗИЦИОНИХ ОДБОРНИКА

ОДЛУКЕ УСВОЈЕНЕ УГЛАВНОМ ЈЕДНОГЛАСНО
лица на катастарској парцели број 28062 КО
Вршац.
Потом су изгласане Одлуке о утврђивању
назива улица, тргова и засеока по елаборату
уличног система у насељеним местима града
Вршца и о Етичком кодексу понашања
функционера локалне самоуправе. Усвојени
су без расправе редовни и годишњи
ликвидациони извештаји Јаних предузећа
“Вршац” и “Варош”, као и Одлуке о покретању
поступка јавно-приватног партнерства без
елемената концесије за путну инфраструктуру
и јавно осветљење. Члан Градског већа за
привреду Мирослав Ступар рекао је да ће
захваљујући усвајању ових Одлука Град
остварити значајну уштеду електричне
енергије на дугорчни период постављањем
штедљивих сијалица у уличној расвети на свим
деловима територије Града Вршца, а сем тога,
приватни партнер ће имати значајна улагања
на пољу инфраструктуре.
Затим је усвојено решење о одређивању
општих и посебних паркиралишта у Вршцу а
образложење је дао одборник Марко Рашић.
- Могу да кажем да смо један од најјефтинијих
градова у Србији када је у питању цена
паркирања и да овим Решењем добијамо ново
паркиралиште код зелене пијаце, наткривено,

за чије ће коришћење дневна паркинг карта
коштати 70 динара а месечна 500 динара. На тај
начин смо уважили примедбе грађана за једним
паркингом више у граду а уједно смо решили и
проблем станара у том делу града.

У наставку скупштинског заседања донета
су Решења којима се даје сагласност на
Одлуку о утврђивању висине оперативних
трошкова на Агрико пијаци, даје сагласност на
ценовник за коришћење општих и посебних
паркиралишта на територији Града Вршца и
даје сагласност на Ценовник за коришћење
пијачних објеката на робној пијаци у улици

ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

Николе Нешковића број 66. На крају је члан
Градског већа за екологију и заштиту животне
средине и председник Савета за саобраћај
Града Вршца, Милош Васић, поднео извештај
о стању безбедности саобраћаја на подручју
Града Вршца и рекао да је у 2014. години на
територији Града Вршца регистровано 160
саобраћајних незгода а да их је у 2018. било 108.
- То говори да се одговарајућим радом свих
значајних носиоца активности у безбедности
саобраћаја може утицати на смањење незгода.
Највећи број саобраћајних несрећа десио се у
граду, на најфреквентнијим раскрсницама и у
најпрометнијим улицама, укупно 58. Значајан
број незгода десио се ван насељеног места,
на државним путевима, укупно 12. Последица
такве статистике је 71 страдали учесник у
саобраћају у граду и 17 који су страдали на
државним путевима.
Васић је истакао, да без обзира што је број
саобраћајних несрећа у констатном паду, Савет
за саобраћај није задовољан постигнутим.
- Наш циљ је да број саобраћајних незгода
сведемо на испод 50 и да не буде ниједан
погинули учесник у саобраћају. То је циљ
стратегије безбедности саобраћаја у Вршцу,
закључио је Васић.
Б. Јосимов
ПРИЗНАЊЕ ИСТАКНУТОМ ВРШЧАКОМ УМЕТНИКУ

ШАНСА ЗА 130 НЕЗАПОСЛЕНИХ СУХЕЦКОМ
ЗЛАТНА ЗНАЧКА

У среду је у сали Хотела Србија одржан
први Сајам запошљавања у овој години у
Вршцу, у организацији Националне службе за
запошљавање. На Сајму се представило више
од двадесет послодаваца, а прилику за ново
запослење могли су да потраже незапослени, али
и они заинтересовани за промену посла.
Према подацима НСЗ Филијале Вршац, на дан
31. марта 2019. године, на евиденцији НСЗ у Вршцу
било је 7.676 незапослених, од тога 3.734 жене и
3.942 мушкарца. На територији Града Вршца било

је 3.927 незапослених, 2.621 у општини Бела Црква
и 1.128 у општини Пландиште.
- Последњих година бележи се тенденција
опадања броја незапослених лица на евиденцији.
Ако посматрамо исти период прошле године,
сада имамо 1.307 лица мање на евиденцији, мада
је структура незапослених прилично неповољна.
Чак 47 одсто незапослених чине неквалификована
лица, а старосна структура је висока, па је 41
година просечна старост на евиденцији – каже
Наташа Вулић, директорка Националне службе за
запошљавање Филијала Вршац.
На Сајму се представило 26 послодаваца са
укупно исказаном потребом за запошљавањем
138 лица.
- Занимања која се тренутно траже су
технолози, фармацеути, дипломирани инжењер
пољопривреде, радници у производњи, кувари,
конобари, радници на сортирању пластике,
агенти осигурања, возачи таксија, магационери,
дипломирани правници... На Сајам смо позвали
незапослена лица са евиденције, тражених
занимања, али Сајам је отвореног типа, па су на
њему нову шансу могли да потраже и запослени

КУЛТУРНО ПРОСВЕТНЕ

ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ

заинтересовани за промену радног места –
истакла је Наташа Вулић.
На Сајму су, објашњавају у НСЗ, исказане
потребе за наредних шест месеци, па ће се ефекти
Сајма и пратити у наредних пола године. Подсећају
и да су у току јавни позиви, на основу којих се
послодавцима нуде и одређене субвенције за
запошљавање незапослених.
Т.С. .

Истакнути вршачки сликар, Томислав
Сухецки, овогодишњи је добитник Златне
значке, признања које додељује Културно
- просветна заједница Србије за укупан
допринос развоју културе у Србији.
Награда је Сухецком уручена у четвртак, 18.
априла тачно у подне, у Народном позоришту
Београду. Уручио му је председник Културно
- просветне заједнице Србије, књижевник
Милован Витезовић.
Иза Томислава Сухецког је 40 година
професионалног сликарског рада, а 45
година је прошло од његове прве изложбе
у Културном центру у Панчеву. Након ње,
Сухецки је одржао још 105 самосталних и 550
заједничких изложби.

ТОКОМ ВИКЕНДА ОДБОРНИЦИ СНС ИМАЛИ ДЕЖУРСТВО У ГРАДСКОЈ КУЋИ
Одборничка група Српске
напредне странке одржала је
конференцију за медије поводом
завршетка дежурства током викенда
када су даноноћно штитили зграду
Градске куће. Саопштење одборника
СНС прочитао је председник
Скупштине Града Вршца, Ненад
Барош, и преносимо га у целини.
-Поштовани
представници
медија, поштовани суграђани,
даме и господо, сведоци смо
вишемесечних
континуираних
и организованих окупљања и
покушаја
представника
дела
опозиције да кроз политику псовки,
увреда, претњи и насиља утичу на
изборну вољу грађана. Схвативши
да им недостаје оно најважније за
спровођење плана у дело, а то је
подршка грађана, најавили су упад
и заузимање најважнијих установа
и институција у земљи и нашем
граду у циљу насилног преузимања
власти. Ми, одборници Српске
напредне странке, окупили смо се
и даноноћно били у Скупштини
града Вршца како би смо
заштитили интегритет ове важне
установе, али и да би смо показали
представницима опозиције да их се
не плашимо и да ћемо увек бити ту
да заштитимо и сачувамо изборну

БАРОШ: ЗАШТИТИЛИ СМО
ИНТЕГРИТЕТ ВАЖНЕ УСТАНОВЕ

вољу грађана када год пробају да
насилним путем промене власт.
Уколико представници опозиције
сматрају да политика насиља,
махање моторним тестерама,
вешалима, да политика разбијања
градова и онога што је Српска
напредна странка урадила у
предходном периоду може да им

помогне у остваривању тог циља,
ми немамо ништа против. Ми ћемо
се борити за пристојну и нормалну
Србију, за наш град и суграђане
који и сами неће дозволити да
се врате у прошлост већ ће увек
подржати политику започетих
економских реформи, политику
напретка и просперитета. На крају,

позвао бих све суграђане да у
петак, 19. априла, идемо заједно у
Београд, на велики скуп подршке
политици председника Александра
Вучића, да покажемо како изгледа
нормална и пристојна Србија, каже
се у саопштењу одборника Српске
напредне странке у Скупштини
Града Вршца.

Слике једног од најпознатијих вршачких
сликара излагане су у Културном центру
Вршац, Народном музеју Вршац (три пута), у
Музеју Војводине, у Немачкој, у Бад Хомбургу,
у Српском културном центру у Паризу, у
Кошицама, Михаловцима и Братислави у
Словачкој, Грчкој, Америци. Добитник је
17 награда и признања, бави се писањем
прилога
за изложбе и предговора за каталоге,
објавио је преко 30 стручних радова у области
ликовне педагогије. Томислав Сухецки иза
себе има и 30 година рада у просвети. У
пензији је и води школу цртања за најмлађе у
простору Савеза бораца Вршац.

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”

Б.Ј.
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ЈКП “2. ОКТОБАР” РАДИ НА ОБНАВЉАЊУ МОБИЛИЈАРА УПРКОС ШТЕТОЧИНСКОМ И ВАНДАЛСКОМ ПОНАШАЊУ НЕОДГОВОРНИХ ПОЈЕДИНАЦА

УСКОРО ЛЕПШЕ ЛИЦЕ ГРАДСКОГ ПАРКА

Градски парк у Вршцу опет се нашао на мети
хулигана. У протеклих неколико дана срушена
је ограда око парка, а велики део мобилијара је
поломљен и премештен на другу локацију.
Запослени у Служби грађевинске оперативе
ЈКП “2. октобар” раде на санацији штете. Тренутно
је у току постављање нове ограде и ојачавање
зида око парка. Мобилијар, као и остали
садржаји у парку биће обновљени. Радници ЈКП
“2. октобар” апелују на све суграђане да заједно
чувамо наш парк.
Како би се стало на пут вандализму ускоро ће

у Градском парку бити постављен видео надзор.
О томе је говорио Александар Јевремовић,
руководилац Службе грађевинске оперативе.
- ЈКП “2. октобар” сваке године, нарочито
у пролећном периоду, ради на обнављању
како мобилијара тако и на постављању нових
цвећњака, садница, ради на чишћењу парка и
одржавању фонтана. Примећено је да се највећи
облик вандализма дешава баш у парку и у
Балканској улици која пролази поред Градског
парка. Ту долази до уништења новог постављеног
мобилијара, ломљења клупа у Балканској улици
чак и до премештања са једне локације на другу.
Праве се велике штете на фонтани које се у
току године нон стоп поправљају. Такође и на
самој огради Градског парка, која је релативно
стара, зидови и делови зида већ недостају,
ограда је искривљена због старости а један
од примера је од пре пар дана када је дошло
до рушења саме ограде од стране непознатих
починилаца. “2. октобар” је у свом плану за 2019.

годину предвидео још квалитетније уређење
Градског парка, један од приоритета је и сама
ограда. Радимо на томе да она буде уједначена
и у каснијој фази да се уради њено чишћење и
фарбање. Такође и сам зид ограде који је урађен
у камену испуниће се са фугним цементним
малтером што такође визуелно даје лепши
изглед, али и повећава трајност самог објекта.
У плану за ову годину имамо побољшање трим
стазе, изградњу још неких стаза у каменој коцки
што је предвиђено пројектом који поседујемо за
уређење свих градских стаза. Ако буде услова
урадиће се и ново игралиште на локацији која
постоји и које је у више наврата уништавано од
стране вандала или несавесних грађана.
Апелујемо на наше суграђане и све посетиоце
Градског парка да се у њему понашају по
правилима која су прописана, да не уништавају
мобилијар, цвећњаке , зеленило и сав садржај
који се ту налази. Ми ћемо као друштвано
одговорно предузеће радити на томе да што

више сређујемо и уређујемо градски парк да би
се наши суграђани и сви посетиоци који овде
долазе осећали пријатно и у њему проводили
лепо време, закључио је Јевремовић.

разгради за разлику од других материјала који
загађују околину и којима треба од стотину до
милион година да се разграде.
Нинковић истиче да свако ко има амбалажног
отпада може да га донесе на депонију односно
предузеће Агроком које откупљује тај отпад

по цени од 2 динара по килограму. Од тегли до
стаклених флаша. Равно и ломљено стакло за
сада не долази у обзир.
Вршчани још једном учествовали у
Рециклажном дану
Драган Нинковић

ЈКП “2. ОКТОБАР” ОРГАНИЗОВАЛО САКУПЉАЊЕ СТАКЛЕНЕ АМБАЛАЖЕ

ЈОШ ЈЕДАН РЕЦИКЛАЖНИ ДАН
Грађани Вршца у великом броју су се одазвали
позиву вршачког ЈКП “2. октобар” да учествују у
Рециклажном дану и да се ослободе непотребне
стаклене амбалаже. На тај начин допринели су
уређењу споствених тавана, подрума, остава,
дворишта, али и добили поклоне које су им
припремили вршачки комуналци, цегере који
више него успешно замењују пластичне кесе.
Драган Нинковић, извршни директор за
комуналне послове ЈКП “2. октобар”, задовољан
је и одзивом суграђана и организацијом.
- Рециклажни дан у априлу, месецу чистоће,
који спроводимо већ дужи период само је
једна од активности којом покушавамо да
анимирамо што већи број грађана а све у циљу

повећања свести заштите животне средине и
очувања околине. То нам је основни мотив свих
акција које спроводимо током Месеца чистоће.
Желимо не само да едукујемо грађане, већ да
још више укључимо у акције које спроводимо,
да укажемо колико је битна рециклажа, колко је
битно да нешто ураде заједно са нама. Сматрам
да када понесу неко знање и учествују заједно
са нама у решавању неког проблема, учиниће
све да такве проблеме убудуће спречавају. За
стакло је битно да га сакупљамо јер је сјајан
материјал за рециклажу, може небројено пута
рециклирати и не губи своја својства. То је један
добар ресурс и тако треба да се односимо према
њему. Његова негативна страна је да се никад не
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На основу чл.19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентичнотумачење),Решења
Комисије за контролу државне помоћиброј 401-00-00059/2019-01 02.04.2019. године, чланова 87 и95-97. Уредбе о правилима за доделу државне
помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 2. Одлуке Градског већа Града Вршца о расписивању
конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања број Број: 011-27/2019-III-01 од
10.04.2019. годинеи Одлуке о буџету Града Вршцаза 2019. годину („Службени лист Града Вршца”, бр. 15/2018 и 3/2019)

ГРАД ВРШАЦ

Градска управа Града Вршца – Кабинет Градоначелника

расписује

КОНКУРС

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисањана
територији Града Вршца у 2019.години
I
НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

III
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

V
ДОКУМЕНТАЦИЈA

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње
медијских садржаја из области јавног информисања који
доприносе истинитом, непристрасном, правовременом
и потпуном информисању свих грађана Вршца; подизању
квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника
других мањинских група; заштити и развоју људских
права и демократије;унапређивању правне и социјалне
државе;слободном развоју личности и заштити деце иразвоју
културног и уметничког стваралаштва;развоју образовања,
укључујући и медијску писменост као део образовног система;
развоју науке, спорта и физичке културе;заштити животне
средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског
професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе
задовољавању потреба грађана Вршца за информацијама и
садржајима из свих области живота, без дискриминације.
Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из
области jавног информисања на територији града Вршцау 2019.
години,износе 20.000.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту
износи10.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је
12.000.000,00 динара.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије
и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање
највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују
путем штампаних медија, на радију и интернет порталима,
средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97Уредбе
о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник
РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14), односно по
правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis
државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за
суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти
пријављени на конкурс су:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна
да оствари јавни интерес у области јавног информисања:
1.1.Значај пројекта са становишта:
- остваривања јавног интереса у области јавног
информисања;
- остваривање намене конкурса;
- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама
и приоритетима циљних група;
- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних
група;
- заступљености иновативног елемента у пројекту и
новинарско истраживачког приступа.
1.2. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне
групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају прећење
реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживости пројекта
(позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча
подршка).
1.3. Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких способности
предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача
пројекта, које одговарају предложеним циљевима и
активностима пројекта.
1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује
усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ
и пројектне активности.

Учесник конкурса је обавезан да достави:
1.Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на
конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта Града
Вршцаwww.vrsac.rs:
- Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
- Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

II
ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурсу може учествовати:
1.издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медијау
Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски
садржај емитује/дистрибуира на територији града Вршца;
2.правно лице, односно предузетник који се бави
производњом медијских садржаја и који приложи доказ
да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован
путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се
на територији града Вршца.
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се
финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су
у претходном периоду добила средстванамењена
пројектном суфинансирању, а нису у уговором
предвиђеном року и у прописаној форми поднела
наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта,
као и лица за која се утврди да су средства ненаменски
трошилa.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним
проjектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с
једним пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса који је у текућој календарској
години већ користио средства намењена пројектном
суфинансирањуу области јавног информисања на
републичком, покрајинском или локалном нивоу, може
учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта
само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства
која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта
за суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја за штампане медије, радио, интернет медије
и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта
за суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја за телевизију.

2. Мера пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима:
1.да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране
државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације
у последњих годину дана, због кршења професионалних и
етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од
Регулаторног тела за електронске медије, за електронске
медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
2.доказ о томе да су након изрицања казни или мера
предузете активности које гарантују да се сличан случај неће
поновити.
Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:
1.да је пројекат од посебног значаја за информисање
становништва на територији града Вршца;
2.мера у којој пројекат доприноси очувању српског
националног и културног идентитета и jезика;
3.актуелност теме и доступност већем броју корисника;
4.мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности
особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
5.мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу
положаjа и равноправности одређених друштвених група:
малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених
друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
6.мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске
писмености и родне равноправности.

IV
РОКОВИ
Пријаве на конкурсподносе се у року од 20 дана од дана
обjављивања Конкурса у дневном листу„Дневник“: од 18.04.2019.
године, закључно са 08.05.2019.године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од
90 дана од дана закључења конкурса.

2.Копије следећих докумената у једном примерку:
- Потврда Народне банке Републике Србије да нема
евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема
блокиран рачун);
- Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у
Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу
са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће
узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у
Агенцији за привредне регистре);
- Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од
Регулаторног тела за електронске медије;
- Оверена изjава/сагласностмедија(или више њих)да ће
програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију
(обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве
производњом медијских садржаја и који су регистровани за
продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је
учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале
вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној
години и у претходне две фискалне године, односно државна
помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане
медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је
учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у
текућој фискалној години и по ком основу, за производњу
медијских садржаја за телевизију;
- Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер,
примерак новина, џингл и сл).

VI
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована
најмање три године пре датума расписивања конкурса да
предложе чланове конкурсне комисије.
Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о
регистрацији удружења у Регистру удружења.
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за
учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове
комисије,Граду Вршцу, Градској управи Града Вршца, у
канцеларију 110. Уз предлог за члана комисије потребно је
доставити и кратке биографије.
Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20
дана од дана објављивања Конкурса у одабраном дневном листу.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити
обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против
корупције.

VII
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту Града
Вршца, www.vrsac.rs, где су видљиви и доступни све време
трајања конкурса.
Пријаве пројеката слати на адресу: Градска управа Града
Вршца, ул. Трг победе 1, 26300 Вршац, канцеларија бр.110, са
назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње
медијских садржаја из области jавног информисања на
територији града Вршца у 2019.години”.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном
обрасцу,неће бити разматране.
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу,
биће обjављено на интернет страници Града Вршцаwww.vrsac.rs,
и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Додатне информациjе се могу добити радним данима од 11
до 13 часова на телефон: 013/800-555.
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ИНТЕРВЈУ

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 19. април 2019.

МИЛАН КОРАЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА У ПЕНЗИЈИ, ВЛАСНИК ЈЕДНЕ ОД ПРВИХ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА У ВРШЦУ:

НЕКАДА СУ И СИТНИЦЕ ДОВОЉНЕ
М
ДА СЕ ЧОВЕК
ЛЕПО ОСЕЋА!

илан Кораћ је дипломирао на Економском
факултету у Београду, а потом је радни век
провео у родном граду. Био је запослен у општинском
Секретаријату за привреду, два мандата
директор Хотела Србија, а онда се отиснуо у
приватно предузетништво. Отворио је једну од
првих маркетиншких агенција у Вршцу. Аутор је
прве илустроване Монографије Вршца, као и књига
о нашем граду, знаменитим Вршчанима, серијала
разгледница, сувенира који су и данас актуелни.
Како изгледа Ваша животна
прича? Какве успомене носите из
детињства, младости, студентских
дана?
- Детињство памтим по дедама
и бабама код којих сам проводио
распусте. Сви су они дошли из Лике.
Деде су ми били солунци и по том су
основу добили земљу у Војводини.
Породице су онда биле јако бројне.
Са очеве стране, деда је имао осморо
деце, а с мамине четворо. Мајка
Милица Кораћ, рођена Пантелић, и
отац Бранко Кораћ били су учесници
2. Светског рата на партизанској
страни. Иза тог рата су дошли у
Вршац. Мати ми је из Банатског
Вишњићева, а отац из Криве Баре,
сада Марковићево. Имам рођеног
брата Илију. Распусте смо проводили
на селу код родбине. Сећам се да
се ишло пешице од железничке
станице, и до једног и до другог села,
удаљеност је била око 7 километара.
Занимљиво да смо онда ишли чешће
до села него касније кад је било
аутобуса, до центра села. Било је
пуно родбине, пуно деце, играли смо
се, уживали…
Релативно рано смо почели, брат
и ја, да део распуста проводимо и на
мору и то у Опатији, где нам је било
дивно. Тамо смо ишли сваке године,
пре свега захваљујући тетки која је
тамо имала велику кућу. То је трајало
све до овог задњег несрећног рата.
Правило је било, бар за мене: путуј
где год хоћеш, али у Опатији сваке
године проведи бар две недеље.
Пуно сам волео да путујем и рано сам

почео да то чиним.
Видео сам много земаља, упознао
много људи. И сада у овим годинама
та љубав према путовањима није
престала.
Кад смо већ били момци,
гимназијалци, брат Илија и ја смо

тениских терена када се градила
Болница, да се изграде прави терени.
То су после преузели људи који су
имали више утицаја, јер ми смо били
млади, студенти, и тако су изграђени
садашњи тениски терени код
коњичког стадиона.
Где сте стицали образовање?
- Прва 4 разреда основне школе
завршио сам у „Јован Стерија
Поповић“, на месту где је сада
Дом ученика. Пошто ту није било
енглеског језика, пребацио сам се у
„Олга Петров Радишић“, која је била
где је сад Конкордија. После тога

имали прву приватну дискотеку у
граду. Отворили смо је у нашој кући.
Срушили смо преградни зид између
две просторије. Сваког викенда
правили смо журке, али није било за
јавност, скупљало се само друштво
из школе. Било нас је и по 30-так.
Слушале су се плоче, ондашњи
магнетофони тракаши.
А, кад смо већ били студенти,
заинтересовали смо се за тенис.
Први су почели да га играју
Градимир Ружић и Илија Кораћ, да
би им се придружили Бранислав
Гузина и ја. Играло се у дворишту
некадашње школе „Јован Стерија
Поповић“, садашњи Дом ученика.
При Завичајном клубу студената у
Дому омладине, оснивамо Тениску
секцију. Играло се на земљаном
терену, уместо мреже затезали
смо штрик за веш, скинут смо од
моје маме, неки зелени, пластични.
Морали смо да поливамо терен,
да се сакупи прашина, извлачили
смо линије са конзервама пуним
гипса, креча. Месној заједници „Паја
Јовановић“ претекло нешто пара, па
су нам дали да купимо праву мрежу
за тенис. Долазило је 30-40 људи,
почели су да се скупљају тениски
тренери, бивши прави играчи, учили
су нас како се игра. Онда се родила
идеја да се потраже средства од

уписујем вршачку Гимназију, зграда
је била на месту садашњег ШЦ
„Никола Тесла“.
После гимназије, интересовали су
ме економија и туризам, а двоумио
сам се и између економије и права.
Одлучио сам се за економију, смер
туризам, и уписао сам се на истуреном
одељењу загребачког свеучилишта у
Дубровнику. Отац ме је питао да ли
сам могао негде даље да се упишем,
а ја сам му одговорио да тога има или
у Дубровнику или у Швајцарској. Тако
да је био задовољан, јер Дубровник
је био ближи. Дубровник је био много
повољнији за студенте у сваком
смислу него Београд у оно време,
70 и неке. И јефтинији станови, и
положај студената...
Одлучио сам да, ипак, не завршим
факултет у неком истуреном
одељењу, а и друштво ме је повукло
да се вратим и будем ближе. Фалио
ми је и Вршац. Могу људи да
причају шта хоће, али чим оду негде
даље, занима их ко стоји испред
„бомбоњере“, ко се скупља код
Компаса... Тако сам се, после 1. године
студија, вратио у Београд и наставио
студије на Економском факултету.
Кад сам завршио факултет, онда је
дошла војска, а после и први посао.
Када је и где био тај први посао?
- Предавао сам економску

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

групу предмета у, ја то зовем
Економска школа, 1981. године.
Њен прави назив је Школа за
образовање кадрова у терцијарним
делатностима... има 3-4 реда. Ја сам
је скраћено звао Економска школа.
Предавао сам 8 предмета. Било нас је
тројица предавача и свако је имао по
8 предмета.
Покушао сам да се договоримо да
поделимо предмете, али није успело.
Кад се појавила шанса за стално
запослење, отишао сам у Белу Цркву у
Фабрику керамичких шпалт плочица
„25. мај“. Био је то леп посао, остао
сам 2 године. Онда сам се оженио и
вратио сам се у Вршац. Почео сам да
радим у Општини у Секретаријату за
привреду. Прво сам био референт
за туризам и угоститељство, а после
за индустрију. У оно време, ако је
човек хтео да напредује, увек се
тражила нека година радног стажа
на неком руководећем месту, а ја то
нисам могао да добијем у ондашњој
општини. Онда сам, после непуне
4 године, прешао у Хотел Србија.
Прво сам био помоћник директора, а
после директор скоро 2 мандата.
Да ли је Хотел тада био
друштвено предузеће?
- Да. Хотел је већ био сазидан.
Био је у склопу Угоститељскотуристичког друштвеног предузећа
Србија, а ово је пословало у склопу
СОУР Агропанонија. Имали смо 2
хотела - Србију и Хотел Брег и још
17 различитих локала, од ресторана:
Шаран, Кестенов хлад, Сима Рајачић
у Дворској, затим Ђердап где су се
спремали топли оброци за фирме. Он
је био можда једини профитабилан
објекат, дневно се спремало и по
3.500 оброка. Била је то велика
фирма. Кад сам ја постао директор,
имали смо 326 и по запослених. Онај
„и по“ је био на 4 сата радног времена.
Да ли је било туриста у то

време?
- Јесте. Био је то, углавном,
транзитни туризам, једна до две
ноћи, евентуално пословни људи
који су долазили на неку ноћ више.
Тек касније почиње да се ради нешто
више на ловном туризму, да се
доводе групе ловаца које су остајале
мало дуже. Просечан боравак вртео
се између 2 и 3 дана. Вршац није имао
много да понуди, није било обучених
водича, нису долазиле групе као сад.
Кад су наступила она чудна времена,
хиперинфлација, било је спасавај се
ко може. Некако сам поносан на то
да је УТДП Србија успела да опстане,
јер претила нам је иста судбина као
тадашњем Промету - трговинском
предузећу. Трговина и туризам су
слични, ми не стварамо, ми углавном

продајемо туђ производ. Осмислио
сам уговоре о заједничком улагању.
Свака радна јединица могла је
између себе да изабере особу која
ће да склопи уговор о заједничком
улагању где Србија, као угоститељско
предузеће, улаже средства за рад локал, опрему... а они само свој рад.
И у обавези су да плаћају одређени
проценат колико је потребно
за покриће трошкова службе
заједничких послова. Ја сам рачунао
да ако требујемо пиће од Вршачких
винограда (а морали смо да платимо
унапред) под претпоставком да
продамо све у једном дану, да нам
пословође предају пазар одмах
сутра ујутро, да паре легну на рачун,
да други дан поново наручимо пиће,
ми смо могли да купимо трећину. Да
не би људи трчали на улицу, куповали
марке, па их после продавали... То се
показало као врло добро, чак сам тај
модел представио на неком скупу у

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902
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Ковину. Био је то једини начин да се
опстане. Добро смо ми прегрмели
тај тежак период. Први пут те године
Србија је била позитивна, то ми је исто
било мило. После тога сам одлучио
да одем у приватне воде. Почело је
да ми смета самоуправљање. Рецимо
кад треба да се усвоји завршни
рачун, једва скупимо кворум, а већ
сутра треба да га предам, ако не
одмах казне. Сви су за, али нађе се
тамо неко, рецимо чистачица која је
уздржана. Зашто? Па, ништа она то
не разуме, није јој јасно... Нестручна
лица отежавала су и онемогућавала
рад. Била су то чудна времена, било
је и злоупотребе самоуправљања...
Власник сте једне од првих
маркетиншких агенција у Вршцу.
Како сте се одлучити за ту врсту
посла?
- Кад сам напустио Хотел Србију,
још увек нисам знао шта ћу да радим.
Нашао сам једног приватника да се
води да код њега радим, како не бих
имао прекид у радном односу. Ја сам
ту плаћао све трошкове доприноса.
Тада сам одлучио да отворим
маркетиншку агенцију Стела (Stella),
1995. Колико ја знам нико тада у
Вршцу није имао маркетиншку
агенцију, бар се није тако звала.
Имао сам ја идеја још раније. Сећам
се док сам радио у Србији, око сваке
Нове године сви су делили неке

роковнике, календаре, оловке..
Питао сам се зашто неко не направи
једну лепу монографију града
Вршца и то поклони. Направио сам
илустровану Монографију Вршца.
По мени, била је то прва права
монографија града. Намерно сам
гледао да се монографија са ценом
уклопи као један осредњи роковник.
Монографија
је
имала
неуобичајен формат - формат
лонгплеј плоче. Рађена је са
спиралом тако да је могла лепо да
лежи на столу. Изузетну важност
сам придавао фотографији, била је
у пуном колору. Све се то показало
као јако добро - продата је у преко
5.000 примерака. Као ни једна књига
о Вршцу, чак ни она по мени најбоља
и најважнија - Повесница града

Вршца од Феликса Милекера. Али,
треба разграничити - Монографија
није неко научно дело као што
је Повесница. Монографија је
прича о граду, испричана на један
популаран начин. Текст је радио
Влада Маринковић који јако пуно
зна о Вршцу, нешто сам писао и ја,
тако да смо обојица потписници.
Фотографија је била Владина у том
првом издању, иначе Монографија
је доживела 5 издања. Урађено
је и шесто, али у тврдом повезу и
другачијем формату. То је та која је

још увек у продаји. Монографија је
допуњавана из издања у издање,
посебно код економије и спорта, да
би била актуелна.
Да ли је било још производа
Ваше агенције?
- Кад сам хтео да направим
разгледнице, говорили су ми:“Немој!
Ко ће то да ти купи? Ко данас још пише
разгледнице?“. Међутим,направим
ја серију од 10.000 разгледница 10 мотива по 1.000 комада. То се
продало за мање од 6 месеци! Урадио
сам после још 5-6 серија.
- Влада Маринковић има
колекцију старих разгледница
Вршца. Досетим се да направим
серију подметача за чаше - с једне
стране Вршац пре сто година, с друге
како то изгледа данас. Било је једно
2- 3 издања,а после тога сам добијао
разгледнице од Градимира Ружића.
Мислим да он има већу колекцију
старих разгледница и од Музеја.
Чини ми се да се сад продаје седмо
издање, у сваком серијалу било је по
1.000 подметача.
Урадио сам и сет разгледница
као хармоника где има по 6 парова
- Вршац некад, Вршац сад. Али, то
се није показало тако добро као
подметачи.
- Посао који најдуже радим је
Пословни водич општине Вршац.
Излази сваке друге године, ове
године је 13. по реду. Ту су све
фирме и установе, систематизоване
на одређени начин, са подацима
које они хоће да дају. Идеја је била
да то буде популарно, да не буде
прескупо. Само објављивање је увек
било бесплатно, а ако фирма хоће
неку рекламу - то плаћа. Одзив је
био изванредан, тираж је био 1.000
комада. Углавном се све распрода.
Урадио сам 3 књиге. Све су истог
формата: Илустрована Монографија
Вршца, „Вршац, ту поред нас“ где има
мање текста, а више фотографија, и
„Знаменити Вршчани“. Гордана Лазић
Велован је урадила текст за књигу
„Вршац, ту поред нас“.
Урадио сам 5.867 фотографија,
одабрано је и објављено око 400.

ВРШАЧКА КУЛА
Књига је рађена по областима:
уметност на фасадама, капије,
кибицфенстери, сабирници олука...
Ову књигу сам посветио мојој
ћерки Јелени. Књига„Знаменити
Вршчани“ рађена је на предлог
Гордане Лазић Велован, 2009.
Приметио сам да доста људи не виде
лепе ствари око себе, да не зна ко је
личност чије име носи улица у којој
живе. Критеријум за одабир био је
да то буду опште познате личности,
али и личности које су добиле неко
признање на нивоу Југославије.
Планирам да урадим репринт
фотоводича кроз Вршац. Поред
српско- енглеске верзије, урадићу
српско- румунску. Јер, све је више
туриста из Румуније. Водич је рађен
у малом формату, тежиште је на
фотографији, уз мало текста.
Од прошле године сам у пензији.
Фирма је привремено одјављена, а
када будем нешто смислио да радим,

отворићу је поново на одређени
период. Колико будем радио, толико
ћу платити порезе и доприносе, то је
сад лепо регулисано, посебно ако је
човек у пензији.
Како је изгледао Ваш приватан
живот?
- Живео сам свој живот на свој
начин, а то и сада чиним. Никад

77

нисам спадао у оне незадовољне.
Био сам задовољан зарадом у
сваком послу, а то ми је омогућавало
један квалитетан и садржајан живот.
Из првог брака са Даром Стојић
(лекар специјалиста анестезиолог)
имам ћерку Јелену, моје једино
дете. Завршила је фармацеутски
инжењеринг. Моја Јелена има своју
породицу, живе у Новом Саду. Имам
две дивне унуке, Лару и Ленку.
Имају 7 и 5 година. То је оно што ме
испуњава радошћу.
Имао сам и други брак, доста
касније, са Златом Јовичић. Она је
лекар специјалистамедицине рада.
Која је Ваша филозофија
живота?
Најважније је да човек научи
да елиминише непотребне ствари,
глупе, пролазне...
Јер, људи се често посвађају,
закрве, а и нервирају се због
пролазних ствари, због политике,
спорта, често других неважних
ствари око себе. Човек треба да
нађе свој унутрашњи мир, да се
посвети себи, својој породици, да
им обезбеде леп, садржајан, срећан
живот. Колико се може, а увек се
може. Не треба тежити бог зна чему.
Некад су и ситнице довољне да се
човек лепо осећа!
Јованка Ерски

8
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ЛАМЕНТ
НАД ЛИВНИЦОМ ВРШАЦ (5)
Вратио сам се у ливницу 1.
јануара 1980. г., стицајем баш чудних
околности.То је била и година
реизбора директора у ливници
Вршац,
радници
су
отворено
тражили да конкуришем, очекивали
су реализацију онога шта сам им
говорио. Нашао сам се на муци, мене
то место није нарочито интересовало,
али сам био искључив да се отргнемо
из колонијалног односа са ливницом
„Београд“ и сами будемо господари
своје судбине. Предлагао сам колеги
Вранешу, да он конкурише за место
директора, ред је, јер је старији, а
заједно ћемо гурати наш програм, па
је свеједно ко ће то бити. Миле ћути,
гледа ме и после извесног времена
ми каже, знаш, не могу ја да будем
директор, а што не можеш, питам га,
а он ми одговори, не могу - нисам ја
загуљен као ти!! Е, баш ти хвала, рекох,
али у суштини је био у праву.

Израда језгара на Шалко машини, једна од
ретких дама у производњи, Биља Јованов

На конкурс за директора одмах
се пријавио дотадашњи директор,
Драган Марић. Задњег дана истека
конкурса, у 13 часова, долази код
мене колега Вранеш, са једним листом
откуцаног текста и каже ми, потпиши
ово. Погледам, био је то текст моје
пријаве на конкурс, који сам потписао
без даљих коментара, а он га је
однео у кадровску службу. Након пар
дана, комисија је мене изабрала на
место директора, што ја нисам одмах
прихватио, него сам тражио да се сви
упослени радници ливнице писмено
изјасне на анонимном референдуму,
заокруживањем једног од два
кандидата за директора: 1.Марић

Драган или 2.Крагић Драган. Мислио
сам да је то једино исправно и да тај
начин изјашњавања радника даје
изабраном пун легитимитет за вођење
ливнице. Од 320 радника, добио сам
нешто преко 300 гласова и постао
директор ООУР ливнице Вршац у
својој 36.години.
Прво што је требало урадити, било
је подизање радне и технолошке
дисциплине на виши ниво. Малтене,
свако радно место у ливници је
опасно по живот и честе су биле
повреде на раду, већином опекотине.
Производни радници су углавном
били неквалификовани, са четири
или осам разреда основне школе,
док су у одржавању били са средњом
школом. Опрема је била високо
софистицирана и није дозвољавала
никакав пад концентрације или
неодговорност. Требало је од целе
ливнице направити један уигран
тим, који ће тако јединствен, лакше
улазити у уникатне (у тадашњој
Југославији) производне технолошке
процесе. Морали смо одмах да
се кадровски ојачамо, како би
првенствено попунили рупе у
рачуноводству и општем сектору,
које до тада практично нисмо имали.
Примили смо два дипломирана
економиста, изврсни брачни пар
економиста, Јоцу (за руководиоца
финансијске службе) и Дојну Царан (за
рад у рачуноводству), приправника
дипл.екон. Смају Личина, за рад у
финансијском сектору, дипломираног
правника Марију Половину за
руководиоца општег сектора и дипл.
инж. електротехнике Зорана Грујина
за вођење електро одржавања (инж.
Ратко Грозданић је отишао из ливнице
у Мозамбик).
Свако јутро сам одржавао редовне,
стојеће
колегијуме, (од тада, па
редовно наредних пет година) у 5 ч.50
мин. у производним погонима (погон
је радио у три смене), на платформи
топионице. Редовно су били присутни:
Милан Славујевић шеф топионице,
Момир Вагић шеф ливнице, Раде
Огризовић шеф транспорта (интерног
и екстерног), Драган Марић шеф
контроле, инж. Паја Босанкић шеф

Екипа ливнице,пред меч са Црвеном звездом Павлиш,стоје, с лева у десно: Враговић, Илкић,
Јанићијевић, Хорват,X, Каначки, Тавчар, Стојанов, Милошевић,чуче: Живанов, X,Ђумић, Крагић,
Грозданић и Туркан

Табела и резултати са првенства ливнице у
шаху, фебруар 1980. г.

техничке припреме, инж. Чедомир
Пријић шеф одржавања и инж, Миле
Вранеш главни технолог. Били су
то изузетно ефикасни колегијуми,
шефови (из производних сектора) су
реферисали о урађеном претходног
дана, и одмах смо договарали и
синхронизовали све активности за
наступајући дан. Радници су нас са
чудом гледали и уједно схватали, да
се и од њих очекује одговарајући
радни ентузијазам, сваким даном смо
осећали све већу радну енергију свих
300 радника. После тог 15-о минутног
произзводног колегијума, сваког
дана у пола седам, имао сам састанак
са Царан Јоцом шефом финансијског
сектора и Половина Маријом шефом
општег сектора. Овим системом,
имао сам свакодневни комплетни
преглед свих дешавања у ливници, од
улаза репроматеријала, производње,
пласмана и финансија. Са тако
комплетним информацијама, није
било тешко доносити одлуке.
Једном приликом, био сам
на топионици да са Миланом
Славујевићем
договорим
неке
шарже, када ми један радник, са
припреме материјала за топионицу,
Предраг
Савић
из
Павлиша,
доброћудни галамџија, каже, лако је
вама „мантилашима“ са папирима,
а ми радници морамо да грбачимо.
Јел тако Савићу, кажем, ево теби моји
папири и мантил, дај ти мени твоје
рукавице, идем ја доле у коридор
да сложим балирани лим уместо
тебе, (кран са електромагнетом
га затим диже на платформу до
пећи за топљење), то ми неће бити
никакав проблем, а ти у међувремену
дај
прорачун
шарже,
одреди
температуре изливања и срачунај
убачај потребних феролегура. Е, каже
Савић, па не знам ја то, па у томе је и
проблем, ја сам завршио неке школе
и то знам, а ти стицајем околности
ниси, али смо у истом лонцу , свако
ради свој посао и само тако, као тим,
можемо успети.
И стварно, ускоро смо сви били
као један тим. Предложио сам иста
правила за оне у управној згради,
као и за раднике у погону, а то је
значило, ако производни радници
не могу да читају новине и пију кафу
за време радног времена (сем за
време паузе за ручак),онда не могу
ни они у управној згради (финансије
и рачуноводство, комерцијала, општи
сектор и техничка припрема). Све што
сам предлагао и тражио од њих, прво
је важило за мене, кад мене виде да се
не понашам у складу са договореним,
онда могу и они (у животу никад

нисам запалио цигарету или попио
шољицу кафе, па ми то није био
проблем) Сви су то прихватили и тако
је то било свих тих година, док сам
био директор у ливници. Форсирао
сам и дружење преко спортских
активности, где смо екипно имали
доста успеха на нивоу радничко спортских игара, наша шаховска
екипа је увек била међу најбољима,
а једне године била прва у граду.
Приоритетан задатак у 1980. г. био је
да позитивно послујемо и покријемо
губитке из 1979. г., што смо у
потпуности успели и чак за четвртину
(25%) повисили личне дохотке.
У 1981. г. смо организовали
референдум за одвајање од ливнице
„Београд“. Дан пред заказани
референдум, ливница „Београд“ је на
портирницу наше ливнице, око 16 ч.,
допремила фабрички лист, у коме су
упозоравали наше раднике, да их ја
водим у губитке и пропаст, блатили
наше инжењере и комерцијалу да
су неспособни и да је питање дана,
када ће се ливница и затворити.
Портир Велимир Обреновић ме је
одмах позвао телефоном и питао,

Проспект Радне Организације ливнице
Вршац,после одвајања од ливнице
Београд 1981. г.

шта да ради са том штампом, да ли
да је склони или уништи. Одмах сам
одговорио, да се примерци новина
обавезно оставе на портирници,и
разделе радницима друге и треће
смене, као и сутрашњој првој. И поред
тога, на референдуму су радници
били једногласни за излажење наше
ливнице из радне организације
ливнице „Београд“. Постали смо
самостална
радна
организација
ливница Вршац. Лично, као и сви
радници, то сам једва дочекао, имали
смо јединствене раднике, опрему,
знање и идеје, како све то уклопити и
реализовати. Коначно, наша судбина
је била у нашим рукама, остао је само
онај, лакши део посла - прећи са речи
на дела.
(наставиће се)
Аутор Драган Крагић,
дипл.инж.металургије
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Претходног викенда је
у Вршцу, на Градском тргу,
у организацији Туристичке
организације
Вршца,
одржан 9. Пролећни сајам
цвећа, и по први пут Сајам
меда и пчеларске опреме.
Манифестација је и ове године
окупила бројне излагаче из
Вршца и околине, али и читаве
земље, а Вршчани су добили
прилику да освеже и уреде
своја дворишта, терасе или
баште и набаве нове врсте
цвећа, садница и сву пратећу
опрему.

- Овогодишњи Сајам цвећа
окупио је 68 излагача из читаве
Србије. Без обзира на изузетно
лоше временске услове, сви
излагачи су дошли и били
изузетно задовољни својом
продајом. Многи Вршчани већ
традиционално на овом сајму
купују цвеће, саднице, украсно
дрвеће и биљке којима
оплемењују свој простор, а у
суботу је Вршац посетило и
доста румунских држављана
који су такође посетили
Пролећни сајам цвећа –
рекла је Татјана Палковач,
директорка
Туристичке
организације Вршца.
Осим цвећара, расадника
и произвођача декоративног
садног материјала, своје
производе представили су
и произвођачи баштенске
опреме, намештаја, и других
декоративних предмета из
домаће радиности.
У оквиру првог Сајма меда,
у суботу је у Градској кући
организовано и предавање за
све заинтересоване пчеларе,
на тему: Пролећни развој и
припрема за багремову пашу.
Предавач је био пчелар Саша
Грубић.
- Сајам меда, организован
по први пут, окупио је 12
излагача који су изразили
изузетно задовољство и
самим сајмом и предавањем
које је у оквиру сајма одржано
у Градској кући – нагласила је
Татјана Палковач.
Т.С.
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РАДНА АКЦИЈА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШУШАРА

ОЧИШЋЕНИ АТАРСКИ ПУТЕВИ
Чланови Градског већа Славиша Максимовић
и Милош Васић, посетили су село Шушара и том
приликом обишли су и радове који су обављени а
који су трајали петнаестак дана. На састанку који је
одржан после обиласка радова, дата је пуна подршка
свим активностима Савету Месне заједнице Шушара.
То је прави пример добре праксе сарадње Савета МЗ
са својим становницима, који би требале да подрже
и друге сеоске Месне заједнице.
Савет Месне заједнице Шушара у сарадњи
са корисницима социјалне помоћи из овог села,
спровео је акцију уређења атарских путева. Проблем
је био што су ови путеви били зарасли и запуштени,
па пољопривредници са својим машинама нису
могли да пролазе до својих њива. У зони поред
путева, очишћене су дивље депоније које су
несавесни пољопривредни произвођачи стварали
одмах поред пута. Највише је у том отпаду било
амбалаже од пестицида која је један од највећих
загађиваче животне средине. Пољопривредници
из Шушаре коначно ће моћи несметано да дођу до
својих њива, а самим тим омогућен је много лакши и
бржи начин обраде земље.
Савет Месне заједнице Шушара је једно од
ретких градских села које има одличну сарадњу са

корисницима социјалне помоћи а који живе у овом
селу. Редовно зајдничким снагама спроводе разне
акције на уређењу свог села и зато је Шушара једно
од најуређенијих и најлепших сеоских насеља Града

Вршца. Уређеност села и чист ваздух су један од
главних разлога који све више привлаче „Викендаше„
да бораве у овом нашем прелепом селу.

ВРШАЧКИ ЛОКАЛНИ ТИМ УНИЈЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА СРБИЈЕ

ШАНСА ЗА АКТИВИЗАМ МЛАДИХ
Почетком године у Вршцу
је основан локални тим Уније
средњошколаца и средњошколки
Србије, невладине, нестраначке и
неполитичке организације чији је
превасходни циљ побољшање статуса
средњошколаца у Републици Србији.
Вршачки тим за сада чини свега
седморо чланова, ђака Гимназије
„Борислав Петров Браца“, Школског
центра „Никола Тесла“ и Хемијскомедицинске школе Вршац, али за
њима је већ велики број успешних
акција и догађања.
- Школа у какву идемо није по мери
ученика и ученица. Ми желимо школу
у којој ће ученици бити равноправни
актери и они који учествују, креирају
и одлучују а не само примају
знање. Идеја развијања критичког
мишљења код ученика и ученица
и оснаживања за организовање
и учешће у активностима које ће
побољшати квалитет средњошколског
живота, су покретач нашег активизма
– објашњава Ана Сламарски,
координаторка локалног тима у
Вршцу.
Унија средњошколаца Србије
основана је 2003. године у Београду,
трудом
и
залагањем
групе
средњошколаца из целе Србије.
Данас,
управо
средњошколци
воде Унију средњошколаца Србије
коју чини 16 локалних тимова у
Србији, од којих један управо из
Вршца, и 200 школа чланица. Унија
средњошколаца Србије је и чланица
КОМС-а (Кровне организације младих

Србије), OBESSU-a, (Organising Bureau
of European School Student Union)
oдносно мреже средњошколских
националних организација Европе,
као и чланица SAME-a (Solidarity Action
Day Movement in Europe), мреже
организација које спроводе пројекат
Средњошколци за средњошколце у
њиховим државама. Поред наведених,

организовали низ акција, а многе су
тек пред њима.
- Што се тиче рада локалног тима,
на месечном нивоу имамо састанке на
којима излажемо проблеме које смо
уочили код средњошколаца у Вршцу.
Пружамо прилику средњошколцима
из свих средњих школа у Вршцу, ма
из које средине долазили, да искажу

Унија сарађује и са регионалним
организацијама у чијим је оснивањима,
као најстарија организација овог
типа на Балкану и учествовала, попут
AsuBiH-a (Асоцијације средњошколаца
у Босни и Херцеговини) и UNSCG-a
(Унија средњошколаца Црне Горе).
Млади Вршчани су за само
неколико месеци постојања тима

своје мишљење, проблеме са којим
се суочавају те их на најбољи могући
начин и решавамо. Организујемо
трибине, дебате, хуманитарне акције
али радимо и истраживања као
и едукације на разне теме попут
инклиузије, вршњачког насиља,
дуалног образовања и слично. До
сада смо организовали доста акција

односно догађаја на шта смо као тим
поносни, с обзиром на кратак период
током којег постојимо. Неке од њих
су биле, „Дружење средњошколаца
уз дискусију“, едукативна шетња
по Вршачком брегу, обележавање
Међународног дана матерњег језика,
Дана заљубљених и Светог Трифуна,
Светског дана поезије. Што се тиче
пројеката, реализовали смо пројекат
U-Report. То је пројекат UNICEF-a,
одређена врста платформе на којој
све старосне популације а поготово
средњошколци добијају прилику да
искажу своје мишљење на дату тему
после чега се статистички подаци
предају државним органима за дату
тему. Самим тим, имамо прилику да
се укључимо у процес одлучивања.
Овим путем бих позвала све, да на
фејсбуку и виберу пронађу U-Report,
„лајкују“ страницу и попуне анкету.
Тренутно радимо на пројекту
„Средњошколци за средњошколце“,
који у Србији Унија средљошколаца/
ки Србије реализује по девети пут.
Током дана реализације пројекта,
средњошколци уместо да буду у
школским клупама, одлазе на радна
места, а новац од њихове дневнице
одлази у Први средњошколски
фонд, из којег се потом финансирају
пројекти ученичких парламената.
Тада стичемо радно искуству и имамо
прилику за добру праксу, а самим
тим радимо нешто корисно за све нас
средњошколце у Србији – каже Ана
Сламарски.
Т.С.

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ОВОГОДИШЊУ НАГРАДУ „ВАСКО ПОПА“

25 ГОДИНА ВЕЛИКОГ ПЕСНИЧКОГ ПРИЗНАЊА
Агенција Ђорђевић из Вршца расписала је конкурс за доделу
Награде „Васко Попа“ за најбољу песничку књигу објављену
у 2018. години. Како у Агенцији наводе, за ово признање
конкуришу све песничке књиге стваране и објављене на
српском језику, а право предлагања за награду имају сва
правна и физичка лица.
Одлуку о избору најбоље књиге песама за 2018. годину,
донеће жири именован од стране оснивача награде. Награда,
која ће ове године бити додељена по 25. пут, састоји се од
новчаног износа и повеље, коју додељују дародавци – Град
Вршац и компанија Сенсал капитал из Београда. Награда ће
бити уручена у Вршцу, на дан рођења песника Васка Попе, 29.
јуна, у Градској кући, тачно у подне.
Оргаизатори подсећају да је конкурс отворен до 30. априла
ове године, а да књиге песама које конкуришу за награду, треба
слати у три примерка, на адресу: Агенција Ђорђевић, 26300
Вршац, Пионирска 2, са назнаком: ЗА НАГРАДУ ВАСКО ПОПА.
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У ДИСКОТЕЦИ “РУПА” ВРШАЧКОГ ДОМА ОМЛАДИНЕ

ПРВИ АПЛАУЗИ ЗА БУЛИЈЕВЕ МЛАДЕ РОКЕРЕ

У култној дискотеци “Рупа” вршачког Дома
омладиненедавно су се по први пут представили
млади рокери, полазници школе рока Бранислава
Сантрача. Популарни Були засвирао је на сцени
заједно са својим ученицима и уприличио
музички хепенинг за љубитеље рок и поп звука а
пре свега за поносне родитеље младих музичара.
- Деца свирау углавном домаће рок песме
Смака, Рибље чорбе, Оливера Мандића, Пилота,
Забрањеног пушења, али има заинтересованих
и за стране поп хитове Битлса, Тине Тарнер,
Блонди, Кјура... Иза себе имају искуство од две
до четири године бављења музиком, а овог пута
су два бруцоша наше школе рока имала ватрено
крштење, Алексеј Стојановић и Лука Петровић.
Представили су се још: Сара Никодијевић, Тијана
Павловић, Вељко Рајковић, Алекса Траиловић и
Миодраг Ђорђевић.
Сантрач каже да његова школа рока ради
од 2006. године и да је из ње изашло неколико
генерација ученика који се данас баве музиком.

Прошле суботе у Градском музеју, у
згради Конкордије, одржан је концерт
флаутисткиње Миње Марчетић, уз
клавирску пратњу пијанисте Игора
Дражевића. Вршчанка Миња Марчетић
недавно је докторирала на Факултету
музичке уметности 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“,
а у Вршцу је извела део свог докторског
програма, дела Баха, А. Гргина и Ф. Борнеа.
- Мислим да сам сазрела са музиком
и да ме је пре свега научила стрпљењу и
одрицању, дала ми је мир и учинила ме увек
спремном на рад. Флаута ми је неосетно
украла део детињства и младости, али ми
је открила чаробан свет музике који ме
је некако пригрлио и ушушкао уз себе.
Моја музика изражава оно што не могу да
кажем, а још мање да о томе ћутим – каже
Миња Марчетић.
Концерт у родном граду за Мињу има
посебан емотивни значај.
- Колико год концерт био добар, увек
може да буде бољи, и то је на неки начин
клетва, али и чар мог позива. Када дођем
у Вршац, онда сам на своме, и увек сам
лепо дочекана. Што се избора програма и
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- Марко Радић (М.О.М.О бенд и HOLOCLOCK)
и Давид Настески су најуспешнији басисти моје
школе, а Предраг Стошић, Сале Радак, Јана Ћосић
и Никола Мијаиловић најуспешнији гитаристи.
Истакао бих још и моју ученицу Катарину Антман.
Наступали су неколико пута у социјалном
кампу за своје вршњаке, рупској гитаријади,
Циркулирању и сличним манифестацијама. Неки
од њих се баве и ауторским радом, са поносом
истиче Сантрач.
Бранислав Сантрач Були члан је бенда КгБ
који постоји већ 25 година. Чине га још Марко
Милошев (бас) и Зоран Сантрач (бубњеви).
У досадашњем току своје музичке каријере
Сантрач је свирао у бенду Трешери, Озон, Enrico
Palazzio, и активном бенду Joe Lugano.
Свирао је са Забрањеним пушењем 27. јуна
1996. на концерту у башти вршачког КЦ-а 1998.
године са Бајагом на грожђебалском концерту.
Члан је трибјут бенда Кост у грлу.
Б.Ј.

Бранислав Сантрач са младим рокерима на сцени

ФЛАУТИСТКИЊА МИЊА МАРЧЕТИЋ НАСТУПИЛА ПРЕД ВРШАЧКОМ ПУБЛИКОМ

КОНЦЕРТ ЗА ПАМЋЕЊЕ

квалитета свирања тиче, нема разлике јер
увек дајем максимум. Ипак, овде су потпуно
другачије емоције које размењујем са
публиком. Дођу пријатељи, другови из
генерације, мој комшилук. Кажу, сећају ме
се као мале девојчице са флаутом. Такође,
сматрам да таленат и труд увек испливају
на површину и да публика управо због тога
жели да чује нешто што вреди. Освајала сам
многе награде, признања и стипендије, али
највећа награда су ми аплауз, задовољна
лица људи и моја срећа што сам на
тренутак успела да им својом музиком
сперем прашину свакодневнице са душе.
Мислим да сам успела да се остварим као
целокупна музичка личност. Знам само да
је флаута саставни део мог живота. Како ће
се одвијати след догађаја не зависи само
од мене, али начин на који ћу те догађаје
препознати и изнети у великој мери зависи.
Миња Mарчетић (1991) је завршила
основно музичко образовање као
ђак генерације у Вршцу. Школовање
наставља у Београду, у музичкој школи
„Јосип Славенски“, упоредо на вокалноинструменталном и теоретском одсеку под
стручним надзором Миомира Симоновића,

ајина доминација почетком двадесетог века била је
сметња креаторима ликовне сцене да заживи све што
се дешавало у великом свету јер они као секундар
предузетници или менаџери промена нису добијали већи
значај.
Као некад насилно верско покрштавање тако се
данас дешава лукаво интелектуално покрштавање
људи, ометањем искуства слике, поезије, стварање
навике безпомоћности, послушништва као и
фризирање менталног ткива потребних профила
људских личности. Моделовање стварања новог
човека је у завршној фази.
Док је Паја усправљао, јачао, бистрио дух човека
и пружао модел самосвести и поверења у себе са
грађанским дискретним порукама о неподлезању
сваковрсним манипулацијама употребе човека,
данас се под истим паролама ради сасвим
супротно. Људи се ослобађају вишка потенцијала
што је глобални тренд новог човека без великог
брата, без насиља, самодозирани дисциплинујући
конформизам који се смањује или повећава
на начин да појединац на то не може да утиче.
Истовремено око нас настају громаде нових богова
новца, имовине и похлепе.
Савремена уметничка сцена заиграла се неким својим

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. Вишеструко је
награђивана различитим стипендијама и
признањима. Као Еразмус 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”.
Миња тренутно ради као професор
флауте у музичкој школи„Невена Поповић“,
а ангажована је и у раду са талентованом
децом, као и са децом са посебним
потребама. Упоредо припрема концерте за
Италију и Мађарску.
- Ово је можда најзрелији и најпотпунији
концерт који сам пружила мојим
Вршчанима. Уз велику наклоност публике
чини ми се да је ово био концерт који ћу
памтити по емоцијама које смо међусобно
размењивали. Уживала сам заједно са
њима – закључује Миња Марчетић.
Т.С.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (26)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ИСТОРИЈА

сколастичким причама продужавајући привид свог битног
елитизма монополски трошећи новац за културу да се у

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

духовном простору не би појавиле алтернативе.
И за све то ми треба да се радујемо свесни
да ту нема шта да се разуме већ да је предузеће
производње испразности и даље на буџету.
При том, политиканство против свих видова
здравог разума главно је средство које подстиче
централа налик некадашњој коминтерни, али
ова се сада игра људским душама док су животи
људи остављени за будућност.
Пајино дело нуди модел мишљења менталне
тврђаве, човека чврстог става а не пожељне
менталне амебе омекшаних профила личности
и идеје о себи.
Свет се мења а наша немоћ усклађивања
нечији је резултат и плод пажљивог саботирања
корак по корак, мисао по мисао, свега што
волимо, у шта верујемо, наших темеља чак и
корисних заблуда за опстанак.
Томислав Сухецки

VIN

PING

12 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 19. април 2019.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 19. април 2019.

Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

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

1313

14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК

ПЕТАК • 19. април 2019.

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 19. април 2019.

1515

Војвођански винари са Привредном комором
Војводине у посети винској регији Егер у Мађарској
Делегација од 30 винара, виноградара и професора са
Универзитета у Новом Саду, у организацији Привредне
коморе Војводине (ПКВ), боравила јепочетком априла
у дводневној стручној посети винској регији Егер у
Мађарској,у циљу упознавања са развојем виноградарства
и винарства у регији Егер, једној од 22 у Мађарској.
Војвођанска привредна делегација посетила је пет винарија,
где се сусрела са тамошњим винарима и виноградарима,
са Удружењем младих винара Егера и представником
Привредне коморе жупаније Хевеш са седиштем у Егеру.
Виши саветник за туризам у ПКВ Драгица Самарџић
истакла је да је Егер познат као винска туристичка
дестинација у Мађарској, а током прошле године остварено
је 303.000 ноћења туристау Егеру. Она је додала да Егерима
око 6000 хектара под засадом винограда, а то је нешто мало
мање од једне трећине укупних винограда у Србији
„Поред домаћих гостију, ову дестинацију посећују и гости
уз Европе, а у последње време највећи број гостију је из
Пољске, земље која је веома занимљиво тржиште, не само
са Мађаре, већ и за нас,с обзиром на бројност популације
и стандард. Мислим да је то тржиште којем би требало да
стремимо у наредном периоду и да промовишемо наше
сјајне винарије које имамо“, рекла је Самарџић и истакла
да је удруживање јако битно нарочито када су у питању
промоција и систем продаје на домаћем и ино тржишту.
Винарије у Егеру 40 одсто своје производње пласирају
кроз своје сопствене винске подруме уз дегустацију хране
припремљене на традиционалан начин.
„У Мађарској постоје конкурси за субвенције, за
бесповратна средства и винари и виноградари овде,
од када су у ЕУ,то могу да користе. ЕУ дели средстава на
основу тога колико хектара под виноградима једна земља
у ЕУ има. Мађарска има око 70.000 хектара винограда, а у

целој европској маси, то је свега 2,3 процената. На основу
тога, они сваке године добијају субвенције у износу од око
30 милиона евра. Поред тога, они имају прилику да добију
средства из неколико паралелних фондова, као на пример
за вински туризам, гастрономију, винску културу“, рекао је
винар Лало Бони, власник винарије „Дибонис“ из Суботице.
Да војвођанска вина не заостају за мађарским када
је у питању прерада вина, истакао је Синиша Остојић
са Пољопривредног факултета, Универзитету у Новом
Саду и додао да сумађарски винари и виноградари
организованији. Нагласио једа је Мађарска донела
правилник о одређеним сортама грожђа и процентима

који смеју да се нађу у врсти црвеног вина „Бикова крв“, по
којој је Егер изразито познат, како би на тај начин заштитили
бренд тог вина.
Привредну делегацију чинили су винари и виноградари
– винарија „Дибонис“, подрум „Ачански“, подрум „Шомођи“,
подрум „Шукац“, винарија „Мачков подрум“, винарија
„Киш“, подрум „Живановић“, „Финеса“, винарија „Виндуло“,
„Вимпулус“; представници Пољопривредног факултета и
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом
Саду, као и секретар Удружења пољопривреде ПКВ Јелена
Дробњак.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продаје се приземна кућа од 120 m²,
на плацу од 7 ари са улазом из две улице
Копаоничке и Цетињске. Тел. 060/843-51-37
и069/333-60-30
На продају кућа у центру града, одмах
усељива, 210 m² на 4,7 ари плаца. Повољно. Тел.
060/030-21-11
Продајем стан од 46 m² у центру Вршца (С.
Немање) и издајем гарсоњеру опремљену у
центру града. Тел. 061/249-11-61
Продајем стан 43 m² у центру Вршца,
реновиран, Тел. 833-478
Продајем једнособни стан у центру
површине 35 m² (соба, кухиња, купатило,
тераса) Хитно. Тел. 064/23-55-436.
У Јанову на продају две куће једна до друге
са плацом. Једна је кућа са струјом, водом,
подрумом 64 m², плац 44 ара (око 4.000m²),са
воћњаком, лешником, виноградом. Друга је
викендица са плацом око 3.000 m². Тел. 065/3355-343
Купујем стан од 60 до 70 m², предност
Војнички трг. Тел. 060/020-11-74
Продајем кућу у Југ Богдана, електрични
шпорет, плински решо, кухињске елементе,
шиваћу машину, дечији креветац и дрвени
регал. Тел. 064/186-52-44
Купујем кућу или једнособан стан. Тел.
060/16-32-372
Продајем плац на мору Сушћепан код
Игала. Тел. 063/257-823
Продајем кућу 150 m² на плацу 9 ари, ужи
центар Вршца, близу поште. Тел. 064/121-62-62
На продају кућа са сутереном ул. Првомајска
115/б (преко пута ЈАТ-а) Повољно. Тел. 069/86960-13
Продајем 12 ари са виноградарском
кућицом у потезу „ Козлук-Мајдан“, десна
страна погодно за воће, виноград и пчеларе.
Тел.060/740-12-10 и 013/401-210
Продајем кућу од 53m² са помоћним
објектима 121m², плин, струја, клима, вода,
канализација. Тел. 064/007-86-68
Продајем 60 ари на брегу потез „Павлишко
брдо“ погодно за виноград и воћњак као и
пчеларе. Тел. 060/740-12-10 и 013/401-210
На продају спратна кућа са свом
инфраструктуром шири део центра. Може
замена или договор. Тел. 064/280-58-81
Продајем двособни ста 51,5 m² у Вршцу,
приземни са нус просторијама и гаражом,
укњижен без дугова. Улица Првомајска 43/1
стан 4. Тел. 013/833-806, 064/957-70-76 и
066/570-40-00
Купујем два ланца пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Понуду слати на
телефоне 013/28-39-237 и 064/451-24-75
Продајем кућу на лепом месту код „Виле
брег“ и радијатор мало коришћен. Тел. 064/37594-59
Плац иза планинарског дома„Широко било“
погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак,
ширина плаца 10 метара дужина 108метара. На
плацу су дрва (липа и багрем), пролази струја и
вода. Тел. 062/873-11-35
Продајем кућу, почетак Борачке улице,
три нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска
канализација, вода, гас, 2 струјомера, или
мењам за некретнину у Београду или Новом
Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м
од чврстог материјала, подигнута на пашњаку
6. класе у површини од 10 ари, уписана у КО
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Дупљаја у потезу „Песак“, шума испред насеља
Гребенац. Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.
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.
Викендица од 80 квадрата , 25 ара плаца,
вода, струја, укњижено, Николино поље,
Кајтасово. Тел. 210-36-65 и 064/ 227-48-17.
Продајем кућу спратну на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/68-59-415 и 064/164-14-61.
Продајем кућу у ужем центру Вршца у улици
Гаврила Принципа.Тел: 063/308-355
Продајем двособан стан у Панчеву 62 m²,
стан је у приземљу, врло повољно Тел. 063/85245-63
Продајем спратну кућу, гаража, на плацу
од 700 m 2 , може замена и за двособан или
једнособан стан са централним грејањем, први
или други спрат у близини центра града. Тел.
064/280-58-62 и 837-631.
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/29411-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.
Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на
више локација. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену спратну кућу на
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел.
013/ 806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак,
поред пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем плац на брегу, Горанска
улица 1000 m², комплет инфраструктура са
предивним погледом на град, правилног
облика. Тел. 060/325-60-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел.
060/655-23-01
На продају двособан стан, одлична локација,
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом
на улаз у позориште. Тел. 063/74- 04-088.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз
стан иду кухињски елементи, плакар и клима.
Одмах усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на
улицу. Тел. 062/80-10-585.
На продају кућа улица Сремска бр 5, између
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.
Продајем кућу или замена за стан. Тел.
064/168-58-94.
Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду. Тел.
063/805-57-85.
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.
На продају плац, грађевинска зона, 12 ари,
улаз у Павлиш. Тел. 062/32-98-12.
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

Кућа на продају, у улици Скадарска бр.6
у Вршцу. Укупне површине 520 м2 од којих
је 186 м2 стамбеног простора. Кућа поседује
два дворишта, башту и могућност два засебна
стамбена простора. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 6016-736.
Стан на продају у дворишној згради, која
се налази у улици Милоша Обилића бр.6 у
Вршцу, на 1. спрату. Површине 48м2 са баштом
у дворишту која је у друштвеној својини и
могуће је коришћење. Тел. 013/ 832-924 и .061/
60-16-736.
Продајем трособан стан, Стеријина 26/16, 4.
спрат, потпуно реновиран. Тел. 063/89-04-960.
Продајем дворишну гарсоњеру од 25 м²,
у ужем центру. Потребно реновирање. Тел.
061/321-54-51.
Продајем кућу.Тел. 063/340-834.
Изграђено
грађевинско
земљиште,
Виноградарски пут 6, 15 ари 48 м² (3. зона). Тел.
063/89-09-960.
Изграђено грађевинско земљиште Гаврила
Принципа 121, 8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног
стамбеног простора 400 м². Тел. 063/89-09-960.
Купујем гарсоњеру или мањи једнособан
стан. Тел. 061/72-393-52.
Продајем једнособни стан 44м² код
Катедрале, реновирано купатило, застакљена
тераса, одмах усељив. Тел. 064/320-84-14
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.
Повољно продајем гарсоњеру у Новом
Саду – Детелинара, 26 м², 1. спрат. Тел. 063/81924-55.
Приземна кућа комплетно намештена,
велико двориште, башта на плацу величине 6
ари, одмах усељива, Лазе Нанчића 54, Вршац.
Тел. 064/658-54-99.
Продајем кућу са две стамбене целине,
великом терасом, клима, паркет, парно
грејање, башта гаража. Тел. 064/91-74-777.
Мењам двособан комфоран стан у центру,
Стеријина улица, са централним грејањем,
кабловска, лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701
и 064/18-30-312.
Продајем гарсоњеру у центру Вршца. Тел.
060/167-15-19.
Мењам два стана у строгом центру Вршца за
један стан у Београду. Све комбинације долазе
у обзир. Тел. 065/83-192-55.
Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе Цвете
бр. 5, кућа је двоспратна, горњи спрат сређен,
доњи делимично, кућа је квадратуре по етажи
80 м². Тел. 062/144-00-65 и 065/836-02-55.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем пословни простор у ул.
2.октобра у Вршцу, погодно за магацин. Тел.
064/125-53-76
Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза
Педагошке академије, повољно, згодно за
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.
Дворишни
једнособан
стан
за
издавањеможе самица или брачни пар. Све
је посебно без газде. Тел. 061/723-93-59 или
013/807- 337.
Издајем једнособан намештен стан, све
је посебно, за брачни пар или самицу. Тел.
060/5805-192 или 805-192.
Стан за ученике или студенте. Тел. 063/7256-205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз,
засебан струјомер, почетак Борачке улице
озбиљном брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
Издајем намештену собу у центру
града, погодну за ученицу- студенткињу, са
централним грејањем. Тел. 013/834-065 и
064/296-0285
Издајем стан у Хемограду, 50 m²,
комплетно намештен, слободан од 10.
августа. Цена 100 евра плус трошкови. Тел.
064/823-93-13.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан
улаз. Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 m 2 , иза
Педагошке академије, погодан за занатлије,
продавницу или намени по жељи закупца.
Тел. 064/170-49-999.

Издајем двособни стан у Београду, у
близини болнице „Драгиша Мишовић“, од 1.
октобра. Тел. 062/403-127.
Издајем једнособан намештен стан
студенткињама, самцима и самицама. Тел.
834-975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар,
приземље, има паркинг место. Тел. 064/19790-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар
– електричар итд. Добра локација са
паркингом. Тел. 064/197-90-69.
Издајем ненамештен једнособан стан.
Тел. 069/242-1978.
Издајем намештен стан двособан,
слободан, у Вршцу, Абрашевићева 24, стан
5. Тел. 013/836-024 и 060/0836-024.
Издајем намештену собу са употребом
кухиње и купатила, за студенткињу или
запослену девојку. Тел. 062/420665
Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св.
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.
Издајем приземну комплетно сређену
кућу (двособан стан) са економским
двориштем и баштом у близини Хемограда.
Тел.063/72-63-877.
Издаје се дворишна гарсоњера,
комуналије одвојене, намештена, интернет,
кабловска, центар код пиваре. Тел. 013/838733 и 063/18-25-995.
Полунамештен двособан стан у ул. Хероја
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за
две ученице, студенте или брачни пар.Може
и ко има део ствари. Тел. 063/810-32-28.
Издајем намештену гарсоњеру у центру
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан
депозит. Тел. 064/25-999-60.
Издајем празан двособан стан, стара
зелена пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/1746-091.

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.
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. 063/8829-782.

РАЗНО

На продају два хектара земље у Великом
Средишту. Земља се налази близу карауле.
Тел. 065/88-37-420
Два половна, очувана лимена поклопца
мотора (бубрези) и предњи лимени
блатобран од Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена
100€. Тел064/123-17-56.
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
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са додатном кутијом и пласт ролом. Цена
40€. Тел 064/123-17-56.
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.
За продају четири веш машине, три
„Горење“ и једна „Електор лукс“ исправне и
у одличном стању, као и машина за прање
судова „Беко“, исправна, уградна. Тел.
061/307-10-85.
На продају старински диван-отоман,
нову ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и
столице, храстова врата. Тел. 063/266-096.
Радила би кућне послове и бринула о
старијој особи. Тел. 064/2880-347 и 013/805142.
Грађевински послови, врло повољно и
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/479-7086.
Продајем кауч, судоперу, креденац
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор
60х60, малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел.
061/18-44-316.
На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов двосед,
плински решо са три рингле, ТВ Самсунг,
усисивач Смсунг, кварцна грејалица и
полица за ТВ.Тел. 065/88-37-420.
Продајем дрвени трокрилни прозор са
стаклима. Тел. 064/389-27-38.
Продајем крзнену бунду ¾ дужине, тамно
браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу јакну 42
број, нову 2500 дин и две беле краће зимске
јакне 42 и 38 број по 2000 динара. Тел.
064/131-91-28.
Продајем угаону гарнитуру за седење,
тамно љубичасту са фотељом 8000, кревет
за једну особу са мадрацем 7000 дин, бунду
тамно браон 42 број 6000 дин, нову кожну
јакну 42 број 6000 дин. Тел. 064/131-91-28.
За продају саднице лешника. Тел.
013/837-631 и 064/285-862.
На продају очуван кауч и витрина
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.
Продајем спиралне степенице изузетно
квалитетне са храстовим газиштем. Тел.
065/34-54-538.
Продајем та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за
стони тенис. Тел. 064/858-2495.
На продају пржионица кафе са
комплетном опремом. Тел. 065/452-33-37.
На продају 2 плафонске електрогрејалице
од 800 w. Произведене у Русији. Цена за две
грејалице је 100€. Тел. 065/33-55-343.
ТПродајем бојлер „Металац“ 80 литара,
шиваћу машину „Багат“ и „Сингерица“
електричну климу 12-ца, кожну пилотску
јакну ЈНА.Тел. 061/111-28-21
Продајем половнну столарију, прозоре
и балконска врата вакум стакло, полицу
гепека Цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.
Кавез за коке носиље 40 ком. са
аутоматским надајањем, разна врата и
светларник (метални). Тел. 064/425-61-30.
Продајем
плинску
пећ
турске
производње са вентилатором, тучана. Цена
повољна. Тел. 063/32-00-19.
Вршим услужно одржавање дворишта,
травњака, сечем и цепам дрва за ложење и
риљам баште. Тел. 013/861-419 и 063/14-62227.
Продајем вунени тепих. Повољно. Тел.
013/827-367.
Продајем спаваћу собу, тросед и две
фотеље, кауч на расклапање. Повољно. Тел.
060/843-50-03.
На продају ловачка пушка брокерица
кал 12, као нова ТОЗ-34 цена 100 € или по
договору. Тел. 064/30-57-553.
Продајем сачмарицу калибра 12, карабин
7х64, сачмарицу калибра 16, шиваћу
машину „PFAFF 80“ и фрижидер „Фиделиа“
Тел. 013/827-367.
Продајем казан за топљење масти и
чаробну пећ.Очувано. Тел. 013/827-367.
Продајем абрихтер са дрихтом погодан
за пчеларе, мотокултиватор ИМТ 57 са
фрезом и резервним точковима, круњач са
прекрупаром, моторну пумпу за воду 15м
дубине, пећ на чврсто гориво. Очувано. Тел.
065/88-066-52.
Продајем санке изузетан квалитет, велика
носивост, демонтажни наслон за најмлађе,
црвене, плаве, зелене. Тел. 065/529-36-02.
На продају та пећ 2,5 кw „Елинд“, двосед,
шиваћу машину „Багат“ ножни погон са
витреином, троделни кухињски висећи део,
трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 063/87-89067 и 832-826.
Средњовачном мушкарцу потребна
женска помоћ у кући. Плата по договору.
Тел. 065/65-52-350.
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. 064/12973-23.
Продајем два тучана казана, један
бакарни, фуруну и корито за клање свиња.
Тел. 062/80-10-585.
Продајем њиву на белоцркванском
путу од 79 ари поред ЗЗ Думбрава и
мотокултиватор ИМТ 506 са прикључцима.
Тел. 060/80- 60-105.
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.
Продајем одличну ракију од кајсије и
крушке.Тел.065/25-79-100.
Продају се трактори „Фиат“ 120 кс ,
ИМТ558, Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77131.
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.
На продају врата метална двокрилна,
застакљена 190х190 цм са прозорчићима
изнад. Цена 6.000 дин. Соковник велики Бош
нов, цена 6.000 дин Тел. 063/107-72-71.
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 Та пећ, скоро нова, мало
коришћена. Тел. 060/08-25-724.
Продајем лежај. Тел. 063/311-838.
На продају кран-дизалица од виљушкара,
погодна за монтажу на трактор. Тел. 064/12973-23.
На продају шпорет (струја/ плин)
вертикални замрзивач, хаварисана З-128,
трофазни електромотори, кирби усисивач,
дрвене греде 14х16х4000. Тел. 061/160-1215.
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

Код Фафира у
Вршцу
потребан
конобар.
Јавити се на
телефон
060/33-77-600
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.
Продајем агрегате за струју „Еinhell“ РТПЕ 3250, 2800W, није коришћен , цена 200€
и “Fairline“ FEG 6501, 650 W, мало коришћен,
цена 50 €. Ел бојлер „Тики“ 5 литара,
високомонтажни, цена 20 €. Тел. 063/107-7271.
Продајем кућу, приколицу од три
тоне, машину за прање веша, фрижидер,
замрзивач, тегле од 1 кг., ћилим, два јоргана
од вуне. Тел. 013/283-2536.
Продајем 250 комада петроваранске
црвене фасадне цигле, каблова за струју
3х2,5-4•2,5-5•2,5,
двофазне
утичнице,
трофазне утичнице и прекидачи. Тел.
064/46-95-175 и 833-524.
Повољно продајем регал, тросед, две
фотеље и сто. Све је очувано. Тел. 063/81-11948.
Математика, крајње је време за припреме
факултет средња школа ако желиш да успеш
сигурно. Тел. 013/28-39-461.
Продајем 1 брзинац, 2 пони бицикла,
5,5 ланаца земље „Јарак“, 4 стола за кафић
(метални), разну одећу. Тел. 013-832-536.
Повољно продајем шпорет на дрва
„смедеревац“ деветку, коришћен само
годину дана. Тел. 062- 151-03-40.
Култиватор ИМТ 507, мало коришћен,
пумпу за воду вуче са 15 м дубине, круњач за
кукуруз са два улаза и додатком за силажу.
Тел. 065/88-06-652.
Продајем комерцијални пчелињак од 50
дб кошница са свом опремом. Тел. 061/3175-360.
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.
На продају тв пријемник, француски
лежај, двосед, тросед, фотеља, плинска
пећ, плинска зидна грејалица, електрични
радијатор, тепих, бојлер“Тики“, тегле од 1 кг.,
тепих стаза. Тел. 069/869-63-71.
Вршим поправку плинских бојлера,
решоа, шпорета и плинских пећи. Врло
повољно и квалитетно. Тел. 063/482-418 и
013/861-419.
Котао за централно грејање на гас 24 kw.
Продајем повољно, исправне. Тел. 063/482418 и 013/861-419.
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. 064/30491-45.
На продају буишилица „Томос“ за бушење
рупа у воћњаку и за лозу. Тел. 064/320-84-14.
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. 061/166-07-02.
Продајем књиге разних издавча 100
комада цена 100 динара комад. Тел. 061/13389-46.
Продајем моторну черупаљку за пилиће,
шурилицу, левкове за клање, и појилицу за
воду велику. Тел. 013/833-494.
Озбиљна жена бринула би за децу или
старије особе. Могуић сваки договор. Тел.
060/33-33-470.
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.
родајем 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. 064/385-8314.
Купујем старе часописе „Булевар“ од
1990 до 2002. године. Тел. 835-331.
Продајем масажер за тело, купљен
децембра, гаранција 2 године, и масажер
за ноге купљен децембра. Цена о договору.
Тел.013/831-560.
Продајем виноград и култиватор 56 Тел.
063/73-06-041.На продају кауч класичан,
добро очуван и витрина из два дела по
дужини, очувана. Тел. 837-631 и 064/280-5862.
Продајем два плуга једнобразни и
двобразни, 4 фосне, плинску пећ, мајице
Ариље у бојама и дечије као и мушке
пиџаме, два бицикла брзинца мушка. Тел.
064/183-00-18.
Продајем женски костим за пуније жене
од штофа и приде сукљу. Цена 700 дин. Тел.
064/917-47-77.
Продајем мотокултиватор Хонда 6,5 кс,
са точковима и новом фрезом. Генерално
сређен. Тел. 060/033-07-46.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продајем Форд Ка 1999. и Форд Мондео,
дизел, клима, одржавани, поуздани. Хитно и
повољно. Тел. 063/83-26-918.
Продајем ауто Тојота 92. годиште и ауто
приколицу. Тел. 834-026.
Хитно продајем ауто Даву Нексију
произведену 1997.прва регистрација 2000.
године, беспрекорно очувана, прешла 16000
км цена по договору. Тел 063/320-019.
Продајем Dacia Solenza 2004. годиште,
уграђен гас, прешао 137.000 км, регистрован
до августа 2019. први власник. Тел.063/259311.
Продајем Југо 60 Корал регистрован до
01.07.2019. Тел. 064/453-37-80.
На продају Голф 2 (бензин) 1988 год.
регистрован до 22.11.2019.Тел. 069/87-23809.
На продају Мазда626 регистрована до
маја 2019. цена аута 550 €. Тел. 064/512-57-24.
На продају трактор ИМТ 560, врцаљка за
мед од три рама, Голф 2, 1989. бензин. 064/1441-222 и 013/ 807-439.
На продају нисан примера 2.0 д. год.2000.
исправан, нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.
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
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
Продајем Југо 45, 1989. годиште, у
одличном стању, први власник, регистрован
до априла. Цена по договору. Тел. 064/12860-44.
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 Фиат пунто 1,2 S. година
производње 2000. Повољно! Телефон 06484-22-674.
Рено 19, 1400 м³, 1991. годиште, на продају,
регистрован, гас атестиран. Цена 400 €, није
фиксно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
На продају Мазда 626 регистрована до
06.05.2019. у добром стању Повољно, цена
550 €. Тел 064/512-57-24.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 11, БРОЈ 138, 12. ЈУН 1985.

НУШИЋ БЕЗ АДРЕСЕ
Има уметничких остварења која заслужују сваку критику, али на
жалост, има и оних која су како се то каже испод сваке критике.
Такво једно (уметничко ?) (не)дело имали смо прилику да
премијерно видимо двадесет трећег маја на позорници Народног
позоришта “Стерија”.
Реч је о извођењу представе под називом “Онај трећи” о
компилацији Нушићевих једночинки на тему брака и упропашћене
каријере. Адаптацију и режију обавио је Ђура Удицки у представи
играју Владиимир Никић, Бојана Малкановић-Удицки, Радмила
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (169)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XX ОДЕЉАК
1849-1861.

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
Пејчић, Тихомир Пауновић, Дојна Андрејевић, Василије Апић,
Бранко Петковић и Валентина Станисављев.
Стављањем Нушића на репертоар редитељ и глумци добили су
лепу шансу да покажу своје позоришно умеће. Нушићева литература
и данас је добар рам за слику наше нарави. Малограђанштина чије
је карикирано наличје Нушић са тако много духа приказао у својим
комедијама, актуелна је и данас као снага која обликује друштвену
свест и удара печат на све облике њеног испољавања.
Бавити се њоме у данашње време није лако, напротив, то је
друштвена обавеза која захтева јасну и прецизну идеју и озбиљан
рад на сцени, Мислимо да тога у представи „Онај трећи“ није било.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 11, БРОЈ 139, 2. ЈУЛ 1985.

ПРИРЕДБА И ПРИЗНАЊА У ЧАСТ
ДАНА ШКОЛЕ
Колектив вршачке ОШ „Паја Јовановић“ обележио је 14.
јуна двадесет петогодишњицу рада, приказом ликовног
ђачког стваралаштва, фото-поставком која говори о
успесима ученичког спортског друштва у периоду 196085. Изложена су била и многобројна признања, заједно са
дипломама. Спартаковом наградом и пехарима. Тога дана
одржана су ученичка спортска такмичења а на свечаном
скупу у „Стерији“, у присуству гостију, ђачких родитеља и
чланова колектива, најпре је о 25-годишњем раду школе
говорила председник збора Јелена Павков, а потом је
уручила признања заслужним члановима колектива:

Награде су примили: Илинка Јосифовић, Велинка
Обрадовић, Боривоје Субић, Митра Илић и Јулијана Букић.
Топло поздрављен програм поводом годишњице школе у
„Стерији“ припремили су : Смиља Воскресенски, Љиљана
Бранков, Милош Грујић, Олга Марин, Ливија Рашајски,
Милица Вучковић и Милица Фољански.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Политичко условљавање. - Вршац губи своја суседска и политичка права. - Ова задња поново се
враћају вароши год. 1855. - Прорачунски одношаји. - Градња општинског дома. - Из живота конфесија.
- Протестанти образују побочну општину. - О школи. - Обе народне школе постају 4 - разреднима.- На
немачкој страни отвара се побочна школа. - 1852. оснива се подреалка. - 1854. приправничка школа. Уређење повторне наставе.
И српска и немачка школа
подигнута је на виши ступањ;
број учитеља јој је удвостручен.
Немачка је школа, не само
по
имену,
проглашена
за узорну школу за сав
предео; за даље образовање
заведена је подреалка и
приправничка школа; српска
богословија преустројена је;
јеврејска школа проширена;
јеванђеличкој положен основ
и успостављена повторна
настава.
Просветним
приликама
аустријских и угарских земаља
управљао је министар гроф
Лео Тун, који је односно Угарске
тако радио, да се образовање
народа уздигне на европски
ниво само тако, ако је у исти
мах уз унапређење немачке
народности
угњетавана
мађарска народност, па и то
без државнога трошка 1).
Вршац, ког је становиштво
у пола било немачкога
језика, изгледало је згодним
земљиштем за аклиматизацију
нових
начела,
која
су
кулминисала у умртвљењу
либерелизма;
па
то
је
узрок, што је тадања влада
унапређивала
немачко
школарство у Вршцу.
“Организациони нацрти” од
године 1849. и 1855. уредили су
и код нас школарство. Највиша
школска власт била је у новој
провинцији најпре “ц. краљ.
српско-банатска
земљска
школска власт,” сачињујући
саставни део штатхалтерије.
Она
је
постојала
до
половине 1855., када је сама

штатхалтерије узела у руке
школске прилике. Но већ 19.
августа оне године склопљен
је конкордат и с тога су опет
предузимане обнове. Управа
немачке, католичке школе,
зависила је опет од окружног
проте, који је подвргнут био
“ц. кр. школском свету.”

Још 16. јануара 1850.
послао је тадањи вршачки
окружни комисаријат више
примерака
“основа
за
привремено уређење наставе
у Угарској” мађистрату, који их
је саопштио обојим месним
школским
надзорницима
2). У пролеће 1851. са 100 ф.
сребра повишена је плата
свима српским и немачким
учитељима 3.)
Па онда су у истој години и
наставне снаге умножене са по
два учитеља и код једних и код

1) Dr. Kiss A.: A nevelés és oktatástörténet kézikönyve, 4. издање, страна
229.
2) Записник седнице од 3. фебуара 1850.
3) Исто од 30. маја 1851.
4) Записник седнице од год. 1851.
5) Исто од 2. марта 1852.

других. Тада је дакле било 7
учитеља у Срба, а 9 Немаца 4).
Школска укупна потреба
била
је
године
1852.
прорачуњена на 11.292 ф.
сребра 5).
Но од сада почињући нису
се школе обеју народности
поједнако
и
заједнички
развијале, па с тога хоћемо да
опишемо посебице судбину
њихову. Прва је новина на
немачкој страни, што је
своме месном надзорнику
Карлу Пасту, који је довде
своју
дужност
бесплатно
обављао, од 1. новембра 1851.
почињући, одобрила плату
од 300 ф. сребра 6). Крајем
1851. укинут је и обичај, по
ком је један од учитеља чинио
службу “меснера” (црквењака)
у римокат. цркви 7). Како је
већ у почетку силно коракнула
немачка школа, види се отуда,
што је број ђака 1852. нарастао
са 132 8).
Септембра
1852.
наименовала је тамишградска
ц. кр. земаљска школска власт,
која је имала да се брине о
напретку школа, за управитеља
новоосноване подреалке и
немачке католичке “нормалне
школе,” Јосифа Штенцера,
сапароха у Вршцу 9); истоме
је доцније поверена и управа
препарандије и јеврејске
“тривијалне школе.”
Школски
одмор
био
је донде од 1. августа до
последњег септембра, сад
пак преокренут је за народне
школе од 1. септембра до 18.
октобра 10).

6) Исто од 2. септембра 1851.
7) Записници седница од год. 1851.
8) Записници седница од 14. априла 1852.
9) Исто од 29. септембра 1852.
10) Исто од 2. октобра 1854.
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Super cena,
super ponuda - *supernova

Od aprila meseca lansiran
je novi brend na kablovskom
nebu Srbije, *supernova.
Najbolja preporuka da
postanete i vi deo ove
porodice koja već broji više
od 300.000 članova svakako
je najkompletnija ponuda
televizijskog sadržaja u Srbiji
po vrlo povoljnim cenama.
Više od 260 televizijskih i
radio kanala, od čega 50 u
vrhunskom, HD formatu,
internet brzine do 120
Mb/s te fiksna telefonija sa
neograničenim pozivima ka
svim mts fiksnim i mobilnim
brojevima
najbolji
su
argument koji će vas uveriti
da postanete deo rastuće
porodice *supernova.
Sve nove korisnike koji
se odluče za *supernova
pakete očekuje atraktivna
promocija - šest meseci
u toku kojih će njihova
pretplata iznositi jedan dinar
mesečno.

Ljubitelji
sporta
i
najboljeg serijskog sadržaja
prepoznaće
u
ponudi
*supernove ono što
su oduvek želeli od svog
operatora.
Sveobuhvatna
ponuda sportskih kanala
u *supernova domove
će doneti najbolji fudbal,
košarku i trkačke sportove,
dok će vas sadržaji kanala
SuperStar TV i Fox uveriti
da je domaća produkcija
u
rangu
holivudske.
Supernova
je
brend
inspirisan
svakodnevnim
životom i u njega želi da
unese optimizam i što više
dobrog sadržaja.
Vršac, Bela Crkva, Plandište
i Alibunar su, kao i više od 60
gradova i opština u Srbiji,
deo sazvežđa supernove i
pozivamo sve stanovnike
ovih opština da se pridruže
galaksiji sjajnih usluga.

Napravi super izbor!

vrsackakula@open.telekom.rs
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СПОРТ

ОД Б О Ј К А

РУКОМЕТ

НОВОСАДСКИ СТАР И ЗРЕЊАНИНСКИ БАГЉАШ ИЗБОРИЛИ ПЛАСМАН У ДРУГУ ЛИГУ НА КВАЛИФИКАЦИОНОМ ТУРНИРУ У ВРШЦУ

ВРШЧАНИ ПОНОВО БЕЗ ПОБЕДЕ У СРПСКОЈ ЛИГИ СЕВЕР

БЕЗ ПОБЕДНИКА У
ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА

МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (ШИД) 21:21(12:11)
МЛАДОСТ:
Константинов,
Шојић,
Бегенишић(7),
Спремо,
Радовановић(1),
Миленковић (2), Вит, Милосављевић, Дудић(4),
Бранков(1),Велковски(5), Радак, Петровић(1),
Шалиначки, Ђурђевић, Живан.
РАДНИЧКИ: Матић, Гајић, Ковинчић (5),
Грчић, Трзин(1), Јанковић(7), Суруџић, Дангузов,
Радишић(2), Гербер, Хрубик(3), Мацура,Миличић
(3), Ћетојевић, Голић.
У не много квалитетном, али изузетно
борбеном мечу две екипе са зачеља табеле,
није било победника, што је исход који најмање
одговара и Вршчанима и Шиђанима. Обе екипе
су имале своје прилике да освоје цео плен, али
је подела бодова најреалнији и најправеднији
исход шездесетоминутне битке у Центру
Миленијум. Вршчани су у финишу утакмице
били ближи победи. При резултату 17:16 имали
су прилику да из седмерца постигну погодак за
вођство од два гола, али је млади Дудућ није био
прецизан. У последњм минуту гости су били на
прагу тријумфа, бод Вршчанима донео је капитен
Влада Бранков, својим првим поготком на мечу.

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 17. КОЛО
Нова Пазова 1957 - Јабука		
Апатин - Инђија			
Црвена Звезда - Долово		
Херцеговина - Б. Карловац 		
Сивац 69 - Младост ТСК		
Младост - Раднички 1958 		

22 : 22
24 : 32
35 : 29
30 : 26
32 : 25
21 : 21

1.Сивац 69
17 17
2.Јабука 		
17 14
3.Инђија
17 10
4.Младост ТСК 17 9
5.Херцеговина 17 8
6.Нова Пазова
17 7
7.Апатин
17 8
8.Б. Карловац
17 7
9.Долово
17 6
10.Црвена Звезда 17 5
11.Раднички 1958 17 3
12.Младост
17 2

0
2
5
7
8
8
9
10
10
11
13
13

0
1
2
1
1
2
0
0
1
1
1
2
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АПЛАУЗ ВРШЧАНКАМА, ОДЛОЖЕН ПУТ У
ДРУГОЛИГАШКО ДРУШТВО

Одбојкашице Баната нису успеле
да изборе једно од прва два места
на квалификационом турниру за
пласман у Другу Лигу Србије који је
прошлог викенда одржан у Центру
Миленијум. Вршчанке су изгубиле
од новосадског Стара, зрењанинског
Багљаша и Апатина, али су оставиле
изуетно добар утисак и реално,
изгубиле су од квалитетнијих ривала.
У првом колу Банат је поражен са 3:1
у сетовима од Багљаша 023, у другом
колу са 3:0 од Стара и у трећем колу
истим резултатом од екипе Апатина.
Тренер Никола Савин није разочаран,
поносан је на игру и понашање својих
играчица.
- Девојке су максимално озбиљно
приступиле квалификацијама, дале
су свој максимум у овом тренутку и
немамо за чим да жалимо. Честитам
им на пруженој игри и великој борби.
Екипе новосадског Стара и Багљаша су
у овом тренутку квалитетније од нас и
заслужено су се пласирале у виши
ранг. Истакао бих да је екипи Стар ово
треће учешће на квалификационом
турниру и да су тек сада успели да
се пласирају у Другу лигу. Екипа
Багљаша састављена је од игрчица
из Клека, са прволигашким искуством
као и играчицама које су пионирске
репрезентативке Србије. Ми ћемо
задржати све играчице на окупу и
наредне сезоне, од августа почињемо
припреме и надамо се да ћемо
следећи пут успети. Не одустајемо од
намере да се пласирамо у виши ранг

јер девојке својим квалитетом, радом
и трудом то заслужују.
Тренер Баната истакао је и
једну замерку Одбојкашком савезу
Војводине.
- У нашој другој утакмци која
је директно одлучивала о другом
месту и проласку даље судиле су
судије из Новог Сада, града из ког је
наш противник. Мислим да је то био
проспуст који не би смео да се дешава,
поготово јер је читав турнир протекао
у фер и коректној борби.
Никола Савин истиче сјајну
организацију турнира.
- Захвалио бих се нашој
управи на изуетној организацији
квалификационог
турнира,
све
екипе су признале да је све било на
врхунском нивоу. Одбојкашки клуб
Банат и Град Вршац су још једном
показали да су изуетни домаћини и
организатори великих такмичења,
закључио је Савин.

РЕЗУЛТАТИ
КВАЛИФИКАЦИОНОГ ТУРНИРА
ЗА ПОПУНУ ДРУГЕ РЛ „СЕВЕР“
1. коло
СТАР - АПАТИН
3:0 (25:13, 25:13 , 25:21)
БАНАТ - БАГЉАШ 023
1:3 (19:25, 8:25 , 25:23, 17:25)
2. коло
АПАТИН - БАГЉАШ 023
1:3 (22:25, 25:22 , 29:31, 16:25)
СТАР - БАНАТ
3:0 (25:20, 25:13 , 25:19)
3. коло
БАНАТ - АПАТИН
0:3 (21:25, 20:25 , 14:25)
БАГЉАШ 023 - СТАР
1:3 (16:25, 25:21 , 20:25, 22:25)
Табела
1. СТАР
3 3 0 9:1 9
2. БАГЉАШ
3 2 1 7:5 6
3. АПАТИН
3 1 2 4:6 3
4. БАНАТ
3 0 3 1:9 0

СТРЕЉАШТВО
34
29
22
19
17
16
16
14
13
11
7
6

УСПЕХ УЉМАНСКИХ
СТРЕЛАЦА
У недељу 14.04.2019.
г. је у Панчеву одржано
Првенство
Војводине
“Ц” програм за јуниоре и
сениоре. Јуниорска екипа
Уљме у саставу: Јанковић
Тања, Јовановић Милица и
Јованчов Јелена освојила
је 1. место. у појединачној
конкуренцији 1. место је

освојила Јанковић Тања, док
је Јовановић Милица била
3. место. Екипа сениорки
у
саставу
Стојадинов
Јована, Јовановић Милица
и Јанковић Тања освојила
је 1. место. У појединачној
конкуренцији 1. место је
освојила Јовановић Јелена.

МАЧЕВАЊЕ

ВРШАЧКИ МАЧЕВАОЦИ НА КАРНЕВАЛУ У РАКОВИЦИ

Мачевалачки клуб Карика из
Вршца је под покровитељством
Туристичке
организације
Општине
Вршац
наступиоу
Раковици на 7. Међународном
раковичком
карневалу.
Наступило је 13 учесника
из
Вршца,
а
перформанс
“Ренесанса” у режији Жеља Ћеле
и кореографији Бојане Удицки
је оцењен одличном оценом.
Град Вршац је обезбедио превоз
учесницима, а организатор пута
је била Ивана Варга из Туристичке
организације Вршац.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 24. КОЛО

ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ У ПАНЧЕВУ У 23. КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

БЕЉИН И БАЛАН ЗАУСТАВИЛИ “ДИЗЕЛКУ”
ЖЕЛЕЗНИЧАР - ОФК ВРШАЦ 0:2 (0:0)

Јужнобанатски дерби решен је за само
три минута у другом полувремену, када су
капитен Вршчана Данијел Бељин и Сава
Балан извели блиц криг и головима у 49.
и 52. минуту обезбедили важне бодове за
свој тим. У првом полувремену водила се
изједначена борба, тренер Панчеваца Горан
Мрђа био је принуђен да на терен пошаље
комбиновани састав јер су чак седморица
играча имала проблеме са парним
картонима и повредама, нешто слично као
и тренер ОФК Вршца Радован Радаковић
у претходном колу против Кабела. У
том периоду су млади и мотивисани
Панчевци пружили добар отпор и виђена
је изједначена борба. Искуство и квалитет
Вршчана пресудили су већ у уводним
минутима наставка меча, до краја су
успешно сачували предност и вратили се
кући са целим пленом. Куриозитет утакмице
је да ОФК Вршац поново није реализовао
једанаестерац, овог пута је шут Божића
одбранио голман Железничара Николовски.
Упркос томе, Марко Божић био је један од
најбољих појединаца у тиму ОФК Вршца и

Ефикасан: Сава Балан (ОФК Вршац)
његова добра форма поклопила са добрим
резултатима екипе.
- Много боље смо игледали у другом
полувремену, иако нас прати зла коб код
извођења пенала. Имали смо контролу

ЖЕЛЕЗНИЧАР - ОФК ВРШАЦ 0:2 (0:0)

Панчево, стадион СРЦ “Младост”, гледалаца 300, судија: Марко Гњатовић (Нови
Сад), стрелци: Бељин у 49, Балан у 52. минуту, жути картони: Руњаић, Божовић
(Железничар)
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Николовски, Руњаић, Божовић, Спасковски, Танасковић, Милекић,
Амбруш, Петровић, Павловић, Станојковић, Ковачевић.
ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић, Којић, Бељин, Стојановић (Белић), Божић,
Балан, Лазевски (Ћирка), Марковић, Глувачевић (В. Благојевић), Тошић.

игре, стварали смо шансе, мислим да смо
заслужено победили.
ОФК Вршац у наредном колу на Градском
стадиону дочекује зрењанински Раднички.
Меч се игра у суботу са почетком у 16 часова.
- О противнику не знамо пуно, али
гледамо само себе и своју игру. Наравно,
обавезе су на домаћем терену далеко
веће, идемо на победу без обзира
ко нам је противник. Сви момци су
спремни и мотивисани, немамо притисак
борбе за опстанак, мислим да ће нам
то растерећење помоћи да пружимо
максимум, закључио је Божић.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПОТПОРАЊЦИ СЛАВИЛИ У ГАЈУ, ГОЛЕАДЕ У УЉМИ И ЈАБУЦИ
ПАРТИЗАН (ГАЈ) - ПОТПОРАЊ 0:2 (0:1)

Гај, судија: Борис Цвитак (Панчево), стрелци: Чолак у 15
(аутогол), Станојловић у 65. минуту
ПАРТИЗАН (Г): Ардељан, Филиповић, Стојчић, Јевтић,
Петрић, Сочанац, Симуљ, Чолак (Узелац), Андрејић, Јоновић,
Златковић (Игњатовић).
ПОТПОРАЊ: Богош, Јованов (Мадић), Прошевски,
Јанковић, Попов (Станојев), М. Јовановић, Лазин, Станојловић,
Бранков, Ранић, Петровић.
Потпорањци су брзо реаговали после пораза у Влајковцу у
прошлом колу и у дербију кола славили против конкурента у
борби за врх табеле. Јунак утакмице био је голман Потпорња
Богош, чије су сјајне интервенције потпуно обесхрабриле

стрелце домаћег тима. Потпорањ је повео аутоголом
дефанзивца домаћих Чолака, а победу је засладио брзоноги
Станојловић у 65. минуту.

ПАРТИЗАН (УЉМА) - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) 3:4 (1:2)

Уљма, судија: Данило Бараћ (Вршац), стрелци: Војнов у 6,
Радован Побра у 63, Марко Побра у 68. минуту за Партизан,
Грбић 2, Гуја и Максимовић за Ц. звезду
ПАРТИЗАН: Тодоровић, М. Побра, Р. Побра, Ранковић,
Радосављев, Војнов, Бањаш, Бану, Оморац.
ЦРВЕНА ЗВЗЕЗДА: Станић, Бугаринов, Стијачић, Јовановић,
Чејић (Месарош), Грбић (Максимовић), Поморишац
(Веселинов), Ердеи, Тадић, Булаја, Гуја.

ЈУГОСЛАВИЈА (ЈАБУКА) - ПОЛЕТ (ИЗБИШТЕ) 3:2 (1:1)

Јабука, судија: Никола Копитић (Панчево), стрелци: Дакић
у 38 из једанаестерца, Стојановски у 58. Николовски у 85.
минуту за Југославију, Јездимировић и Бану за Полет
ЈУГОСЛАВИЈА: Симијановић, Митковић, Смиљковић
(Ненадић), Дакић, Лалић, Анђеловић, Стојановски,
Николовски,
Колески,
Димковски
(Младеновски),
Богдановски.
ПОЛЕТ: Љ. Илић, Јездимировић, С. Илић, Бану, Недељковић,
Димитријевић, Бранков (Јанков), Стојанов (Оморац), Попов,
Несторов, Безановић.

У врху: ФК Потпорањ

ФУ ТС А Л

ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЂАНИН - ФОРУМ 5:2 (2:0)
Врбас, судије: Блажон (Рума), Грбатинић (Адашевци),
стрелци: Живкуцин, Перовић, Ачански, Арваји, Лазетић за Л.
Холанђанин, Радисављевић у 24. и 27. минуту за Форум
Л.ХОЛАНЂАНИН: Маринковић, Живкуцин, Перовић,
Ачански, Пековић, Дакић, Лукић, Радовић, Лазетић, Арваји.
ФОРУМ: Богдановић, Радисављевић, Радак, Борковић,
Анђелковић, Синђелић, Кикош, Корња, Деспотовић, Драгић,
Самарџија.
На тешком гостовању у Врбасу екипа Форума није успела
да изненади фаворизове домаћине, али тренер Вршчана
Ненад Варађан истиче да није незадовољан.
- Парирали смо много искуснијој екипи, створили доста
шанси и промашили пенал са 10 метара. Окрећемо се
наредном колу у којем дочекујемо екипу Новог Сада. Желео
бих да обавестим наше верне навијаче да омладинци нашег

клуба играју финални турнир за првака Србије у Шапцу и то
нам је приоритет у овом тренутку. Надамо се да можемо да
изненадимо Економац из Крагујевца и београдски Фон.
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ПЛЕЈ ОФ ГРУПА 4. КОЛО
1.Тиса		
5
2.Динамо
5
3.Л. Холанђанин6
4.Викинг
6
5.Форум
6
6.Апа Футсал 6
7.Пчиња
5
8.Нови Сад
5

5
4
3
2
2
2
1
1

0
1
1
1
0
0
1
0

0
0
2
3
4
4
3
4

15
13
10
7
6
6
4
3

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

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

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

3
2
5
6
7
5
9
11
9
11
9
12
10
11
11
11
15

53
50
42
42
34
32
32
29
28
28
28
24
24
24
23
22
16

5
4
5
6
5
6
6
9
7
12
11
11
11
13
12
14
16

49
48
41
39
38
35
35
31
31
26
24
24
23
23
22
16
16

22
22
23
22
23
23
23
22
23
23
23
22
22
23
22
23
23

17
15
12
13
9
7
9
9
7
8
7
7
6
6
6
5
4

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

ПФЛ ПАНЧЕВО 23. КОЛО
Стрела - Вултурул		
Раднички (Б )- Долина
Дунав - Војводина (С)
Партизан (У) - Ц. звезда
Југославија - Полет
Јединство - Слога (БНС)
Борац (Ст) - Спартак 1911
Партизан (Г) - Потпорањ

3:1
2:3
4:2
3:4
3:2
0:0
0:2
0:2

1.Борац (Ст)
22
2.Партизан (Г)
22
3.Потпорањ
22
4.Партизан (У)
21
5.Раднички (Б)
21
6.Стрела		
21
7.Јединство (В) 21
8.Јединство Стевић22
9.Спартак 1911 22
10.Слога (БНС) 22
11.Дунав
21
12.Југославија
21
13.Вултурул
22
14.Црвена звезда 22
15.Долина
22
16.Војводина (С) 22
17.Полет
22

1
3
5
3
5
5
5
4
7
2
3
3
5
2
4
4
1

16
15
12
12
11
10
10
9
8
8
7
7
6
7
6
4
5

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 17. КОЛО
Војводина (ЦЦ) - Јаношик
Партизан (К) - Караш (Ј)
Добрица - Шевац		
Борац (ВС) - Слога (М)
Борац (ВГ) - Караш (К)
Виноградар – Хајдучица
Ратар - Будућност (А)

2:2
3:2
3:0
3:1
1:0
1:3
1:2

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

2
1
4
3
5
5
4
1
4
3
1
3
3
7

13
13
8
8
7
7
7
8
6
6
5
4
3
1

2
3
5
6
5
5
6
8
7
8
11
10
11
9

41
40
28
27
26
25
25
25
22
20
16
14
12
10
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