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САВЕТИ СТРУЧЊАКА ПСС „АГРОЗАВОД“ ВРШАЦ

ЗАШТИТУ ПРИМЕНИТИ ПРЕ НАЈАВЉЕНИХ ПАДАВИНА

Временске прилике овог пролећа стварају услове за примену
заштитних средстава код пољопривредних култура, од воћњака
и винограда, до усева. Стручњаци Пољопривредне стручне
службе „Агрозавод“ наглашавају да је заштиту засада неопходно
применити пре најављених падавина. Они подсећају да је у
периоду од 26. априла до 6. маја пало 64 мм падавина.
-Обилне падавине у протеклом периоду и још најављених
падавина, представљају повољне услове за остваривање
инфекција гљивама које су проузроковачи разних биљних
болести у вишегодишњим засадима, истиче Ивана Црнобрња,
дипл. инж. заштите биља. На подручју рада регионалног центра
Вршац, засади јабука се налазе у фази развоја плода, величина
плода је до 20 мм. Повољни временски услови и присутан
инфективни потенцијал, засаде јабука стављају под висок ризик
за остваривање инфекција листа и младих плодова јабуке гљивом
проузроковачем чађаве пегавости листа и краставости плодова
јабуке – Вентуриа.
Црнобрња додаје да су временски услови одговарајући и за
остваривање инфекције гљивом проузроковачем пепелнице
јабуке.
-Због оваквих временских услова, засаде јабука је потребно
интензивно штитити одговарајућим комбинацијама фунгицида,
препоручује Црнобрња. Комбинују се контактни фунгициди са

куративним. Приликом избора фунгицида треба обратити пажњу
и на температуре и одабрати она средства која имају добру
ефикасност на нижим температурама. На феромонским клопкама
региструје се присуство имага јабукиног смотавца. Пиљење ларви
из положених јаја ове штетне врсте се очекује за 7 до 10 дана, па се
за сада инсектицид изоставља.
Према речима Монике Божанић, дипл. инж. заштите биља,
винова лоза је у фази јасно видљивих цвасти.
-У овом периоду, пажњу треба обратити на заштиту од
пепелнице винове лозе и пепељастог грожђаног мољца, јер је у
току пиљење гусеница прве генерације, наглашава Божанићева.
Када је реч о коштичавом воћу, вишње и шљиве се налазе у
фази пораста плодова. Осетљива лисна маса и кишни период,
стварају повољне услове за остваривање инфекција гљивама
проузроковачима пегавости лишћа вишње и шупљикавости листа
коштичавих воћних врста.
Божанићева истиче да се усеви јечма налазе у фази почетка
цветања и додаје:
-Повољни су временски услови за остваривање инфекција
гљивом проузроковачем фузариозе класа – Фусариум. Хемијске
мере заштите треба спровести на самом почетку цветања, када је
5 одсто класова избацило прашнике. Постоји доста широк спектар
фунгицида који се могу употребити.

НАЦИОНАЛНИ ДАН ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ

ВРШЧАНИ ПРЕДЊАЧЕ ПО ХУМАНОСТИ

У Србији се 11. мај обележава као Национални дан
добровољних давалаца крви. Вршац је одувек предњачио по
броју добровољних давалаца крви, а то се посебно огледа од
када је на снази нови начин прикупљања драгоцене течности
- екипе стручњака Завода за трансфузију из Новог Сада обилазе
војвођанске градове од јануара прошле године. Запослени у
новосадском Заводу похваљују хуманост Вршчана, јер се свакој
акцији одазове стотину и више добровољних давалаца крви.
Вршац је, кажу, један од ретких градова са тако великим одзивом.
То потврђују и у вршачком Црвеном крсту који је и даље главни
и веома успешан организатор акција прикупљања крви.

-У 2019. години прикупљено
је, до краја априла месеца, 473
јединице крви, објашњава
секретар Црвеног крста Вршац
Сузана Цветановић. У граду
Вршцу и насељеним местима
имамо добровољне даваоце
који већ годинама дају крв и то
су урадили неколико десетина
пута, неки чак и сто пута. Међу
женама које су редовне и још активне у акцијама добровољног

Стручњаци „Агрозавода“ додају да су усеви пшенице у фази
почетка класања. Они препоручују да у оваквим времским
условима и код заштите пшенице пажњу треба усмерити на
заштиту од болести, као и на сузбијање штетних инсеката, пре
свега житне пијавице.
Ј.Е.
давалаштва крви су и Смиљка Разуменић и Слободанка Мађарац,
и њих две предњаче по броју давања крви. Међу мушкарцима који
су још увек активни, а који су преко 100 пута дали крв, су Милан
Вукоњански, Мита Јованов, Миодраг Јовић и Јован Михајловић.
Цветановићева наглашава да сваки добровољни давалац
заслужује похвалу за тај хумани чин, када је то и први пут.
-Желим да се захвалим свима који се одазивају акцијама
и да честитам Национални дан добровољних давалаца крви
Вршчанима који својим хуманим гестом помажу онима којима крв
живот значи, каже секретарка овдашњег Црвеног крста.
Цветановићева најављује две акције добровољног давалаштва
крви које су заказане за 16. и 30. мај, а биће организована у
просторијама Месне заједнице Жива Јовановић, Улица Другог
октобра број 1. Она позива све хумане Вршчане да се одазову
акцијама које ће трајати од 9 до 12 часова.
Ј.Е.

НА РИМОКАТОЛИЧКОЈ ЦРКВИ СВЕТОГ ГЕРАРДА

ОРКАНСКА КОШАВА ОШТЕТИЛА ТОРАЊ

Кошава, која је у Вршцу пре десетак дана
дувала орканском јачином, оштетила је торањ на
римокатоличкој цркви Светог Герарда. Ветар је
однео део лименог покривача торња и оставио
отвор који прокишњава и који мора хитно да
се поправи. Ово није једини проблем везано за
црквени објекат, што је био повод да се покрене
акција сакупљања средстава за обнову овог
римокатоличког храма.
-Најактуелнији проблем тренутно је отвор
на десном торњу који је настао када је кошава
покидала око два квадратна метра лименог
покривача, објашњава Ален Палатинуш,
управитељ Жупе Римокатоличке цркве Светог
Герарда у Вршцу. Део лима ветар је донео и у
двориште жупне зграде. Торањ стоји отворен,
вода улази у звоник, а још већи проблем је то што
ако поново крене ветар сигурно ће наставити да
чупа остатак лименог покривача торња.
Црквени објекат већ неко време полако
одолева зубу времена који оставља све дубље
трагове и оштећује храм.
-Знамо да црква има и веће проблеме које
треба да санирамо, као што су, на пример,
фигурице на торњевима, које исто стално
падају због јаког ветра, затим пукотина на
левој страни, истиче управитељ Палатинуш. И
олуци су већ иструлили тако да се вода слива
на зидове цркве, појављује се влага. Најхитније
за решавање је проблем лименог покривача
на торњу. Ако прикупимо довољно средстава,
променили би старе лимене покриваче
бакарним на оба торња, учврстили их да буду

АПЕЛ ЉУДИМА ДОБРЕ ВОЉЕ
Управитељ
Жупе
Ален
Палатинуш позива вернике и
све људе добре воље да помогну
обнову римокатоличке цркве
Светог Герарда, у складу са
својим могућностима, уплатом
донација на рачун Банке Интеза
број 160-547197-16. Прималац
је Римокатоличка Жупа Светог
Герарда, а сврха уплате је
донација за рестаурацију цркве.

безбедни и дуготрајни. Црква Светог Герарда
је највећа и најлепша римокатоличка црква у
Банату и треба је спасити од трагова времена, не
би смели да је оставимо и допустимо да се још
више уруши. Знам да је у Вршцу мало католика,
али ја апелујем и молим све људе добре воље да,
у складу са својим могућностима, дају прилог за
обнову цркве, био бих им веома захвалан за то.
Према речима Палатинуша, Црква је
отворила посебан рачун у банци за прикупљање
средстава за обнову римокатоличког храма
посвећеног Светом Герарду.

Иначе, у Вршцу је, пре ове садашње, постојала
мања римокатоличка црква која је временом
постала тесна за бројне вернике, а била је и стара,
тако да су одлучили да на њеном месту подигну
нову. Изградња данашње цркве почела је 1860,
завршена је након три године и већ у децембру
те 1863. освећена је и предата верницима на
коришћење. Главни олтар, лепо украшен, са
ликом Светог Герарда, рађен је у Бечу и био је
већ спреман за сам завршетак цркве. Након тога
полако се украшавала унутрашњост цркве. Ту су
и три олтара рађена у Тиролу, исповедаонице
су направљене у Бечу, витражи на прозорима
цркве урађени су у Будимпешти 1912. Црква
има оргуље, највеће у Банату, фирме Вегенштајн,
рађене су у Темишвару и представљају прави
драгуљ, који, такође, треба обновити. Црква
Светог Герарда представља не само верски
објекат, већ и споменик културе који сведочи о
историји и животу града. То је, свакако, разлог
више да се обнови и сачува од пропадања.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се заинтересована јавност да је Одељење
за комуналне и стамбене послове и послове заштите
животне средине Градске управе Града Вршца донело
одлуку да за пројекат – Реконструкција локације РБС
‘’Вршац - Хемоград LTE’’ PAU75/PAL75, Вршац, на к.п.
9675/3 К.О. Вршац, која се налази на крову котларнице
у насељу Хемоград,у улици Каталпи бб у Вршцу на
територији града Вршца, носиоца пројекта ‘’Телеком
Србија’’ а.д. из Београда, ул. Таковска бр. 2. није потребна
процена утицаја на животну средину (Решење број 50119/2019-IV-04 од дана 24.04.2019. године).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу
против овог решења у року од 15 дана од дана његовог
објављивања у средствима јавног информисања, преко
овог одељења.
Градска управа Града Вршца
Одељење за комуналне и стамбене послове
и послове заштите животне средине

Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ОСНОВНИ СУД И ДАЉЕ ОДЛУЧУЈЕ У КОРИСТ ПЕНЗИОНЕРА, ВИШИ ПРЕИНАЧУЈЕ ПРЕСУДЕ

ГРАДОНАЧЕНИЦА ВРШЦА:

НАМЕРА МИ ЈЕ ДА ЗАШТИТИМ ПЕНЗИОНЕРЕ!
У недељи након конференције
одржане 18. априла, Граду Вршцу
стигло је неколико нових решења
о извршењу по поступку којим је
вршачким пензионерима прво
било признато право на повраћај
незаконито узиманог новца за
самодопринос. С обзиром на каснију
пресуду Вишег суда у Панчеву,
којим је првобитна преиначена
у корист Града, а пензионери
обавезани да примљени новац,
као и све пратеће трошкове, врате,
градоначелница Вршца Драгана
Митровић 25. априла поново се
обратила јавности.
- Без обзира на апел града,
поједине адвокатске канцеларије и

поједине канцеларије извршитеља
ипак су се одлучиле да поново
користе
институцију
принудне
наплате. Град Вршац је уложио захтев
за одлагање извршења и очекујемо
одговор од канцеларије извршитеља.
Много већи проблем, који се такође
тиче трошкова поступка, у овом
моменту је поступање Основног
суда у Вршцу. И након доношења
одлуке Уставног суда пре четири
месеца, и преиначујуће одлуке
Вишег суда у Панчеву пре месец
дана, Основни суд у Вршцу и даље
одлучује по старом, као да одлуке
Уставног суда и одлуке Вишег суда у
Панчеву нема. На тај начин створиће
се додатни трошкови пензионерима.

Свака одлука Основног суда која је
донета у корист пензионера бива
преиначена од стране Вишег суда
у Панчеву. Поставља се питање
зашто Основни суд у Вршцу доноси
одлуке игноришући став Вишег
суда у Панчеву базиран на ставу
Уставног суда Србије. Није ми
намера да се мешам и контролишем
рад правосуђа, али ми је намера да
заштитим пензионере и посао ми је
да одреагујем када схватим да се за
њих стварају додатни трошкови –
рекла је Митровић.
Градоначелница Вршца тврди
и да је велики број пензионера
одлучио да одустане од спора
против Града.

У ТОКУ ЈЕ ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА ЗА УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ

- Примамо пензионере сваког
дана, градска управа се бави
њиховим случајевима и многи од
њих су најавили повлачење тужби.
Они који су се принудно наплатили
желе да добровољно врате оно
што су примили, а они који се нису
наплатили одустају од тужби –
рекла је Драгана Митровић.
Т.С.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЧАРОЛИЈА“
ВРШАЦ ОД 13. ДО 15. МАЈА ОБЕЛЕЖАВА

НОВИНА - ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ МЕЂУНАРОДНИ

Од понедељка Предшколска установа
“Чаролија” почела је да прима захтеве за упис
малишана за школску 2019/2020. годину, а пријава
траје до 17. маја. Од ове године родитељи су у
прилици да своју децу пријаве и електронским
путем, што представља новину која ће уштедети
време и родитељима и запосленима у вртићу.
-Пуно смо радили да променимо стари начин
уписа деце када су родитељи долазили из дан у
дан све раније ујутро, без потребе, а што није било
лепо ни видети их како стоје у редовима, па смо
се трудили да пронађемо једноставнији начин
предаје захтева за упис деце, објашњава Емилија
Дангубић, директорка Предшколске установе
“Чаролија” у Вршцу. Пре 4 године почели смо да
прикупљамо податке како то раде други вртићи,
рецимо београдски. Покупили смо од сваког што
нам се највише допало, тако да већ три године
код нас пријава траје две недеље када се примају
захтеви родитеља. Након тога врши се бодовање
према Правилнику о упису деце и прави ранг
листа. Све је то транспарентно, родитељи могу да
виде, све је урађено у складу са Законом.
Електронско пријављивање малишана за
вртић, које је почело ове године, наишло је на
добар пријем код родитеља. Већ првог дана
на овај начин своје је малишане пријавило
тридесетак родитеља.
-Вршац је међу првима ушао у тај пројекат,
за сада је укључено само шест градова у

Србији, наглашава Дангубићева . Пројекат је
иницијатива Владе Републике Србије преко
локалних самоуправа. Ми смо имали велику
подршку вршачке локалне самоуправе да уђемо
у пројекат, а две наше колегинице ишле су на
едукацију. Електронско подношење захтева још
више ће олакшати родитељима, а нама смањити

редове. Пријава се врши на адресу е - управе
где постоје опције за сваки град и вртиће. Млади
родитељи то врло лако одраде, јер је једноставно,
иде корак по корак. Родитељи добију повратну
информацију да је њихов захтев регистрован, а
могу да виде и обраду података и ранг листу.
У јаслице и школицу на јесен ће бити места за
око хиљаду малишана, а ако буде требало биће

ТРИДЕСЕТОРО ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА БРАНИ ВРШАЧКО НЕБО

уписано и више деце.
-Примамо око хиљаду деце, немамо прецизан
број јер ако буде више захтева тражићемо
одобрење од локалне самоуправе за додатних
десет одсто, каже директорка Дангубић.
Примамо децу јасленог узраста, од једне до три
године (2016, 2017.и 2018.), затим децу од 3 до 5, и
малишане од 6 година у Припремни предшколски
програм, практично некадашња забавишта, који
обухвата децу рођену од 1. марта 2013. до 1. марта
2014. године.
Према речима директорке Дангубић,
Предшколска
установа „Чаролија“
има
девет објеката, а у последње време највеће
интересовање је за јаслени узраст.
-Иначе, 2005. године имали смо 650 деце и
42 запослених у установи, сада имамо хиљаду
деце, чак и 1.100, и 115 запослених, наглашава
директорка „Чаролије“. Имали смо 3 јаслене
групе, сада их је 10. Желим да нагласим да
смо све време имали разумевање локалне
самоуправе и захваљујући томе успели смо и да
уредимо вртиће, да све буде и лепо и по важећим
стандардима.
Своје малишане запослени родитељи могу да
доведу и на целодневни боравак што им је, како
кажу, од великог значаја, јер могу да се посвете
радним обавезама и да не брину како су њихова
дечица.

ДАН ПОРОДИЦЕ

Предшколска
установа
“Чаролија” ће од 13. до 15. маја
низом манифестација обележити
Међународни
дан
породице.
Манифестације ће се одржати у
вртићима “Лептирић”, “Бубамара” и
“Пчелица” по следећем распореду.
УТОРАК – 14. мај 2019. – 16:30
часова:
ОБЈЕКАТ БР. 5 – „ЛЕПТИРИЋ“, Трг
Николе Пашића 2
1. активност: „Мој град некад и
сад“
2.активност:
луткарска
представа „Мачак и петао“ (у
изведби родитеља)

СРЕДА – 15. мај 2019. – 16:30
Ј.Е. часова:
ОБЈЕКАТ БР. 4 – „БУБАМАРА“,
Жарка Зрењанина 87
1. активност: Спортске игре
2.активност:
„Живот
је
маскембал“ (израда маски са
родитељима и ревија маски и
костима)

ОБЕЗБЕЂЕНО 156 РАКЕТА ЗА ЗАШТИТУ УСЕВА
Захваљујући подршци Града Вршца, усеве у вршачком атару штитиће
овог лета тридесеторо противградних стрелаца. Обезбеђен је довољан
број противградних ракета, а Град је потписао уговоре са стрелцима о
финансијској подршци.
-Трећу годину за редом, Град Вршац финансијски потпомаже
противградне стрелце на територији града, објашњава Слободан Јованов,
члан Градског већа задужен за пољопривреду. Наиме, противградни
стрелци припадају Радарском центру Самош, који је задужен за овај део
Баната. Противградна сезона траје шест месеци, од 15. априла до 15.
октобра. Током тог периода, стрелци добијају од Центра у Самошу по 4.000
динара месечно. Град Вршац помаже стрелце са 10.000 динара месечно.
Тако је већ трећу годину.
Према речима Јованова, на територији града постоји 16 противградних
станица, од којих је 15 у функцији, а због лошег стања и дотрајалости објекта,
није активна станица у Вршачким Ритовима.
-На свакој од петнаест лансирних станица дејствују по два стрелца, што је
укупно тридесеторо њих на целој територији Града Вршца, додаје Јованов.
Стрелци имају на располагању укупно 156 противградних ракета, које су
распоређене по станицама. Последње три године Град Вршац је куповао
противградне ракете, а ове године је остало од претходне, тако да их има
довољно за ову сезону.
Током прошле године, вршачки противградни стрелци су, као и до сада,
савесно и стручно обављали своје задатке, а њихов рад је оцењен највишом
оценом.
-У извештају, који добијамо од Радарског центра Самош, наши
противградни стрелци оцењени су петицом, највишом оценом. Иначе,
од почетка ове сезоне противградне заштите није било дејстава на нашој
територији. Дежурства су у току, наставиће се и на даље према потреби,

ЧЕТВРТАК – 16. мај 2019. – 16:30
часова:
ОБЈЕКАТ БР. 6 – „ПЧЕЛИЦА“,
Милоша Обилића бб
1. активност: „Бал под маскама“
2.активност:
Радионица
са
родитељима

јер је у неким деловима земље било града. Апел је да пољопривредници
ипак осигуравају своје усеве, држава даје стимулацију и субвенционише
осигурање у пољопривреди. Незгодна је ситуација у пограничном делу,
када град долази из Румуније, јер они не бране своје небо. Наши стрелци не
могу да дејствују ракетама на туђој територији, а када градоносни облаци
веће дођу код нас, онда је већ касно за дејство, закључио је члан Градског
већа за пољопривреду.
Већина вршачких противградних стрелаца има дугогодишње искуство
у одбрани нашег неба од градоносних облака. Они предано раде, дежурају
некад и по 24 часа дневно како би заштитили усеве у вршачком атару.

Ј.Е.

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

ОСНОВНА ШКОЛА ИЗ ПАВЛИША ПОБЕДНИК
ГРАДСКОГ ФИНАЛА ЕКО КВИЗА

ЈКП „Други октобар“, други пут
за редом, узело је учешће у Еко
квизу за ученике од петог до осмог

разреда основних школа, под
називом „Прљаво или чисто није
исто“, у организацији ЈКП „Градска
чистоћа“ Београд. Циљ квиза
јесте подизање свести основаца о
значају очувања животне средине

и важности информисаности о
рециклажи и екологији.
Градско
финале
овог
школског квиза, одржано је у
Пољопривредној школи Вршац, уз
присуство навијача и наставника.
У конкуренцији од 9 основних
школа које су се такмичиле
ове године, победила је екипа
ОШ „Ђура Јакшић“ Павлиш
коју су представљале:
Дуња
Маринковић, Лаура Мику, Анђела

Сантрач и Маша Бућкош, заједно
са
наставницом
Бранкицом
Блажин.
Победнички тим представљаће
Вршац у Сокобањи, у полуфиналу

републичког такмичења 10. маја,
где ће се надметати са вршњацима
из 20 градова Србије за пласман у
финале.

•

Петак 17. 5.2019.

11.00 до 17.00 пројекција филма “Слава и сенке – Паја Јовановић” и
"Далеко у нама, живот је диван сан", сала бр. 7, зграда Конкордија
•
11.00 до 17.00 предавање Николе Кусовца о животу и делу Паје
Јовановића, Велика сала, зграда Конкордија

160 година

Субота 18.5.2019.

1859 - 1957
•

Понедељак 13.5.2019.

11.00 до 17.00 пројекција филма “Слава и сенке – Паја Јовановић” и "Далеко у
нама, живот је диван сан", сала бр. 7, зграда Конкордија
•
12.00 – радионица за школску децу “Од витеза до светитеља – Растко Немањић”,
сала бр. 3, зграда Конкордија
•
18.00 – Свечани концерт МШ “Јосиф Маринковић” поводом дана школе, Велика
сала, зграда Конкордија

•

Уторак 14.5.2019.

11.00 до 17.00 пројекција филма “Слава и сенке – Паја Јовановић” и "Далеко у

нама, живот је диван сан", сала бр. 7, зграда Конкордија
•
13.00 – ликовна радионица посвећена Паји Јовановићу, Данијела и Доменика
Морариу,  сала бр. 7, зграда Конкордија

•

Среда 15.5.2019.

11.00 до 17.00 пројекција филма “Слава и сенке – Паја Јовановић” и "Далеко у
нама, живот је диван сан", сала бр. 7, зграда Конкордија
•
12.00 – велики школски час “Паја Јовановић и Михајило Пупин”, предавач
Александра Нинковић – Ташић, Велика сала, зграда Конкордија
•
13.00 – Представа Хемијско-медицинске школе посвећена Паји Јовановићу,
Велика сала, зграда Конкордија
•
19.00 – Проналсци у фармацији и медицини који су променили свет, ХемијскоМедицинска школа, Снежана Аврамеску, Велика сала, зграда Конкордија

•

Четвртак 16.5.2019.

11.00 до 17.00 пројекција филма “Слава и сенке – Паја Јовановић” и "Далеко у
нама, живот је диван сан", сала бр. 7, зграда Конкордија
•
12.00 – Радионица за ученике 7. Разреда основне школе “Калиграфија у списима
Срба”, радионицу држи ђакон Милан Ђурић, организатор И. Ранимиров, , сала бр. 3, зграда
Конкордија
•
13.00 – мастерклас – “Технолошки поступак сликања (академски реализам) Паје
Јовановића”, Звонимир Сантрач, сала бр. 7, зграда Конкордија

•
11.00 до 17.00 пројекција филма “Слава и сенке – Паја Јовановић” и
"Далеко у нама, живот је диван сан", сала бр. 7, зграда Конкордија
•
10.00 - 17.00 Стручно вођење кроз историју Вршачког замка. Термини
су на сваких сат времена (10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00). И.
Ранимиров, Д. Чимбуровић, С. Мавровић. Вршачки замак.
•
18.00 концерт МШ “Јосиф Маринковић” Велика сала, зграда
Конкордија
МАНИФЕСТАЦИЈА НОЋ МУЗЕЈА ОДРЖАВА СЕ У СУБОТУ 18.5.2019.
У ОКВИРУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОТВОРЕНА СТАЛНА ПОСТАВКА У СВИМ
ОБЈЕКТИМА МУЗЕЈА ОД 18.00 ДО 22.00. ЧАСОВА.
ЦЕНТРАЛНИ ДОГАЂАЈ СА БРОЈНИМ ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА
У ТОКУ ЦЕЛОГ ДАНА И УЗ УЧЕШЋЕ БРОЈНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И
УДРУЖЕЊА, ОРГАНИЗОВАН ЈЕ У ВРШАЧКОМ ЗАМКУ
-

12.00 - ТАКМИЧЕЊЕ У СПРЕМАЊУ ЛОВАЧКОГ ПАПРИКАША   КОД ДОМА
ЦРВЕНОГ КРСТА       (16,00 ДЕГУСТАЦИЈА )
12.00-18.00 РАЗЛИЧИТЕ СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА У
ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКОГ КЛУБА “ИЗАЗОВ”
12.00-18.00  САЈАМ МЕДА, ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА И РУКОТВОРИНА, ПЛАТО
КОД ВРШАЧКОГ ЗАМКА
18.00 – СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ НОЋ МУЗЕЈА НА ПЛАТОУ
ВРШАЧКОГ ЗАМКА УЗ УЧЕШЋЕ ХОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ГРАДСКЕ ХИМНЕ
18.15 – 19.00 МАЧЕВАЛАЧКИ КЛУБ “КАРИКА” – ПРЕДАВАЊЕ   “ ВОЈНО И
ГРАЂАНСКО МАЧЕВАЊЕ У ВРШЦУ КРОЗ ИСТОРИЈУ”. ДЕМОНСТРАЦИЈЕ БИ БОРБЕ
ХЕЛЕБАРДОМ, ДВОРУЧНИМ МАЧЕМ, РАПИРОМ И ШПАДОМ.
19.00 -19.30 ПРЕДАВАЊЕ ПУК. МИЛАНА ЋУЛИБРКА   “ВРШАЧКИ ЗАМАК
– ВОЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА И УЛОГА У РАТНИМ ДЕЈСТВИМА “ УЗ УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА
ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
20.00 – КОНЦЕРТ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ У ДОНЖОН КУЛИ ВРШАЧКОГ ЗАМКА
21.00 – ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА
(У СЛУЧАЈУ НЕПОВОЉНИХ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИКА ПРОГРАМ У ВРШАЧКОМ ЗАМКУ СЕ
ОДЛАЖЕ)
-

Недеља 19.5.2019.

12.00 – ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА ФОТО КОНКУРСА “ЗАБОРАВЉЕНИ ВРШАЦ”

велика сала, зграда Конкордија

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 10. мај 2019.
Компанија “Свислајон”,
чији
је власник Родољуб Драшковић,
недавно је отпочела радове на
реконструкцији објекта „Хелвеција“
у Вршцу, који је “Свислајон” купио
заједно са „Вршачким виноградима“.
У питању је вински подрум кога
је 1880. године подигао швајцарски
трговац вином Штауб у периоду
када је Вршачко виногорје било
највеће у Угарској, а по неким
подацима и у Европи. Како
најављују из Свислајона, објекат ће
представљати туристичко-вински
објекат јединствен у земљи и
региону.
Шта ће чинити овај вински
комплекс посебним местом за
љубитеље вина и путовања:
- У подруму „Хелвеције“ ће се
налазити луксузни вински подрум у
функцији ресторана и винотеке.
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РОДОЉУБ ДРАШКОВИЋ ГРАДИ ТУРИСТИЧКО-ВИНСКИ ОБЈЕКАТ ЈЕДИНСТВЕН У СРБИЈИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРШАЧКЕ ЗГРАДЕ
ХЕЛВЕЦИЈА ИЗ 1880. ГОДИНЕ

- Један део простора заузимаће
оригинални спа центар са сауном,
турским купатилом и ђакузијима
који ће бити смештени у винским
бурадима.
- На спрату ће се налазити
ексклузивни
ресторан
са
позорницом где ће се одвијати
културни и забави садржаји,
концерти,
представе,
филмске
вечери.
- Музејска поставка посвећена
вину и виноградарству овог
подручја, оплемениће и даће и

образовну и културну ноту објекту.
- На спрату ће се налазити
луксузне смештајне јединице.
Из „Свислајона“ кажу да овакав
објекат тренутно не постоји у
Србији, а ни у ближој околини.
Гради се нешто потпуно уникатно
и јединствено што винска историја
овог краја заслужује. Љубитељи вина
од сада ће имати ексклузивно место
за опуштање и уживање у винима
како „Винарије Драшковић“ тако и
другим. Иако се отварање очекује на
јесен, на адресу руководства већ су

почели да пристижу упити и захтеви
за резервацијама.
Од када је купио „Вршачке
винограде“ 2017. године, Драшковић
је у Вршцу већ саградио потпуно
нову винарију капацитета 5,5
милиона литара вина, опремљену
најмодернијом опремом, где се сада
одвија сва производња вина. Такође,
активно улаже у обнову и подизање
нових винограда, па је само прошле
године подигао 75 хектара нових
засада.

Град Вршац

издаје у закуп

путем прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама и то:
1. Пословни простор у Вршцу , Змај Јовина бр.3 у површини од 21,00 m2
(I зона) са почетном ценом од 10.080,00 динара месечно
2. Пословни простор у Вршцу , Вука Караџића бр.5 у површини од 35,00
m2 (I зона) са почетном ценом од 16.800,00 динара месечно
3. Пословни простор у Вршцу, Анђа Ранковића бр.13 у површини од
34,00 m2 (I зона) са почетном ценом од 16.320,00 динара месечно
4. Пословни простор у Вршцу, Доситејева 7 у површини од 38,00 m2 (I
зона) са почетном ценом од 18.240,00 динара месечно
Ови пословни простори се издају на одређено време у трајању од 2
године у виђеном стању
5. Гаража у Вршцу на Тргу Андрије Лукића 1-2 означена са бројем 15 у
површини од 15,00 m2 са почетном ценом од 1.500,00 динара месечно без
ПДВ-а
Гаража се издаје на одређено време у трајању од 2 године у виђеном
стању
6. Гаража у Вршцу у ул. Анђе Ранковић 6б означена са бројем 5 у
површини од 15,00 m2 са почетном ценом од 1.500,00 динара месечно без
ПДВ-а
Ове гараже се издаје на одређено време у трајању од 2 године у виђеном
стању
У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се обрачунавати и фактурисати
у складу са Законом.
На јавном надметању могу да учествују физичка и правна лица која
доставе уредну, писану и благовремену пријаву.
Исправном пријавом, односно понудом сматра се пријава односно
понуда која садржи следеће елементе и прилоге:
А) податке о подносиоцу пријаве и то
- за физичка лица: име и презиме, фотокопија личне карте, број текућег
рачуна и назив банке код које се води текући рачун;
- за предузетнике: решење о упису у регистар који води надлежни
орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном
евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију депо картона код
пословне банке;
- за правна лица: копију решења о упису правног лица у регистар који
води надлежни орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о

извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију депо
картона код пословне банке;
Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није изречена мера
забране обављања делатности у претходне две године (уколико пријаву
подноси правно лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је већ
закупац пословног простора у јавној својини Града Вршца или уколико је
оснивач (члан) правног лица које је закупац
Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене без ПДВ-а
приликом подношења пријаве;
Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више пословних простора, с тим
што је у обавези да за сваки простор поднесе посебну пријаву и уплати
депозит.
Подносиоци неблаговремених пријава не могу учествовати на јавном
надметању односно отварању писмених понуда.
Комисија ће одбацити непотпуне и неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа односно
до петка 17.05.2019.године до 10 часова.
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом пријаве
на деловодник-писарницу Градске Управе Града Вршца. Предаја се
може извршити до петка 17.05.2019.г. до 10 часова.У разматрање,као
благовремене, ће се узети пријаве које стигну до назначеног рока у
писарницу Градске Управе.
Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се
17.05.2019.године са почетком у 12 часова у просторијама Одељења за
имовинско-правне послове у Вршцу Дворска 10а.
Најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор о закупу дужан
је да пре потписивања уговора преда закуподавцу две соло (регистроване)
менице као средство обезбеђења са меничним овлашћењем.
За све ближе информације и могућност разгледања понуђених локала
обратите се Одељењу за имовинско-правне послове Градске Управе
Вршац, Дворска 10а, тел.бр. 013/ 821-614 сваког радног дана у времену од
09-14 часова до 16.05.2019.г.
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ДУШАН ПАВЛОВИЋ - ДУЛЕ, ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ОДБОЈКАШКИ ТРЕНЕР, ПРЕДСЕДНИК ОК „БАНАТ“ ВРШАЦ:

ОДБОЈКА ЈЕ НАЈЛЕПШИ И НАЈЗДРАВИЈИ
СПОРТ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

Д

ушан Павловић, Вршчанима боље познат као
Дуле Зец, одбојци је посветио 43 године свог
живота и један је од најзаслужнијих што овај спорт
наставља да живи и напредује у нашем граду. Почео
је као играч у ОК „Младост“ Вршац не слутећи да
ће једног дана бити тренер и водити овдашњи
одбојкашки клуб. За 30-так година тренерског
рада, кроз клуб је прошло више од 3.500 девојчица и
дечака који су стасавали у квалитетне спортисте.
Његов је рад оставио дубок траг у историји
вршачког одбојкашког спорта.
Кад сте заволели одбојку?
-Одбојку сам почео да тренирам
1976. године, у ОШ „Олга Петров
Радишић“.Тамо је била и женска
екипа која се тада звала „Младост“,
играле су Прву савезну лигу у
ондашњој Југославији. Наставник
физичког
васпитања
Лука
Аурелијан, тренер одбојкашица,
направио је секцију у школи и
почео да ради и са дечацима.
Селектирао је нас 15-так дечака, те
1976, и после 2 године тренирања,
извео нас је на прво такмичење Покрајинско првенство Војводине
где смо већ 1978. направили
леп резултат. Били смо први у
Пионирској покрајинској лиги
Војводине. Пласирали смо се на
државно првенство, али, нажалост,
нисмо отишли, јер клуб није имао
новца.
Ко је све био у тој првој екипи
одбојкаша?
-Били
су
ту:
Срђан
Московљевић (касније је престао
да тренира, отишао је у Београд),
Бранимир Станишић, нажалост
покојни, затим Зоран Арашков,
Валеријан
Лука,
Драгољуб
Стојадиновић, Дамир Чубрило,
Павле Матић и још пар момака.
Тренер нам је био Лука Аурелијан
који је, у то време, најквалитетније

радио, што није био случај са
другим спортовима у граду. Тако
сам се задржао у одбојци, заволео
овај спорт, а томе су допринели
и добри резултати које је та наша
генерацција врло брзо постигла.
Радило се континуирано па су
се резултати низали - били смо
јуниорски прваци Покрајине три
године за редом - 1980, 1981. и
1982. Били смо пети на државном
првенству у Загребу, 1981, а
наредне године били смо трећи на
јуниорском првенству Југославије,
одржаном у Краљеву. Мислим да је
то највећи успех вршачког спорта
из разлога што су сви играчи били

Вршчани, поникли из овдашњег
клуба, без играча са стране.
Касније сам чуо да је пионирска
екипа
женског
одбојкашког
клуба била првак Југославије на
државном првенству у Вуковару.
Међу играчима је владало
велико другарство, били смо
сложна генерација, по читав дан
заједно, од школе, до тренинга.
Раздвајали смо се кад смо ишли
кући на ручак, и поново се сретали
на Полету, тренирали, ишли на
језеро да се купамо.
Да ли је било још добрих
резултата?
-Како да не! Са старијом екипом
имали смо још два лепа успеха: на

Мајском турниру у Београду били
смо осми 1980, четврти 1981, а
1982. шести. Све су то били играчи
које сам малочас поменуо, једино
смо 1980. имали појачање - играо
је Саша Владисављев који је сада
помоћник селектора женске
репрезентације Зорана Терзића.
Сениори су ишли из ранга
у ранг такмичења. Сениорску
лигу почели смо да играмо 1979.
Прошли
смо
Јужнобанатску
лигу, Банатску, да би 1982,
као прваци Војвођанске лиге,
играли квалификације за улазак
у Прву савезну лигу. Играла се
на територији целе Југославије
и била је подељена у две групе.
Ми смо били са Хрватском,
Словенијом и Босном. Победили
смо екипу Липара и пласирали се
у 1. савезну лигу, а утакмица коју
смо играли у Вршцу памти се као
прва званична утакмица у тада
новој сали Хемијске школе. Било
је невероватно интересовање за
ту утакмицу тако да је око 500- 600
гледалаца остало напољу, нису
могли да уђу у салу.
Онда је та наша генерација
морала да иде у војску. Када
смо се вратили, неки су момци
кренули на студије, екипа се
осула, пали смо ранг ниже. Прве
године играли смо Војвођанску
лигу, да бисмо, ипак, успели 1985.
да се поново саставимо и те смо
године били прваци Војвођанске
лиге. Наредне године имали смо
квалификације да се вратимо
у Прву Б савезну лигу, где смо
раније били. Ту су играли Срдан
Младеновић, Зоран Арашков, Лука
Валеријан, Владан Милићевић,
Брана Станишић... Међутим, не
пролазимо те квалификације и
после тога се, такорећи, цела
екипа расформирала. Остала је
јуниорска екипа.
До када сте били играч? Када
почињете да радите као тренер?
-Активно сам играо од 1976. до
1986. године. Догодило ми се да
ми је пукла ахилова тетива, лета
након поменутих квалификација.
Био сам у гипсу. На почетку
наредне сезоне, председник клуба
Бора Младеновић, Срданов отац,
замолио ме је да дођем да водим
јуниорску екипу која је остала.

Тако сам постао одбојкашки
тренер, септембра 1986.
Да ли је било тешко? Који
су Вам најдражи успеси као
тренера?
-У почетку је било тешко,
морао сам да кренем од нуле, да
формирам екипу. Скупио сам 20так дечака по вршачким школама
и после годину дана, већ на првом
јуниорском првенству Војводине
заузели смо 2. место. То ми је прва
генерација. Била је то лепа почетна
база да могу да стварам екипу.
Да бих, као тренер, радио
квалитетно и стручно, ишао сам
на едукације. Завршио сам Вишу

војвођанску репрезентацију, био
сам му помоћник и за те 4 године
много сам научио. И данас смо
остали добри пријатељи Гајић и
ја. У тој репрезентацији Војводине
били су тада Вања и Никола Грбић,
Герић, Мештер, Ђорђе Ђурић...
играчи који су касније освојили
и олимпијску медаљу. Било ми је
задовољство и част што сам радио
са таквим именима српске одбојке.
Иначе,
први
резултати
вршачког клуба који сам тренирао
везују ме за 1991. и 1992. годину. Та
прва генерација 1970. је стасала и
ушли смо у Прву Б лигу. Били смо
тамо 2 године, али вечити проблем

тренерску у Београду, 1989, без
тога ниси ни могао да водиш екипу.
Било је и доста семинара на којима
сам био редован. Десио ми се један
моменат који сам искористио - наш
врхунски тренер Зоран Гајић, који
је 1987. био селектор јуниорске
репрезентације Војводине, позвао
ме је да му будем помоћник. Било
је, у то време, доста турнира,
Фочанска олимпијада, Турнир
Братства јединства... на којима
су се такмичиле репрезентације
Република СФРЈ. Гајић је водио

вршачког спорта је одлазак играча
на студије и осипање екипе.
Бошко Милинковић - фирма
МБВ постаје нам спонзор, 1992.
Тада успевамо да направимо
добру концепцију, квалитетну
екипу и 1996. дефинитивно
улазимо у Прву Б лигу где играмо
4 године. У то време у клубу је
играо и Бата Милинковић, Бошков
син. Добили смо и појачање: Емил
Момиров (дошао је из београдског
Обилића), а од наших Вршчана
играли су Влада Влаховић, Саша
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Бранков - Доц...
Након Милинковића, чија нам је
подршка много помогла и подигла
вршачку одбојку на виши ниво,
спонзор нам је постала Фабрика
чоколаде „Банат“, 1999, где сам
ја радио више година. Мењамо
име клуба у ОК „Банат“ које смо
задржали до данас. Већ од 2000.
године играли смо Прву лигу, да
бисмо 2005. постали суперлигаши.
То је најјачи ранг такмичења,
савезни ниво у тадашњој држави
која се звала Србија и Црна Гора.
Екипа је била добра и квалитетна,
са 70 одсто својих играча и уз само
мало јачу финансијску подршку,
били бисмо 4. у лиги те 2006.
Међутим, испали смо зато што
смо постали трн у оку, полако је то
постала политичка прича, почели
су све да нам закидају ... Пали смо
три ранга ниже, али ја сам задржао
клуб, радио са играчима, нисам
желео и дозволио да се угаси
одбојка у Вршцу. Оформили смо
домаћу структуру играча, играли
смо 4-5 година Војвођанску лигу,
да бисмо се 2014-15. поново
вратили у Прву Б лигу. Ту играмо
и данас, ове године завршили смо
на 5. месту. Била је тешка година,
јер је 5 од 12 екипа испадало из
лиге.
Која је била најуспешнија
генерација одбојкаша које сте
Ви водили као тренер?
-Најуспешнија генерација би
била та из 2005. када смо ушли
у Супер лигу. Ту су били: Стева
Тинтор, Дејан Топаловић, Ненад
Кељевић, Ненад Шкорић, Марко
Марков, Далибор Павловић,
Жељко Шоштарић (капитен екипе),
као и појачања Јово Цаковић
(сада тренер „Јединства“ из Старе

Пазове), Немања Кубуровић и
Дејан Чабаркапа.
Да ли сте тренирали и
одбојкашице?
-Да. Догодило се да сам остао
без посла након приватизације
Фабрике „Банат“ и да бих нашао
начин да издржавам породицу,
оформио сам школу женске
одбојке, не само мушке. То су
основци од 1. до 7-8. разреда. Тако
да имам школу одбојке и за дечаке
и за девојчице. Све то траје укупно
око 10 година. Тако да тренутно у
клубу ОК „Банат“ има око 110 - 120
девојчица и 40-так дечака. Мислим
да смо најмасовнији клуб у граду.
Иначе, девојке су, после 2 године,
почеле да играју 2. Војвођанску
лигу, а након годину дана 1.
Војвођанску лигу. Ове године биле
су прве у 1. Војвођанској лиги и
стекле статус да се квалификују
за Другу лигу. Сматрам да је то
леп успех посебно што су све
играчице наше, све смо то сами
остварили у клубу у последњих
10 година. Иначе, и одбојкаши и
одбојкашице су под једном капом
- ОК “Банат” Вршац.
Колико сте година укупно
провели у свету одбојке, као
играч, после као тренер?
-У одбојкашком свету провео
сам 43 године. Било је, како кажу,
и свега и свачега, и лепог и тешког.
Више сам пута мислио да ћу све
да напустим, да је доста, посебно
кад не можеш да исфинансираш
одлазак на такмичења, а сви други
иду. Међутим, кад уђеш у салу,
видиш ту децу, вредну, задовољну,
како уживају у спорту, како желе
и хоће да тренирају, колико им

Желим да нагласим да ми је, на
мом почетку, 1986, велику помоћ и
подршку пружио Мића Попценић
који је дошао у мушки одбојкашки
клуб из женског. Много сам тога
од Миће научио и највише му
се захваљујем за све што сам у
одбојци постигао.
Реците нам нешто о свом
детињству. Како га памтите?
-Рођен сам у Вршцу, 1963. Отац
ми је Димитрије - Мита Зец из
старе вршачке породице, а Зец
нам је шпиц-наме, надимак. Сви
су га знали у граду, био је чувени
певач 50-тих година (рођен је
1927.). Мало је говорио о својој
музичкој каријери, али сећам се
прича других људи да је врло лепо
певао и био је члан Југословенске
естраде тог времена, да је снимио
4-5 плоча, то боље знају старији

све то значи, онда све заборавиш
и наставиш даље. Одбојка је
убедљиво најлепши спорт и
најздравији за децу и омладину,
њихов раст и развој.

пиваре. Цуне и мој отац били су
велики пријатељи.
-Моја мајка Љубица Павловић
(девојачко Боројевић) је из
Пландишта где су се, после рата,
доселили њени родитељи. Мама је
била текстилни техничар, била је
вођа смене у Фабрици трикотаже
„Злата“. Бавила се и друштвено политичким радом у граду. Водила
је општински Синдикат. Тата је
био економиста по струци. Радио
је у набавној служби Вршачких
Ритова.
Имам сестру Милицу, по
оцу, која живи у Штутгарту. Ја
сам јединац из татиног другог
брака. Завршио сам Вишу
грађевинску школу у Суботици.
Тамо сам и доживео ту повреду
ахилове тетиве, играо сам
у суботичком одбојкашком
клубу „Спартак“, када се наша

1 kg
41,80
5 kg 203,50
25 kg 852,50
1 kg
36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00
1 kg 72,00
30 kg 540,00
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вршачка екипа распала. Од
1985. радио сам у Хемофарму
у инвестицијама, а 1991. сам
прешао у Фабрику чоколаде

напустио фабрику.
Када
сте
формирали
породицу?
-Оженио сам се својом
садашњом супругом Весном,
девојачко Марјанов, 1991. И
Весна је тренирала одбојку.
Завршила је Хемијску школу,
радила је мало у Свислајону.
Имамо леп и складан брак,
заједно
смо
већ
толико
година. Весна и ја имамо сина
Далибора, рођен је 1993.
Завршио је Економски факултет
у Новом Саду, тренутно ради као
менаџер продаје у Свислајону.
Да ли сте задовољни
резултатима оствареним у
одбојци?
-Задовољан
сам
својим

„Банат“, на позив тадашњег
директора Владе Милетића.
Радио сам и тамо своју струку
све до приватизације, када сам

тренерским радом. Сматрам да
одлика доброг тренера нису
само врхунски резултати, већ и
масовност деце и спортиста. Ја
можда нисам био првак државе,
али је кроз клуб, где сам радио
као тренер, прошло више од
3.500 деце, девојчица и дечака,
за 30 година мог рада.
Од 2017. године сам именован
за председника ОК „Банат“. И
даље сам наставио да тренирам
две млађе селекције девојчица
и дечака ОК „Банат“. Сматрам
да су највећи и најдражи
резултати које остварују екипе
састављене од играча из
домаћих редова, пониклих баш
у оваквим спортским школама
за девојчице и дечаке.
Јованка Ерски

Вршчани. Кажу да је мој отац у
Вршац довео чувеног певача
Цунета Гојковића, који је своју
каријеру почео у башти вршачке

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

Radno vreme

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

Tel: 837-902
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ЛАМЕНТ
НАД ЛИВНИЦОМ ВРШАЦ (7)
Да би обезбедили континуиран
раст укупног прихода на дужи период,
требало је разумно инвестирати у
опрему, која ће допринети развоју
зацртаног програма и даљем дизању
животног стандарда свих радника.
Зато смо купили нову средње
фреквентну лончану индукциону
пећ за наменско топљење високо
легираних челика, дограђена је
и продужена производна хала
за
потребе
новог
програма
гравитационог и центрифугалног
ливења
високо
легираних
челика,купљен је и монтиран нови
мостни кран, набављена кранска
вага, купљени силоси за песак, који су
са високо продуктивном мешалицом
за песак, тзв. „Пеп Сет“ обезбеђивали
калупне мешавине за гравитационо
ливење.

Ливци,Ђулибрк Никола и Петковић Радман
склапају калуп, у погону гравитационог ливења
специјалних челика

Транспорт је ојачан куповином
ФАП-овог камиона са монтираним
грајфером за самоутоваривање, а
лабораторија је добила нов атомски
адсорпциони спектро-фотометар и
кидалицу за механичка испитивања
челика (затезна чврстоћа, граница
развлачења, издужење и др.).
Мислим да већина људи у Вршцу
не зна, да смо у ливници први пут у
историји града освојили технологију
топљења
и
ливења
високо
легираних челика, као и ливења
феритног и перлитног нодуларног
лива („НЛ“). О значају нодуларног
лива за привреду једне земље,
можда најбоље говори податак,
да је француски „Ситроен“ дао име
једном свом моделу по нодуларном
ливу - „Ситроен - ГС“. То „ГС“ значи
„Графит Сфероидал“, на француском
- лоптасти графит, а код нас је то
графит у нодулама, па га ми зовемо
„НЛ“, а Французи „ГС“ или „Же Ес“. У
„Ситроену“ су заменили већину ауто
делова, добијених матрицираним
ковањем
или
пресовањем,
касније термички третираних, са
одливцима од нодуларног лива, што
је драстично смањило трошкове
производње, па су у част тог лива,
дали име једном свом моделу.
Први пут у Југославији, код
нас су центрифугално ливене
кошуљице бродских мотора, као
и центрифугално ливени високо
легирани специјални челици. Сви
ови програми су били супституција
увоза, који су нам обезбеђивали
велике профите. Радници су радили
са огромним ентузијазмом, где нико
није себе штедео, само да би дошли
до неког новог производа, томе су
се сви радовали као мала деца, а

резултат је био стални раст личних до
ходака.
Сулцерове
кошуљице
бродских мотора радили смо
за бродоградилиште „3.мај“ из
Ријеке,чија је улазна контрола била
врло ригорозна по питању квалитета.
Да би решили и усагласили квалитет
и услове пријема са њиховом
техничком службом, позвани смо
у бродоградилиште. За Ријеку смо,
инж. Вранеш, инж. Босанкић и ја,
кренули
пре
свитања,обавили
посао и вратили се после поноћи,
да би наредног дана били на својим
радним местима. Тог дана смо колима
укупно прешли 1280 км, сами смо
возили, шофера за службена кола
нисмо имали, ко је ишао на пут, сам
је и возио. Чинили смо велике напоре
и на пољу маркетинга, требало је
на неки начин обавестити многе
потенцијалне кориснике наших
одливака, који уопште нису знали
да ливница Вршац има програм,
који супституише њихов увоз. Зато
смо користили стручне скупове и
симпозијуме.
На Југословенском симпозијуму,
међународног
карактера
симултано превођеном на енглески
и немачки, о термичкој обради и
металним материјалима, Нови Сад
1983. г., који се одржавао у хотелу
„Парк“, пријавио сам рад са темом
„Ливени ватроотпорни челици у
агрегатима за термичку обраду“. Тај
наступ сам искористио, да у фоајеу
хотела прикажемо наше одливке за
потребе термичке обраде. Резултати
нашег наступа били су изнад нашег
очекивања, обезбедили смо тржиште
и одмах попунили производне
капацитете за наредн период.
То исто смо поновили и у Крагујевцу,
на конгресу самоуправљача са
називом „Црвени барјак“, пријавио
сам рад са темом „Развој нових
технологија, као допринос смањењу
увозне зависности“. Те, 1983. г.
добијам плакету за достигнућа из

Центрифугални одливак и машински обрађена
кошуљица бродских мотора

области науке, од покрајинског
комитета за науку и информатику,
где на уручењу плакете у згради
Извршног већа Војводине држим
уводно предавање испред свих
награђених из више области. У
привредној
комори
Војводине
био сам председник скупштине
металопрерађивачке
индустрије
Војводине, подпредседник је био
Оскар Фодор, тада генерални
директор „Потисја“ Ада, касније
министар индустрије републике
Србије. Сва та места и функције,
користио сам и за маркетиншке

акције, које су пуно помогале нашој
ливници.
Ливница Вршац постаје већ
шире позната, наш концепт развоја
копирају многе ливнице у Србији
-ливница Љиг (и данас врло успешно
ради), ливница у Чачку, ливница у
Краљеву, ливница Гуча и др. Доживео
сам и то, да ме назвао један колега
из развоја железаре Јесенице Словенија, како би ме питао, да ли је
истина да ми центрифугално лијемо
специјалне челике, јер они хоће да

технологије. Ту је постојао проблем
са аксијалним силама при уливању
300 кг. лива, јер је постојала опасност
да то узрокује искакање кокиле из
лежишта при пуној ротацији, што
би било равно катастрофи. Сви смо
лупали главу о томе, но једне недеље
паде ми на памет необична идеја, да
ливење буде буде двострано, што
никад нико није радио. Одем одмах
до погона, ко ће да чека понедељак,
све испробамо и на моје изненађење,
све је успело. Проблем је решен
овом патентном технологијом, одмах
прилагодимо већ постојећу машину
за двострано уливање. Планирамо
да цео посао урадимо за три дана,
од петка до недеље. Донели смо
одлуку да у петак не ради цела
ливница, (одрадиће следеће суботе),
портир није смео да пусти никог
у погон, због сигурности радника,
сем одабраних радника по списку.
Радили смо у две смене, од 6 до 18
часова. Прва смена, коју сам ја водио
и друга од 18 до 6 часова ујутро,
коју је водио инж. Вранеш. У мојој
смени су били, Славујевић, Тошевски
и Грујић - радници на топионици,

Модел роста (одливак се користи као носач
шарже у пећима за термичку обраду) и његов
отисак у доњем делу калупа

освоје ту технологију. Нисам одолео, а
да му не кажем, то што ви у Словенији
тек планирате, ми овде у Банату већ
одавно радимо. Из тог периода,
технолошке и финансијске експанзије
ливнице, карактеристичан је пример
нашег улажења у железару Скопље.
Они су требали да увезу, из Енглеске,
42 ролганга за своје проточне
загревне пећи у ваљаоници и ми
смо им предложили супституцију
увоза. На разговорима у Скопљу,
код генералног директора Минче
Јорданова, мом колеги и добром
другару са факултета, било је пуно
неповерења од његових саветника
и колегијума, јер на сва њихова
питања су добили моје негативне
одговоре, напр. имате ли машину,
имате ли технологију, да ли сте већ
то радили, одговарао сам да немамо,
али да знамо како ћемо то урадити.
Уговорена цена је била њихова
увозна цена, 4.500 фунти по ролгангу,
прерачунато у динаре.
Потписали смо уговор за испоруку
ролганга у року од 4 месеца, а ако
каснимо следе пенали. Прихватио
сам, уз услов да добијемо премију,
ако раније испоручимо уговорене
ролганге.
Само
захваљујући
генералном директору смо добили
овај посао, имао је велики ауторитет
међу саветницима, па нико није смео
да му контрира. Вратио сам се у
Вршац, а људи из одржавања, Стајић,
Ђорђевић, Каначки, Физер, Зракић,
Стојанов, Болдиш и други, са инж.
Босанкићем, инж. Грујином и инж.
Пријићем су у кратком року урадили
потпуно нову центрифугалну машину
за ливење цеви већих пречника од
високо легираних челика. Специјалну
кокилу смо наручили у железари
Зеница, обраду је урадила железара
Илијаш, остао је још проблем

Центрифугално ливени ватротпорни
ролганзи од специјалних челика за
железару Скопље

Лакић, Алајица, Лајншчек, Стамболија
и Миросављев - радници на ливењу,
Бранков - компресориста, кранисти
Аднађев и Станковић, Стајић и
Ђорђевић из одржавања на монтажи
и демонтажи затварача и Николић
на ватросталном одржавању ливних
лонаца и пећне рине. Екипа ми је била
прва лига, било је у њој и пословођа
и шефова, али су сви били искључиво
радници, а директор им је био само
у функцији пословође. Укратко, до
недеље у 12 часова, одлили смо свих
42 ролганга , плус три као резерва.
Одливке смо машински обрадили,
наварили конусе са рукавцима,
спаковали и послали за Скопље
недељу дана пре рока. За та два
дана 28 радника су донели ливници
профит довољан за месечне плате
320 радника. Нашем финансијском,
Јоци Царану, људи из Скопља су
причали, да је у историји железаре,
једино ливница Вршац успела да
им наплати премију за испоручену
робу пре уговореног рока. Ко им је
крив што нам нису веровали, истина
многи су сумњали у нас, али наши
производни и финансијски резултати
су их све разуверили. Постали смо
респектабилна ливница, не само у
Србији, него и на простору читаве
Југославије.
(наставиће се)
Аутор Драган Крагић,
дипл.инж.металургије
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НОВЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У АМСТЕРДАМУ
ЗАБРАНА
БЕНЗИНАЦА И
ДИЗЕЛАША ОД
2030. ГОДИНЕ
Аутомобили и мотоцикли који
користе бензин и дизел биће забрањени
у Амстердаму од 2030. године у циљу
пречишћавања ваздуха у граду.
„Загађење је често тихи убица и један
је од најопаснијих фактора по здравље
у Амстердаму”, изјавила је саветница за
саобраћај Амстердама Шерон Дијксма,
преноси Ројтерс.
Упркос томе што велики број Холанђана

вози бицикле, загађење у Холандији је
на вишем нивоу него што то дозвољавају
европска правила, нарочито због великог
броја возила у Амстердаму и Ротердаму,
преноси Танјуг.
Министарство здравља Холандије
упозорава да тренутни нивои азот
диоксида и честица у ваздуху могу да
доведу до обољења респираторних органа
и скрате животни век чак и за годину дана.

НОЋ У НАЈСКУПЉЕМ ОДМАРАЛИШТУ НА СВЕТУ

ЛУКСУЗ
ОД СТО ХИЉАДА ЕВРА

Најскупље одмаралиште на свету,
у ком једно ноћење кошта сто хиљада
евра, отворено је на приватном острву
Банва. Смештен је у архипелагу Палаван
на Филипинима и сматра се„последњим
еколошким
уточиштем”.
Према
подацима на њиховој веб страници
простире се на више од 60 хиљада
квадратних метара, а наводи се и да је
у питању „приватан свет у ком време
стоји” и где се температура ретко када
спушта испод 30 степени целзијуса.
Смештај је, наравно, луксузан, а у
одмаралишту постоји шест вила од
којих свака има приватни базен, терасе
са хидромасажном кадом и прозоре
који је протежу од пода до плафона.
Постоји и ресторан који служи свеже
узгојену локалну храну, а спа центар
гостима омогућава неограничен број
третмана без додатне наплате, пише
Дејли мејл.
У понуди је и велики број активности
као што су роњење, џет-ски, једрење,

јога и тенис. У близини је и природа
за истраживање, а туристи тамо могу
видети корњаче и птице „мегаподиус”
карактеристичне за подручје Филипина.
Постоји и стручњак за животиње са
којим туристи увек могу да разговарају,
преноси Јутарњи лист.
Најбољи начин за долазак на ово
острво је хидроавион, који кошта 990
долара за девет путника, или хеликоптер
из Маниле за који пет путника треба
да издвоје 11.580 долара. Јасно је да је
искуство на овом приватном острву
доступно само за најбогатије, али
постоји и начин како да се смањи цена.
У вилу је могуће сместити 48 особа,
тако да је могуће поделити трошкове
ако путује већа група људи. Тако
би ноћење по особи коштало 2.083
долара, а мининално време боравка, у
зависности од тога које је доба године,
је од три до пет ноћи.
Извор: Политика

Из Градског већа наводе да планирају
да све аутомобиле који користе бензин и
дизел замене алтернативним методама
превоза, као што су електрични
аутомобили и они који користе водоник
као гориво.
Већ од следеће године у граду ће бити
забрањена сва дизел возила произведена
пре 2005. године.
Извор: Политика
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ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Ватра и крв, Џорџ Р. Р. Мартин

2. Брит-Мари је била ту, Фредрик
Бакман
3. Човек по имену Уве, Фредрик
Бакман
4. Женски разговори, Душан Радовић
5. Црвени адресар, Софија Лундберј

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Аги и Ема, Игор Коларов

2.
Кишни
глистац,
Андрија
Милошевић
3. Ја сам Акико, Стефан Тићми
4. Урнебесна хемија, Група аутора
5. Откачена школа, Група аутора

ПОСЛЕ УСПЕХА „БОЕМСКЕ РАПСОДИЈЕ“

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ „КВИН”
БОГАТИЈИ ОД БРИТАНСКЕ
КРАЉИЦЕ

Чланови групе „Квин” постали
су богатији од британске краљице,
пошто је успех филма „Боемска
рапсодија” свакоме од њих донео још
25 милиона фунти (29 милиона евра),
показује листа богатих „Сандеј тајмса“.
Три преостала члана бенда сада
заједно имају 445 милиона фунти,
односно око 522 милиона евра, док
се богатство краљице Елизабете II
процењује на 370 милиона фунти,
што је око 434 милиона евра, када се
изузму краљевска имања и збирка
уметничких дела, преноси Танјуг.
Успех филма „Боемска рапсодија”,
који је близу тога да заради милијарду
долара од продатих улазница, доноси

огроман приход Брајану Меју, Роџеру
Тејлору и Џону Дикону, који су били
стручни
консултанти,
преноси
лондонски „Мирор”.
Награђивани филм говори о
животу харизматичног лидера групе
„Квин”, Фредија Меркјурија, који је
преминуо 1991. године у 45. години
од упале плућа повезане са ејдсом.
Краљица Елизабета II била је на
врху листе богатих пет година, од
1989. до 1994. године.
Међутим, критеријуми су сада
промењени, тако да су из њеног
богатства изузета краљевска имања и
Краљевска збирка уметничких дела.
Извор: Политика
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ФОТО КОНКУРС ГРАДСКОГ МУЗЕЈА

БУДУЋНОСТ ТРАДИЦИЈЕ

Поводом обележавања јубилеја, 160
година од рођења Паје Јовановића, Градски
музеј Вршац расписао је фото конкурс под
називом „Будућност традиције“. Конкурс је
отворен до данас (петак, 10. мај), а свечано
проглашење победника и отварање
изложбе одабраних фотографија одржаће
се 19. маја у 12 часова у просторијама
Градског музеја Вршац.
На конкурсу могу учествовати сви
заинтересовани, без обзира на године
живота или професионално искуство.
Учесници су позвани да пошаљу
фотографије везане за две теме: Вршачки
триптихон 21. века и Заборављени Вршац.
Тема Вршачки триптихон 21. века
посвећена је обележавању 160 година

од рођења нашег чувеног сликара Паје
Јовановића (Вршац ,1859 – Беч, 1957). Паја
Јовановић је 1896. године приказао Вршац
и живот у њему кроз слику у три приче:
Вршачка пијаца, Берба и Жетва, а Градски
музеј позива учеснике конкурса да
испричају своје три приче о савременом
Вршцу кроз три фотографије.
Тема Заборављени Вршац односи се на
фотографије скривених дворишта, кутака,
амбијената, украса, балкона, заборављених
здања...
Заинтересовани учесници на конкурс
треба да пошаљу своје радове и податке
– име и презиме аутора, адресу, контакт
телефон и списак послатих радова са
називом и категоријом за коју се пријављују.
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Организатори конкурса напомињу да
није
дозвољено
експериментисати,
манипулисати или монтирати садржину
кадра, као и да фотографије могу
бити монохроматске или у боји. Све
фотографије морају бити аутентично дело
потписаног аутора. Организатор има
право, без надокнаде ауторима, да користи
фотографије излагањем одштампаних
радова и издавањем каталога.
Један аутор може послати највише
три фотографије за сваку од наведених
тема, а за најуспешније према оцени
жирија предвиђене су прва, друга и трећа
награда за обе предложене теме. Радови
који буду изабрани биће изложени у
просторијама Градског музеја Вршац
и остају у његовој архиви. Радове ће
процењивати и изабрати трочлани жири
у саставу: Звонимир Сантрач, Ивана
Пантовић и Саша Аврамеску. Фотографије
се шаљу електронским путем на адресу:
muzejkonkordija@gmail.com.
Т.С.

ПРАЗНИК ПОСВЕЋЕН ЧИТАЊУ У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“

ТРИ ДОГАЂАЈА ОБЕЛЕЖИЛА СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“

Поводом Светског дана књиге који
се обележава 23. априла, Удружење
„Тачка сусретања“ одржало је тродневну
манифестацију „Дани књиге у Салону код
Порте“ у оквиру које је организовано
„Даривање и ‘читање’ књига“ у сарадњи
са Локалним тимом из Вршца огранка
Уније средњих школа Србије, затим
књижевни сусрет са академиком Гораном
Петровићем, као и представљање књиге
„Анегдоте и цртице из позоришног
живота“ др Милована Здравковића, у
којем је поред аутора учествовала и
театролошкиња Јелена Перић.
У књижевном сусрету са Гораном
Петровићем учествовао је и књижевни
критичар Милета Аћимовић Ивков.
- Књигама Горана Петровића истински
је обележена завршница 20. века. У
времену општег распада, поготово
онога што се зове вредносни систем,
ипак се у делима једног писца нешто
важно срело. Књижевност Горана
Петровића одликовала се пре свега
ванредном маштовитошћу у оном
основном тематско-изражајном слоју
његове књижевности. Данас када на њу
усмеримо један проницљив поглед, у
намери да је сажето неком представимо,
не можемо избећи околност коју морамо
констатовати, да је он у своје књиге, у
њихову тематску основу, увек уводио
неке необичне догађаје, и то вишеструко
онеобичаване догађаје. Његов књижевни
свет насељавали су људи који нису

свакодневно видљиви и опажљиви, али
који су у најтешњем психо-емотивном,
суштинском односу са нашим унутарњим
бићем – рекао је књижевни критичар
Милета Аћимовић Ивков.
Горан Петровић (Краљево, 1961)
објавио је књигу кратке прозе „Савети за
лакши живот“ (1989), роман „Атлас описан
небом“ (1993), збирку приповедака
„Острво и околне приче“ (1996), роман
„Опсада цркве Светог Спаса“ (1997),
роман „Ситничарница Код срећне руке“
(2000), збирку приповедака „Ближњи“
(2002), књигу изабране кратке прозе
„Све што знам о времену“ (2003), драмски
текст „Скела“ (2004), збирку приповедака
„Разлике“
(2006),
књигу
записа
„Претраживач“ (2007), новелу „Испод
таванице која се љуспа“ (2010) и драмски
текст „Матица“ (2011). Петровићеви
романи и приче објављени су у преко
сто издања, од чега педесет у преводу

на француски, руски, шпански, немачки,
италијански,
бугарски,
словеначки,
пољски,
украјински,
македонски,
енглески, мађарски, чешки, словачки,
грчки, холандски и персијски језик.
Двадесетак
његових
прича
је
заступљено у антологијама српске
приче у земљи и иностранству. Нека од
Петровићевих дела су адаптирана за
позориште, телевизију и радио: Опсада
цркве Светог Спаса (драматизација и
режија Кокан Младеновић), Народно
позориште Сомбор, 2002; Скела (по
сопственом тексту, продукција Народно
позориште у Београду, режија Кокан
Младеновић), Орашац, 2004; радиодрама Богородица и друга виђења
(драматизација Сања Милић, режија
Нађа Јањетовић), Драмски програм
Радио Београда, 2007; телевизијски
филм Ближњи (по сопственом сценарију,
режија Мишко Милојевић), Драмски

програм РТС-а, 2008; радио-драма Изнад
пет трошних саксија (драматизација и
режија Страхиња Млађеновић), Драмски
програм Радија Нови Сад, 2011; Матица
(по сопственом драмском тексту, режија
Рахим Бурхан), Атеље 212, 2011.
Добитник
је
више
књижевних
признања, међу којима су књижевна
стипендија Фонда Борислава Пекића,
награда „Меша Селимовић“, Нинова
награда за роман године, „Виталова“
награда, „Рачанска повеља“, награда
Народне
библиотеке
Србије
за
најчитанију књигу године, награде
„Борисав Станковић“, „Светозар Ћоровић“,
„Иво Андрић“, „Лаза Костић“ и друге. Члан
је Српског књижевног друштва и Српског
ПЕН центра. За дописног члана Српске
академије наука и уметности изабран је 1.
новембра 2012. године.

Т.С.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (28)

ВРШАЧКИ ТРИПТИХОН И ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ

Вршачки триптихон представљао је Вршац на изложби која
је данас у рангу Бијенала у Венецији, а име његовог творца, Паје
Јовановића, у историји модерне уметности има изузетно значајно
место, али са великом задршком. Он није модерниста који припада
уметности на чијем рушењу се модерна доказала и прославила.
Тако је наш Паја више трофеј него перјаница уметности.
Историја уметности не бави се Пајиним значењем за раст
нације, њених грађанских вредности које су толико укорењене
да напросто сметају, јер самосвест свих нас коју је и Пајино дело
кристалисало управо је мета на којој се модерна антиуметничка
сцена доказује остварујући циљеве свог великог задатка.
Испада да су постмодерни уметници значајни по метри штете
коју по нацију чине раскринкавајући, денуцирајући и ругајући се
свим вредностима.
При том, ми треба да смо сретни због учесталости појављивања
уметника који, напросто, са потребама заједнице немају додира,
сем кад је новац у питању.

Историја модерне уметности не бави се Пајиним доприносом
нацији, али се итекако бави политичким садржајима дела
постмодерниста и то у рушилачком контексту.

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

Од Пајине ликовне акције неоспорно постајало нам је боље, од
ове друге, рушилачке, знамо где смо стигли.
Тако уметничка пракса показује своја два лица утицаја на живот
људи, један, подстичући, лековит и други, који садржи безброј
активности од којих је заглупљујући контекст тек почетак зла.
Урушавање критеријума вредности процене уметности почетак је
кампање претварања људске личности у амебоидно ткиво, човека
без профила, што се савршено уклапа у бес бројне информатичке
забаве, док неки озбиљан, велики живот иде напред, развија се,
промишља будућност која сасвим извесно доноси изазове за
човека као никад пре.
Соцреализам је код нас правац уметности који је од модерниста
нападан као мешање политике у уметност, а данас је уметник који
се не бави политиком у негативном контексту лош и неинтресантан,
и нема га у савременој историји уметности.
Томислав Сухецки

VIN

PING

12 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 10. мај 2019.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 10. мај 2019.

Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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Позив за привреднике на
Пословни форум са привредном
делегацијом региона Нижни
Новгород, Руска Федерација
Привредна комора Војводине,
у сарадњи са Трговинским
представништвом
Руске
Федерације
у
Републици
Србији и регионом Нижни
Новгород,Руска
Федерација
организују посету привредне
делегације овог региона у
Привредној комори Војводине.
Пословни форум, презентације
производних
капацитета
и
пословних иницијатива и сусрети
привредника две регије биће
одржани у понедељак, 13. маја
2019. са почетком у 11,00 часова
године у Привредној комори
Војводине – Мастер центар
Новосадског
сајма,
Хајдук
Вељкова 11, III спрат, сала при
Кабинету председника, број 19.
Руска Федерација једно је
од
приоритетних
тржишта
Републике
Србије,
значајан
инвестициони,
економски

и
трећи
спољнотрговински
партнер
Србије.
Привредна
комора Војводинепозива све
заинтересоване привреднике да
учествују у раду пословног форума
и дају допринос унапређењу

пословног дијалога привредника
две земље.
Списак и кратак профил
компанија из Руске Федерације,
учесника Пословног форума може
се пронаћи на сајту Привредне

коморе Војводине www.pkv.rs.
Учешће на Пословном форуму
и
билатералним
сусретима
доставља се путем мејла, на адресу
Удружења услуга Привредне
коморе Војводине usluge@pkv.rs.

16 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 10. мај 2019.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Плац иза планинарског дома „Широко било“
погодан за узгој пчела, викендицу, воћњак,
ширина плаца 10 метара дужина 108метара. На
плацу су дрва (липа и багрем), пролази струја и
вода. Тел. 062/873-11-35
Продајем кућу, почетак Борачке улице, три
нивоа, 200 m², плац 5 ари, градска канализација,
вода, гас, 2 струјомера, или мењам за некретнину
у Београду или Новом Саду. Тел. 064/897-46-35.
Продајем кућу за одмор површине 5,5х7 м
од чврстог материјала, подигнута на пашњаку 6.
класе у површини од 10 ари, уписана у КО Дупљаја
у потезу „Песак“, шума испред насеља Гребенац.
Тел. 064/124-60-99 и 064/149-94-20.
На продају 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. 063/85-245-63
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. 060/32560-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/65523-01
На продају двособан стан, одлична локација,
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом на
улаз у позориште. Тел. 063/74- 04-088.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз стан
иду кухињски елементи, плакар и клима. Одмах
усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на улицу. Тел.
062/80-10-585.
На продају кућа улица Сремска бр 5, између
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.
Продајем кућу или замена за стан. Тел.
064/168-58-94.
Продајем 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.

Број
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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.
Кућа на продају, у улици Скадарска бр.6 у
Вршцу. Укупне површине 520 м2 од којих је 186 м2
стамбеног простора. Кућа поседује два дворишта,
башту и могућност два засебна стамбена
простора. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-16-736.
Стан на продају у дворишној згради, која
се налази у улици Милоша Обилића бр.6 у
Вршцу, на 1. спрату. Површине 48м2 са баштом у
дворишту која је у друштвеној својини и могуће
је коришћење. Тел. 013/ 832-924 и .061/ 60-16-736.
Продајем трособан стан, Стеријина 26/16, 4.
спрат, потпуно реновиран. Тел. 063/89-04-960.
Продајем дворишну гарсоњеру од 25 м², у
ужем центру. Потребно реновирање. Тел. 061/32154-51.
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. 063/819-24-55.
Приземна кућа комплетно намештена, велико
двориште, башта на плацу величине 6 ари, одмах
усељива, Лазе Нанчића 54, Вршац. Тел. 064/65854-99.
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.
Мењам двособан стан 59 м² за кућу, у ул.
Стеријиној, централно грејање, лифт, подрум, две
терасе(једна ограђена). Договор. Тел. 830-701 и
064/18-30-312.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО
20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО
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САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________
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име и презиме даваоца купона

потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76
Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза
Педагошке академије, повољно, згодно за
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.
Дворишни једнособан стан за издавањеможе
самица или брачни пар. Све је посебно без газде.
Тел. 061/723-93-59 или 013/807- 337.
Издајем једнособан намештен стан, све је
посебно, за брачни пар или самицу. Тел. 060/5805192 или 805-192.
Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
Издајем намештену собу у центру града,
погодну за ученицу- студенткињу, са централним
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285
Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 евра
плус трошкови. Тел. 064/823-93-13.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан улаз.
Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 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. 834975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар, приземље,
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар –
електричар итд. Добра локација са паркингом.
Тел. 064/197-90-69.
Издајем 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. 013/838-733 и 063/18-25-995.
Полунамештен двособан стан у ул. Хероја
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за две
ученице, студенте или брачни пар.Може и ко има
део ствари. Тел. 063/810-32-28.
Издајем намештену гарсоњеру у центру
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан депозит.
Тел. 064/25-999-60.
Издајем празан двособан стан, стара зелена
пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46-091.
Двособан намештен стан за издавање у центру
града све је посебно без газде. Тел. 061/72-39-359
или 064/036-74-25.
Издајем стан у Првомајској, 45 м²,
комплетна кухиња, клима, интернет, кабловска,
хидромасажна када, веш машина. Цена 120 €
месечно. Тел. 063/322-320.
Издајем два стана од 36м² један од 42 м², сви
станови имају одвојену спаваћу собу, намештај,
кухиња и купатило. Ново. Београд Коњарник, 20
минута од центра, близу станица, једна линија. Тел
063/853-71-34.
Издајем локал површине око 30 м², који се
налази у Вршцу г. Принципа 45. Тел. 064/144-34-06.
Новоизграђена кућа са баштом, може
намештена и ненамештена на дужи временски
период у Потпорњу. Тел. 063/88-29-782.
Издајем дворишни стан. Тел. 064/157-29-48.
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На продају та пећ 2,5 кw „Елинд“, двосед,
шиваћу машину „Багат“ ножни погон са
витреином, троделни кухињски висећи део,
трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 063/87-89-067
и 832-826.
Средњовачном мушкарцу потребна женска
помоћ у кући. Плата по договору. Тел. 065/65-52350.
На продају две трубе КИНГ (Чехословачке) Тел.
062/80-10-585.
На продају ловачка пушка боксерица кал. 12,
тоз-34 као нова. Цена 100 €, могућ договор. Тел.
064/305-75-53.

Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“ ,
комбиновани шпорет „Кончар“ и фрижидер
Горење мањи. Тел. 063/83-47-047.
Продајем бенџамине висине 2,5 метра. Тел.
013/806-460 и 061/188-40-71.
Продајем котао на чврсто гориво снаге 24 kw.
Цена је 15.000 динара. Тел. 064/129-73-23.
Продајем два тучана казана, један бакарни,
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-10585.
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.064/23-55426.
Продајем одличну ракију од кајсије и крушке.
Тел.065/25-79-100.
Продају се трактори „Фиат“ 120 кс , ИМТ558,
Рус 52 .Исправни.Тел. 060/08-77-131.
Чувала бих старије особе у замену за
некретнину. Тел. 063/844-80-91.
На продају класичан ТВ „Панасоник“ 80цм,
очуван у функцији. Повољно. Тел. 013/832-153.
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,

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.
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. 064/129-7323.
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
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
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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“ РТ-ПЕ
3250, 2800W, није коришћен , цена 200€ и “Fairline“
FEG 6501, 650 W, мало коришћен, цена 50 €. Ел
бојлер „Тики“ 5 литара, високомонтажни, цена 20
€. Тел. 063/107-72-71.
Продајем кућу, приколицу од три тоне, машину
за прање веша, фрижидер, замрзивач, тегле од 1
кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел. 013/283-2536.
Продајем 250 комада петроваранске црвене
фасадне цигле, каблова за струју 3х2,5-4•2,55•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. 063/81-11-948.
Математика, крајње је време за припреме
факултет средња школа ако желиш да успеш
сигурно. Тел. 013/28-39-461.
Продајем 1 брзинац, 2 пони бицикла, 5,5
ланаца земље „Јарак“, 4 стола за кафић (метални),
разну одећу. Тел. 013-832-536.
Повољно продајем шпорет на дрва
„смедеревац“ деветку, коришћен само годину
дана. Тел. 062- 151-03-40.
Култиватор ИМТ 507, мало коришћен, пумпу за
воду вуче са 15 м дубине, круњач за кукуруз са два
улаза и додатком за силажу. Тел. 065/88-06-652.
Продајем комерцијални пчелињак од 50 дб
кошница са свом опремом. Тел. 061/31-75-360.
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. 063/482-418 и
013/861-419.
Продајем
„Горење
„
комбиновани
фрижидер (дим. 60х60х170 цм) и тапацирану
клупу – помоћни лежај. Тел. 064/304-91-45.
Продајем комплет за доручак и ручавање за
12 особа (24 + 38 делова) као и посребрени есцајг
за 12 особа. Тел. 064/304-91-45.
На продају буишилица„Томос“ за бушење рупа
у воћњаку и за лозу. Тел. 064/320-84-14.
Продајем 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. 061/133-89-46.
Продајем моторну черупаљку за пилиће,
шурилицу, левкове за клање, и појилицу за воду
велику. Тел. 013/833-494.
Озбиљна жена бринула би за децу или старије
особе. Могуић сваки договор. Тел. 060/33-33-470.
Кошење и одржавање травнатих површина
тримером, као и крчење терена и плацева
обраслих дрвенастим растињем и високом
травом са тримером или мотокултиватором. Тел.
064/19-55-269.
Продајем камп приколицу Адриа, исправну,
комплетно опремљену, регистровану до
новембра 2019. Тел. 064/ 010-89-21.
Продајем две тепих стазе, израда
„Антре“,
са
мотивима
„Вршца“,
гроздови и натпис „Вршац“, дужина 3 метра и
ширине 1,20 метра. Цена по договору, у Вршцу,
Стевана Немање 6, стан 23 или телефон 2837-179.
Продајем електровиљушкар носивости 1,6 т.
Тел. 064/129-73-23.
Продајем дугу крзнену бунду, мало ношена,
очувана са великом крагном, браон боја бр. 44,
цена 8.000. Тел. 064/280-58-62 и 013/837-631.
Продаје се стега за металне цеви за скеле, за
грађевинаре, цена 250 дин. комад. Тел. 013/837631 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. 064/385-83-14.
Купујем старе часописе „Булевар“ од 1990 до
2002. године. Тел. 065/88-38-634.
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. 837631 и 064/280-58-62.
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. 064/91747-77.
Продајем мотокултиватор Хонда 6,5 кс, са
точковима и новом фрезом. Генерално сређен.
Тел. 060/033-07-46.
Продајем сервис за ручавање, порцелански за
6 особа, очуван дечији креветац са душеком„беби
макс“ за дете до 6 година, већи дечји пони бицикл,
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806-527.
Продајем патике Адидас, нове бр 42, више
пари ципела нових кожних бр 42, електрични
роштиљ нов, мини решо нов , електрични са две
рингле. Тел. 064/390-62-76.
На продају каљава пећ на струју, 50 €. Тел.
013/832-438 и 063/890-99-31.
Продајем тример Villager BC 750 CS, бицикл
Capriolo Metropolis, телевизор Sony 70 цм. ТЕЛ.
064/526-49-80.
На продају кухиња, мањи фрижидер и та пећ
3,5 kw, очувано, цена је по договору. Тел. 065/3355-343.
На продају земља, (4 ланца) два хектара, у
комаду. Преко од белог моста, код крста. Тел.
061/173-86-28 и 2830-795.
На продају мешаона за сточну храну,
черупаљка, бојлер за шурење пилића. Тел. 2830795 и 061/69754-41.

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.063/259-311.
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. 069/87-23-809.
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. 064/14-41-222 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. 064/128-60-44.
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 064- 84-22-674.
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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БОЖАНОВИЋ

РАДОМИР
(1939- 1999.)

(1938- 2006.)

Године пролазе, а наша бол за Вама не бледи.
Унук Давид и ћерка Снежана

ГОРИЦА ОМОРАЦ
1933-2019

Остаћеш нам у срцу као племенита и брижна.
Чуваћемо успомену на тебе и волети вечно.
Дани пролазе, али бол и туга заувек остају.
Почивај у миру с анђелима, јер то си и била.
Синови Владимир и Бранислав са породицама.
Прошло је 40 дана неизмерне туге од када нас је напустио наш вољени,
племенити

Миле Остојић
(1938-2019)
пензионер

Заувек ће бити са нама у срцу и мислима.
Супруга Гордана, син Петар,
најдражи унук Милан и
снаха Слађана
6. маја 2019. навршило се 40 тешких и болних дана од смрти нашег
вољеног оца и деде

РИСТИЋ ВАСИЛИЈА – ЦИЛЕТА
1942-2019

Сваки тренутак и дан без тебе је нестварно тужан и тежак.
Вољени наш тата и деда, ти, твоја љубав и топлина заувек ће остати
у нашим срцима.
Твоји вољени,
син Звездан са породицом, ћерка Маја, унука Тара и Горан.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 14, БРОЈ 195, 11. МАЈ 1988.

О ТИТУ ИЗБЛИЗА

На дан 8. годишњице смрти Јосипа Броза Тита према програму
ОК Савеза омладине, у дворaни вршачке Педагошке академије
говорио је Миша Попов. Будући да је још од 1948. године био
професионални војни новинар, а да је више година био подсекретар
за информације Војводине, Миша Попов је имао прилике да се нађе
у најнепосреднијој близини председника Тита, нарочито кад је
долазио у Нови Сад, односно Војводину. Говорећи о боравку Тита
у Војводини Попов је на занимљив начин изнео своје импресије,
илуструјући то одабраним дијапозитивима. Тако је изнео своја
сећања и запажања са великих војних маневара у Шумадији 1949.
године са пријема шефова делегација – учесника Међународног
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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 (171)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XX ОДЕЉАК
1849-1861.

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
конгреса војних лекара и фармацеута, које је Тито примио у својој
резиденцији на Брду код Крања, затим приликом вишедневног
путовања које је Тито кроз Војводину или на отварању моста
“25. мај” на Дунаву између Б. Паланке и Илока. Најзад говорио
је и о честим посетама Тита Новом Саду приликом отварања
Међународног пољопривредног сајма, Сајма лова и риболова или
за време одржавања Стеријиног позорја. Миша Попов је тада био
у функцији организатора информисања јавности уопште а такође
и организатор специјалних сусрета председника Републике са
представницима штампе.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 14, БРОЈ 195, 11. МАЈ 1988.

УДРУЖИВАЊЕМ ДО
КВАЛИТЕТНИЈИХ ПРОГРАМА

Уколико радни људи Културног центра и Дома омладине
прихвате елаборат о друштвено економској оправданости
удруживања ова два колектива а аргументи су прилично
јаки и у овом тренутку чини се, необориви, онда ћемо већ
од јуна имати прилике да осетимо здружено деловање
ове две културне институције. На тај начин ће се коначно
реализовати иницијатива за удруживање о којој се већ
дуже време размишља.
- Културни центар и Дом омладине послују на ивици
рентабилитета неколико година уназад а ситуација ни
данас није ништа боља с обзиром да на то да се и једни
и други, у највећем делу самофинансирамо - сазнајемо од
Петра Страјина, директора Културног центра.
- Обједињавањем стварамо могућности, како кадровске
тако и материјалне, да овом граду понудимо квалитетнији

културно-забавни програм. У овом тренутку, примера
ради, ми заједно поседујемо добру опрему којом можемо
опремити пет дискотека. Она је међутим неискоришћена.
Да би се озбиљно кренуло са осмишљавањем и
целовитим програмом из културе, њих мора неко да
финансира. У овом тренутку, с обзиром на то да нема
других извора средстава, то су дискотеке јер за њих од
технике ништа не недостаје. Са друге стране потребно је
тачно дефинисати ко ће којим активностима да се бави.

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.
Године 1851. предложи онога времена месни
школски управитељ Карло Паст, да се католичка
народна школа, онда јошт са три разреда,
подигне, под именом “занатлијске школе,” у
четворазредну, што општинско заступство
закључи да и учини 1).
Овај закључак пре него што се остварио,
замене се другим, на основу новог предлога
поменутог надзорника, који је он учинио
по информацији из Тамишграда. Наиме
репрезентантска седница
од 22. октобра оне године
закључи, да се подигне
подреалка 2), са два
разреда и три учитеља.
Један од њих имао би
управу над заводом и био
би уједно и управитељ
нар. школе; други би узео
наставу цртања. Плата
свакоме учитељу износила
би годишње 500 форината
К.М., без сваких других
емолумената 3). Земаљска
влада у Тамишграду одмах
дозволи општини 2744
форината К.М. из варошке
благајне за издржавање
ове школе 4).
Општина брзо нађе
место
свом
новом
заводу.
На
предлог
градоначелника Михаила
Ваца купи варош на јавној
дражби здање Конкордије
за реалку, евентуално
жандармерију за 16000
форината К.М. 5).
Дописом својим од 19 јулија, бр. 983. извести
и земаљска влада у Тамишграду, како је ц. кр.
министарство просвете закључком својим од
4. и. м., бр 539 4/45 дозволило, да се у Вршцу
подигне подреалка - с том примедбом, да
има стојати у свези са католишком основном
школом 6).
Брзо се постараше, да се купљено здање као
што треба уреди. На предлог земаљске школске
1) Записник седнице од 24. јунија и 20.
септембра 1851.
2) Записник седнице од 22 октобра 1851.
3) Исто од 15. новембра 1851.

власти, репрезентанција пошље наручиту
комисију у Панчево, да проучи устројство
тамошње реалке 7). На опреме у новом здању
утрошено је 2000 форината К-М.
Међутим распише се стечај на учитељска
места. Пошто је рок стечају истекао, земаљска
школска власт наименује провизорно, 1.
септембра, Јована Најсидлера, учитеља
у Бечком Новом Месту (W. Neustadt), за
учитеља природних наука: Лудвига Водецког,
учитеља подреалке у
Јегерндорфу (Слеска) за
техничке и Павла Худија,
подучитеља у Б. Х. Месту,
ѕа граматичке предмете
на вршачкој подреалци,
платом од 500 форината
и 100 форината
К.- М.
станарине 8). Одмах
затим иста власт, по
правоваљаном предлогу
варошке општине и по
препоруци епископског
ординаријата, најменује
вршачког
капелана
Јована
Штенцера
за
управитеља подреалке
и католичке основне
школе, платом од 600
форината и станарином
од 100 форината К.М. Управитељ имао је
предавати веронауку р.
к. цркве и мађарски језик.
Напослетку прав. ист.
епархијска конзисторија
наименује
вршачког
пароха Уроша Миљковића за катихету и
учитеља српског језика, којем се за то одреди
200 форината годишње 9).
Изузетком учитеља српског језика, који
је тек новембра месеца наименован, остали
се учитељи представише мађистрату већ 29.
септембра 10) у жељи, да се завод 1. новембра
отвори 11). Уписивање имало се свршити 15.
октобра 12), а тога дана требало је и наставу
отпочети.

4) Исто од 17. јануара.
5) Исто од 26. маја 1852.
6) Исто од 7. августа 1852.
7) Исто од 19. августа 1852.
8) Записник седнице од 29. септембра 1852.

9) Исто од 8. новембра 1852.
10) Исто од 29. септембра 1852.
11) Исто од 13. септембра 1852.
12) Исто од 29. септембра 1852.
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ДЕКОРАТИВНИ ПУЊЕНИ
ЛУК

НАМИРНИЦЕ:
8 главица љубичастог лука
50 г маргарина
160 г пшенице белије
50 г младог кајмака
1 дл киселе павлаке
паприка
со, бибер
першун

ПРИПРЕМА: Лук очистити, засећи нешто више при врху и корену
главице и ставити у врелу воду, да се одвоје прстенови. Главице оцедити.
У посуду ставити маргарин, млади кајмак, киселу павлаку, со, бибер,
насецкан першунов лист, сецкану паприку и скувану и оцеђену пшеницу
белију. Добро измешати и пунити главице лука. Украсити першуном и
запећи у рерни.

ПАЛАЧИНКЕ СА
ШВАПСКИМ СИРОМ

ПРИПРЕМА: Науљити велики
плех од рерне и ставити на 200°Ц, да се
уље добро загреје. Умутити састојке за
палачинке и смесу равномерно разлити
НАМИРНИЦЕ:
по плеху, на врело уље. По средини, у
3 јајета
3 дл млека
дужину плеха, посути исецкан першун и
9 кашика брашна
маслине исечене на колутове. Пећи 10-ак
прстохват соли
минута, да палачинка добије златну боју.
Остало:
Прохлађену палачинку исећи на траке
швапски сир
пршута
и сваку нафиловати швапским сиром и
мало исецканог свежег исецканом пршутом. Уролати и сећи на
першуна
колутове.
црне маслине

НАМИРНИЦЕ:
Коре:
5 јаја
130 г шећера
1 кесица ванилин
шећера
100 г путера
100 г чоколаде
50 мл млека
80 г брашна
20 г какаоа
80 г млевених
пропржених лешника
пола кесице прашка за
пециво
Фил:
50 дл млека
3 жуманцета
40 г густина
120 г шећера
1 кашика рума
1 кашика ароме
ваниле
100 г црне чоколаде
100 г чоколаде са
лешницима
180 г путера
50 г млевених
пропржених лешника
Прелив:
2 дл млека
2 кашике чоколаде у
праху
1-2 кашике рума

РУМ КОЦКЕ
НАМИРНИЦЕ:
8 јаја
150 г шећера
80 г оштрог брашна
80 г густина
1 кашичица прашка за пециво
мало соли
Прелив:
150 г шећера
1 кесица индијског чаја
200 мл вреле воде
200 мл рума
1 лимун
1 поморанџа
150 мл сирупа од малине
100 г мармеладе од кајсија
Глазура:
200 г шећера у праху
1 кашика сока од лимуна
1 беланце
2 кашике сирупа од малине

ПРИПРЕМА: Пенасто умутити жуманца са
шећером и сољу, додати оштро брашно тип
400, густин, прашак за пециво и чврст снег
од беланаца. Смесу сипати у калуп за торте
и пећи 20 минута на температури од 180°Ц,
а затим још 20 минута на 140°Ц. Печену кору
охладити и пресећи на три дела. Прелив:
Јако скуван чај зашећерити, додати рум,
сок и кору од лимуна и поморанџе и сируп
од малине. Кору премазати мармеладом,
сипати прелив и поновити поступак. На
трећу, непреливену кору ставити глазуру.
Глазура: Шећер и беланце добро умутити.
Додати сок од лимуна и сируп од малине.
Кад се глазура охлади, сећи на штанглице.

ЛЕШНИК
ЧОКОЛАДНА
ТОРТА
ПРИПРЕМА: Припрема: Коре: Путер и
чоколаду отопити. Жуманца пенасто умутити с
обе врсте шећера, па им лагано додати смесу
од чоколаде и млеко. Постепено додавати
брашно, какао и прашак за пециво. Умешати
лешнике. Беланца са прстохватом соли
улупати у чврст снег. Лагано их умешати у
чоколадну смесу. Смесу излити у припремљен
калуп (пречника 24 цм) и пећи пола сата на
180°Ц. Фил: Одвојити око 1 дл млека и у
њему размутити жуманца, пудинг и шећер.
У преостало млеко додати рум и ванилу, па
прокувати. У врело млеко лагано умешати
смесу од пудинга, смањити ватру и кувати уз
мешање пар минута. Склонити с ватре, додати
насецкане обе врсте чоколаде и мешати
док се не растопи. Охладити фил. Пенасто
умутити путер, па га сјединити с чоколадним
филом. Додати и лешнике. Кору пресећи на
два дела. Све коре натопити преливом, па
их нафиловати, а затим и премазати целу
торту. По жељи, одозго посути исецканим
лешницима и наренданом чоколадом.

СПОРТ
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ФУД Б А Л

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 28. КОЛО

ПОБЕДОМ ПРОТИВ НЕУГОДНИХ ЈАРАЧАНА ВРШЧАНИ НАПРАВИЛИ ВАЖАН КОРАК КА ОПСТАНКУ У СРПСКОЈ ЛИГИ

ВРШЧАНИ У ФОРМИ
ОФК ВРШАЦ – МЛАДОСТ (БЈ) 3:1 (2:0)

Вршчани су против чврстих Јарачана
наставили серију одличних резултата,
али и пропустили прилику да остваре
најубедљивију победу ове сезоне. Већ
у првом нападу домаћи су повели,
Лазевски је центрирао из слободњака,
Божић главом пребацио лопту на другу
стативу, Којић је све добро пратио и
постигао ефектан погодак.У финишу
првог полувремена одличну акцију
ОФК Вршца организаовао је Станков,
упутио је идеалан пас ка Лазевском,
Паповић је фаулом спречио капитена
Вршчана да постигне погодак, а судија
Џомбић оправдано досудио пенал.
Сигуран извођач био је Божић. Само

што је почело друго полувреме виђена
је најлепша акција на утакмици. Напад
Вршчана трајао је читава два минута,
учествовала је цела екипа, Бељин је
идеално центрирао са левог крила а
Тошић главом затресао мрежу. У 75.
минуту тренер домаћих Радаковић
пружио је прилику 16-годишњем
Јанкову да дебитује, у истом минуту
Тошић је пропустио зицер, а гости су
у контри успели да постигну почасни
погодак преко Паповића.
- Била је ово изузетно важна
утакмица за нас, одиграли смо је
одговорно. али мислим да ово није наш
максимум. Играмо леп фудбал, у нашој
игри јасно је видљив печат тренера
Радована Радаковића који од сваког
играча успева да извуче максимум,
истиче Лазевски.
У наредном колу ОФК Вршац очекује
изузетно течко гостовање у Челареву.
- Бивши прволигаш ће сигурно дати
све од себе јер му је победа неопходна
у борби за опстанак, међутим, ми се не
плашимо јер уколико будемо играли
као на претходне две утакмице сигуран
сам да се Челарева можемо вратити
са повољним резултатом, закључио је
капитен ОФК Вршца.

Капитен прескочио јарак:
Александар Лазевски

ОФК ВРШАЦ – МЛАДОСТ (БЈ) 3:1 (2:0)
Вршац, Градски стадион, гледалаца 300, судија: Никола Џомбић (С. Пазова) 6,5,
стрелци: Којић у 2, Божић у 45. из једанаестерца, Тошић у 63. минуту за ОФК Вршац,
Паповић у 76. минуту за Младост, жути картони: Којић, Лазевски (ОФК Вршац),
Гојковић, Паповић (Младост).
ОФК ВРШАЦ: Стјепановић 7, Којић 7,5, Бељин 7,5, Велемиров 7, Стојановић 8 (од 80.
Благојевић -), Божић 8, Станков 7,5 (од 60. Белић 7), Лазевски 8, Марковић 7,5, Балан
7,5 (од 74. Јанков 7), Тошић 7.
МЛАДОСТ: Рајић 6, Томић 6, Лалић 6, Тодоровић 6, Докнић 6, Поповић 6 (од 55.
Стојановић 6,5), Гојковић 6 (од 49. Ковачевић 7), Паповић 7,5 (од 88. Врбачки -), Марић
7, Тривуновић 6,5, Нинковић 7,5.
Играч утакмице: Лазевски

Б.Ј.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ФАВОРИТИ РЕДОМ ПАДАЈУ У ВЛАЈКОВЦУ

Влајковачко Јединство наставља са серијом добрих резултата
који су их довели у ситуацију да озбиљно конкуришу за позицију
која води у бараж за попуну Војвођанске лиге. Потпорањци су
кикснули на свом терену и испустили важне бодове у борби за врх,
док су Павлишани славили против Гребенчана и освојили злата
вредне бодове у борби за опстанак.

ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) - ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ (КАЧАРЕВО) 4:2 (2:1)

минут за Потпорањ, Попов 18 и Милекић у 68 минуту за Дунав.
ПОТПОРАЊ:Доновић,
Јованов,
Петровић,
Прошевски,
Јоксимовић, Јанковић, Ћулибрк Бранков, Бихлер
ДУНАВ:Трбојевић, Рудић, Маричић, Митровић, Лукић,
Богојевић,Остојић, Милекић, Брадаревић, Стајковић, Попов.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
БУДУЋНОСТ (АЛИБУНАР) - БОРАЦ (ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ) 2:0 (1:0)

Судија стрелци Моторов 23, Попов 40,57, Балог 73 минут за
Јединство, Дотлић 38, Трајцевски 55 минут за Јединство
ЈЕДИНСТВО (Влајковац): Илкић, С. Попов, Москић, И. Попов,
Балог, Ђурђевић, Калин, Моторов, Бирђан, Живанов ,Лазин.
ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ: Чучак, Кљајић, Момчиловић, Митковски,
Симић (Златановић), Пешовски И., Трајчевски(Крстевски), Окука,
Пешовски С, Балножан(Дотлић), Јаћимовски.

Судија Милош Јанковић (Банатски Карловац), стрелци Клабец 6.
и Стојмиров у 63 минуту.
БУДУЋНОСТ: Пецанац, Милошевић, Бутковић, Ђапа, Николић,
Селмић, Клабец, Радивојев, Стојмиров, Станин, Караклић.
БОРАЦ: Вуков, Мутавски Г, Мутавски А,Животић, Рајлић,
Смоловић, Борковић, Хајнал, Комненов, Јовановић, Костадиновић.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) - ВУЛТУРУЛ (ГРЕБЕНАЦ) 2:0 (0:0)

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ-БЕЛА ЦРКВА 9. КОЛО

Главни судија Никола Тадић (Панчево), стрелац Стијачић у 59 и
71 минуту.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА:Митов, Олујић, Стајчић, Грбић, Чејић(Гуја), Којић
(Јовановић), Ердеји(Бугаринов), Поморишац, Ратлковић, Тадић,
Гвозденов
ВУРТУРЕЛ: Антић, Миленковић, Чижик П, Чижик Д
(Ђорђевић),Мазаран, Раденковић, Пауновић (Попа), Ђуркин,
Младеновић, Пауновић, Макарун.

ПОТПОРАЊ - ДУНАВ (Б. ПАЛАНКА) 2:2 (0:1)
Судија Борис Цвитак(Панчево), стрелци Јоксимовић 73 и 88

ОФК Банат - Банат (Д)

Хајдук – Вршац		
Омладинац – Победа
1.Банат (Д)
8
2.Омладинац 8
3.Хајдук
8
4.Виторул
7
5.ОФК Банат 8
6.Вршац (-1)
8
7.Победа
7

2:4

3:2
2:1
8
6
5
4
2
1
0

0
1
0
1
0
0
0

0
1
3
2
6
7
7

24
19
15
13
6
2
0

Р У КО М Е Т
ОЧЕКИВАН ПОРАЗ МЛАДОСТИ НА ГОСТОВАЊУ ЛИДЕРУ

ГРУБО ОДРАСТАЊЕ
ВРШАЧКИХ КЛИНАЦА
СИВАЦ - МЛАДОСТ 33:13 (18:6)

Вршчани су у Сивац отпутовали са свега девет играча од
чега су већина били чланови кадетске екипе, са мало или без
сениоског искуства. На мегдан лидеру, сем Теа Вита, није изашао
ниједан искусан играч, изостали су сви чланови прве поставе. Већ
тај податак довољно говори о решености Вршчана да се до краја
боре за опстанак у Првој лиги север. У наредном колу Младост у
Миленијуму дочекује Херцеговину из Сечња. Меч се игра у недељу
од 21 час.

ПРВА ЛИГА СЕВЕР 19.КОЛО

Инђија - Јабука		
Нова Пазова - Долово
Апатин - Б. Карловац
Ц. Звезда - Младост
Херцеговина - Радн.
Сивац 69 - Младост

25 : 24
21 : 23
27 : 33
28 : 28
41 : 22
33 : 13

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

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

19
15
12
9
9
9
8
7
8
5
3
2

0
1
2
2
1
0
1
2
0
2
1
2

0
3
5
7
8
10
10
10
11
12
15
15

38
31
26
20
19
18
17
16
16
12
7
6

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

3:1
6:1
2:0
4:0
2:1
1:0
3:2
0:2

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

3
3
9
9
9
11
6
11
11
11
11
14
13
11
13
14
16

26
26
26
27
27
26
26
26
27
26
26
26
27
26
27
26
27

21
17
14
12
11
12
8
10
9
9
8
9
8
7
7
7
6

2
6
3
6
7
3
12
5
7
6
7
3
6
8
7
5
5

65
57
45
42
40
39
36
35
34
33
31
30
30
29
28
26
23

ПФЛ ПАНЧЕВО 30. КОЛО
Црвена звезда - Партизан (У)
Борац (Ст) - Војводина (С) 		
БАК - Војводина (Цр)		
Слога (БНС) - Дунав 		
Јединство (В) - Вултурул		
Јединство Стевић - Стрела		
Југославија - Војводина (ЦЦ)
Долина - Раднички (Б)		

1:3
6:0
4:0
7:1
5:1
2:2
5:1
5:1

1.БАК 		
30 22
2.Долина
30 21
3.Партизан (У)
30 21
4.Борац (Ст)
30 18
5.Стрела
30 14
6.Слога (БНС)
30 14
7.Јединство (В) 30 10
8.Вултурул
30 11
9.Јединство Стевић 30 10
10.Војводина (С) 30 11
11.Раднички (Б) 30 11
12.Војводина (Цр) 30 10
13.Црвена звезда 30 9
14.Дунав (-1)
30 8
15.Југославија
30 7
16.Војводина (ЦЦ) 30 3

5
5
6
7
10
13
11
15
13
15
16
15
15
14
19
21

3
4
3
5
6
3
9
4
7
4
3
5
6
8
4
6

69
67
66
59
48
45
39
37
37
37
36
35
33
31
25
15

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 20. КОЛО
Јаношик - Виноградар		
Ратар - Борац (ВГ)			
Будућност (А) - Борац (ВС)		
Хајдучица - Добрица		
Слога (М) - Војводина (ЦЦ)		
Шевац - Караш (Ј)			
Караш (К) - Партизан (К)		

1:4
1:3
2:0
5:0
3:2
1:2
-

1.Будућност (А) 20
2.Хајдучица
20
3.Караш (Ј) (-1)
20
4.Шевац 		
20
5.Ратар 		
20
6.Војводина (ЦЦ) 20
7.Борац (ВС)
20
8.Партизан (К)
19
9.Борац (ВГ) (-1) 20
10.Караш (К)
19
11.Добрица
20
12.Виноградар (-1) 20
13.Слога (М) (-1) 20
14.Јаношик
20

3
3
5
7
7
8
9
9
9
8
12
11
10
14

16
15
10
8
8
8
8
8
8
7
7
6
3
3

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

49
47
34
29
29
28
27
26
26
25
22
20
15
12
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