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ПРОЈЕКАТ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ВРШАЦ ПРИМЕР 
ДОБРЕ ПРАКСЕ
Град Вршац изабран је као 

пример добре праксе током 
спровођења пројеката „Услуге 
социјалне заштите за осетљиве 
групе“, од стране Немачке 
организације за међународну 
сарадњу ГИЗ и Министарства за рад 
запошљавање, борачка и социјална 
питања.

 Тим поводом, чланица 
Градског већа за здравство 
и социјална питања Татјана 
Николић присуствовала је, у 
Београду, свечаном потписивању 
Меморандума о разумевању 
за изабране пилот градове и 
општине са Зораном Ђорђевићем, 
министром у Влади Републике 
Србије. 

Циљ пријекта је унапређење 
услуга социјалне заштите које 
одговарају на потребе осетљивих 
група као што су особе са 
инвалидитетом, деца, старија лица, 

ромска популација, мигранти 
и слично. Поменуте циљеви 
биће реализовани у јединицама 
локалне самоуправе које су 
изабране да учествују у пројекту, 
као и постизање бољег одговора 
на потребе корисника услуга 
социјалне заштите и унапређење 
међусекторске комуникације у 
вези са корисницима.

Мултисекторски тим за превенцију 
насиља Града Вршца, у сарадњи са 
удружењем Из Круга - Војводина, 
удружење које се бави женама, 
особама са инвалидитетом, а у оквиру 
пројектних активности, организовало 
је обуку за почетни ниво познавања 
знаковног језика. Обука је 
организована у Центру за социјални 
рад Града Вршца и трајала је три дана.

-Обуку су спроводили лиценцирани 
тумачи и преводиоци за знаковни 
језик, каже Татјана Николић, 
чланица Градског већа задужена за 
здравство и социјалну заштиту. Они 
су именовани од стране Друштва 
тумача и преводиоца за знаковни 
језик, јединог лиценцираног на 
територији Војводине за спровођење 
оваквих активности, а обука је била на 
почетном А1 нивоу. 

У едукацију је било укључено 
18 чланова тима: представници 
Полицијске станице Вршац, 
Тужилаштва, Основног суда, Дома 
здравља, Опште болнице Вршац и 
Центра за социјални рад. 

-То су људи који су први у контакту 

са жртвама насиља, који од њих 
узимају изјаве и спроводе даље 
процедуре, објашњава Николићева. 
По завршетку обуке, задовољство 
је било обострано, како предавача, 
тако и полазника. Сложили смо се 
да постоји потреба да се настави са 
оваквим обукама и ја очекујем да ћемо 

бити, у наредном периоду, у прилици 
да организујемо виши ниво обуке. 
Стручњаци су задовољни, јер нико од 
њих који учествују у тиму последњих 
неколико година није пролазио обуку 
сличног типа.

Ј.Е.

У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ВРШЦА 

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА ПОЗНАВАЊЕ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

Татјана Николић, већница за здравство и 
социјалну заштиту

Град Вршац достојно се одужио свом великану Паји 
Јовановићу седмодневном манифестацијом обележавања 
160 година од рођења овог реномираног српског 
сликара. Припремљен је богат програм обележавања 
ове годишњице, који је реализован у згради Конкордије 
Градског музеја Вршац, од 13.до 19.маја.

-Ово је први пут да се овако програмски  богатом 
манифестацијом обележава јубилеј Паје Јовановића 
и сматрам да би требало да се на овакав начин Вршац 
посвети свим својим великанима, каже Наташа Маљковић 
Чонић, чланица Градског већа задужена за културу. Оно 
што ме посебно радује, а што и јесте циљ свега овога, је да 
се у овакве догађаје укључе деца и млади јер, они су једини 
и најбољи инструмент преко кога можемо да негујемо и 
ширимо нашу културну баштину, наш патриотизам. 

Током недељу дана манифестације биле су филмске 
пројекције „Слава и сенке Паје Јовановића“ и „Далеко у 
нама, живот је диван сан“ које су одгледале се школе на 
територији Града Вршца.

-Организоване су три радионице за основце и 
средњошколце, две су држале академске сликарске сестре 
Доминика и Даниела Морариу, и мр ликовне уметности 
Звонимир Сантрач, директор Градског музеја, радионицу 
о техници и начину сликања Паје Јовановића, истиче 
Маљковић Чонић. Радионице су биле веома посећене, 
на свакој је било по педесетак ђака. Две радионице 
организовао је и ђакон Милан Ђурић на тему „Калиграфија 
у списима Срба“. Биле су врло посећене, а ђаци веома 
заинтересовани за краснопис.

У програму су учествовали и ђаци Музичке школе „Јосиф 

Маринковић“ који су приредили концерте на којима су 
приказали своје знање и таленат, а целовечерњи концерт 
одржао је и руски хор.  

-Имали смо и два предавања, додаје саговорница „Куле“. 
Александра Нинковић Пашић говорила је о Паји Јовановићу 
на свечаној академији, а о животу и стваралаштву овог 
великана старијим Вршчанима причао је Никола Кусовац. 
Централни догађај прославе била је свечана академија, 
одржана у Конкордији, на којој су учествовали „Распевани 
професори“, Музичка школа „Јосиф Маринковић“, ђаци 
Хемијско - медицинске школе приредили су перформанс 
под називом „Мемоари Паје Јовановића“. Академији је 
присуствовало око 250 ђака.

Да су млади Вршчани циљна група за наставак наше 
традиције показало се и приликом недавног обележавања 
стогодишњице од завршетка Првог светског рата, када 
је Љубомир Сарамандрић, кустос Српске куће на Крфу, 
нашим ђацима пренео све своје знање о доласку и боравку 
Срба на овом грчком острву. Интересовање ђака било је 
изузетно, а тишина, која се ширила Конкордијом, била је 
поптврда да су упијалу сваку реч кустоса Сарамандрића.

Чланица Већа задужена за културу истиче да би оваакве 
и сличне манифестације које су посвећене знаменитим 
личностима како вршачке, тако и српске историје и културе, 
требало да прерасту у традицију. До краја године у плану су 
дани посвећени Јовану Стерији Поповићу. И у овај пројекат 
биће укључене вршачке образовне установе, а активности 
намењене основцима и средњошколцима. Маљковићева је 
похвалила сарадњу са директорима вршачких школа који 
су веома расположени да се образовне установе, којима 
руководе, укључе у активности.

Ј.Е.

НАТАША МАЉКОВИЋ ЧОНИЋ, ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА КУЛТУРУ:

ВРШАЦ ДОСТОЈНО ОБЕЛЕЖИО 
ЈУБИЛЕЈ ВЕЛИКАНА

Полазници обуке за познавање знаковног језика
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Актуелни сазив одборника Скупштине Града Вршца одржао 
је свечану седницу на којој је донета одлука о овогодишњим 
добитницима јавних признања која се додељују на Дан града и 
градску славу Светог Теодора Вршачког, 29. маја.

Награду за животно дело за изузетне резултате остварене на 
пољу развоја и едукације у области правосуђа добио је Лућијан 
Берлован, док се Повеље Града Вршца додељују Високој школи 
струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Основној 
школи „Младост“ и Градском културно - уметничком друштву 
„Лаза Нанчић“, за изузетан  допринос  на пољу просвете, културног 
стваралаштва и очувању баштине.

Предлоге за овогодишње лаурете одборницима је  
образложила градоначелница Драгана Митровић:

-Приликом  предлагања одлуке о јавним признањима, 
водили смо рачуна да наградимо посебно младе и оне који се 
баве образовањем наше деце. Тако су чак две школе ове године 
предложене за Повељу. Такође, водили смо рачуна и о онима 
који чувају културу и традицију не само нашег града, већ овог 
дела Војводине, као и оним људима који су својим искуством, 
радом и трудом допринели да Град Вршац има добар углед у 
свим правосудним институцијама у оквиру правосудног система 
Републике Србије.          

Одлуком о јавним признањима и звању, утврђено је да 
Скупштина Града Вршца, на предлог Градског већа, одлучује о 
додели јавних признања Града  Вршца. У 2019. години, на основу 
укупно 7 примљених предлога, Градско веће је предложило  
следеће добитнике јавних признања:

 Награда за  животно дело  Лућијану Берловану
Лућијан Берлован је давне 1986. године именован у Општински 

орган за прекршаје. Од тада је радио као судија за прекршаје, где 
је у периоду од 1990. до 2005. године био  старешина органа, а од 
јануара 2010. године до маја 2019, односно до одласке у заслужену 
пензију, на функцији је  председника Прекршајног суда у Вршцу. 
Као председник Прекршајног суда у Вршцу, промовишући високе 
стандарде судијског понашања, остварио је неизбрисив  траг у 
пословању и функционисању прекршајног суда. 

Лућијан Берлован је својим високо професионалним, 
одговорним, пожртвованим  и квалитетним радом допринео да  
Прекршајни суд у Вршцу заузме место на самом врху прекршајних 
судове у Републици Србији, као и да има изванредну сарадњу 
са  другим правосудним органима у земљи, али и Републици 
Румунији. Кроз овакав успех Прекршајног суда у Вршцу, у стручној 

јавности на разним нивоима, а по добрим примерима, чуло се и за 
Град Вршац, чиме је допринео ширењу угледа града у позитивном 
смислу.

Лауреати Повеље Града Вршца
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михајло 

Палов“ наставља богату традицију вршачких педагошких школа 
образовала је стотине генерација будућих учитеља (данас 
васпитача) који су свој допринос дали, не само вршачкој заједници, 
већ у целој Војводини, Србији и некадашњој Југославији. Настава 
у овој установи се одвија на три језика: српском, румунском 
и ромском, по чему је она јединствена у Европи. Настава на 
румунском се одвија од 1934. године, односно пуних 85 година, 
те је Национални савет румунске националне мањине, 2011. 
године прогласио Високу школу за институцију од посебног 
значаја за румунску мањину у Србији. Роми, будући васпитачи 
могу да се школују на матерњум језику једино у Вршцу, по чему 
је ова установа јединствена у Европи, а ове године је покренута 

иницијатива да се прогласи за институцију од посебног значаја 
за ромску националну мањину у Србији. Више од две деценије 
Висока школа спроводи активности у оквиру међународних 
пројеката у којима битну улогу имају партнерства  кроз 
прекограничну сарадњу (ИПА). Нарочито су значајне активности 
Школе у оквиру европског програма мобилности студената и 
наставника (Еразмус +) са универзитетима у Румунији, Словенији, 
Норвешкој и Хрватској. 

Основна школа „Младост“ из Вршца иако најмлађа у граду, 
брзо је израсла у престижну установу, у коју се, због квалитетне 
наставе, уписују и  ђаци из других делова града, те данас школу  
похађа 526 ученика, распоређених  у 28 одељења. Школа је 
опремљена најсавременијим наставним средствима (дигитална 
учионица, паметне табле...), добро опремљеном библиотеком, 
спортском салом и теренима на отвореном. Наставу изводи укупно 
46 педагошка радника, који помно ослушкују потребе ученика, 
те наставу прилогођавају индивидуалним карактеристикама 

и потребама својих ученика. Ученици ОШ „Младост“ из Вршца 
постижу запажене успехе на такмичењима и готово по правили  
освајају прва три места на окружним текмичењима, а често 
се пласирају и на републичка такмичења. Стручни жири 14. 
Међународног сајма образовања „Путокази 2019“ у Новом 
Саду, увидео је квалитет и свестраност извођења наставе у ОШ 
„Младост“ и доделио јој  Велику златну медаљу у образовању.

Градско културно- уметничко друштво  “Лаза Нанчић“ 

основано је 1919. године и једно је од најстаријих културно- 
уметничких друштава у Војводини. Гостовало је у многим 
европским земљама више пута у: Шпанији, Италији, Немачкој, 
Шведској, Румунији, Бугарској и САД где је  имало  наступ и у Белој 
Кући. Друштво је победник многих међународних фестивала 
фолклора и неколико година уназад учесник покрајинских 
смотри фолклора. За изузетне резултате, ово је друштво добило 
велики број признања од који су нека:  „Златни опанак“ - Ваљево, 
„Чобански дани“- Косјерић, Смедеревска Јесен „Јасеничко прело“, 
Златну значку Културне-просветне заједница Војводине‚ Плакету 
Југославенске  народне армије и друге. Друштво је у Мађарској 
2007. године проглашено за најбољи инострани ансамбл, а њихов  
играчки пар добио је статуу града. Друштво окупља младе од 
четврте до тридесет пете године, а рад се одвија у неколико група 
група: фолклорни ансамбл, народни оркестар, групу певача , 
солисти– изворна народна музика, а при друштву су радила и 
драмска и рецитотарска. Данас друштво  има регистрованих 350 
чланова. ГКУД “Лаза Нанчић“ је члан ЦИОФ-а светске међунаредне 
организације која се бави очунањем народног ставралаштва, а 
ове јубиларне године ансамб је позван на фестивал фолклора у 
Белгији.

Комплетан извештај о уручењу поменутих признања 
овогодишњим добитницима читаћете у наредном броју Ваше 
„Вршачке куле“, јер је ово издање морало да оде у штампу пре 
свечаности поводом Дана и славе Града Вршца.

Ј.Е.

ГРАД  ВРШАЦ ДОНЕО ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО И ТРИ ПОВЕЉЕ
. Лућијан Берлован овогодишњи лауреат Награде  за животно дело  .  Повеље Града Вршца додељене Високој школи струковних студија за васпитаче 

„Михаило Палов“, Основној школи „Младост“ и Градском културно - уметничком друштву „Лаза Нанчић“ . 

Ненад Барош, председник 
Скупштине Града Вршца, заказао 
је седницу локалног парламента, а 
позиву се одазвало 24 одборника, 
представника СНС-а, док је од 
опозиције присуствовао само 
одборник СПС-а. На дневном реду 
нашле су се 33 тачке које су добиле 
„зелено светло“ одборника.

Усвојен је План детаљне регулације 
Северне индустријске зоне и одлука 
о изради Плана детаљне регулације 
подручја бивше касарне, парцеле 
9024 КО Вршац. Известиоци о овим 
тачкама били су Петар Петковић 
из ЈП Урбанизам Града Панчева, и 
Бисерка Митровић са Архитектонског 
факултета, који су образложили 
предлоге. 

О извештајима о раду Градске 
управе и предузећа и установа чији је 
град оснивач расправа је обједињена, 
а гласало се појединачно за сваки 
извештај. Пре усвајања, извештаје су 
образложили директори Технолошког 
парка, Народног позоришта „Стерија“, 
Туристичке организације Града 
Вршца, Дома здравља, Културног 
центра, Здравствене установе 
„Апотека“ Вршац, Дома омладине, 
Градског музеја, Историјског архива 
Бела Црква, Центра за социјални рад 
и Градске библиотеке. О раду Градске 
управе говорио је начелник Јован 
Кнежевић који је похвалио резултате 
појединих одељења међу којима је 
и локална пореска администрација 
нагласивши да је наплата пореза на 
имовину увећана 325 одсто.

Одборници су усвојили и одлуке 
о давању сагласности на закључење 
споразума о уређењу међусобних 
права и обавеза са Свислајон доо 
прехрамбена индустрија Београд 
поводом отуђења гаража 3 и 4 у 
Дворској улици. 

Након обједињене расправе, 
појединачно су једногласно усвојене 
одлуке о установљавању права 
службености у корист Града Вршца на 
непокретности у приватној својини 
појединих Вршчана на двадесетак 
одређених парцела у Катастарској 
општини Вршац.

На дневном реду 35. седнице нашла 
се и измена одлуке о образовању 
Мобилне јединице за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња, као 
и Локалног координационог тела 
такође за социјално укључивање 
ромске популације.

Одборници су изгласали 
одлуку о мрежи јавних основних 
школа на територији Града Вршца, 
а образложење је дао Вељко 
Стојановић, члан Градског већа 
задужен за образовање.

-Републичка Влада је донела акт по 
коме ће се формирати мреже јавних 
основних школа који је пренела 
на јединице локалне самоуправе, 
рекао је Стојановић. Наша локална 

самоуправа је формирала групу 
која је припремила сав материјал, 
укључујући елаборат и одлуку, а 
закључак је прихваћен и на Градском 
већу. Смернице су биле да се уваже 
параметри Министарства просвете о 
броју одељења и ученика, да школе 
буду стабилне што се броја одељења 
тиче, да се омогући ученицима 
који наставу похађају на језицима 
националне мањине, код  нас је то 
румунски језик. Ми имамо 11 основних 
школа, од тога је 5 на нивоу града, 6 у 
сеоским срединама, и предлог је такав 
да се школе задрже, уз Музичку школу 
и СОШО „Јелена Варјашки“, које су и са 
основним и са средњим садржајима. 
Консултован је Национални савет 
румунске националне мањине. 

Пре усвајања следеће тачке 
дневног реда - давање сагласности 
на ребаланс усклађеног програма 
пословања Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“ за 2019. 
годину, образложење је дао директор 
Небојша Перић.

-Ради се о усклађивању после 
извршене статусне промене, 
издвајања комерцијалних делатности 
у ново привредно друштво које су 
се десиле почетком јануара 2019. 
године, где је корекција извршена у 
делу смањења имовине предузећа 
и то основних средстава, на страни 
активе, и висине капитала, на страни 
пасиве, објаснио је директор Перић. 
Затим и усклађивање пословних 
књига након извршеног отуђења 
објеката који су донети на седници 
Скупштине, 17. априла ове године 
где је такође извршена корекција у 
виду смањења имовине предузећа, 
на страни активе основна средства, а 
на страни пасиве смањење капитала 
града. Ово усклађивање је, такође, 
захтевало и корекцију у билансу 
успеха у виду смањења прихода који 
су остваривани по основу коришћења 
тих објеката. 

Одборници су донели решење 
о давању сагласности на одлуку 
ЈКП „Дурги октобар“ о одобрењу 
позајмице ВДП „Јужни Банат“ Вршац, 

као и на ценовник за уклањање, 
премештање пренос и смештај 
возила. Усвојен је закључак о 
упућивању предлога за уређење 
имовинско - правних односа између 
Дирекције за имовину Републике 
Србије и Града Вршца за Катастарску 
општину Потпорањ. 

Међу последњим тачкама 
дневног реда, који су једногласно 
усвојене, биле су доношење одлуке 
о установљавању права службености 
на непокретности у јавној својини 
Града Вршца на катастарске парцеле 
9831, 9829 и 9834 КО Вршац у корист 
инвеститора Електродистрибуције 
Београд огранак Панчево, доношење 
решења о давању сагласности на 
одлуку Надзорног одбора Хелвеција 
доо о покретању поступка продаје 
непокретне и покретне имовине доо 
Хелвеција, као и доношење закључка 
поводом одлуке Надзорног одбора 
ЈКП „Други октобар“ о давању зајма 
доо Хелвеција Вршац.

Ј.Е.

ОДРЖАНА 35. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕНЕ ЗНАЧАЈНЕ ОДЛУКЕ 

Седници присуствовало 24 одборника

Образложење одлуке о мрежи јавних основних школа
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Радна јединица “Зеленило” Јавног комуналног предузећа “2. 
октобар” има широк спектар делатности захваљујући којима је 
Вршац град цвећа и зеленила. Делатности обавља 40 радника који 
у јеку сезоне одржавају зелене површине, дрвореде, саде цветне 
аранжмане и одржавају мобилијар, док у току зимског периода 
бивају ангажовани у зимску службу и раде на чишћењу путева, 
тротара и посипању ризле. Такође, свакодневна активност је и 
сакупљање папира.

О томе је за читаоце “Вршачке куле” говорио пословођа 
Радне јединице “Зеленило” Владимир Соларевић.

-Одржавање зелених површина је веома комплексна 
делатност. Подразумева кошење, заштиту и чишћење зелених 
површина које се деле у различите категорије. Колико је то 
обиман посао најбоље говори бројка од 2 милиона квадратних 
метара равних површина и блоковског зеленила које наши 
људи покосе. Равне површине су главни и помоћни стадион и 
њихов интезитет кошења је највећи. Рецимо, главни стадион 
се по плану коси око 20 пута годишње, помоћни терен 10 пута. 
У зависности од падавина тај интезитет може да се помери. 
Блоковско зеленило делимо у три категорије на основу којих 
одређујемо и учесталост кошења. Прва категорија је центар 
где је учесталост од 6-10 кошења, док друга и трећа категорија 
има мањи интезитет. Трудимо се да ниједну категорију не 
занемаримо. Имамо 6 прилазних путева граду где радимо 
машинско кошење траве. Поред кошења Радна јединица 

“Зеленило” бави се одржавањем дрвореда у нашем граду. 
-Најважнији задатак у оквиру ове делатности је сађење 

нових садница дрвенастих култура. Трудимо се да на тај начин 
град добије лепши изглед и због тога велику пажњу обраћамо 
на уклањање старих и сувих стабала која замењујемо новим 
садницама, адекватним одређеним деловима града. Наравно, 
све се то ради у сарадњи са комуналном инспекцијом од које 
добијамо налоге са терена и на основу њих радимо. Са градском 
управом Града Вршца имамо изванредну сарадњу и одржавамо 
редовне састанке на којима утврђујемо обим послова.

Када је у питању садња цветних аранжмана Соларевић 
истиче да је то делатност коју грађани и посетиоци Вршца прво 
примете.

- Постоје две врсте цветних аранжмана, висећи, који се 
налазе на светиљкама и разне врсте приземног цвећа. Изузетно 
је важно да се цветни аранжмани заштите. 

Садњу прати и нега цветњака која подразумева редовно 
плевљење, окопавање, хемијску заштиту од болести и 
штеточина као и прихрану биорегулаторима и биостимулансима 
захваљујући којима цвеће има такав хабитус. Важна ставка је 
заливање цветних аранжмана. Понекад је неопходно заливати 
га и два пута дневно. Када говоримо о количини, треба рећи да 
смо ове године произвели и купили у расад 50.000 комада цвећа, 
око 36.000 приземних и око 14.000 хиљада висећих биљака. 

Поред ових послова Радна  јединица “Зеленило” бави се и 
одржавањем мобилијара, дечјих игралишта и спортских терена. 

- Под одржавањем  мобилијара, дечјих игралишта и спортских 
терена подразумевају се израда, фарбање и монтажа штафни 
на клупама, монтажа и демонтажа реквизита са игралишта и 
спортских терена, поправак реквизита и монтажа канти за смеће. 
Апеловао бих на суграђане да не би било лоше да боље чувамо 
мобилијар у нашем граду. Дешава се, на пример, да се у Градском 
парку поломе клупе, поготово страдају канте за смеће пошто су 
оне некако мање отпорне на хабање и ударце. Веровали или не, 
ваде се коцке са главне стазе па се гађају кандилабери. Обично 
се то дешава у деловима парка где нема контроле. Надам се 
да ћемо, можда, неким закључавањем паркова у одређеним 
временским терминима, моћи да спречимо или бар ублажио те 
појаве. Треба поменути и уклањање смећа из урбаних џепова у 
нашем граду на којем интензивно радимо последње две године 
захваљујући локалној самоуправи и ЈКП “2. октобар” и директору 
Небојши Перићу, који има слуха да све то испрати. Наш град за 
свој изглед добија похвале од домаћих и туриста који долазе из 
Румуније и Мађарске и на то смо изузетно поносни, закључио је 
Соларевић.

Б.Ј.

ВЛАДИМИР СОЛАРЕВИЋ, ПОСЛОВОЂА РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ “ЗЕЛЕНИЛО” ЈКП “2. ОКТОБАР”

ИЗГЛЕД ГРАДА ОГЛЕДАЛО “ЗЕЛЕНИЛА”

Владимир Соларевић, пословођа РЈ “Зеленило”

У ПЛАНУ ИЗГРАДЊА ЗООЛОШКОГ 
ВРТА У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Једна од делатности којој се 
придаје велика пажња у “Зеленилу” је 
одржавање Градског парка. Соларевић 
је говорио о плановима за изградњу 
нових садржаја. Један од њих је 
изградња зоолошког врта.

- Још увек чекамо све дозволе 
надлежних институција за 
модификацију одређених делова 
парка и подизање зидова будућег 
зоолошког врта. Планирано је да то 
у првој фази буде својеврсни азил за 
повређене и рањене дивље животиње, 
да се ту опораве и да се потом пусте 
у природу. Касније би то прерасло у 
мини зоолошки врт. 

Садња најважнија делатност “Зеленила”
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Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац је 
акредитована високошколска установа која образује будуће васпитаче на 
три наставна језика: српском, румунском и ромском, на основним и мастер 
струковним студијама.

На нашој Високој школи имате могућност да, уколико желите,  у складу 
са  европским стандардима, сами креирате свој наставни план кроз три 
модула - смера који вам се нуде (модул са појачаним компетенцијама за рад 
са децом на јасленом узрасту, рад са социјално депривираном децом или за 
рад са децом на енглеском језику) и тиме створите себи шире могућности за 
касније запошљавање. 

Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ програма 
ЕУ, један или више семестара проведу, студирају и полажу испите на више  
универзитета у ЕУ (Словенији, Норвешкој, Румунији, Литванији)  уз стипендије 
које овај програм нуди. 

Право уписа основних струковних студија имају кандидати који су 
завршили четворогодишњу средњу школу било ког смера/профила.

Студијски програм: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
         Начин финансирања:    Број студената
–одељење на српском језику 
из средстава буџета Републике Србије    80
на терет личних средстава (самофинансирајући)  20
–одељење на румунском језику 
 из средстава буџета Републике Србије   10
–одељење на ромском језику 
 из средстава буџета Републике Србије   10

Висока школа даје могућност свршеним студентима основних струковних 
студија да своје школовање наставе на мастер студијама (на студијском 
програму: струковни мастер васпитач) у трајању од две године (120 
ЕСПБ). На поменути студијски програм може се уписати 50 кандидата 
(самофинансирање).

• Пријава за кандидате основних струковних студија обавиће се 19, 20, 21. 
и 22. јуна 2019. године у времену од 09.00 до 12.00 часова.

•Истог дана, након пријављивања на Конкурс, обавиће се провера 
способности (говорних, музичких, физичких) и провера знања из бонтона.

• Класификациони испит одржаће се 25. јуна 2019. године по следећем 
распореду:  

 - српски/румунски језик од 09.00 часова;
 - општа информисаност од 10.30 часова.

• Објављивање резултата Конкурса (ранг-листа): 26. јуна 2019. у 12.00 
часова.

• Примедбе на ранг-листу подносе се 27. јуна 2019. године од 10.00 до 
12.00 часова, а решење по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније 
до 28. јуна 2019. године (до 12.00 часова).

• Упис примљених кандидата обавиће се 01. и 02. јула. 2019. године од 
09.00 до 12.00 часова, по распореду истакнутом на огласној табли школе.

Пријава кандидата за мастер струковне студије вршиће се почев од 01. 
јуна 2019.г., па закључно до 01. јула 2019. године у времену од 10.00 до 
13.00 часова у студентској служби Високе школе.

 
Све информације око термина уписа , провера, као и класификационих 

испита биће благовремено истакнуте на сајту www.uskolavrsac.edu.rs и 
доступне на бр. тел. 013/831-628.

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ  

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА  ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

Овогодишња добитница награде 
за изузетност Хемофарм фондације 
је  проф. др Елка Стефанова, 
неуролог и оснивач Центра за 
поремећаје памћења и деменције 
при Клиничком центру Србије. 
„Живот, рад и преданост проф. др 
Елке Стефанове заслужују признање, 
а Хемофарм фондација посебно жели 
да истакне њен изузетан допринос 
изучавању неуродегенеративних 
болести, научно-истраживачком и 
клиничком раду са људима оболелим 
од деменције, као и развијању првог 
и јединственог Центра за поремећаје 
памћења и деменције у Србији и 
региону“, истакнуто је у образложењу 
одлуке жирија Фондације. Хемофарм 
фондација установила је Награду за 
изузетност прошле године, у знак 
обележавања 25 година постојања, 
а први добитник овог признања 
био је Вигор Мајић, директор 
Истраживачке станице „Петница“ и 
то за развијање аутентичног модела 
изваншколског образовања којим 
је успео да задржи висок ниво 
квалитета наставе и оствари широк 
утицај на читаве генерације младих 
људи, али и на стотине наставника.  
Реч је о награди која се једном 
годишње истакнутим појединцима, 
институцијама или организацијама 
који су дали немерљив допринос 
у области здравства, образовања 
и културе. Награду за изузетност 
Хемофарм фондације, уз статуу 

у облику ждрала  као симбола 
истрајности и дуговечности - рад 
уметника Александра Ваца – чини  и 
новчани део као подстицај за даљи 
развој пројеката и идеја. Проф. др 
Елка Стефанова једна је од наших 
најистакнутијих представница 

неуролошке школе која је, осим 
значајних научних радова, донела и 
бројне помаке у савременом приступу 
у испитивању и лечењу  пацијената 
који болују од неуродегенеративних 
болести. „Ова награда је за мене 
изузетно признање и овде сам 

данас у име свих колега са Клинике 
за неурологију. Ми заједно чинимо 
тим који је све своје професионалне 
капацитете и време ставио у службу 
изучавања неуродегенеративних 
болести и што је могуће ранијег 
постављања дијагнозе. Све нас на 

том путу води радозналост и жеља 
да се боримо против заборављања, 
јер је Алцхајмерова болест тежак 
противник. Прогресивна је и за 
њу савремена медицина још увек 
нема прави лек. Моја највећа жеља 
је да у најскоријој будућности 

буде пронађена терапија која 
мења ток Алцхајмерове и других 
неуродегенеративних болести“, 
рекла је др Стефанова приликом 
преузимања награде на церемонији 
у Музеју савремене уметности. 
Лауреату Хемофарм фондације 
награду је уручио генерални директор 
Хемофарма др Роналд Зелигер. Том 
приликом је истакао да је Хемофарм 
фондација ову награду установила 
како би широј јавности представила 
појединце или организације које су 
својим радом задужиле друштво. 
„Постоје особе који су толико много 
учиниле за наше животе, а тога 
нисмо свесни. Ова награда је начин 
да светла јавне позорнице уперимо 
ка њима и да им се у име заједнице 
захвалимо. Поносан сам што сам 
на челу компаније која брине о 
здрављу и добробити људи, јер на 
крају дана ипак је најважније да 
будемо људи“, истакао је др Зелигер 
приликом уручења награде. Током 
претходних 26 година Хемофарм 
фондација реализовала је више од 
2.000 активности у вредности већој 
од 12,5 милиона евра. Осим подршке 
здравственом систему Србије и 
земљама региона, као и бројним 
пројектима у области образовања, 
културе, заштите животне средине 
и спорта, Фондација се већ трећу 
годину активно залаже за повећање 
броја донора и трансплантација 
органа у Србији.

ХЕМОФАРМ ФОНДАЦИЈА ДОДЕЛИЛА ГОДИШЊУ НАГРАДУ ЗА ИЗУЗЕТНОСТ

ПРИЗНАЊЕ ДР ЕЛКИ СТЕФАНОВОЈ 
ЗА ИЗУЧАВАЊЕ 

НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ БОЛЕСТИ 

Др Елка Стефанова
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00

ИНТЕРВЈУ

Где почиње Ваша животна 
прича?

-Рођен сам 12.12.1961. 
године у Белој Цркви. Моји 
родитељи, отац Радослав и 
мајка Снежана, живели су у 
Банатској Суботици. Мајка 
је била родом из Банатске 
Паланке, из породице Јовић. 
Сећам се да су ми моји причали 
да у време мог рођења није 
било организованог превоза 
до Беле Цркве, био је и велики 
снег, па су моји одвезли 
санкама мајку до породилишта. 
Тако су нас после заједно и 
вратили у Банатску Суботицу. 
Имам и брата Спасу, који је 3 
године млађи. 

Тата је, у почетку, био 
земљорадник, а касније је 
кренуо у приватнике. Био је 
предузимач у грађевинарству. 
Мајка је била домаћица. И дан 
данас у многим насељеним 
местима у општинама Бела 

Црква, Вршац, постоје 
грађевине које су дела очевих 
руку, приватне куће и други 
грађевински објекти. Преко 
летњег распуста, тати смо 
помагали брат и ја, учили тај 
занат, а сећам се да смо једног 
лета радили и на црногорском 
приморју. Радили смо 
услужну градњу за приватне 
инвеститоре. Био је то први 
татин посао ван овог нашег 
терена. Камионом је послао 
сав алат, али сусрео се са 
другачијим условима терена. 
Лопата и ашов нису могли ништа 
због каменитог терена. Срећа 
да је са нама био татин радник, 
пореклом из Херцеговине, 
коме је овакав терен био 
познат. Одмах следећег јутра 
тата и ја смо отишли до Игала 
и у првој продавници купили 
велике чекиће, мацоле, што 
нам је омогућило да успешно 
обавимо посао.

Ми смо живели у временима 
када је детињство било 
безбрижно, било је много 
деце, нисмо били оптерећени 
престижом. Сви смо у селу били 
једнаки, заједно смо се играли, 
и богатији и сиромашнији, на то 
се није гледало. Можда нисмо 
имали све што пожелимо, али 
били смо срећни. Сећам се, 
није било телевизора, само 
по неки радио, слушала се 
народна музика, севдалинке. 
Велики догађај у селу био 
је када је Месна заједница 
купила први телевизор. Био је 
у Дому омладине. Скупљало 
се цело село, сви смо заједно 
гледали ТВ програм. За нас 
децу најинтересантнији су били 
цртани филмови, нешто сасвим 

ново, по неки каубојац. Сећам 
се и преноса лансирања Апола 
14. Ракете, свемир... било је то 
за нас тада непојмљиво, научна 
фантастика.

Шта још памтите из 
детињства?

-Већина мештана били 
су верници, поштовали су 
црквене празнике. За Ускрс 
је био обичај да се, на Велики 
петак, изнесе плаштаница, а 
ми смо се, већ као момчићи, 
организовали да чувамо Божји 
гроб. По завршетку вечерњег 
богослужења и изношења 
плаштанице, држали смо тзв. 
мртву стражу, по двојица смо 
стајали мирно крај плаштанице. 
Остајали смо тако у цркви 
целу ноћ, до јутра. Кад смо 

остали сами у храму, било је ту 
измешаних емоција, поноса, јер 
нам је указано такво поверење, 
али и доза страха. А, из душе се 
ширио један посебан осећај, 
неки мир, спокој, нека лепота. 

Због тога памтим овај сеоски 
обичај. 

Брат и ја смо највише 
волели да одлазимо у Банатску 
Паланку, код ујака Цветка. 
Били смо и род и другари, а 
најсрећнији смо били када нас 
је водио на пецање, заједно са 
својим синовима. Пецали смо 
на некадашњем ушћу Караша, 
које је нестало подизањем 
хидроелектране Ђердап. Данас 
се то зове Ђурица. Ујна нам 
је увек припремала крофне, 
а риба је радила тог дана 
невероватно. Риба нам је појела 
сав хлеб као мамац, па смо 
јој онда дали и наше крофне, 
били смо срећни због великог 
улова. Али, када смо кренули 
кући, када је ујак извукао из 

воде врећу где смо стављали 
уловљену рибу, имали смо 
шта да видимо. Врећа је била 
поцепана, риба побегла, а ми 
остадосмо и гладни и без улова. 

Као дечак, волео сам много 
животиње. Најдражи су ми били 
мој пас и мало лане. Нашао сам 
га после невремена, изгубио се, 
одлутао је од мајке. Хранио сам 
га, играо се са њим.

Где сте стицали 
образовање? Када сте 
добили први посао?

-Првих 4 разреда основне 
школе завршио сам у Банатској 
Суботици. Учитељи су нам 
били Лепка и Владан Шибалић, 
брачни пар. Доселили су се са 
Косова. У лепом сећању остао 
ми је тај њихов однос са нама 
децом.  Били су врло строги, 
пуно су тражили и тек данас 
видим колико смо ми од њих 
научили. Не само школско 
знање, већ су на нас преносили 

и оне добре људске особине. 
Остатак основне школе 

завршио сам у Јасенову, а 
средњу у Белој Цркви, смер 
керамичарски техничар. 
Мислио сам да ћу се запослити 
у тада новоотвореној Фабрици 
керамичких плочица „25. мај“ 
у Белој Цркви. Био сам прва 
генерација која је после средње 
школе одлазила у војску. Војни 
рок служио сам на војном 
аеродрому Плесо код Загреба и 
аеродрому Земуник код Задра. 

По повратку из војске, 
уписао сам и завршио 
Вишу технолошку школу у 
Аранђеловцу, смер технологија 
неметала и грађевинских 
материјала, такође са идејом 
да се запослим у Фабрици „25. 
мај“. У међувремену, фабрика 
је почела да пропада и ја сам 
се брже - боље пребацио 
на смер технологија воде и 

ДРАГОСЛАВ ЂУРЂЕВ, ТЕХНОЛОГ ЗА ВОДУ И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА:

ЈА И ДАЉЕ ВЕРУЈЕМ ДА СЕ 
ДОБРО ДОБРИМ ВРАЋА!

Драгослав Ђурђев, технолог за воду и 
безалкохолна пића, радни век започео је у 
вршачкој Пивари у време када је она кренула 

узлазном линијом успеха. Тадашњи директор 
Ђорђе Перишић поклонио му је пуно поверење 
што је младом стручњаку био прави пословни 
изазов. Постао је члан победничког тима Пиваре 
у временима када је вршачко пиво добијало бројне 
награде за квалитет на међународним сајмовима. 
У то се време дневно производило двадесетак 
шлепера пива који су одлазили у све градове домаћег 
тржишта.
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безалкохолних пића.
-Није прошло пар месеци од 

мог студирања, и ја сам први 
посао добио у Пивари у Вршцу, 
априла 1986. 

Колико сте радили у 
Пивари? Како је она тада 
пословала?

-У Пивари сам остао до 
краја 2001. Почео сам да 
радим као обичан радник, 
то ми је била виза да уђем у 
Пивару. Тако сам радио 7-8 
месеци, један технолог је 
требало да оде из фабрике. И 
када је отишао, почео сам да 
радим као технолог. Пратећи 
мој претходни рад, позвао 
ме је тадашњи директор 
Ђорђе Перишић, указао ми 
велико поверење и дословце 
рекао:“Мали, од тебе тражим 
да радиш на усавршавању 
квалитета и повећању обима 
посла. Све ти је на располагању, 
али немој да ме разочараш“. Ја 

сам то озбиљно схватио. Трудио 
сам се да, поред стеченог 
теоријског знања, савладам и 
праксу. 

Пивара је, у то време, 
почела да послује позитивно. 
Пре тога је имала велику 
технолошку хаварију са 
квалитетом пива. Кренуло 
се у набавку нове опреме за 
пуњење и флаширање пива 
које је било све квалитетније, 
а обим производње све већи. 
Тако је 1992. у рад пуштена 
нова линија, а ја сам именован 
за шефа производње и пива 
и безалкохолних пића. Био 
сам мотивисан и трудио се да 
подигнем обим производње, 
са 15 милиона литара пива на 
годишњем нивоу на 20 милиона 
литара пива. Производња је 
повећавана из године у годину, 
и 1995-96. производили смо 
400.000 боца пива дневно. То 
је 20 шлепера пива. Да бисмо 

очували квалитет, морали смо 
чак да ограничимо производњу, 
а тржиште је тражило и више. 

Директор Перишић је 
направио добар тим. Са мном 
су ту били технолози Милорад 
Шећеров и Миле Лужајић, код 
безалкохолних пића Снежана 
Мијатов, шеф одржавања 
Јово Зороја. Затим, добри 
комерцијалисти Драго Вуковић, 
правник Радивоје Зекић, 
Трајан Драгуца, финансијски 
директор. Пратили смо визију 
директора Перишића. Био је 
то период од 1992, до 1996, 
1997, успешне године вршачке 
Пиваре. Направљена је тада и 
пивница, која је данас, такође, 
затворена. Ништа више тамо не 
ради.

Вршачко пиво било 
је, у то време, врхунског 
квалитета, добијало је бројна 
признања на међународним 
сајмовима, заједно са нашим 
безалкохолним пићима. 
Биле су то Златне медаље за 
квалитет у Лисабону, Риму, 
Паризу, Франкфурту, Бриселу, 
Будимпешти...

Зашто сте напустили 
Пивару? 

-Из Пиваре одлазим 2001. 
Дошло је до вртложења у 
фирми, лошег пословања, 
промена руководећих 
структура довела је до пада 
продаје, обима производње, 
нисам тамо више себе налазио, 
и отишао сам. 

У августу 2002. почео 
сам са новим запослењем 
у Центру Миленијум, на 
месту руководиоца службе 
одржавања. После тога 
био сам руководилац 
истуреног одељења Центра 
Миленијум, тзв. Миленијум 

беј на белоцркванском 
језеру. Организовали смо 
летњи забавни садржај типа 
будванске ривијере. Било 
је свега, купачи је требало 
само да понесу новчаник. 
Организовали смо културне 
и спортске манифестације, 
концерте... Године 2004. добио 
сам распоредно решење које је 
било задужено за организацију 
свих врста културно - 
уметничких манифестација, 
изнајмљивање опреме за 
бину, разгласа, озвучења. 
Осим у Центру Миленијум где 
су Вршчани имали прилику да 
виде велике естрадне звезде, 
организовали смо концерте 
у свим градовима Србије, чак 
смо радили и турнеје познатих 
уметника, извођача. Највише 
од свега допадали су ми се 
ватромети. Набавили смо 
пиротехничка средства из 
Кине и једне године за дочек 

организовали смо ватромет 
чак у 8 градова у Србији: Ниш, 
Београд, Нови Сад... Ја сам, 
по службеној дужности, био 
у обавези да присуствујем 
ватромету у Новом Саду те 
године.

Након тога, Центар 
Миленијум је од Хемофарма 
откупио фабрику за 
производњу амбалаже у 
Јасенову где сам именован 
за менаџера производње. Уз 
погон за пластичну амбалажу за 
потребе индустрије, изградили 
смо још један објекат, око 
1.000 квадратних метара. 
Инсталирали смо штампарску 
опрему, кренули са офсет 
штампом: рекламни материјал, 
књиге, часописи...

Био сам и на функцији члана 
Општинског већа задужен за 
привреду, испред Покрета 
„Вршачка регија, европска 
регија“, 2011. и 2012. После 

тога, именован сам за в.д. 
директора Јавног предузећа 
„Варош“, задуженог за 
изградњу и одржавање градске 
инфраструктуре, комуналних 
делатности. Задовољство ми 
је да су, за време мог мандата, 
обављени реконструкција и 
партерно уређење Војничког 
трга, а посебно сам поносан 
што је тада реконструисан 
и комплетно опремљен 
болнички круг и изграђен 
део Улице Ђурђа Смедеревца. 
Након престанка директорске 
функције, остао сам и даље у 
„Вароши“ као руководилац 
Техничке службе до момента 
ликвидације предузећа, 2017. 
У међувремену сам имао 
здравствених  проблема, 
две хируршке интервенције, 
опоравак траје и даље. Надам 
се да ћу наћи адекватно радно 

место, кад се будем опоравио. 
Имате ли неки хоби? Чиме 

сте се још бавили у животу?
-Од тате сам наследио 

афинитет према занатству. 
Поред грађевинарства, хоби ми 
је обрада дрвета. Иако нисам 
ни бравар, ни заваривач, сам 

сам правио неке машине: струг 
за дрво, абрихтер, циркулар... 
Правио сам кухињске столове, 
врата за кафиће, ограде за 
степеништа, све је то имало 

неки стил... Користио сам знање 
једног од најбољих вршачких 
столара Јошке Маркера. Он 
ми је давао инспирацију, 
инструкције и научио ме је 
много тога.

 У младости сам се 
бавио фудбалом. Волео 
сам стрељаштво, стони 
тенис, пецање волим и дан 
данас. Волим добру музику, 
волео сам да плешем док 
ми је здравствено стање 
дозвољавало. 

Како је изгледао Ваш 
лични живот?

-Налазим се у другом браку 
са мојом садашњом супругом 
Снежаном Мијатов Ђурђев, 
од 1993. Снежана има двојицу 
синова из првог брака. Ђорђе 
и Никола су одрасли момци. 
Ђорђе је запослен у Београду, 
у адвокатури, а Никола ради 
у Институту за савремену 
историју, као истраживач 
сарадник. Трећа је година 
докторских студија. 

Која је Ваша животна 
филозофија?

-С обзиром на то да сам 
се суочио са здравственим 
проблемима, на прво место 
ставићу здравље. Док ми нису 
кренули проблеми са кичмом, 
имао сам мало другачију 
филозофију живота. 

Важно је бити искрен 
пре свега према себи, али и 
другима, уважавати све, и себе 
и друге. Треба водити рачуна о 
свом поштењу, посебно данас, 
у овим временима, помагати 
људима када су у проблему или 
невољи. Јер, ја и даље верујем 
да се добро добрим враћа!

Јованка Ерски
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Омиљено шеталиште ученица 
Учитељске школе у Вршцу, које 
су становале у Интернату, било је 
у центру града код малог парка  
Променаде, данашњи Трг Лењина, 
у чијој близини се налазила Градска 
библиотека и Стеријино позориште. 
Биле су то куће које су посећивале 
као храм културе и образовања, 
али и љубави према незаборавним 
хумористичким позоришним 
представама. У непосредној 
близини парка је чувена слатка 
кућа Бомбоњера из које нас је 
привлачило мноштво слаткиша: 
чоколадне пралине, ломљена 
чоколада са лешником и пиринчем, 
чоколадне тортице и више врста 
наполитанки и кексића.

Све то могло је да се купи на 
мерење, баш за скромни џепарац 
који су добијале од куће.

Брижљиво су  га распоређивале 
за ту врсту посластица које су 
задовољавале њихове скромне 
жеље.

Преко пута ње, на самом углу, 
постојала је трговина мешовитом 
робом са два велика излога

које је покривао напола 
спуштени метални роло. У једном од 
њих, у дугачким стакленим теглама, 
угледала самсвилене бомбоне 
пуњене џемом и  пожелела сам  да их 
купим. Сећам се да сам пребирајући 
по џеповима сакупила и последњи 

динар и ушла у продавницу. 
Срамежљиво сам затражила 
50 грама и погледом пратила 
продавачицу како од новинског 
папира прави мали фишек у који 
ставља 5-6 бомбона и пружа ми га. 
Само смо се погледале а ја сам тог 
тренутка осетила горчину толико 
жељених свилених бомбона, коју 
сам носила у себи целог живота.

После много година, у Новом Саду 
у једној великој трговинској радњи, 
угледала сам исте свилене бомбоне 
у стакленим теглама. У тренутку ми 
је застао дах од усхићења што их 
поново  видим. Продавачица је то 
приметила и упутила ми је питање 
чему сам се толико обрадовала, 
али јој нисам  одговорила. До 
данашњих дана  остала је то тајна 
која је тињала у мени, иако сам 
желела да је потиснем из сећања. 
Понела сам тада кући пуне руке 
кесица свилених бомбона које 
су се исто продавале на мерење 
и поделила својим најближима, 
сећајући се давних ђачких дана и 
много неостварених жеља. Данас се 
сличне  бомбоне  још могу видети 
на вашарским тезгама али ми нису 
тако свилене, ни тако примамљиве 
као оне,  којих се са носталгијом  
сећам.

Вера Меза, учитељица у пензији, 
 генерација 1957-1962 год.

ЧИТАОЦИ ПИШУ
СЕЋАЊЕ НА ШКОЛОВАЊЕ УЧИТЕЉА У ВРШЦУ

ГОРАК УКУС 
СВИЛЕНИХ БОМБОНА

Сјајно је бити глобалиста пратити све 
трендове, још само кад би од тога могло да се 
живи.

Вршац је имао глобалну економију, то је 
било у Пајино време. Највећи део ондашње 
производње се извозио, а данас се највећи 
део наше потрошње увози.

Паја је документовао једно време када су се 
људи прилагодили потребама великог света и 
култивисали читаве брегове, малтене стотинак 
квадратних километара. Како ми данас да 
осетимо потребе великог света и шта треба да 
искрчимо, засадимо, цедимо, флаширамо, да 
би смо сигурније  и успешније живели?

Број оних који су обликовали дух и самосвест 
Србије деветнаестог века, стаје на прсте једне 
руке, а Паја спада у то језгро. Одужили смо 
му се за сада само бронзаном главом, ваљда 
плашећи се да би бронзана фигура Паје са  
четком у руци могла да прослика.

Чак ни бесплатна сценографија могуће 
Вршачке позоришне саге инспирисана 
Триптихоном, са овом сликом у позадини, и 
преиспитивање тога шта нам се то све десило 
и како смо стигли ту где и неволимо да јесмо. 
Кад би на сцени Вршачког позоришта фигура 
са Триптихона крочила на сцену, у сам живот, 
ми бисмо пратећи шта се дешавало њима и 
њиховим потомцима, лакше разумели како 
смо од готовине направили вересију.

Наравно тога нема не зато што не 
волимо Пају, већ само себе саме. Да је паја 

некаква негативна појава пуна мрачних 
политикантских манипулација, давно би било 
употребљен.Овако, још нам само обнова 
његове разумности фали.

Ако сами замислимо еволуцију сваког 
кадра Триптихона до данас, уочили би генезу, 
која нам се наметала, а ми је губитнички 
прихватили.

Социјална археологија, како смо 
надградили моделовали наше ново доба на 
Пајиним темељима, сјајно је преиспитивање 
археологије сопственог успеха и неуспеха. 
Археологија се бави само давно несталим 

световима, а данас су деценије већи простор 
од векова, некад заскоче нас, некад залутају у 
нечију будућност.

Звуци триптихона су они које не желимо да 
чујемо. То није пука забава којом компензујемо 
егзистенционалну неуспешност. Кад би се 
композиција Триптихона  превела на нотни 
запис, као динамика звукова, онда би се жанр 
сцене пијаце у жамору врелине простора 
лагано трансформисао у монументалну арију 
бербе, да би у жетви постала фуга и ламент а 
ми сами жетва времена.

Т.Сухецки

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (30)

ЗВУЦИ ТРИПТИХОНА
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ДРУГОГ ЈУНСКОГ ВИКЕНДА У ИЗБИШТУ ЋЕ 
БИТИ ОДРЖАН

ФЕСТИВАЛ 
БАНАТСКЕ 
КУХИЊЕ

Овогодишњи, десети по реду, Фестивал 
банатске кухиње биће одржан у Избишту, 
15. јуна. Припреме за ову манифестацију већ 
су у току, а организатор - Месна заједница 
Избиште позива све заинтересоване да се 
пријаве за учешће.

Реч је о надметању кулинара у кувању 
банатских специјалитета, а организатор 
обезбеђује свакој екипи по три мајице, 
огрев и шатор. 

Уз такмичење мајстора старе домаће 
кухиње, које почиње у 9 сати, 15. јуна, 
припремљен је и пратећи програм. Док 
се буду крчкала јела по рецептима наших 
бака, на мегдан ће изаћи и фудбалери. На 
зелени тепих стаће тимови ветерана и екипе 
основаца, а фудбалске утакмице почињу у 
10 часова.

За 12 сати заказана је додела захвалница, 
а у 13 и 30 часова почиње свечани ручак и 
дегустација мајсторија кулинара такмичара.

Месна заједница Избиште поручује свим 
заинтересованима да је пријава за учешће 
до 13. јуна, а детаљније информације могу 
добити на телефон број 060- 327- 66-26.

Ј.Е.

Већ годинама у назад, Град Вршац спроводи два 
програма у циљу повећања безбедности деце у 
саобраћају. Један од програма носи назив „Ученици 
- безбедни учесници у саобраћају“. Носиоци овог 
програма су Савет за безбедност Града Вршца и 
ОШ „Јован Стерија Поповић“, а аутори пројекта 
и предавачи су професори Владимир Станојев и 
Драгана Мохора. У уторак је, у Стеријиној школи, 
одржано предавање за ниже основце из Великог 
Средишта, Гудурице и Куштиља, а пројектом су 
обухваћена и деца градских и осталих сеоских 
основних школа. 

-Безбедност деце у саобраћају је приоритет 
за Град Вршац и Савет безбедности у саобраћају, 
наглашава Милош Васић, председник Савета за 
безбедност у саобраћају Града Вршца и члан Већа 
за заштиту животне средине. -  Циљ програма, који 
ОШ „Јован Стерија Поповић“ спроводи са осталим 
школама, је да се подигне ниво знања из основа 
безбедности у саобраћају код ученика од 1. до 5. 
разреда основних школа. 

Према речима Васића, поред предавања, 
програм садржи и практичан део који се спроводи 
на градским улицама, у сарадњи са Саобраћајном 
полицијом Полицијске станице Вршац. 

-Ово је једна лепа активност у којој су сједињени 
саобраћај и школство, и то што деца науче биће 
припрема за њих, њихов живот и бригу о себи, рекао 
је Вељко Стојановић, члан Већа за образовање, 
и члан Савета за безбедност у саобраћају 
Града Вршца. - Деца су свакодневно учесници у 
саобраћају на путу до школе и повратку кући и ова 
знања, стечена на оваквим едукацијама, веома су 
значајна за њихово сналажење и безбедност.

Пројекат „Ученици - безбедни учесници у 
саобраћају“ ушао је у трећу годину реализације.

-Наш тим је препознао потребу да се деца узраста 
од 12 година, који имају законско право да учествују 
у саобраћају самостално, едукују и додатно упуте у 
све прописе који су изузетно важни у моменту када 
постану самостални учесници у саобраћају, каже 
Драгана Мохора, наставник технике и технологије 
у ОШ „Јован Стерија Поповић“ и чланица Савета за 
безбедност у саобраћају Града Вршца. 

Мохора је додала да ће програм наставити 
да се реализује заједно са вршачким школама, 
Саветом за безбедност у саобраћају Града Вршца и 

припадницима овдашње Саобраћајне полиције.
Васић је подсетио да Град Вршац спроводи још 

један програм „Шта знаш о саобраћају“ који је 
намење основцима од 5. до 8. разреда. У оквиру 
програма, ученици се едукују да постану активни 
учесници у саобраћају.

-Главни разлог спровођења ова два програма 
јесте да се смањи број саобраћајних незгода, 
у којима су учесници деца, објашњава Васић. 
Град Вршац је израдио Стратегију безбедности у 
саобраћају где је приказана статистика за период 
од 2012. до 2016. године. Статистика показује да је, 
у том периоду, у саобраћајним незгодама, страдало 
41 дете. Од тога су 50 одсто били деца путници, 
зато апелујем на родитеље и све који превозе 
децу да поведу више рачуна о безбедности наших 
најмлађих учесника у саобраћају.

Ј.Е.

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ НОСИОЦИ ПРОЈЕКТА

„УЧЕНИЦИ - БЕЗБЕДНИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ“

Организациони одбор обележавања 
стогодишњице присаједињења Војводства 
српског матици Краљевини Србији (1918 - 
2018.) објавио је монографију под називом 
„Отаџбини с љубављу“, као дар будућим 
генерацијама и сећање на свечаност и 
сва дешавања, уприличена тим поводом, 
у Владичанском двору Епархије банатске 
Српске православне цркве. Богат 
програм поводом јубилеја, који је трајао 
недељу дана у октобру прошле године, 
организован је уз благослов Његовог 
преосвештенства епископа банатског 
господина Никанора.

Монографија је била повод да се окупе 
сви актери обележавања овог историјског 
догађаја, као и они који су, свако на свој 
начин, дали допринос реализацији, а 
организатори су им доделили признања, 
у знак захвалности. Овој свечаности, у 
Владичанском двору, прошле суботе, 
присуствовали су др Миодраг Матицки, 
др Коста Чавошки, Драгомир Ацовић, 
Никола Кусовац и Душан Миловановић. 
На свечаност су позвани и представници 
Града, овдашњих установа и институција, 
као и појединци - добитници признања која 
су им уручили отац Жељко Стојић и Зоран 
М. Туркан, у име организатора, у присуству 
и уз благослов Његовог преосвештенства 
епископа банатског господина Никанора.

-Ово је сад жетва, прво су сејачи 
бацили добро семе, па је исклијало, 
прошле године у јесен је стасало, а сада 
имамо онај крајњи, најлепши производ - 
Монографију „Отаџбини с љубављу“, која 
говори о напору неколицине људи да се 
стогодишњица присаједињења војводства 
српског отаџбини Србији прослави 
достојно и како треба, рекао је Душан 
Миловановић, поздрављајући присутне. 
- Централна прослава била је у Новом 
Саду, а ја мислим да је оно што се овде 

одиграло у осам дана био врхунац овог 
обележавања. 

Миловановић сматра да је лепо 
када остане траг у времену, какав је 
ова Монографија. Она је траг за младе 
генерације да упамте и обележе следећи 
јубилеј.

-То је само један мали део који су 
могли дати овај град и Епархија банатска, 
уз велику љубав, залагање и жељу свих 
који су учествовали и дали свој допринос 
обележавању овог историјског догађаја, 
рекао је владика Никанор и подсетио да 
нам ове године долази још један значајан 
празник - 800 година аутокефалности 
Цркве српске. - Остаће забележен 
допринос ових генерација које су 

исписале странице историје наше Цркве, 
државе, српског народа, тако да ће потоње 
генерације имати где да наставе. 

У завршној беседи на крају свечаности, 
Миловановић је указао на значај 
Монографије између осталог рекавши:

-Ми смо знали оволико и умели смо то 
што смо ставили у ову књигу. Шаљемо је 
низ реку времена према будућима. Њима 
на здравље, на спасење, нама на радост, 
Господу Богу у славу. То је наше посланство 
и наша порука, а њима желимо да буду 
бољи од нас, да буду већи родољуби, да 
говоре и певају на овом дивном језику, да 
се радују животу, поштују и љубе свој род 
и све друге који то заслужују!

.Ј.Е.

У ВЛАДИЧАНСКОМ ДВОРУ ЕПАРХИЈЕ БАНАТСКЕ ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА 

„ОТАЏБИНИ С ЉУБАВЉУ“ 
 ДАР БУДУЋИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА

Реализатори пројекта за најмлађе учеснике у саобраћају

Основци из Великог Средишта, Гудурице и Куштиља
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

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

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

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

13. међународни Београдски 
фестивал поезије и књиге „Тргни се! 
Поезија!“ одржан је од 22. до 28. маја 
у Београду, Сремским Карловцима, 
Новом Саду и Вршцу под слоганом 
„Са светлим пољупцем на уснама“ 
по стиху песника Растка Петровића, 
коме је приређен и омаж поводом 
70 година од смрти. На фестивалу 
је учествовало преко 40 песника, 
преводилаца и уметника из више од 
15 земаља. 

Послењег дана фестивала, 
у уторак, 28. маја у „Салону код 
Порте“ Удружење „Тачка суретања“ 
приредило је сурет са реномираним 
писцима учесницима фестивала 
Имануелом Мифсудом са Малте и 
Пернилом Берглунд из Шведске. Гост 
„Салона код Порте“ био је и Огњен 
Аксентијевић из организације 
Фестивала, а модератор вечери 
била је Јелена Танди, професор 
страних језика. 

- Фестивал „Тргни се! Поезија!“ 
нема такмичарски карактер, његова 
поента је промоција поезије и 
других култура. Фестивал је врло 
динамичан и у свега неколико дана 
пружа могућност живог контакта 
са великим бројем аутора са свих 
страна – рекао је Аксентијевић. 

Имануел Мифсуд (1967) рођен је на 
Малти. Вишеструко је награђивани 

прозаиста и песник. Писао је и 
књиге за децу. Године 2002. освојио 
је Националну награду за прозу, за 
збирку кратких прича „Необичне 
приче Саре Су Самут“. Исту награду 
освојио је и 2014. за роман „Јута 
Хајм“, који је преведен на енглески, 
српски, словеначки и арапски 
језик. Године 2011. постао је први 
малтешки писац коме је додељена 
велика међународна награда, када 
је његова књига „У име оца (и сина)“ 
освојила Награду Европске уније за 
књижевност. Многе његове песме 
преведене су на више језика. Године 
2005. његова песничка збирка 
„Поверљиви извештаји“ објављена 
је у Ирској, а 2014. избор песама 
објављен је у Словенији. Мифсуд 
је освојио Националну награду за 
поезију 2015. и 2016. године за своје 
најновије збирке „Пенелопа чека“ 
(објављена у Великој Британији под 
називом „Игра таласа“, 2017) и „Риба“, 
које ће у Србији објавити Трећи трг. 
Имануел Мифсуд држи предавања 

из књижевности и позоришта на 
Универзитету Малте.

Пореклом из северне Шведске, 
Пернила Берглунд (1982) своју прву 
поетску збирку названу „Тиллтар“ 
(Увећавање) објавила је 2013. године 
и била номинована за дебитантску 
награду „Борåс Тиднингс“. 2014. 
године ова збирка преведена 

је на дански језик. Њена друга 
збирка „Фäлла“ (У замци) изашла 
је у фебруару 2015. Студирала је 
књижевну композицију на Валанд 
академији у Готебургу и магистар је 
компаративне књижевности. Ради 
као уредница у књижевној ревији 
„Провинс“. 

ФЕСТИВАЛ „ТРГНИ СЕ! ПОЕЗИЈА!“ ОДРЖАН И У ВРШЦУ 

„ТАЧКА СУСРЕТАЊА“ УГОСТИЛА 
МАЛТЕШКЕ И ШВЕДСКЕ АУТОРЕ 

Фестивал дечије радости 
„Ширимо осмех градом“ одржаће 
се овога викенда. У суботу 1. 
јуна од 17 часова, на Тргу Светог 
Теодора Вршачког – код Крста, уз 
културно-уметнички програм и 
мали сајам спортова, бесплатно 
ће се фотографисати сва деца која 
желе да учествују на избору за 
„Најшири осмех 2019“. 

У недељу 2. јуна од 19 часова, 

у Народном позоришту „Стерија“, 
на свечаној академији коју Мала 
школа „Бранко Радунковић – Воља 
чини чуда“ организује поводом 60 
година уметничког рада Бранка 
Радунковића, биће додељене 
награде. Овогодишњи добитници 
признања Мале школе су Милош 
Биковић, Радмила Мишев, Иван 
Костић и Соња Матанов-Јерковић. 

ФЕСТИВАЛ „ШИРИМО ОСМЕХ ГРАДОМ“ 

ВИКЕНД У ЗНАКУ ОСМЕХА 

У Градској библиотеци прошлог 
петка организована је промоција 
књиге „Моја равница“ Љиљане 
Дмитровић. 

„Моја равница“ је прича о нади, 
љубави и страсти, животним 
успонима и падовима Викторије 
Огњанов. То је такође прича о 
њеној родној панонској равници, 
из које најпре одлази тражећи 
„замишљени рај“ и слободу 
духа. Када се потпуно сломљена 
поново враћа у њено окриље, 

тек тада проналази животни 
смисао. Ауторка је успела да 
ослика све нијансе духовног и 
чулног немира младе девојке 
из Баната, а касније зреле жене, 
која покушава да пронађе мир и 
побегне од животних странпутица 
слушајући само глас свога срца. 
Њен животни пут је испуњен 
многим искушењима и очајем, али 
и вером да је љубав једина истина 
постојања, каже критика о овој 
књизи. 

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРОМОВИСАН РОМАН ЉИЉАНЕ ДМИТРОВИЋ 

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

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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У Привредној комори 
Војводине (ПКВ) протекле 
седмице одржан је стручни скуп 
„Транспорт опасне робе 2019“ 
у циљу безбедног транспорта 
опасне робе у Републици Србији, 
а у организацији Групације за 
транспорт опасне робе при 
Удружењу услуга ПКВ и Кластера 
опасне робе Србије (КОРС).

Модератор стручног скупа 
била је Јелена Ходак, председник 
Групације за транспорт опасне 
робе која је истакла да је Групација 
до сада давала мишљења на 
Стратегију развоја транспорта 
опасне робе, мишљења на предлог 
измене Закона о транспорту 
опасне робе, као и различите 
иницијативе.

„Предлози за измене Закона 
о транспорту опасне робе у 
већини су усвојени, померили 
смо извештавање саветника са 
досадашњег 1. фебруара на 1. 
март, што је значајно олакшало 
рад саветника – прикупљање 
података и састављања извештаја. 
Подржали смо предлог КОРС-а 
да на границама транспорт АДР 
робе има приоритет  Нису сви 
предлози усвојени, али ћемо ми 
у нашем даљем раду и залагањем 
и даље инсистирати на свим 

тим предлозима“, рекла је Ходак 
и додала да је Министарство 
грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре (МГСИ) 
препознало КОРС и Групацију као 
стручне сараднике из ове области, 
те је послало превод АДР-а 2019. 
њима на мишљење. 

Испред Удружења услуга 
ПКВ, скуп је отворио секретар 
Бранислав Мамић, истакавши 

значај заједничке сарадње за 
побољшање када је у питању 
транспорт опасне робе у 
Републици Србији. Виши 

самостални стручни сарадник 
у Удружењу услуга Славица 
Хајдер рекла је да је потребно 
континуирано праћење новитета 
у законској регулативи, јер се она, 
како је рекла, стално мења, што 
захтева прилагођавање новим 
захтевима транспорта опасне 
робе.

„Групација за транспорт 
опасне робе у ПКВ постигла је 

завидне резултате, а јако добру 
сарадњу имамо са Одсеком 
за транспорт опасне робе 
МГСИ. У већини случајева, они 

су уважили наше примедбе, 
мишљења и иницијативе које су 
чланови Групације на седницама 
предлагали. Том раду, допринео 
је наравно и КОРС. Мислимо да 
заједничким радом можемо доћи 
до циља, односно до побољшања 
услова привређивања за наше 
чланице“, рекла је Славица Хајдер. 

Додала је да је у досадашњем 
заједничком раду акценат био 
на законској регулативи и да 
су захваљујући тој сарадњи, 
упућени коментари и мишљења 
на Стратегију развоја транспорта 
опасне робе за период 2017 – 
2025. године, као и мишљења 
и предлози за измену Закона о 
транспорту опасне робе и превода 
АДР 2019.Хајдер је додала да 
су они заједно учествовали и у 
креирању Водича за транспорт 
опасне робе.

„Иницијатива која је ушла у 
измену Закона допринела је 
томе да транспорт АДР робе сада 
има приоритет на граничним 
прелазима“, рекла је Милана 
Секулић, председник КОРС 
и саветник за безбедност у 
транспорту опасне робе и додала 
да Закон о транспорту опасне робе 
у Србији није заживео у довољној 
мери као што је у Европској унији.

Заједничка сарадња за унапређење 
транспорта опасне робе
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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. 061/294-
11-61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу или замена за стан. Тел. 
064/168-58-94.

Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду. Тел. 
063/805-57-85.

Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао Стеријине и 
Анђе Ранковић, може замена. Цена по договору. 
Тел 063/85-48-048 после 17 часова.

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем дворишну гарсоњеру од 25 м², у 
ужем центру. Потребно реновирање. Тел. 061/321-
54-51.

Продајем кућу.Тел. 063/340-834.
Изграђено грађевинско земљиште, 

Виноградарски пут 6, 15 ари 48 м² (3. зона). Тел. 
063/89-09-960.

Изграђено грађевинско земљиште Гаврила 
Принципа 121, 8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног 
стамбеног простора 400 м². Тел. 063/89-09-960.

Купујем гарсоњеру или мањи једнособан стан. 
Тел. 061/72-393-52.

Продајем једнособни стан 44м² код Катедрале, 
реновирано купатило, застакљена тераса, одмах 
усељив. Тел. 064/320-84-14

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. 064/658-
54-99.

Продајем кућу са две стамбене целине, 
великом терасом, клима, паркет, парно грејање, 
башта гаража. Тел. 064/91-74-777.

Мењам двособан комфоран стан у центру, 
Стеријина улица, са централним грејањем, 
кабловска, лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701 и 
064/18-30-312.

Продајем гарсоњеру у центру Вршца. Тел. 
060/167-15-19.

Мењам два стана у строгом центру Вршца за 
један стан у Београду. Све комбинације долазе у 
обзир. Тел. 065/83-192-55.

Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе Цвете бр. 5, 
кућа је двоспратна, горњи спрат сређен, доњи 
делимично, кућа је квадратуре по етажи 80 м². Тел. 
062/144-00-65 и 065/836-02-55.

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.

Продајем стан у ул. Војводе Книћанина, број 70 
са гаражом, стан је 72 м². Тел. 064/258-26-96.

Продајем гарсоњерру или мењам за 
једнособни стан. Тел. 833-478.

Хитно продајем једнособан стан (46) у центру, 
реновиран са намештајем. Тел. 013/833-478.

На продају двособан стан у центру, први спрат, 
стара градња, 57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел. 064/23-
55-436.

Продајем викендицу у Месићу. Површине 
2000 м², идеална за виноград, баштенска кућица, 
прилаз мост, артерска вода, на путу до Караша. 
Тел. 064/132/45-31.

Продајем кућу у Великом Средишту, 
Железничка 158, са окућницом и баштом. Тел. 
062/80-41-649.

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем једнособан намештен стан, све је 
посебно, за брачни пар или самицу. Тел. 060/5805-
192 или 805-192.

Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56-
205 и 064/42-68-229.

Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан 
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном 
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.

Издајем намештену собу у центру града, 
погодну за ученицу- студенткињу, са централним 
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285

Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно 
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 евра 
плус трошкови. Тел. 064/823-93-13.

Издајем једнособан стан у Београду на 
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и 
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова 
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.

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. 834-
975.

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

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

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

Издајем 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.

Млађем брачном пару потребна празна 
кућа на чување и одрзжавање или уз неку мању 
доплату на дужи временски период.062/157-72-61

Млађи брачни пар тражи старију особу 
на чување, негу доживотну бригу и помоћ за 
некретнину. 062/157-72-61

РАЗНО
На продају два хектара земље у Великом 

Средишту. Земља се налази близу карауле. Тел. 
065/88-37-420

Два половна, очувана лимена поклопца 
мотора (бубрези) и предњи лимени блатобран од 
Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена 100€. Тел064/123-17-56.

Нове бокс вреће за тренирање (вишебојне), 
са унутрашње стране велика појачања, дупло дно 
(33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. Тел 064/123-17-
56.

Полован исправан прозор (80х140цм) 
„Словенијалес“, очуван, дупло термо стакло са 
додатном кутијом и пласт ролом. Цена 40€. Тел 
064/123-17-56.

Скутер Piaggio Hexagon 180 cm³, очуван, 2005. 
, гаражиран, црвене боје, ветробран, аутомацки 

мењач, мало прешао, тренутно нерегистрован, 
наслон за седиште, церада. Хитно! Цена 650 €. Тел. 
063/814-11-35.

За продају четири веш машине, три „Горење“ 
и једна „Електор лукс“ исправне и у одличном 
стању, као и машина за прање судова „Беко“, 
исправна, уградна. Тел. 061/307-10-85.

На продају старински диван-отоман, нову ТА 
пећ од 3,5 и 4,5 kw, стилски сто и столице, храстова 
врата. Тел. 063/266-096.

Радила би кућне послове и бринула о старијој 
особи. Тел. 064/2880-347 и 013/805-142.

Грађевински послови, врло повољно и 
квалитетно. Тел. 062/853-96-51 и 064/479-70-86.

Продајем кауч, судоперу, креденац 
(трпезаријски), 3 тв сточића, мали прозор 60х60, 
малу витрину, лустер са 5 кугли. Тел. 061/18-44-
316.

На продају ТА пећ 3,5 кw, Симпов двосед, 
плински решо са три рингле, ТВ Самсунг, усисивач 
Смсунг, кварцна грејалица и полица за ТВ.Тел. 
065/88-37-420.

Продајем дрвени трокрилни прозор са 
стаклима. Тел. 064/389-27-38.

Продајем крзнену бунду ¾ дужине, тамно 
браон, 42 бр, 6000 дин, дугачку белу јакну 42 број, 
нову 2500 дин и две беле краће зимске јакне 42 и 
38 број по 2000 динара. Тел. 064/131-91-28.

Продајем угаону гарнитуру за седење, тамно 
љубичасту са фотељом 8000, кревет за једну 
особу са мадрацем 7000 дин, бунду тамно браон 
42 број 6000 дин, нову кожну јакну 42 број 6000 
дин. Тел. 064/131-91-28.

За продају саднице лешника. Тел. 013/837-631 
и 064/285-862.

На продају очуван кауч и витрина 
трпезаријска. 013/837-631 и 064/285-862.

Продајем спиралне степенице изузетно 
квалитетне са храстовим газиштем. Тел. 065/34-
54-538.

Продајем та пећ „Елинд“ 3,5 кw и сто за стони 
тенис. Тел. 064/858-2495.

На продају пржионица кафе са комплетном 
опремом. Тел. 065/452-33-37.

На продају 2 плафонске електрогрејалице 

од 800 w. Произведене у Русији. Цена за две 
грејалице је 100€. Тел. 065/33-55-343.

Продајем бојлер „Металац“ 80 литара, шиваћу 
машину „Багат“ и „Сингерица“ електричну климу 
12-ца, кожну пилотску јакну ЈНА.Тел. 061/111-28-
21

Продајем половнну столарију, прозоре и 
балконска врата вакум стакло, полицу гепека 
Цитроена ц1. Тел. 061/111-28-21.

Кавез за коке носиље 40 ком. са аутоматским 
надајањем, разна врата и светларник (метални). 
Тел. 064/425-61-30.

Продајем плинску пећ турске производње са 
вентилатором, тучана. Цена повољна. Тел. 063/32-
00-19.

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

Продајем вунени тепих. Повољно. Тел. 
013/827-367.

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

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

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

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

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

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

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

Средњовачном мушкарцу потребна женска 
помоћ у кући. Плата по договору. Тел. 065/65-52-
350.

На продају 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. 062/80-10-
585.

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

Нов, некоришћен акумулатор 45 kw, пећ на 
плин коришћена 1 сезону, 3м³ храстовог дрва 
исечен , исцепан од 2017. г. наслаган у шупи. Тел. 
061/21-88-086.

Продајем кућице за псе, мачке и птице, 
штендери за цвеће раних врста, жардињере, 
полице за цвеће, метална мрежица за кош. Тел. 
064/280-57-20.

Поштена и вредна жена помагала би и бринула 
о старијој женској особи у кући или стану. Тел. 
064/28-10-216.

На продају плинске пећи и бојлери исправни. 
Тел. 013/861-419 и 064/389-27-38.

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

Продајем одличну ракију од кајсије и крушке.
Тел.065/25-79-100.

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

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, 
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. 064/129-73-
23.

На продају шпорет (струја/ плин) вертикални 
замрзивач, хаварисана З-128, трофазни 
електромотори, кирби усисивач, дрвене греде 
14х16х4000. Тел. 061/160-1215.

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

Продајем пола гробнице са плочом. Тел. 
061/609-79-17

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

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

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

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

На продају француски лежај са душеком 
Форма Идеале ( 2x1,60). Купљен пре пар 
година, у добром стању, одржаван редовно, без 
непријатних мириса, урађено дубинско чишћење 
душека. Душек у добром стању. Лежај поседује 
и део (испод) за постељуну. Лежај се налази у 
Вршцу и лако је доступан. Тел 060 3333441. Цена 
по договору.

Продајем агрегате за струју „Еinhell“ РТ-ПЕ 
3250, 2800W, није коришћен , цена 200€ и “Fairline“ 
FEG 6501, 650 W, мало коришћен, цена 50 €. Ел 
бојлер „Тики“ 5 литара, високомонтажни, цена 20 
€. Тел. 063/107-72-71.

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

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

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

Продајем моторну черупаљку за пилиће, 
шурилицу, левкове за клање, и појилицу за воду 
велику. Тел. 013/833-494.

Озбиљна жена бринула би за децу или старије 
особе. Могуић сваки договор. Тел. 060/33-33-470.

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

Продајем камп приколицу Адриа, исправну, 
комплетно опремљену, регистровану до 
новембра 2019. Тел. 064/ 010-89-21.

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

Продајем електровиљушкар носивости 1,6 т. 

Тел. 064/129-73-23.
Продајем дугу крзнену бунду, мало ношена, 

очувана са великом крагном, браон боја бр. 44, 
цена 8.000. Тел. 064/280-58-62 и 013/837-631.

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

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

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

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 цело тело лежећи, 
купљен децембра, гаранција 2 године, и масажер 
за ноге купљен децембру гаранција 2 године. 
Тел.013/831-560 и 061/680-62-44.

Продајем виноград и култиватор 56 Тел. 
063/73-06-041.

На продају кауч класичан, добро очуван и 
витрина из два дела по дужини, очувана. Тел. 837-
631 и 064/280-58-62.

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. 064/917-
47-77.

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. 065/33-
55-343.

 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. 2830-
795 и 061/69754-41.

Продајем цртеже за дечију собу (без рама), 
димензије 22,9х30,5 . Тел.064/228-64-49.

На продају исправна машина за шивење, 
мини линија „AIWA“, комфоран регал из ´80-тих, 
димензије 280х240х55, двокрилни старински 
ормар. Тел. 013/827-367.

Кошење дворишта, воћњака тримером и 
крчење тешко зараслих плацева са дрвенастим 
растињем и високом травом тримером и 
моторном тестером. Тел. 064/19-55-269.

Бринула би о старијој особи. Тел. 064/288-03-
47.

На продају ловачка пушка ЦЗ Застава 12-ка у 
одличном стању, није пуно коришћена. Могућа 
замена за мобилни телефон нов, таблет, ваздушну 
пушку... Тел. 064/19-55-269.

Продајем каду, лавабо, Алфа плам плинску пећ 
и металне ограде. Тел. 064/183-00-18.

Продајем тример за траву 165 kw, двотактни, 
акваријум са прибором 300л и осовину са 
главчинама са два гибња. Тел. 013/833-494.

Продајем нов пони бицикл. Цена 10.000 дин и 
још 3 половна бицикла. Тел. 061/294-11-61.

Продајем укоричен комплет часописа „Сам 
мајстор“ годиште од 76,шиваће машине  Багат и 
Сингер. Тел. 061/111-28-21.

Продајем: кауч, витрину, плакар, сто, столице, 
Тики бојлер. Тел. 063/287-949

На продају угаона гарнитура врло повољно, 
Бојлер на струју, шиваћа машина Сингер, левица. 
Тел. 064/280-58-81.

На продају пиштољ ЦЗ 99 SW-10 мм, нов, 
пиштољ ЦЗ 7,62 , само уз дозволу. Тел. 066/952-07-
27.

На продају цистерна за осоку цистерна 
са пумпом и круњач и прекрушач Оџаци. Тел. 
066/952-07-27.

На продају дизел мотор ЛДА 450-12 кц, нов , 
мотокултиватор МИО стандард. Тел. 066/952-07-
27..

На продају ауто приколица од поцинкованг 
лима, моторна леђна прскалица. Тел. 062/880-40-
49.

На продају мотокултиватор ИМТ 605 SXи 
сетвоспремач 2,9м. Тел. 066/95-20-727.

На продају абрихтер и циркулар , стаклене 
тегле 1кг, круњач и пркрупач Лифам. Тел. 
066/9520727.

На продају моторна косилица Панонија, 
електрична косилица, стаклене тегле 1 кг. Тел. 
066/952-07-27.

На продају тучани казан и корито за клање 
свиња , траклене тегле 1 кг. Тел. 066/95-20-727

На продају ловачки карабин 3006 и 223 ново, 
само уз дозволу.Тел. 066/952-07-27.

Продајем велика собна врата (старинска) 
са стаклом димензија 250х150 (2х75) и 240х140 
(70х2). Тел. 061/112-56-98.

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.

Продаје се Цитроен Ц4, 2006. редовно 
одржаван, регистрован до 14.9.2019. Тел. 062/11-
75-955.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИБЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ОГЛАС ЗА ПОСАО
КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР

За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у 
Вршцу, компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао 
за позицију конобар/конобарица, као и сомелијер.

Кандидати који испуне услове и буду изабрани, упућују се на обуку 
и/или пробни рад  у Требиње (Босна и Херцеговина) у Туристички 
комплекс Град Сунца и хотеле СЛ Индустрy и СЛ Панорама. Пробни 
рад у Требињу ће трајати 3-4 месеца. Кандидати који прођу обуку и 
испуне очекивања на пробном раду, биће примани у радни однос у 
Вршцу у објекту „Хелвеција“.

Потребни услови:
-ССС, искуство пожељно
-Знање енглеског и/или румунског језика
Пријава за посао треба да садржи ЦВ и пропратно и шаље се 

електронски на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком: 
Оглас за посао у „Хелвецији“ - конобар.



ПЕТАК •  31.  мај 2019.ВРШАЧКА КУЛА18



ПЕТАК • 31.  мај 2019. ВРШАЧКА КУЛА 1919



ПЕТАК •  31.  мај 2019.ВРШАЧКА КУЛА20 КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

У колико је нова влада уставне институције 
у земљи угушивала, у толико је већу пажњу 
обраћала трговини и занатима. Њојзи као да беше 
намера, да народ, подизањем благостања уопште, 
заборави на слободу, што је изгубио.

Особито се нова влада старала, да се поправе 
средства за саобраћај. Већ с пролећа 1850. 
нареди вршачки окружни комесаријат онога 
времена окружницом, да се у интресу трговине, 
која је од 2 године застала била, као и ради 
боље комуникације и 
конкуренције па наравно 
и да би пала велика 
цена рани и еспапу, да 
се свом радном снагом 
овога округа подигне пут 
на Уљму, Тамишград и 
Каково.

Радна снага и 
материјал што га је имала 
сносити свака општина 
подељен је по порези 
онога времена. Вршац, 
који је плаћао 10.941 
фор. К.М. порезе, имао 
је оправити 545 хвати од 
дужине пута и дати 327 
хвати камена, 218 хвати 
шкриљца и 2180 меци 
шљунка. 

Али је г. 1851. само трасиран стражански друм, 
панчевачки пак довршен до крста, 567 хвати. Тек 
г. 1854. доврше Вршчани градњу панчевачког 
друма, а затим се отпоче радити стражарски друм.

Друмови ови предани су сместа у саобраћај. 
Услед неке министарске наредбе, свезана је 
10. маја 1853. пошта Тамишград-Панчево преко 
Вршца. Она је носила писма с новци и пошиљке 
до 10 фуната, затим је возила и путнике за 30 н. 
К.М. по миљи. У Вршцу је стизала из Тамишграда 
сваког вторника у 8 сати 30 м., из Панчева  сваке 
среде  ноћу. Одлазила је за Тамишград сваке среде 

ноћу, а за Панчево сваког вторнила у 9 сати у вече 
1).

Али од 17. августа 1857 обд. поштанско звање 
примало је пошиљке сваки дан, изузимајући 
недељу. 2).

Но железница и брзојав, два фактора, који појму 
“даљина” и “време” од значаја много одузеше и 
којима је Вршац најпре са Западом Јевропе а затим 
са свим крајевима света у свезу и живи саобраћај 
дошао, развили су у њему трговину и занате, а 

особито виноделство.
По највишем решењу 

од 12. јануара 1855, а то 
је исправна концесија 
оснивачима “ц.кр.прив.
државног железничког 
друштва”, ово је 
друштво обавезано, 
да сагради железну 
пругу од Тамишграда 
до Дунава, односно да 
продужи до извесне 
тачке  пругу Оравица-
Базијаш, која је већ 
постојала. Како се ово у 
Вршцу дозна, општинско 
представништво обрати 
се 8. маја оне године ц.кр. 
министарству трговине 
у Бечу молебницом, да, 

решавајући план градње, на томе ради, да се нова 
пруга поред Вршца повуче 3). И пошто се после 
неколико месеци од мерника који су имали пругу 
трасирати дознало, да јошт није  решено, оће ли се 
пруга поред Вршца или у другом правцу повући, 
општина закључи, да би друштво за се задобило, 
уступити му бесплатно оне своје земље, које му 
нужне буду, приватне пак путем експропријације, 
али на рачун вароши. Изјаве у смислу овога 
закључка отпреме се сместа дирекцији за 
експлоатацију у Оравицу и Тамишград. 4).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (174)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Седнички записник од 31. марта 1853.
2)  “Werschetzer Gebirgsbote”, год. 1857., број 32

3) Седнички записник од 8. маја 1855.
4) Исто од 19. октобра 1855.

XXI ОДЕЉАК
           1849-1861. 
           (НАСТАВАК)

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
Подижу се средства за саобраћај. - Граде се путеви.- Отвара се железничка и телеграфска станица. - Полет 

трговине. - Виноделство и свиларство. - Прва изложба вина у месту. - Културне вести. - Хуманитарни и 
здравствени заводи. - Војни гарнизон. - Несрећни случајеви.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 17,  БРОЈ 237, 16. МАЈ 1990.

 ШЕСНАЕСТ ТВ ДАНА 
 Од данас, 16. маја, па све до краја овог месеца (по четврти 

пут) имаћемо програм локалне Телевизије Вршац. Подесите ТВ 
пријемнике на 32. канал, а затим „малкице“ окрећите антену док не 
добијете добру слику, а из технике нам обећавају да ће она овога 
пута бити много квалитетнија.

Програм се емитује сваког дана од 18 часова, по већ устаљеној 
шеми, што значи да ће бити доста музике, прилога о Вршцу и 
Вршчанима, о околним местима и њиховим житељима, гости у 

студију (Хотела „Србија“) одговараће и на питања гледалаца, биће 
доста филмова, а свака сарадња је пожељна и добродошла.

Као и прошле године, и овога пута ТВ програм иде поводом другог 
Видео феста у Вршцу (18,19, и 20. маја). Организатор манифестације 
је СОТК Народне технике и спонзори су: Инекс Хемофарм, часопис 
Ју Видео, трговинско предузеће „Метал“, Агенција МКЦ „Србија“, док 
је генерални донатор фестивала прво приватно предузеће у Вршцу 
ММ.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 17,  БРОЈ 238, 30. МАЈ 1990.

НАЈЗАД КРЕЋЕ РАДИО
Од идеје до остварења прошло је четири и по године 

стрпљивог и упорног рада, тако да сада Вршац, Алибунар и 
Пландиште имају радио-станицу савремених технолошких 
својстава, технички приправну да крене са програмом. 
Очекују се само званична решења, мишљења, сагласности 
и одобрења институција попут Покрајинског комитета за 
саобраћај и везе, Покрајинског комитета за информације и 
најзад Савезне управе за радио везе.

Док не стигну та важна документа у вези са почетком 
рада, у главном студијско-режијском и редакцијском пункту 
Радио станице у Вршцу (Лоле Рибара 14, 1. спрат, тел. 818-
145) заинтресовани млади људи (а њих је све више) раде 
на припреми програма. Уз важећи позив да дођу сви који 
желе да се опробају у радио умећу, волонтерским радом (а 
тако су сви у радио-станици до сада радили и раде) треба 
да се створе екипе способних за  организационе послове, 
за маркетинг, за технику у студију и режију, за музичко 
уређивање програма, за радио новинарство.  

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Ресторан “Долче вита”  био је место окупљања генерације 1984. ОШ “Жарко Зрењанин” 
која је обележила 35-годишњицу мале матуре. У петак, 10. маја 2019, шездесетдвоје 
школских другарица и другова, евоцирало је успомене, причало се о некадашњим 
симпатијама, догодовштинама, слетским вежбама, пионирским марамама и капама, 
првим изласцима у град и сви су се сложили да је најлепше доба њихових живота било 
ђачко доба. На окупу су били ученици VIII 1, VIII 2, VIII 3 и VIII 4, наравно и њихове разредне 
старешине: Драгослав Вуксановић, Драган Попценић, Олгица Шинковић и Богдан 
Огризовић. За добро расположење био је задужен оркестар “Слатки снови” из БелеЦркве.

Фото: Дејан Голд

ГЕНЕРАЦИЈА 1984. ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ИЗ ВРШЦА ПРОСЛАВИЛА 35 ГОДИНА МАТУРЕ

НАЈЛЕПШЕ ЈЕ, ИПАК, 
ЂАЧКО ДОБА
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СЛАБО ИЗДАЊЕ ОФК ВРШЦА У ДЕРБИЈУ ЗАЧЕЉА

МИТРОВЧАНИ 
ЗАДАЛИ ГЛАВОБОЉУ 

РАДАКОВИЋУ
Пазовчанима су припали бодови а Вршчанима 

остале бриге после дербија зачеља на стадиону под 
Кулом. Изабраници тренера Радована Радаковића 
остварили су огромну предност у поседу лопте, имали 
теренску иницијативу, али сем прилике капитена Балана 
на почетку меча нису озбиљно угрозили гол Марковића. 
Гости су до злата вредних бодова дошли у раној фази 
меча. Јунак утакмице био је луцидни Перовић који 
је са два ефектна пригравања створио стопостотне 
прилике саиграчима. Прву је искористио Јанковић када 
је прецизним ударцем са ивице казненог простора 
погодио сам доњи угао, а другу је из контранапада, који 
је организован у јеку најжешћих напада домаћег тима, 
лако реализовао Јовановић. У другом полувремену се 
слика на терену није мењала, Вршчани су покушавали 
да дођу до преокрета, али нису успели да постигну ни 
почасни погодак. До краја су остала још два кола. ОФК 
Вршац ће најпре гостовати Братству у Пригревици, а 
потом дочекати другопласирани Хајдук из Куле који је 
у великом паду форме. За опстанак стрепи чак десет 
тимова и у последња два кола водиће се драматична 
борба за опстанак у српсколигашком друштву. Добра 
ствар за Вршчане је што сами одлучују о својој судбини 
без обзира што су ривали из врха табеле.

Драматична завршница сезоне:
 Радован Радаковић, тренер ОФК Вршца

ОФК ВРШАЦ - РАДНИЧКИ (СМ) 0:2 (0:2)
Вршац, Градски стадион, гледалаца 200, судија: 

Кристијан Чапо (Суботица) 7, стрелци: Јанковић у 14, 
Јовановић у 24. минуту

ОФК ВРШАЦ: Ђулчић, Б. Благојевић, Којић, 
Велемиров, Станковић, Миошко (од 65. Ћирка), В. 
Благојевић, Глувачевић (од 69. Јанков),  Станков (од 60. 
Вујевић), Балан, Тошић.

РАДНИЧКИ: Марковић, Кочијашевић, Серафимовић, 
Јовичић, Лацковић (од 78. Воларевић), Херцег, Перовић 
(од 78. Јефтић), Јанковић (од 46. Буздум), Јовановић, 
Глишић. 

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 32. КОЛО

Цемент - ЧСК Пивара  1 : 3
Младост - Динамо 1945  2 : 1
ОФК Вршац - Раднички (СМ) 0 : 2
Раднички (ЗР) - Братство 1946 0 : 1
Железничар -Хајдук 1912 0 : 0
Кабел - Бачка 1901  0 : 1
Омладинац - Црвена звезда 3 : 2
Борац - Дунав   0 : 2

1.Кабел   30   24  2  4  74
2.Хајдук 1912  30   17  7  6  58
3.Омладинац  30   16  3  11  51
4.Братство 1946  31   14  6  11  48
5.Бачка 1901  30   15  3  12  48
6.Динамо 1945  30   11  9  10  42
7.Железничар  30   12  6  12  42
8.Раднички (СМ)  31   11  7  13  40
9.Дунав   30   11  7  12  40
10.Раднички (ЗР)  30    8  13  9  37
11.ОФК Вршац  30   10  7  13  37
12.Борац  30   11  3  16  36
13.ЧСК Пивара  30   9  7  14  34
14.Младост  30   9  6  15  33

СПОРТ

У недељу 27. маја 2019. године, „Вршачки 
атлетски клуб 1926“, уз помоћ града Вршца и 
Хемофарм Фондације као главног спонзора, 
организовао је седму по реду „Трку уз 
степенице“. Старт мушке и женске био је 
изнад горњег паркинга Центра Миленијум, 
а циљ је био на крају степеништа код Цркве 
Светог Крижа. Стаза је најтежа од свих трка 
уз степенице у нашој земљи, дужине око 
750 м, са висинском разликом од око 107м, 
уз константан успон од око 18% и са укупно 
430 степеника.

Трку су завршило 170 учесника, што је 
највећи број до сада и сви су награђени 
уникатним учесничким медаљама, мајицама 
за трчање и богатим учесничким пакетом. 
Поред 121 мушкарца и 49 жена у званичном 
такмичењу, у ревијалној шетњи учествовало 
је око 150 рекреативаца међу којима су 
били и радници компаније Хемофарм са 
својим породицама, као и најмлађи чланови 
Вршачког атлетског клуба 1926. Трка је 
поново имала интернационални карактер 
јер су, поред домаћих такмичара, били 
гости из Црне Горе и Шпаније. Победник 
трке мушкараца је Кристијан Стошић, члан 
Атлетског клуба Врањски маратонци. Он је 
стазу претрчао за 4 минута, 18 секунди и 52 
стотинке. Другопласирани је као и прошле 
године био Милош Дајевић (4:23,42), члан 
АК Церски јунаци, а успех са претходне 
трке поновио је и Мирослав Дукадиновић 
(4:23,30), члан ОАК Београд, освајањем 
трећег места. Четврти је био још један 
Београђанин, Иван Мојсиловић, који је за 
једно место напредовао у односу на прошлу 
трку. Пето место освојио је Андреј Цуканић, 
члан Градског рагби клуба Вршац, који је 
освојио признање и награду за најбољег 
Вршчанина на трци. Шестопласирани је 
Зоран Марковић из АК Фрушка гора. 

У конкуренцији дама титулу победнице 

одбранила је српска репрезентативка 
Невена Јовановић (5:20,71), чланица АК 
Црвена звезда, капетан Војске Србије и 
припадница Кобри. Друго место освојила 
је Новосађанка Катарина Похлод (5:25,78), а 
треће је заузела Марина Радовановић из АК 

Лепосавић (5:31,38). Четврто место освојила 
је Ивана Живковић из ОАК Београд, пето 
и шесто место припала су Београђанкама 
Сандри Узелац и Смики Антонић. Најбољих 
шест такмичара у обе конкуренције поред 

новчаних награда и пехара добили су и 
велики број робних награда.

У конкуренцији најбољи Вршчанин иза 
Андреја Цуканића (5:04,06) пласирали су 
се Давиде Јовановић (5:56,73), члан ВАК 
1926, и Ервин Рајда (5:57,01), док је титулу 
најбоље Вршчанке освојила Моника Вајда 
(6:58,26), другопласирана је Данијела Радека 
(7:50,22) а треће место припало је Даници 
Миросављев (7:55,20). По узору на највише 
стандарде у организацији трка и ове године 
победницима у старосним категоријама: 
М40-49, М50-59, М60-69, М70-79, М80+, 
Ж40 и Ж50+, уручени су пехари и робне 
награде. Специјалну награду као најстарија 
учесница трке, добила је Јелена Путниковић 
из Београда.

Од ветерана из Вршца треба издвојити 
лауреате у категорији мушкараца од 60 до 
69 година и од 70 до 79 година, – Ђурицу 
Ердељана из Вршачког атлетског клуба, и 
Драгана Гулабовског дугодишњег успешног 
такмичара. Похвале заслужује и Славица 
Ранковић, другопласирана у категорији 
жена старијих од 50 година, чланица 
Вршачког атлетског клуба.

Најбољим такмичарима награде 
су уручили Дејан Сантрач, заменик 
градоначелнице Вршца, Горан Чегар, 
коордонатор Атлетског савеза Србије за 
трке изван стадиона, др Биљана Иванова, 
атлетски судија АСС-а, Татјана Палковач, 
директорка Туристичке организације 
Вршац, Сузана Цветановић испред 
општинске организације Црвеног крста 
Вршац, Дејан Поточан, испред Спортског

Савеза Вршца, као и људи задужени 
за организацију из Вршачког атлетског 
клуба 1926: Ненад Хабибовић, председник, 
Иштван-Гаша Хеђеши, потпредседник, 
Дражен Јовановић, секретар и Бојан 
Кампфер.

ОДЛИЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА 7. ТРКЕ НА СТЕПЕНИЦАМА

РЕКОРДАН БРОЈ ТАКМИЧАРА НА ЦИЉУ

Сениорска екипа УСР „Шаран“ Вршац 
започела је овогодишњу сезону на 33. „Купу 
Градова 2019“ у  Вршцу, 19. маја на Градском 
језеру. У конкуренцији 14 екипа освојено је 
убедљиво 1. место, испред другопласираног 
„Екотрофеја“ из Београда и трећепласираног 
„Багремара“ из Крагујевца. Екипа је пецала 
у саставу: Теофил Лазарјан, Саша Јухас и 
Зоран Марјанов. Своје активности у циљу 
популаризације такмичарског риболова 
код деце и младих Удружење је имало и 
претходног викенда, 12. маја, организујући 
38. по реду Куп основних школа града 

Вршца. У неизвесној и изједначеној борби 
најбоље су се снашли ученици ОШ „Јован 
Стерија Поповић“ освојиши прво место са 
8 секторских пласмана, другопласирана 
је ОШ „Олга Петров Радишић“ са 11 
секторских пласмана и трећепласирана ОШ 
„Вук Караџић“ са 11 секторских пласмана, 
али нешто слабијим уловом.  Већ првог 
и другог викенда јуна сениорску екипу 
очекује Куп „Кечига“ Бачко Петрово Село 
и Куп „Екотрофеј“ Београд, где су идеалне 
прилике да се увећа ионако поприличан 
број освојених трофеја.  

Вредно репрезентативно искуство: 
Зоран Марјанов

С П О Р ТС К И  Р И Б ОЛ О В

ФУД БА Л

Кристијан Стошић

 Невена Јовановић

У последњем колу Прве рукометне лиге север у 
Миленијуму није одигран меч Младост - Апатин јер се 
гости нису појавили на терену. На тај начин Вршчани 
су меч добили службеним резултатом (10:0), али ни 
то им није помогло да избегну последњу позицију на 
табели. Према пропозиција то би требало да значи да 
ће наредне сезоне играти у нижем рангу такмичења 
(Другој лиги север), међутим то још увек није сасвим 
сигурно. Пре две сезоне Младост је такође требало 
да се пресели у нижи ранг, али је због одустајања 
ЖСК-а из Жабља остала међу прволигашима. Сва 
је прилика да ће се тако нешто десити и овог лета 
јер је неколико клубова у озбиљним финансијским 
проблемима и најављује одустајање од такмичења у 
овој конкуренцији. Све ће се знати крајем јула, када 
би Вршчани требало да почну припреме за наредну 
сезону.

ПРВА ЛИГА СЕВЕР
Јабука - Херцеговина  36 : 27
Сивац 69 - Црвена Звезда  37 : 25
Младост - Апатин  10 : 0
Раднички 1958 - Н. Пазова    25 : 21
Младост ТСК - Инђија  27 : 27
Б. Карловац -  Долово  30 : 23

1.Сивац 69 22 21 0 1 42
2.Јабука 22 18 1 3 37
3.Инђија 22 14 3 5 31
4.Младост ТСК 22 11 3 8 25
5.Б.Карловац 22 11 0 11 22
6.Херцеговина 22 9 2 11 20
7.Н.Пазова  22 8 2 12 18
8.Долово 22 8 1 13 17
9.Апатин (-1) 22 8 1 12 16
10.Ц.звезда 22 6 3 13 15
11.Раднички 22 4 3 15 11
12.Младост 22 3 3 16 9

БЕЗ РУКОМЕТА У ВРШЦУ У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ ПРВЕ ЛИГЕ СЕВЕР

АПАТИНЦИ НИСУ ДОШЛИ, ВРШЧАНИМА 
ПИРОВА ПОБЕДА ЗА ЗЕЛЕНИМ СТОЛОМ

РУ КО М Е Т

АТЛ Е Т И К А

УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ ВРШЧАНА НА КУПУ ГРАДОВА
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