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ЦРВЕНИ КРСТ ВРШАЦ ОБЕЛЕЖИО
СВЕТСКИ ДАН ДОБРОВОЉНИХ
ДАВАЛАЦА КРВИ

НАГРАДЕ ЗА
ХУМАНИСТЕ
Црвени крст Вршац уприличио
је пригодну свечаност поводом
обележавања
Светског
дана
добровољних
давалаца
крви,
14. јуна, у просторијама Месне
зајенице „Жива Јовановић“. Том
приликом уручена су признања
хуманистима који су редовни
даваоци крви већ дужи низ година.
Свечаност су, својим наступима,
увеличали хор Музичке школе
„Јосиф Маринковић“ и солисти
Плесног студија „Оља“.
-Поводом обележавања Светског
дана добровољних давалаца крви
свечано уручујемо признања за
10,20,35,50. и 75. давање крви, у
овој години немамо особу којој
можемо доделити признање за 100
давања, истиче секретар Црвеног
крста Вршац Сузана Цветановић.

Илија Поморишац једини је
добровољни давалац који је
признање добио за 75 давања крви.
За 50 давања награђени су Миле
Милковић, Милорад Бугарски,
Драган Ристић, Дејан Панчевац,
Горан Илић и Данијел Хасани.
За 35 добровољних давања
ове драгоцене течности која
спасава људске животе уручено
је десет признања. Добитници су:
Срђан Валтнер, Милан Маровић,
Предраг Пртљага, Ђорђе Вучковић,
Јово Грубић, Владимир Грбић,
Александар Рабијац, Дејан Халагић,
Миљенко Кларић и Весна Матицки.
Захвалнице за 20 давања добило
је 12 давалаца, за 10 њих 24, а 44
добровољних давалаца награђено
је за 5 давања крви.
-Захваљујемо се свим хуманим
људима , а пре свега добитницима
ових признања на редовном
даривању крви, нагласила је
Цветановићева честитајући свима
на овом хуманом гесту. Захвалност и
признање одајемо, овом приликом,
свим добровољним даваоцима
крви, нашим волонтерима који су
укључени у акције ДДК, као и свим
људима који спашавају животе.
Порука Светске здравствене
организације
поводом
овогодишњег обележавања 14.
јуна, је слоган “Безбедна крв за све”.
Јер, кажу, здравље је људско право,
а приступ безбедној крви је право
сваког појединца!
Ј.Е.

ХЕМИЈСКО - МЕДИЦИНСКА ШКОЛА НАЈУСПЕШНИЈА У ПОКРАЈИНИ У ПРОЈЕКТУ

“ЗА ЗЕЛЕНИЈЕ И ЧИСТИЈЕ
ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ”

Већ трећи пут за редом, Хемијскомедицинска школа из Вршца награђена
је као једна од најуспешнијих средњих
школа у Војводини у спровођењу
покрајинског Програма “За зеленије
и чистије школе у Војводини”. Реч је о
програму који ове године обележава
деценију од како се спроводи.
Из Вршца су, у поменутом програму,
учествовале Основна школа“Олга Петров
Радишић” и средњошколска образовна
установа Хемијско-медицинска школа.
На Светски дан животне средине, 5.
јуна, у Сремским Карловцима одржана је
завршна свечаност овогодишњег, десетог
по реду пројекта„ За чистије и зеленије
школе у Војводини“. Том приликом
уручене су награде најуспешнијим
учесницима
овог
покрајинског
програма. Признања је добило шездесет
војвођанских васпитно -образовних
установа.
Колектив Хемијско - медицинске
школе Вршац не крије задовољство што
се њихова образовна установа и ове
године нашла међу награђенима и то
трећи пут за редом.
-Награда се састоји од дипломе које је
Школи додељена за изузетне резултате
и допринос очувању еколошке свести,
затим једнодневног излета за ученике
и семинара за наставнике, објашњава
Снежана Илић, директорка Хемијско
-медицинске школе. Захваљујемо се
професорима, ученицима и родитељима
који су помогли да се програм и ове

ФОТО: А. Брадић
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године успешно реализује. Такође се
захваљујемо Граду Вршцу, члановима
Градског
већа
Милошу
Васићу,
задуженом за заштиту животне средине,
и Вељку Стојановићу, за образовање, као
и вршачким школама, Културном центру,
Јавном комуналном предузећу “Други
октобар” и еколошким невладиним
организацијама из Вршца.
Награде су добили директорка
Хемијско-медицинске школе Снежана
Илић, наставници Александра Брадић и
Јонел Давидивић, као и ученици Марија
Кутрички и Огњен Белић.

Признања за најбоље учеснике
Признања су им уручили Ђорђе
Милићевић,
потпредседник
Владе
АП Војводине, и Михаљ Њилаш,
потпредседник покрајинске Владе и
секретар за образовање, прописе, управу
и националне мањине - националне
заједнице.
Како сазнајемо, из Основне школе
“Олга Петров Радишић” десет ученика
и наставници који су учествовали у
спровођењу програма присуствовали
су свечаности, а потом су обишли
знаменитости Сремских Карловаца.
Ј.Е.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ДОДЕЛИО 1,2 МИЛИОНА ДИНАРА ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ „ВРШАЦ“

ПОДРШКА ЗА НАБАВКУ
САВРЕМЕНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Захваљујући подршци Покрајинског
секретаријата за пољопривреду,
водопривреду
и
шумарство,
Пољопривредна
школа „Вршац“
набавиће ускоро нову савремену
пољопривредну механизацију. Уговор
о финансијској подршци уручио је др
Вук Радојевић, покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, крајем маја, а Школа је
расписала јавну набавку за избор
најповољнијег понуђача.
Пољопривредна
школа
„Вршац“ нашла се међу десет
пољопривредних школа Војводине
која је конкурисала и добила
средства у износу од 1.201.000
динара за набавку савремене
пољопривредне
прикључне
механизације
и
то
тањираче,
расипача
минералних
ђубрива,
Кембриџ ваљка и сунца за сено,
објашњава Срђан Клиска, директор
Пољопривредне
школе „Вршац“.
Овим
средствима,
механизација
Пољопривредне школе се убрзано
обнавља те школа постаје савремена
образовна установа која ученицима
пољопривредне струке, а пре свега
ученицима смера Пољопривредни

техничар и Руковалац-механичар
пољопривредне
технике,
има
могућност да покаже и прикаже рад
најсавременије механизације.
Вршачка Пољопривредна школа на
правом је путу да постане савремена
европска школа. Услови за одвијање

наставе модернизују се из године
у годину, обнавља се возни парк
пољопривредне
механизације,
сточарска фарма, ратарство...
Директор Клиска подсећа да је
претходних година из истог конкурса
Школа већ добила средства и набавила
нову
приколицу,
најсавременију
широкоредну
сејалицу,
подигла
нови савремени воћњак и почела са

ограђивањем воћњака и винограда,
завршила систем за наводњавање...
Према
речима
покрајинског
секретара Радојевића, ове године
највеће
интересовање
било
је за набавку пољопривредне
механизације, како погонске, тако и
прикључне. Радојевић је нагласио
да је, у односу на период од пре две
и по године, ниво средстава за ова
издвајања скоро удвостручен.
Вишеструки ефекат ове мере, како
је истакао покрајински секретар
приликом свечаног уручења уговора,
јесте унапређење дуалног система
образовања, како би, и средњошколци
и студенти, имали прилику да
на најасавременијој опреми и
технологији уче да би сутра били што
конкурентнији на тржишту.
Истовремено, сматра ресорни
секретар,
овакво
инвестирање
у набавку опреме допринеће и
подизању квалитета пољопривредних
активности самих стручних школа,
али и Пољопривредног факултета,
образовних установа које имају
пољопривредна газдинства у оквиру
својих ресора.
Ј.Е.

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

САВЕТИ ЛЕКАРА ВРШАЧКОГ ДОМА ЗДРАВЉА

ДОДЕЉЕНА АКРЕДИТАЦИЈА
НА СЕДАМ ГОДИНА
Општа болница Вршац успешно је
завршила процес реакредитације, а
представници републичке Агенције
уручили су директору др Јону Оморану
нови сертификат који важи седам година.
Након истека претходне акредитације,
која је трајала три године, и вишемесечног
усклађивања са прописима Агенције
за акредитацију здравствених установа
Србије, вршачким је лекарима додељен
нови сертификат као потврда, али
и обавеза да се примењују важећи
принципи савременог лечења.
-Пратили смо ниво квалитета услуга,
које се пружају пацијентима у вршачкој
Општој болници, и онда су ушли у процес
реакредитације, који је трајао годину
дана, и успешно је завршен, наглашава
Влада Давковски, представник Агенције
за акредитацију здравствених установа
Србије. Болница је добила акредитацију
на седам година што је најдужи период
на који Агенција издаје акредитације.
Што значи а се овде услуге пружају
на високом нивоу, када је реч о кадру,
опреми и простору, и да је подигнута
безбедност како за пацијенте, тако и за
запослене. Министарство здравља Владе
Републике Србије водило је рачуна да
усвојени стандарди буду на европском
нивоу и прилагођени нашем здравству.
Општа болница Вршац мора да
оправда добијену акредитацију, а
Агенција организује редовне посете
где се прати придржавање зацртаних
стандарда. Дужни су да документују, у
писаној форми, све процесе унапређења
квалитета услуга и доставе их Агенцији, а
она има право да организује и ванредне
посете како би иззвршила контролу.
-Сертификат на седам година је
велики успех, али и велика обавеза,
закључује др Јон Оморан, директор
Опште болнице Вршац. Трудићемо се
да, у наредном периоду, оправдамо

КАКО ПРЕБРОДИТИ
ПРВЕ ВРУЋИНЕ

Вршачким лекарима уручена акредитација на седам година
добијање овог сертификата, као што
смо напорно радили да бисмо стигли до
оваквих резултата. Радићемо на томе да
одржимо и унапредимо ниво пословања
и услуга у нашим амбулантама,
стационару и генерално на свим
одељењима. Трудићемо се да исправимо
тамо где имамо неку мањкавост, да наше
пацијенте што боље и квалитетније
лечимо и да буду задовољни нашим
услугама.
Др Слађана Ковачевић, спољни
оцењивач Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије, честитала
је руководству и запосленима у Општој
болници Вршац на додели акредитације
максималног трајања.
-Мислим да смо хтели да вам дамо
мало ветар у леђа да одржавате и
побољшавате квалитет услуга које
пружате вашим пацијентима и надам се

да ће реконструкција, која вам следи,
оправдати овај период на седам година,
каже Ковачевићева. Заслужили сте
максималну акредитацију и верујем да
ћете оправдати поверење Агенције,
пратити све ново од стандарда, што се
буде уводило, и бити све бољи.
Директор Оморан је најавио велике
планове када је реч о реконструкцији
Опште болнице Вршац која ће уследити.
-У процесу смо израде идејног
пројекта, за сада све иде својим током и
глеаћемо да и то завршимо квалитетно
као и процес реакредитације, истиче
др Оморан. Имамо пуну подршку
Покрајинског
секретаријата
за
здравство, које је финансирало и
процес реакредитације, као и ресорног
републичког Министарства.

Ј.Е.

ДЕЧЈИ КАРАВАН КРЕАТОРКЕ СУЗАНЕ ПЕРИЋ ПОСЕТИО ВРШАЦ

ОДРЖАНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА

Прошле
недеље
одржана
је
креативна радионица под
називом
“Деца деци помажу” креаторке Сузане
Перић, у Школи за основно и средње
образовање “Јелена Варјашки”. Град
Вршац је, у сарадњи са Атељеом Сузане
Перић, њеним тимом и Школом „Јелена
Варјашки“,
организовао
дружење
- креативну радионицу “Деца деци
помажу”.
- Град Вршац је подржао ову активност
као веома важну, обзиром да једнако
водимо рачуна о свим категоријама
становништва, посебно када су у питању
наша деца, данас деца из Школе„Јелена
Варјашки“, рекла је Драгана Митровић,
градоначелница Вршца. Једно је када
говорите о дечијим правима, а друго
када дођете и на лицу места проведете
време са том децом. Можете видети
колико су они креативна, талентована
и добра деца. Вршац је поносан на њих.
Направили смо данас овде један рам,
празан је, фали заједничка фотографија,
а на полеђини су се потписала, за
успомену, сва деца која су учествовала
у радионици. Град Вршац ће и убудуће
подржавати овакве и сличне активности,
мислим да је то веома важан корак ка
инклузији деце са сметњама у развоју,
да са њима и њиховим родитељима,
наставницима направимо заједнички
нешто како би до изражаја дошли
њихови таленти и креативност.
Радионица у Вршцу још једном је
потврдила да се кроз дружење деца
зближавају, боље упознају, али се, уз
све то, афирмише њихово кретивно
стваралаштво, што и јесте циљ оваквих
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манифестација. Радови који су настали
биће представљени на изложби како је
планирано.
- Врло сам задовољна и поносна
што сам дошла у Град Вршац, овде
је позитивна атмосфера, рекла је
креаторка Сузана Перић. Радионица је
била врло успешна, атмосфера изузетна,
градоначелница је била активан
учесник. Све то је показатељ колико
мало треба деци да буду срећна. Ово је

Према речима Перићеве, “Деца деци
помажу” је акција која је заживела пре
годину дана и успостављена је сарадња
са бројним школама. Деци са посебним
потребама придружују се ученици
регуларних школа, а у Вршцу су то били
ђаци основне и средње Музичке школе
“Јосиф Маринковић” и глумци Народног
позоришта “Стерија”.
- После сваке радионице, деца покажу
шта им је најважније, а то је љубав, истиче

двадесет и неки скуп ове врсте који смо
организовали, резултат су пријатељства
која су се родила кроз ово дружење.
После овога постајеш део града,
што мислим да је јако добро и хвала
Граду Вршцу што је подржао данашњу
радионицу.

Перићева. Љубав, музика, креативност
не познају границе. Потребно је само
дружење, љубав, леп приступ и мало
времена. Дружење са децом оплемењује
нас одрасле.

Након дужег кишног
периода и релативно
ниских температура за
ово доба године, дошле
су тропске врућине,
стрес за човеков
организам.
Савет
како да ублажимо ове
драстичне и нагле
промене и помогнемо
свом телу да нормално
функционише
и
прилагоди се новонасталим временским приликама
затражили смо од лекара Дома здравља Вршац.
-Ми смо део природе и подложни смо
променама спољашње средине, објашњава
специјалиста Опште медицине др Весна Авејић,
начелница Службе за заштиту здравља одраслих
Дома здравља Вршац. Када су овакве врућине, људи
се довијају на све начине да се расхладе. Када је
реч о клима уређајима, важно је да се, пре почетка
сезоне, филтери очисте како би се уклонили
микроорганизми, јер они су претња. Код нас већ
долазе пацијенти са инфекцијом горњих дисајних
путева, а сада није сезона за то.
Др Авејић наглашава да је оптимална
температура у просторији од 22 до 25 степени и да не
треба клима уређаје стављати на ниже температуре.
Разлика између спољашње и температуре у
затвореном простору не сме да буде велика, јер
организам ту промену стресно преживљава.
-Веома је важно уносити од 2 до 2,5 л течности
дневно, што кроз напитке, кроз течну храну,
наглашава др Авејић. Боца са водом треба да се
носи свуда са собом, старији суграђани то већ знају,
али млади не користе. Услед рада на отвореном,
у пољопривреди, на грађевинама, долази до
прегревања организма, недовољног хидрирања
па се јављају и симптоми сунчанице. Најбитнији
је унос течности. Када је реч о исхрани, саветујем
првенствено поврће, свеже или кратко пробарено.
Код поврћа не морамо да кажемо умерено, може
колико год желите, али код воћа не, ту морамо
бити умерени због воћних шећера. Препоручљиви
су и производи од житарица са целим зрном.
Лепо је да се скува жито, гершла у зрну, да се тако
једе. Уместо одласка у пекару, није лоше да сами
скувамо житарице или умесимо пециво од целог
зрна житарице и обогатимо исхрану квалитетним
угљеним хидратима која садрже и несварљива
влакна, као и квалитетне витамине. Треба избегавати
или уопште не конзумирати прерађевине од меса,
сухомеснате производе, јер пуни су конзерванса и
соли. Риба и месо генерално да, али не пржено, не
печено, већ обрађени адекватно, само обарено. Чак
и такво месо не мора сваки дан, пар пута недељно.
Такође, не треба да претерујемо ни са уносом других
намирница животињског порекла, првенствено
мислим да млечне производе и јаја.
У оваквим временским приликама хронични
болесници склони су томе да се не придржавају
препорученој лекарској терапији, да не пију лекове
када им је крвни притисак нормалан или чак низак
и слично.
-Терапија мора редовно да се узима, она се не
мења због промене годишњег доба, изричита је др
Авејић. Врло су ретке ситуације када морамо нешто
модификовати, али никако својевољно, већ само уз
савет изабраног лекара. Терапија се узима редовно
било да је везана за повишени крвни притисак или
шећер, као две најрспрострањеније незаразне
болести.
Треба бити опрезан и када је реч о боравку на
сунцу. Треба избегавати најјаче сунце, период од 10
до 17 часова када су тропске врућине.
-Излагање сунцу је корисно за организам,
благотворно је, али треба да буде умерено, каже
начелница Службе за заштиту здравља одраслих.
Минимум за добро функционисање организма
је од 20 до 30 минута дневно у одговарајућем
периоду када зраачење није јако. Све што је преко
тога и у континуитету, захтева адекватну заштиту
првенствено одећом, шеширима, а уколико смо уз
неку воду, наносе се заштитни фактори против УВ
зрачења.

Према речима др Авејић, заштитни
фактори за белу и нежну пут треба
миниму да буду 30, за тамнопуте може
и нижи фактор. Максимални фактор је
50 и њиме штитимо децу јер њихова је
Ј.Е. кожа најосетљивија на УВ зрачење.
Ј.Е.

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

БРИГА О ГРАЂАНИМА И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
ПО ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА

Сектор Водовод и канализација
послује у оквиру ЈКП „Други
октобар”, има 62 запослена
и
брине
о
целокупном
водоснабдевању града Вршца,
21 сеоског и три викенд насеља.
Осим водоснабдевања сектор
води бригу о одвођењу и преради
отпадних вода пре њиховог
испуштања у реципијент. Новина
је да се од прошле године врши
водоснабдевање града са новог
постројења за прераду пијаће
воде.
- Вршац је међу првим
градовима у Србији чије је Јавно
комунално предузеће, осим што
је завршило изградњу постројења
за прераду пијаће воде, тренутно
води
велику
инвестицију,
реконструкцију
пречистача
отпадних вода који је у функцији
од 1984. године и дошло је време
за комплетну реконструкцију
опреме и за његово проширење.
До сада у систему пречишћавања
отпадних вода нисмо имали
могућност дефосфоризације и
денитрификације отпадних вода,
сада радимо доградњу тог објекта,
да
заокружимо
технолошки
процес, каже Наташа Биочанин,
Руководилац Сектора Водовод и
канализација.
Грађани Вршца нису имали
проблема ни током изградње и
пуштања у рад фабрике за прераду
пијаће воде јер је водоснабдевање
у граду било је редовно, па нема
разлога за бригу ни када је у питању
реконструкција постројења за
прераду отпадних вода. То неће
нарушити континуитет пружања

Водоснабдевање по највишим стандардима: Јасмина Јевремовић, Наташа
Биочанин и Александар Шмит
наших услуга - истиче Наташа
Биочанин.
- Оно због чега је значајно
да се та реконструкција уради
је замена дотрајале опреме
која функционише још од 1984.
године. Опрема је од тада само
сервисирана, а реконструкција
коју планирамо подразумева

комплетну замену електро и
машинске опреме и изградњу
базена за денитрификацију и
дефосфоризацију.
На
новом
Постројењу
пречишћавање
отпадних вода биће стопостотно.
На тај начин, пре свега, штитимо
животну средину и реципијент
по
највишим
европским

ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У ДУХУ ТРАДИЦИЈЕ ВРШЦА

Јавно комунално предузеће „Други
октобар“ започело је акцију замене
дотрајалих јавних чесми по граду и
постављање нових. Наташа Биочанин
истиче да се пажљиво правио избор
како ће чесме изгледати.
- Водили смо рачуна да буду у духу
града у коме живимо и да постављањем
нових чесми допринесемо лепшем
изгледу града у коме живимо. Међутим,
са жалошћу морам да констатујем да
је дошло до тога да су неке јавне чесме
већ поломљене, као што је она на улазу
у Градски парк и поред Теретане на
отвореном у Балканској улици.
Планиранло се да буде постављено
десетак јавних чесми - неке дотрајале биће замењене, али биће постављене јавне чесме и на новим
локацијама.
- Одабрали смо локације као што су спортски терени и дечја игралишта, једну смо ставили код
јавне теретане у Малом парку, једну иза Педагошке академије на кошаркашком терену, затим
на Пашићевом тргу и у кругу Градске болнице. Бирали смо локације на којима потреба за јавним
чесмама зајста постоји и водили рачуна да естетика тих чесми буде у духу града у коме живимо,
закључила је Биочанинова.

стандардима, а такође, подижемо
и ниво пружања услуга грађанима
и привреди. Замену опреме и
потребну доградњу планирамо
да завршимо до краја ове године,
а у току следеће вршићемо
пуштање система рад - каже
Јасмина Јевремовић, Шеф Службе
Канализација.
Наташа Биочанин даље истиче
да ово није и једина инвестиција
коју у блиској будућности планира
ЈКП “2. октобар”.
- Следећа велика инвестиција
која нас очекује је изградња
линије за прераду отпадног муља.
Потписана су писма о намерама
и очекујемо да ћемо тај пројекат
радити у оквиру сарадње са
Владом Републике Србије и
Владом
Републике
Немачке,
преко КФВ Банке у оквиру сличног
програма као када смо изградили
постројење за прераду пијаће
воде. Такође, још једна велика
инвестиција која нас очекује већ
крајем ове или почетком следеће
године, за коју се већ врше
интензивне припреме израдом
пројектне
документације,
је
замена и реконструкција градске
водоводне мреже. С обзиром
на то да је водоснабдевање
града почело 1962. године,
имамо делове водоводне мреже
који су дотрајали и којима је
потребна реконструкција. За
ово је најављена велика помоћ
у виду бесповратних средстава
од Републике Србије. Ушли
смо у тридесет градова који су
изборили да добију средства
за реконструкцију, изградњу
и
унапређење
водоводног
и
канализационог
система.
Конкуренција је била велика,
требало да докажемо да нам је
то потребно и да смо способни
да изнесемо овако обиман посао.
Милион евра нам је практично
одобрено а могуће да тај износ
буде и већи, наглашава Наташа
Биочанин.
Вршац
се
снабдева
са
изворишта подземних вода у
Павлишу, са 17 бунара, просечне
дубине око 100 метара. Проблем
у води до 2019. године били су
манган и амонијак који су били
присутни у вредностима изнад
дозвољених концентрација. Тај
проблем је решен изградњом
фабрике воде тако да грађани
Вршца, према речима Александра
Шмита, Шефа Службе Водовод,
данас пију најквалитетнију воду у
Војводини и имају најсавременију
и најмодернију фабрику за
прераду пијаће воде.
Б.Ј.
Фото: Б. Вила
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На основу Закључка Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-10/2019-III-01 од 14. маја 2019. године Комисија за
спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених објеката Вршцу, расписује

ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АПАРАТА ЗА КОКИЦЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У ВРШЦУ
Расписује се оглас за спровођење јавног надметања за давање локација
на јавним површинама у Вршцу, ради постављања апарата за кокице, на
следећим локацијама предвиђеним Планом размештаја привремених
објеката и то:
1) Локација 12А, у Улици Стеријина, код раскрснице са улицом Вука
Караџића, испред кућног броја 26,
2) Локација 44А, на Тргу победе, испред кућног броја 3,
3) Локација 44Б, на Тргу победе, испред продавнице «Лили»,
4) Локација 45А, на Тргу Светог Теодора Вршачког, између кућног броја
5 и постојећег билборд паноа (поред рекламног стуба),
5) Локација 45Б на Тргу Светог Теодора Вршачког, између кућног броја
11 и трговине «Гомеx»,
6) Локација 54А на Тргу Николе Пашића,
7) Локација 55А у улици Балканска, поред споредног улаза у Градски
парк.
Локације за постављање апарата за кокице дају се на период до једне
године.
Право учешћа на јавном надметању за наведене локације имају активна
правна лица и предузетници.
Почетна цена за спровођење јавног надметања утврђена је у износу
од 100.000,00 динара за локације 12А, 44А, 44Б, 45А и 45Б и у износу од
50.000,00 динара за локације 54А и 55А.
Учесници јавног надметања дужни су да уплате депозит у висини од
30% од наведеног износа за сваку локацију за коју се надмећу и доказ о
уплати доставе уз пријаву за јавно надметање. (Уплата се врши на рачун
Депозита Градске управе Вршац бр. 840-720804-40 са позивом на број
одобрења по моделу 97, контролним бројем и шифром Града Вршца 54241).
Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Град Вршац, Комисија
за спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених
објеката у Вршцу, Трг Победе бр.1, 26300 Вршац или лично на писарници
Градске управе Вршац (образац пријаве може се преузети на званичном
сајту Града Вршца или у канцеларији 211 Градске управе Вршац). У пријави
учесник јавног надметања обавезно уписује e-mail адресу коју користи.

Свим учесницима у јавном надметању, осим најповољнијем, уплаћени
депозит ће се вратити након спроведеног поступка. Најповољнијем
понуђачу, депозит ће бити урачунат у излицитирани износ.
Уколико најповољнији понуђач за одређену локацију одустане од своје
понуде, Комисија ће о томе обавестити електронском поштом следећег
по реду учесника јавног надметања са нижом понудом од најповољније
и понудити му предметну локацију. Уколико се сваки следећи понуђач не
изјасни да ли остаје при својој понуди у року од 48 часова, сматра се
да је одустао од своје понуде. Локација ће се доделити првом следећем
понуђачу који остане при својој понуди и писмено се изјасни о томе.
Најповољнији понуђач, као и сваки следећи учесник јавног надметања
према утврђеном редоследу понуда, који одустане од своје понуде, нема
право на повраћај депозита.
Рок за подношење пријаве је до 24.06.2019. године.
Пријаве које су непотпуне и пријаве поднете после рока неће се
разматрати.
Јавно надметање ће се обавити у Великој сали Градске управе Вршац,
дана 26.06.2019. у 12 часова.
Приликом надметања свака следећа понуђена цена не може бити
мања од 1.000,00 нити већа од 10.000,00 динара у односу на претходно
понуђену цену за ту локацију.
Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати понуђену
– излицитирану цену до 28.06.2019. године на посебан рачун Градске
управе и поднесе захтев за издавање одобрења за заузимање јавне
површине. У случају да се цео износ не уплати у предвиђеном року неће
се одобрити постављање привременом објекта.
Правно лице или предузетник, коме се по спроведеном поступку
додели локација, у обавези је да месечно плаћа накнаду чији износ
ће Градска управа утврдити у складу са Одлуком о коришћењу јавних
добара.
Ближе информације, могу се добити у канцеларији 211 на II спрату
зграде Градске управе Вршац или на телефон 013/ 800-534.
КОМИСИЈА

ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ

КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
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.

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.

•

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

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.
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БИЉАНА ПЕТРИЋЕВИЋ, РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ ПЕВАЧА „ИСТОК 10“:

Љ

МУЗИКА ЈЕ ЛЕПА
И ОЗБИЉНА УМЕТНОСТ

убав и таленат према музици, Биљана
Петрићевић наследила је од родитеља.
Отац је лепо певао, а мајка је била врсна
играчица. Музика је прати током целог живота.
Пре четири године основана је група певача „Исток
10“ чији је Биљана руководилац. Недавно се појавио
први ЦД „Истока 10“ - плод уложеног труда, рада и
талента свих чланова ове вршачке певачке групе.
Промотивни концерт одржан је на Дан и славу
Града, на дан Светог Теодора Вршачког, 29. маја, у
згради градског музеја „Конкордија“.
Певачка група „Исток
10“ издала је свој први ЦД.
Како сте Ви задовољни?
-Још од када смо се
регистровали, 2015. године,
Група певача „Исток 10“ је
имала у плану да објави
свој ЦД. Међутим, имамо
један мали проблем, а то
су приватне обавезе наших
чланова. У последњих годину
дана смо, мало по мало,
припремали материјал и
објавили ЦД. Снимили смо
га у Студију Александра
Јерковића, у „Продукцији
Вила“, а захваљујем се и
Граду Вршцу јер смо, уз
помоћ средстава који су
нам доделили, успели да
остваримо овај пројекат.
Промотивни
концерт
је
био 29. маја, на Дан Светог
Теодора
Вршачког,
баш
на славу нашег града, у
згради музеја, „Конкордија“.
Тако смо, на неки начин,
заокружили рад. Иначе, Група
певача радила је, пре него
што смо се регистровали, при
КУД „Лаза Нанчић“. КУД „Лаза
Нанчић“ ове године слави
стогодишњицу, и ја им овом

песама укупно. Задовољни
смо сви због првог ЦД-а,
нарочито због дисциплине на
пробама, упркос обавезама.
Како је настала група
певача и зашто се зове
„Исток 10“?
-Као што сам поменула,
Група павача има историју у
КУД-у „Лаза Нанчић“, док је
са групом радила Љиљана
Радусин. Када је реч о имену
„Исток 10“, била је то интерна
шала: нас је углавном
десеторо, и певамо за 10.!
Исток увек асоцира на нешто

другачији звук, другачије
оквире.
Осим
изворних
песама, које ми имамо, али
су малобројне, ми сами
правимо наше аранжмане,
обраде старих народних
песама... Надајући се да на
тај начин и ми доприносимо
очувању наше традиције, што
нам је, заиста, важно. Имамо
оркестар од 3 стална члана.
Музичким аранжманима се
приликом честитам... имали
смо тамо дивних тренутака.
Какав
репертоар
негујете?
-Група певача „Исток 10“
има на репертоару народну
музику, првенствено Србије
и региона, затим Русије,
Украјине, Бугарске, а у плану
су нам песме из Румуније,
Мађарске... На овом ЦД-у
налазе се песме из Централне
Србије, Јужне Србије, затим
из Македоније, и по једна
руска и украјинска песма - 9
што се поново рађа, буди...
Јер, источник је уствари
извор, а народна музика јесте
извор.
Шта то подразумева
народна музика?
-То је наслеђе једне
заједнице,
суштина
и
обједињење
најдубљих
осећања изражених музиком.
Изворна народна музика је
временом полако добијала

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

углавном бавим ја, често и уз
сарадњу чланова оркестра:
договарамо се, разрадимо
неку идеју...
Ко су све чланови Групе
певача „Исток 10“?
-То су: Михајло Прошевски,
Дарко
Ристески,
Сретко
Марјанов, то су нам мушки
чланови, а женски део
чине Весна Марјанов, Маја
Стефановић,
Анђелија
Стојановић, Јелена Личина
и ја. Добили смо и нове
чланове - Ивана Васић
Ремовић, Вршчанка која
се из Београда вратила у
родни град. Стигла нам је и
једна млада чланица исто из
породице Марјанов, Теодора,
изузетно талентована, има
тек 14 година. Оркестар
чине Зоран Варјашки, Драган
Ђокић, Боримир Бенгин, као
стални чланови, а имамо и
оних који повремено долазе.
Недавно нам се прикључио и
Илија Пауновић, талентовани
четрнаестогодишњи
виолиниста. Од оснивања

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

Radno vreme

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

Tel: 837-902
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обрадим неку песму из било
ког краја, из Србије или неке
друге земље, прво прочитам
нешто од литературе из
тог краја, слушам музику
тог поднебља, покушавам
да проникнем у одређени
менталитет... Јер, он се
обично испољава и у начину
певања, у начину свирања,
у избору инструмената и у
самом тексту песама. Музика

са нама су били и Владимир
Трусник, Ненад Јанкулов,
Наталија
Росић,
Никола
Прибела, Биљана Вуков, Бојан
Гашић, Александра Велевски.
За ових неколико година
имали смо много више
позива него што смо успели
да се одазовемо - због
обавеза које имају чланови.
Имали смо позив за Фестивал
дијаспоре у Словенији, где
је требало да будемо главни
гости, али нисмо успели да
одемо - једноставно, чланови
нису могли дуго да изостану
са посла и других обавеза.
Наступали смо у Београду,
Новом Саду и још неколико
градова у Србији. Наравно,
редовно гостујемо у околним
општинама, Бела Црква,
Фестивал у Крушчици...
Чланови групе „Исток 10“
су занимљиви, талентовани
и
дружељубиви.
Када
радимо на некој песми,
увек се трудимо да осим
уобичајеног
редоследа
током увежбавања (текст,
изговор, мелодија...) песму
отпевамо „пуним срцем“.
Због тога наши чланови и
воле доласке на пробе. Код
нас постоји и дружење и
озбиљан рад. Последњих
годину дана имали смо баш
доста проба. Иначе, вежбали
смо прво у просторијама
Црквене општине СПЦ, затим
у Српско-руском друштву, а
сада, захваљујући Радивоју
Ћосићу, у фирми „Таурус“Ветеринарска
станица.
Желим свима да се захвалим
на подршци и помоћи.
Шта је за Вас музика?
Колико Вам значи рад у
„Истоку 10“?
-Музика
је
осећај,
доживљај... То је прво и
основно, али музика је и
истраживање. За оне који
воле музика, истраживање је
подједнако занимљиво као
извођење. Кад пожелим да

је, за мене, лепа и озбиљна
уметност! За оне који заиста
желе да се баве музиком,
важно је да томе буду
посвећени.
Од кога сте наследили
таленат за музику?
-Мој
покојни
отац
Светислав
Петрићевић
био је изванредан певач.
Био је професор стручних
предмета у Пољопривредној
школи, исто као и моја
мајка Мира Петрићевић,
која је предавала биологију.
Мама је била изванредна
играчица. Као студент, играла
је у једном београдском
фолклорном ансамблу. Моји
родитељи су говорила да сам
одмах, чим сам проходала,
почела да играм. Плес је,
заправо, моја прва љубав.
Па, тек онда је дошао клавир
на ред и на крају певање.
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А, оно што је, заиста, била
моја велика, велика љубав
и неостварена жеља то је да
будем клизачица! Није било
могућности за то у Вршцу.
Какво сте детињство
имали?
-Рођена сам у Вршцу, 1.
октобра 1961. Мајка ми је
била из Великог Гаја, а тата
из Поскорица, села поред
Крагујевца. У нашој кући

волим. Ти дани су ми остали
у дивном сећању. Драга
успомена ми је и колевка.
Мама је имала велику
породицу, било их је петоро,
четири сестре и брат. Има
нас 11 потомака и сви смо
одгајани у истој колевци,
онако како смо „пристизали“.
Онда је некоме пало на
памет да се сви заједно
фотографишемо поред те

Геронтолошком центру, два
пута недељно, одржавам
пробе
са
корисницима
центра. Имамо и понеког
госта... Репертоар се састоји
од народних и староградских
песама које, уосталом, они
највише и воле. Рад је веома
занимљив...
знају
много
старих песама које се данас
ретко чују.
Шта још волите у животу?
-Дружење, књиге, музику,
природу, изузетно волим
зеленило, животиње. Волим
и да путујем. Обишла сам
десетак земаља. Кина је
најудаљенија земља у којој
сам била - то је најдаље где
сам отишла. Посетила сам
Аустрију, Италију, Немачку,
Швајцарску, Француску, Грчку,
Бугарску, Румунију... Волим да
упознајем различите културе,
да
упознајем
различите
традиције... Боравак у новом,
непознатом амбијенту може
стварно да потпуно обнови
„батерије“.
-Али, имам још једну
љубав - јако волим да кувам!
То ме чак и опушта. Волим

колевке, а то смо наставили и
касније када смо се окупљали
на породичним слављима.
Колевке сада више нису у
моди, а ова наша заједничка
налази се у Новом Саду код
породице мог покојног брата
од тетке.
Сем „Истока 10“, чиме се
још бавите?
-Углавном сам, на неки
начин, у просвети - или у
школи или ван школе. Ја сам
наставник енглеског језика и
наставник разредне наставе.
Волим рад са децом - дивно
је гледати их како напредују и
расту уз нашу подршку. Осим
„Истока 10“, руководим још
једном певачком групом. У

традиционална јело, али и
егзотичне рецепте, и увек
имам стрпљења за спремање
хране. Никад’ ме не мрзи да
спремим нешто... Најважнији
састојци сваког рецепта јесу
љубав и стрпљење. Домаћице
обично то забораве да кажу.
Која је Ваша животна
филозофија?
-Мир је оно што је мени
важно. Мир је најважнија
ствар сваком од нас, били
тога свесни или не. Кад нисмо
у стању мира, склони смо
погрешним потезима. Мало
више стрпљења и међусобног
поштовања, и живот ће свима
бити лепши.

се књига веома поштовала.
Рано сам научила да читам...
Била сам најмлађи члан
Библиотеке у то време,
са четири и по године

читала сам и ћирилицу и
латиницу. И дан данас су
књиге моја велика љубав.
Од најближе породице имам
три године старијег брата
Миодрага
Петрићевића.
Имам и братанца Николу
Петрићевића. Одрасла сам у
дивном амбијенту, у зеленилу
Пољопривредне школе, ту
сам и дан данас. То је масто
којег’ никад нећу моћи да се
заситим. Исто тако памтим
и дане проведене на селу
код татиних родитеља где
сам се много дружила са
животињама које много

Јованка Ерски
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ЛАГУНИНА “НОЋ КЊИГЕ” НУДИ
НАЈПОВОЉНИЈЕ ЦЕНЕ ЗА СВЕТСКЕ ХИТОВЕ
У петак 14. јуна од 17 сати до поноћи у Лагуниним клубовима
читалаца и књижарама Делфи одржаће се двадесета
регионална манифестација Ноћ књиге под покровитељством
Еуробанк Србија.
Ово ће бити још једна прилика да се по најповољнијим
ценама купе најновији светски хитови, књиге домаћих аутора,
књиге за децу и друга издања, сјајан гифт програм.
Попусти на Лагунина издања и овога пута биће велики: за
куповину једне књиге – 25%, за две – 30%, за три књиге – 35%
а за четири и више књига 40%. Попуст на DexyCo књиге биће
30%, док ће страна издања и гифт асортиман бити снижени
20%.
Ноћи књиге су се придружили и други издавачи чија ће
издања моћи да се купе са ценама сниженим до 20%.
Сви попусти моћи ће да се остваре и на сајтовима www.
laguna.rs и www.delfi.rs. Уколико купите књиге у вредности
већој од 2.000 динара, остварујете право на бесплатну доставу
– ова акција важи за поруџбине из Србије.

Привредна комора Војводине
проширује међународну сарадњу

Председник Привредне коморе
Војводине (ПКВ) Бошко Вучуревић
потписао је у ПКВ у петак, 31. маја
2019. године Споразум о сарадњи
саСловачком
трговинском
и
индустријском комором Жилинском
регионалном комором, у чије је име
потписник председник Жилинске
регионалне комореЈан Мишура.
Приликом потписивања Споразума,
истакнуто је да се сарадња успоставља
у циљу развијања садашњих и будућих
међусобних економских односа и да
се обе коморе на овај начин обавезују
да ће ојачати координацију и сарадњу
између релевантних организација
у области трговине, инвестиција,
пословне
подршке
и
других
економских активности у корист
чланица обе коморе.

На састанку који је уследио
том приликом, разговарало се о
акционом плану, који ће садржати
заједничку организацију догађаја,
сарадњу
на
успостављању
контаката у вези са извозом, увозом,
инвестицијама, а према потреби
узајамно ће размењивати економске
информације и публикације. У
Споразуму је посебно истакнута
сарадња
у
области
развоја
туризма, технолошких иновација,
образовања.
Састанку
су
присуствовали
и
први
секретар
Амбасаде
СловачкеРепублике у Републици
Србији Хелена Зенго, секретар
Удружења индустрије ПКВ мр Зоран
Трповски и секретар Удружења
услуга ПКВ Бранислав Мамић.
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На основу члана 29. става 2. Закона о културним добрима (,,Службени гласник РС” бр. 71/94, 52/2011 – др. Закони и 99/2011 – др. закон), у складу са
Правилником о начину вођења евиденције о непокретностима које уживају претходну заштиту (,,Службени гласник РС” бр.19/95), Завод за заштиту
споменика културе у Панчеву објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

О ЕВИДЕНТИРАЊУ СТАРОГ ЈЕЗГРА ГРАДА ВРШЦА КАО ДОБРА КОЈЕ УЖИВА ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ
Обавештавају се сопственици и корисници
непокретности - катастарских парцела број:
993, 995, 996, 997, 998/1, 998/2, 998/3, 999,
1000, 1001, 1002, 1003, 1004/1, 1004/2, 1005/1,
1005/2, 1006, 1007, 1008/1, 1008/2, 1009, 1010,
1011, 1012, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014, 1015,
1016, 1017, 1018/1, 1018/2, 1019, 1020/1,
1020/2, 1020/3, 1062, 1063, 1064, 1065/1, 1065/2,
1065/3, 1066, 1067/1, 1067/2, 1068/1, 1068/2,
1068/3, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074,
1075, 1076, 1077, 1078, 1102, 1104, 1106, 1108,
1110, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1112, 1113, 1114,
1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121/1, 1122,
1123, 1124, 1126, 1128, 1130, 1134, 1136, 1137,
1142, 1145, 1147, 1154, 1156, 1161, 3908, 3912,
3913, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965,
3966/1, 3966/2, 3967, 3968, 3969, 3999, 4000,
4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006/1, 4006/2,
4007, 4008, 4009, 4010, 4015, 4016, 4018, 4019,
4020, 4021/1, 4021/2, 4021/3, 4022, 4023, 4024,
4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032,
4033, 4034, 4035/1, 4035/2, 4036, 4037, 4038,
4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046,
4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054,
4055, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052,
4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060,
4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068,
4069, 4070, 4071/1, 4071/2, 4072, 4073, 4074,
4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082,
4083, 4084, 4085, 4086, 4087/1, 4087/2, 4087/3,
4087/4, 4087/5, 4087/6, 4087/7, 4088, 4089,
4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095/1, 4095/2,
4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103,
4104, 4105, 4106, 4107/1, 4107/2, 4108, 4109,
4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117,
4118, 4119, 4120, 4121, 4122/1, 4122/2, 4123,
4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131,
4132/1, 4132/2, 4133, 4134, 4139, 4140, 4141,

4142, 4143, 4144, 4145, 4146/1, 4146/2, 4147,
4149, 4150, 4153, 4154, 4155, 4156, 4170, 4171,
4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4197,
4199, 4207, 4209/1, 4209/2, 4220, 4221/2, 4223,
4224, 4225, 4227/1, 4227/2, 4228/1, 4228/2,
4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236,
4237/1, 4237/2, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242,
4243, 4244/1, 4244/2, 4245, 4246, 4247, 4248/1,
4248/2, 4248/3, 4248/4, 4248/5, 4249, 4250,
4251, 4252, 4253/1, 4253/2, 4253/3, 4254, 4255,
4256/1, 4256/2, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261,
4262, 4263, 4264/1, 4264/2, 4265/1, 4265/2,
4265/3, 4265/4, 4265/5, 4265/6, 4265/7, 4265/8,
4265/9, 4265/10, 4265/11, 4265/12, 4266, 4267,
4268, 4269, 4270, 4271/1, 4271/2, 4271/3,
4271/4, 4271/5, 4271/6, 4271/7, 4271/8, 4271/9,
4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279,
4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287,
4288, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297,
4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4307/1,
4308, 4309, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316/1,
4316/3, 4317, 4318/1, 4318/2, 4319, 4320, 4321,
4322/1, 4322/2, 4322/3, 4322/4, 4322/5, 4323,
4324/1, 4235, 4326, 4328, 4329, 4330, 4348,
4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356,
4357, 4358, 4359, 4360, 4361/1, 4361/2, 4362,
4363, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369,
4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4410,
4411/1, 4412, 4413, 4414, 4415/1, 4415/2, 4415/3,
4416/1, 4416/2, 4417, 4418, 4421, 4422, 4479,
4480, 4481/1, 4483, 4484, 4485, 4493, 4495, 4496,
4501, 4503, 4505, 4506, 4511, 4512, 4515, 4516,
4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524,
4525/1, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531/1,
4531/2, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538,
4540, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548,
4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556,
4557, 4558, 4559, 4560, 4561/1, 4562/2, 4563,

4564, 4565, 4566/1, 4566/2, 4567, 4568, 4569,
4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577,
4578, 4579/1, 4579/2, 4580, 4581, 4582, 4583,
4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591,
4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599,
4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607,
4608, 4609, 4610, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669,
4670, 4671, 4674, 4678, 5578/1, 5578/2, 5582,
5590, 5592, 5593, 5595, 5597, 5598, 5599, 5600,
5601, 5602, 5603, 5604, 5605/1, 5605/2, 5607,
5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5617, 5615,
5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623,
5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631,
5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639,
5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647,
5648, 5649/1, 5649/2, 5650, 5651, 5652, 5653,
5654/1, 5654/2, 5655/1, 5655/2, 5656, 5657,
5658/1, 5658/2, 5658/3, 5659/1, 5659/2, 5660/1,
5660/2, 5661, 5662, 5663, 5664/1, 5664/2, 5665,
5666, 5667, 5668/1, 5668/2, 5669, 5670, 5671,
5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679,
5680/1, 5680/2, 5680/3, 5681, 5682, 5683, 5685,
5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711,
5712, 5713/1, 5713/2, 5714, 5715, 5716, 5717,
5718, 5719, 5720, 5722, 5724, 5726, 5727, 5728,
5829, 5830, 5831, 5834, 5835, 5836, 5837, 5839,
5844/1, 5844/2, 5845, 5847/1, 8007, 8009/1,
8009/2, 8010, 8011, 8012/1, 8013/1, 8013/2,
8014, 8491/1, 8491/2, 8492/1, 8492/2, 8492/3,
8493, 8494, 8495, 8496, 8498, 8499, 8500, 8501,
9693, 9790, 9791, 9792, 9796, 9797, 9798, 9799,
9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807/1,
9807/2, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905,
9960/1, 9960/2, 9960/3, 9961/2 и 28247, све К.О.
Вршац, и делова катастарских парцела број:
9773, 9782, 9783, 9784, 9786, 9788, 9789, 9795,
9800, 9882, 9897, 9898, 9899/1 и 9954, све К.О.
Вршац.

као и сопственици и корисници
непокретности – свих објеката на наведеним
катастарским парцелама, као и правна лица
која користе и управљају њима и надлежни
органи локалне самоуправе,
да су дана 27.5.2019. године, у складу са
чланом 29. ставом 1. Закона о културним
добрима, наведене катастарске парцеле и
објекти на њима евидентирани од стране
Завода за заштиту споменика културе у
Панчеву као добро које ужива претходну
заштиту - старо језгро града Вршца.
Обавештавају се сопственици и корисници
наведених катастарских парцела и објеката
на њима, да су у складу са чланом 36. ставом
1. Закона о културним добрима дужни да
чувају, одржавају и употребљавају добра у
складу са њиховом природом и наменом, као
и да прибаве услове за предузимање мера
техничке заштите и радова на добру којима се
могу проузроковати промене изгледа, облика
или намене добра или повредити његова
својства.
Сви заинтересовани сопственици и
корисници наведених непокретности,
као и правна лица која користе и
управљају њима и надлежни органи
локалне самоуправе, могу извршити
увид у документацију у просторијама
Завода за заштиту споменика културе у
Панчеву, на адреси, Жарка Зрењанина
бр. 17, Панчево, сваког радног дана у
периоду од 10:00 до 14:00 часова.
За сва обавештења заинтересовани
се могу обратити Заводу на телефон
013/351-472.

На основу члана 29. става 2. Закона о културним добрима (,,Службени гласник РС” бр. 71/94, 52/2011 – др. Закони и 99/2011 – др. закон), у складу са
Правилником о начину вођења евиденције о непокретностима које уживају претходну заштиту (,,Службени гласник РС” бр.19/95), Завод за заштиту
споменика културе у Панчеву објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗО ЕВИДЕНТИРАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА
КАО ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ
Обавештавају
се
сопственици
и
корисници
непокретности - катастарских парцела
и сопственици и корисници непокретности – свих
објеката на наведеним катастарским парцелама, као и
правна лица која користе и управљају њима и надлежни
органи локалне самоуправе, да су, у складу са чланом
29. ставом 1. Закона о културним добрима, наведене
непокретности - катастарске парцеле и објекти на њима
евидентиране од стране Завода за заштиту споменика
културе у Панчеву као добра које уживају претходну
заштиту:
1.Стари вински подрум „Хелвеција“ у Вршцу
Редни број евиденције: 19/ГО , Датум евидентирања:
27.05.2019.
Адреса: Вршац, Димитрија Туцовића бр. 99
Кат. парцела број: 6950/2 К.О. Вршац
2.Зграда железничке станице у Вршцу
Редни број евиденције: 20/ГО , Датум евидентирања:
27.05.2019.
Адреса: Вршац, Булевар Ослобођења бр. 15
Кат. парцела број: 9709/6 К.О. Вршац
3.Саборна црква Св. Николе са портом и зградама
основне школе „Вук Караџић“
Редни број евиденције: 1/ЦДГО , Датум евидентирања:
27.05.2019.
Адреса: Вршац, Дворска бр. 17-19
Кат. парцеле број: 4061, 4066, 4067 и 4069 К.О. Вршац
4.Стари млин у Стражи
Редни број евиденције: 21/ГО , Датум евидентирања:
27.05.2019.
Адреса: Стража, потес Гају Сатулуј, Вршац
Кат. парцеле број: 3560 и 3557 К.О. Стража
5.Комплекс некадашње касарне у Вршцу
Редни број евиденције: 2/ЦДГО, Датум евидентирања:
27.05.2019.
Адреса: Вршац, Стевана Мокрањца 2а
Кат. парцала брј: 9024 К.О. Вршац
6.Мостови на Месићу
Редни број евиденције: 3/ЦДГО, Датум евидентирања:

27.05.2019.
Адреса: Вршац, улице Краљевића Марка, Радакова,
Патријарха Рајачића, Брегалничка, Синђелићева, Змај
Јовина и трг Николе Пашића
Кат.парцела број: 9693 К.О. Вршац
7.Водица посвећена Огњеној Марији у атару Вршца
Редни број евиденције: 2/ЛЕС, Датум евидентирања:
28.05.2019.
Адреса: Вршац, атар Вршца
Кат.парцела број: 17288 К.О. Вршац
8.Археолошки локалитет „Ватин-Бела Бара“
Редни број евиденције: 1/ЛОК АС, Датум евидентирања:
30.05.2019.
Адреса: Ватин, град Вршац
Кат.парцеле број: 237/26, 237/27, 237/28, 237/29, 237/30,
567/1; 567/2; 567/4; 762/1, 762/2, 762/3, 582/8, 582/9, 586, 587,
589, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 591/6, 591/7, 591/8,
591/9, 591/10, 591/11, 591/12, 591/13, 591/14, 591/15, 591/16,
591/17, 591/18, 591/19, 591/20, 591/21, 592, 593/1, 593/2, 594,
732/1,732/2, 734/1, 734/2, 763, 764, 765 и 788, све К.О. Ватин
9.Археолошки локалитет Црвенка -Ат
Редни број евиденције: 2/ЛОК АС, Датум евидентирања:
30.05.2019.
Адреса: Вршац, град Вршац
Кат.парцеле број: 14537,14538, 14539,14540, 14541,14542,
14543, 14544, 14545, 14546, 14547, 14548, 14549, 14550,
14551, 14552, 14553, 14554, 14555, 14556, 14557, 14558,
14559, 14560, 14561, 14562, 14563, 14564, 14565, 14566,
14567, 14568, 14569, 14570, 14571, 14572, 14573, 14574,
14575, 14576, 14577, 14578, 14579, 14580, 14581, 14582,
14583, 14584, 14585, 14586, 14587, 14588, 14589, 14590,
14591, 14592, 14268, 14269, 14270, 14271, 14272, 14273,
14274, 14275, 14276, 14277, 14278, 14279, 14280, 14281,
14282, 14283, 14284, 14285, 14286, 14287, 14288, 14289,
14290, 14291, 14292, 14293, 14294, 14295, 14296, 14297,
14298, 14299, 14300, 14301, 14302, 14303, 14304, 14305,
14306, 14307, 14308, 14309, 14310, 14311, 14312, 14313,
14314, 14315, 14316, 14317, 14318, 14319, 14320, 14321,
14322, 14323, 14324, 14325, 14326, 14327, 14328, 14329,

14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337,
14338, 14339, 14342, 14343, 14344, 14345, 14346, 14347,
14348; 14349, 14350, 14351, 14352, 14353, 14354, 14355,
14356, 14357, 14358, 14359, 14360, 14361, 14362; 27573,
27551, 27254 и 27224, све К.О. Вршац
10.Археолошки локалитет Кремењак - Потпорањ
Редни број евиденције: 3/ЛОК АС, Датум евидентирања:
30.05.2019.
Адреса: Потпорањ, град Вршац
Кат. парцеле број: 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,6
6,67,68,69,70;129,130,131,132,133,
134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,
148,149,150,151,152,153,154,155,156,
157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,
171 172, 173, 174, 175,176,177,178,179,
180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,19
3,194,195,196,197,198,199; 218, 219, 220, 221,222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234; 239/12, 239/13,
239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 239/26,
239/27, 239/28, 239/29, 239/30, 239/31, 239/32, 239/33, 239/34,
239/35, 239/36, 239/49, 239/50, 239/51, 239/52 и 239/53, све
К.О. Потпорањ
Обавештавају се сопственици и корисници наведених
катастарских парцела и објеката на њима, да су у складу са
чланом 36. ставом 1. Закона о културним добрима дужни
да чувају, одржавају и употребљавају добра у складу са
њиховом природом и наменом, као и да прибаве услове
за предузимање мера техничке заштите и радова на добру
којима се могу проузроковати промене изгледа, облика или
намене добра или повредити његова својства.
Сви заинтересовани сопственици и корисници
наведених непокретности, као и правна лица која користе
и управљају њима и надлежни органи локалне самоуправе,
могу извршити увид у документацију у просторијама Завода
за заштиту споменика културе у Панчеву, на адреси, Жарка
Зрењанина бр. 17, Панчево, сваког радног дана у периоду
од 10:00 до 14:00 часова.
За сва обавештења заинтересовани се могу обратити
Заводу на телефон 013/351-472.
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ТАЧКА СУСРЕТАЊА ПРИРЕДИЛА КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ СА РАДОМИРОМ ПУТНИКОМ

ГЛУМАЧКА УМЕТНОСТ ЈЕ САДА ИЛИ НИКАД

Удружење Тачка сусретања приредило је у
четвртак, 6. јуна, књижевни сусрет са једним од
најзначајнијих баштиника српске позоришне
и драмске уметности Радомиром Путником и
промоцију најновије књиге „Антологија савремене
српске комедије“. Антологија садржи петнаест
драмских текстова насталих у периоду од 1945. до
данашњих дана; започиње комедијом „Развојни
пут Боре Шнајдера“ Александра Саше Петровића,
а завршава се остварењем Небојше Ромчевића
„Живот у Гробљанској улици“. Модератор вечери
била је др Јелена Перић, театролог, одломке је
читала Ана Вуков ученица Хемијско-медицинске
школе. Радомир Пунтик је у току вечери, између
осталог, рекао:
„Када говоримо о позоришту увек морамо имати
на уму две ствари: прва је да је позориште уметност
сада и овде, она се не може правити за неко будуће
време, она је сада и никада, глумачка уметност је сада
или никад, редитељска уметност само сада постоји.
Онда се, наравно, после сели у историју. Позориште је
релативно ефемерна уметност; улоге, рецимо, Љубе
Тадића и Мише Јанкетића из представе„Прљаве руке“,
ја памтим и оне су за мене живе. И оне ће бити живе
док сам ја жив. Другим речима, улоге и остварења
стоје сложене у сећању човека.“

Приређивач се, припремајући ову антологију,
још једном уверио да је позоришна уметност
увек у дубоком и нераскидивом садејству са
временом у коме делује. Прецизније говорећи,
сваки комедиографски текст мора се посматрати
као слика друштвених, политичких, економских,

културних и свих других околности које су
омогућиле његов настанак.
Радомир З. Путник је српски писац, драматург,
театролог, позоришни и књижевни критичар,
рођен у Оџацима 9. јула 1946. године. Био је
уредник уметничког програма Телевизије Београд,
директор драме Народног позоришта у Београду,
позоришни критичар листа „Политика“, главни
уредник часописа„Сцена“ и професор драматургије
у Филмској школи Дунав филма у Београду. Основну
школу и гимназију је завршио у Вршцу. Дипломирао
је драматургију на Академији за позориште, филм,
радио и телевизију у Београду 1972. године. Од
1972. до 1976. године је био уредник позоришне и
филмске рубрике у листу „Књижевна реч“. Објавио
је више књига поезије, прозе, театролошких и
драматуршких огледа; написао је петнаестак драма
приказиваних у професионалним позориштима
и на телевизији, направио је више драматизација
и адаптација књижевних дела за позориште
и телевизију, као и телевизијску серију „Крај
династије Обреновић“. Написао је око 1.500
критика позоришних представа и књижевних
критика за Трећи програм Радио Београда. Живи и
ради у Земуну.
М. В. К.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ЗАВРШЕНА ШКОЛА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

ПОДЕЉЕНЕ ДИПЛОМЕ ПОЛАЗНИЦИМА

Ових дана завршена је осма по реду Мала школа
немачког језика, у организацији Градске библиотеке, а
у сарадњи са вршачким основним школама. У одељењу
за немачку књигу вршачке Куће књига организована
је додела диплома малим полазницима, уз пригодан
програм.
Полазници Мале школе немачког језика су ученици
четвртих разреда овдашњих основних школа.
У септембру ћемо наставити са учењем
основа немачког језика за нову групу четвртака, не би
ли им касније, у петом разреду када добију неколико
нових предмета, учење овог језика било олакшано,
каже предавач Тамаш Фодор. Такође, ученици који

су претходних година похађали ове часове могу као
и до сада да дођу по савет или помоћ, уколико имају
потешкоћа у савлађивању школског градива.
Мали полазници веома су заинтересовани за Малу
школу немачког језика која се одржава у Градској
библиотеци. Кажу да им је знање, стечено у раду са
предавачем Тамашом Фодором, од великог значаја.
Фодор је спреман да помогне и разјасни све нејасноће
на које ученици наиђу касније учећи немачки у својим
основним школама. Овај је пројекат плод добре сарадње
Градске библиотеке и образовних установа на територији
Града Вршца.
Ј.Е.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (32)

ЖИРИ НАГРАДЕ “ВАСКО ПОПА” САЧИНИО УЖИ ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА НАЈБОЉЕ ОСТВАРЕЊЕ У 2018.

ТРИПТИХОН ВЕЧНОСТИ ШЕСТ КЊИГА У ТРЦИ ЗА
“ВАСКОВУ” НАГРАДУ

Паја је генетски програмиран вишеструко,
био је веома успешан уметник, али остварио је
и много више, што се данас више не остварује.
Живо и идеалистички, као само неколико
великана оног времена, поделио је своје
таленте, способности огромном броју људи
који на животној и историској лутрији нису
имали скоро никакве шансе да им живот крене
узлазном линијом. Уметничко дело не заостаје
само на визији лепог и складног, оно ради много
више, давно пре рачунара хакује, програмира
и побољшава интелектуалне функције без
насиља.
Данас оваква прича делује недостижно
и наивно. Управо бројимо последње године
људске доминације светом који познајемо и док
људски ментални капацитети остају мање више
исти, као лавина, геометријском прогресијом,
сваке једне и по године, дигитални ум се дуплира.
И негде за седам година имитираће потенцијале
и способности просечног човека, а за следећих
седам година електронски ум постаће усамљен
у гомили биолошких пузаваца.
Ми се упињемо да престигнемо сопствену
прошлост, а други да узјашу сопствену будућност.
За десетак година људски рад биће
ексклузива, нека врста декорације и престижа
оних који могу да бирају између услуга човека
и робота.

Причаћемо о једнакости, братству,
слободи, сновима из времена људи, сновима
забележених на јави Триптихона...
Триптихона као пасторалне приче из
времена људске неопходности, оне полуге
која покреће свет, ствара вредност и профит
за постојеће, а на Триптихону невидљиве
капиталисте.
Вишак вредности лагано ће ићи у историју.
Људски рад све мање оплођује капитал,
имовину капиталиста, а рад робота не
подразумева и потрошњу робота на којој се
закида, а то бива неки профит. Ово ће постати
највећа цивилизацијска претња, клопка коју смо
својим умом исковали. Већина вођена шансом
да ради и живи а нека мањина са похлепом
без преседана у историји. Та тачка судара
велике цивилизацијске петље, зарађивања да
би се живело и давање послова због профита
приближава се бесмислици и нули.
Нема тог уметника, нема те визије, велике
приче, хуманости за одбацивања људског вишка
или одустајања од имовине као инструмента
убирања профита и контроле људи.
Свет се већ бацака као огромна риба
извучена из сигурности великог океана,
стављена у мајушни акваријум.
Т. Сухецки

Жири награде Васко Попа, у саставу
Јован Зивлак, председник, Радомир
Андрић, Славомир Гвозденович,
Душко Новаковић и Владимир Гвозден
сачинили су ужи избор од 6 песничких
књига из песничког опуса на српском
језику, остварен у 2018. години . У
конкуренцији за избор добитника
су следедећи песници : Дејан
Алексић: Радно време раја,Културни
центар, Тања Ступар Трифуновић:
Размножавање домаћих животиња,
Бајбок, Бранислав Вељковић: Дневник
дневног дисања,Филип Вишњић,
Марија Шимоковић: Позајмљена
светлост,Чигоја, Веселин Мишнић:
Зашто се нисам руковао са мајмуном
од бронзе, Графопринт,
Радивој
Шајтинац: Непознавање природе,
Завод за културу Војводине.

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

Своју одлуку о избору песника,
који је завредео награду са именом
славног песника Васка Попе, жири ће
саопшттити 18. јуна, 2019. године, на
свечаности у Београду, у Француској
7. у 12. сати.
Дародавци
новчаног
износа
награде су компанија Сензал капитал
из Београда и град Вршац.
Награду су основали
1995.
године, уз подршку Миодрага
Бабића и Фондације Хемофарм,
Агенција Ђорђевић, која баштини
песничку заоставштину Васка Попе и
својевремено удружење Вршац лепа
варош
Свечаност
уручења
награде,
овогодишњем
добитнику,
биће
приређена у Вршцу, 29. јуна, на дан
песниковог рођења, тачно у подне.

VIN

PING

12 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 14. јун 2019.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 14. јун 2019.

Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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24. мај 2019. Зрењанин

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

MAGYAR TÜKÖR

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

CIVIL KEREKASZTAL A PETŐFIBEN

VII. VAJDASÁGI VÁGTA ZOBNATICA

Deli Andor Nagybecskereken
A
Mindannyian szavazzunk elnevezésű európa parlamenti választási
kampány keretében Nagybecskereken civil kerekasztalt rendeztek, melynek vendége Deli
Andor a FIDESZ-KDNP európai parlamenti képviselője és
jelenlegi jelöltje volt.
Deli Andor mellett az est
vendégei voltak még ifj. Juhász Bálint a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője, Odri Norbert a VMSZ tanácsának tagja,
valamint Sztojkó József a VMSZ
nagybecskereki városi szervezetének elnöke.

„

Minden szavazat
számít, mivel mi
itta a vajdaságban
szavazatainkkal
hozzájárulhatunk,
hogy a FIDESZ-KDNP
egy képviselővel
többet tudjon
Brüsszelbe küldeni

»Deli Andor

Az egybegyűlteket Puskás
János a VMSZ nagybecskereki
helyi szervezetének elnöke üdvözölte.
Ifj. Juhász Bálint felszólalásában rámutatott, hogy a választásoknak igen nagy tétje
van, mivel a vajdasági magyaroknak hozzá kell járulniuk, ahhoz hogy minél erősebb képviselete legyen a nemzeti ügynek
Brüsszelben. Tekintettel, hogy
Magyarország támogatásaink
köszönve jelenleg itt a Vajdaságban jobb magyarnak lenni,
mint nem magyarnak.
Deli Andor az Európai Parlamentben eltöltött öt év tapasztalatairól számolt be, és
rámutatott, hogy ennek a választásnak történelmi jelentősége van, tekintettel, hogy a vajdasági magyarság elsőízben vehet részt európa parlamenti választásokon. Minden szavazat
számít, mivel mi itta a vajdaságban szavazatainkkal hozzájárulhatunk, hogy a FIDESZ-KDNP egy képviselővel többet tudjon Brüsszelbe küldeni.
Deli Andor a FIDESZ-KDNP
listán a 11. helyen áll ami az előrejelzésekből ítélve biztos befutó helynek számít.

NAGYBECSKEREKI PÜSPÖKSÉGI CARITAS ÉS A MAGYAR KATOLIKUS KARITÁSZ MUNKATÁRSAINAK TALÁLKOZÓJA

Határokon átívelő kapcsolat felújításáról döntöttek
N
agybecskereki Püspökségi Caritas és a Magyar Katolikus Karitász munkatársai –
nyolc egyházmegyei Karitász
igazgató – találkoztak május 16án Nagybecskereken. A magyarországi vendégeket Dr. Német
László SVD püspök és Halmai
Tibor, a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója fogadta. A Magyar Katolikus Kari-

tász igazgatója, Écsy Gábor atya,
helyettese, Zagyva Richárd és a
nyolc egyházmegyei karitász vezető többnapos körútjuk során a
délvidéki Caritas és egyházi intézményeket kapcsolatteremtés céljából keresték fel. Meghívták a Nagybecskereki Püspökségi Caritas két képviselőjét
egy négynapos nyári képzésre,
amelyen Kárpát-medencei ka-

ritász munkatársak és önkéntesek vesznek részt.
A nagybecskereki megyéspüspök felvázolta egyházmegyéje helyzetét, kitért a papok
és hívek kihívásaira és örömeire, a szociális és karitatív szervezetek és intézmények helyzetére, beszélt az egyházmegyei
zsinatról és megválaszolta a felmerülő kérdéseket.

Halmai Tibor ismertette a
Nagybecskereki Püspökségi
Caritas munkáját és tevékenységét, valamint az egyházmegye
területén folyó szakszolgálatok
és önkéntesek munkáját.
Ezzel a látogatással hivatalosan is újraindítják a két szervezet között az együttműködést.
HALMAI TIBOR

» A nagybecskereki találkozó
A NAGYBECSKEREKI SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA BEÍRATKOZÁSI KAMPÁNYA

Minden napra egy videó
J
avában tart az elsősök beiratkozása. A nagybecskere
nagybecskereki Sonja Marinković Általá
Általá-nos Iskola egy videó sorozattal szólítja meg a jö-vendőbeli elsősöket és
szüleiket, hogy miért
válasszák az ő iskolájukat.
Az iskola közösségi oldalára mindennap
egy pár másodperces
kisfim kerül feltöltésre, ahol az iskola jelenlegi diákjai beszámolnak
arról, hogy miért szeretik
iskolájukat, és miért ajánlják
társaiknak ezt az iskolát.

A tanulókon
kívül az iskolá
iskoláról megszólalnak
a jelenlegi tanulók
szülei, egykori tanu
tanulók, valamint az isko
iskola munkatársai is.
A videó-sorozat
a Mitől jó a Sonja címet viseli.
Az első kisfilmet 2019. 03. 01én töltötték fel
és a tervek szerint
az iskolaév végéig napi
rendszerességgel újabb és
újabb videók kerülnek be
bemutatásra.

„

A videósorozat a
Mitől jó a
Sonja címet
viseli

»A muzslyai csapat

Másodízben rendeztek
főzőversenyt is
A

z elmúlt szombaton rendezték meg a VII. Vajdasági
Vágta elnevezésű rendezvényt, amely a Nemzeti Vágta előfutama. Az idén a vágtával egyidejűleg második alkalommal főzőversenyt is rendeztek, ezzel a rendezvény még
színesebbé vált. Az idén a szakácsoknak Bakonyai betyárlevest kellett készíteni, amelyet ropogós cipóban tálaltak.
A szervezők ez alkalommal is gazdag programmal várták a több ezer látogatót. Az ünnepséget Pásztor István, a
VMSZ elnöke és a Vajdasági Vágta fővédnöke nyitotta meg.
A megnyitót követően került sor a negyvenhét bogrács alá
gyújtására. Többek között a szentmihályi, nagybecskereki és muzslyai VMSZ helyi szervezetek szakácsai is képviseltették szervezetüket, szorgoskodtak a bográcsok körül.
A Bakonyai betyárleves ropogós cipóban való feltálalásáért a vándorserleget a zentaiak vihették magukkal, az
első helyezést pedig a belgrádi VMSZ csapata vihette el.
A Bega-parti szakácsok is az egynapos zobnaticai kirándulásról elégedetten térhettek haza a késő esti órákban.
KÉP ÉS SZÖVEG – PRECZ ISTVÁN

NEPOMUKI SZENT JÁNOS ÜNNEPE

Az emberség
mértéke Jézus
N
epomuki Szent János
nem csak vértanú, hanem ember és szent is volt
– hangsúlyozta homíliájában Beer Gergely baranyavári plébános a nagybecskereki székesegyház búcsúján,
május 16-án.
Az ünnepi szentmisét Dr. Német László SVD
nagybecskereki megyéspüspök mutatta be a székesegyházi plébánossal,
mons. Gyuris László atyával, mons. Tietze Jenő apostoli protonotáriussal, valamint Masa Tamás, Tapolcsányi Emánuel, Halmai
János és Jelen Janez atyákkal. A horvátországi vendég plébános és a szentmise szónoka a főpásztor régi
barátja, aki 450 fős plébániaközössége, a Szent Kereszt

Felmagasztalása plébánia
kórusával érkezett a búcsúra. Nagybecskereken ez
volt az első alkalom, hogy
a búcsúi szentmisét horvát nyelven celebrálták és a
zenei szolgálatot is ezen a
nyelven végezték, az egyre
gyarapodó szláv anyanyelvű hívek örömére.
A szónok homíliájában
Tompa Mihály Diogenész
lámpájával című verséből
vette a vezérgondolatot.
Arról elmélkedett, mi az,
ami emberré teszi az embert. Az emberség mértéke
Jézus. Tekintsünk magunkra, s vizsgáljuk meg, menynyire vagyunk közel Jézushoz – zárta homíliáját Beer
Gergely aty
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI

»Az ünnepi szentmise a székesegyházban
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Оглашавам неважеће сведочанство ОШ „Паја
Јовановић на име Драгутин (Жика) Јованов,
издато 27.06.2011. деловодни број 447/8 и
неважеће Уверење о обављеном завшном испиту
у основном образовању и васпитању, Ош Паја
Јовановић“, Вршацц, на име Јованов Драгутин,
рођен 13.7.1996. у Вршцу, деловодни број 448/8
од 27.06.2011.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Мењам гарсоњеру на Војничком тргу за
викендицу на брегу (ближе граду). Тел. 061/29411-61.
Продајем кућу на селу 30 км од Вршца, са
купатилом, у добром стању. Тел. 061/609-79-17.
Плацеви за продају од 600 m² до 3000 m², на
више локација. Тел. 064/197-90-69.
Продајем нову недовршену спратну кућу на
Гудуричком путу ( могућа замена за стан) Тел. 013/
806-815 и 065-647-36-55.
Продајем два ланца земље потез Јарак, поред
пруге. Тел 064-124-75-57.
Продајем плац на брегу, Горанска улица
1000 m², комплет инфраструктура са предивним
погледом на град, правилног облика. Тел. 060/32560-70.
На продају кућа у Николинцима. Тел. 060/65523-01
На продају двособан стан, одлична локација,
Светосавски трг, улаз 6б стан бр 12 са погледом на
улаз у позориште. Тел. 063/74- 04-088.
На продају приземна кућа на брегу, Јанка
Халабуре 33. Тел. 063/379-720.
Продајем двособан стан 59 m², 2. спрат. Уз стан
иду кухињски елементи, плакар и клима. Одмах
усељив. Трг Андрије Лукића, поглед на улицу. Тел.
062/80-10-585.
На продају кућа улица Сремска бр 5, између
„ДИС-а“ и Хемијске школе. Тел. 063/88-60-704.
Продајем кућу или замена за стан. Тел.
064/168-58-94.
Продајем гарсоњеру 35 m² у Хемограду. Тел.
063/805-57-85.
Продајем стан 45 м² у Вршцу, угао Стеријине и
Анђе Ранковић, може замена. Цена по договору.
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-

Број

1225

54-51.
Изграђено
грађевинско
земљиште,
Виноградарски пут 6, 15 ари 48 м² (3. зона). Тел.
063/89-09-960.
Изграђено грађевинско земљиште Гаврила
Принципа 121, 8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног
стамбеног простора 400 м². Тел. 063/89-09-960.
Купујем гарсоњеру или мањи једнособан стан.
Тел. 061/72-393-52.
Продајем једнособни стан 44м² код Катедрале,
реновирано купатило, застакљена тераса, одмах
усељив. Тел. 064/320-84-14
На продају спратна кућа, ул. Светозара
Милетића, близу центра. Тел. 060/72-18-959.
Продајем стан у ул. Војводе Книћанина 70 од
72 м². Тел. 064/258-26-96.
Продајем кућу у ул. Црног Јована 1а, на плацу
од 180 м².Тел. 063/826-84-12.
Продајем пола куће, бојлер на струју нов 80
литара, идропак за воду исправан „Север“, апарат
за варење„Кончар“, кућа или стан за одржавање и
чување. Тел. 064/168-58-94.
Повољно продајем гарсоњеру у Новом Саду –
Детелинара, 26 м², 1. спрат. Тел. 063/819-24-55.
Приземна кућа комплетно намештена, велико
двориште, башта на плацу величине 6 ари, одмах
усељива, Лазе Нанчића 54, Вршац. Тел. 064/65854-99.
Продајем кућу са две стамбене целине,
великом терасом, клима, паркет, парно грејање,
башта гаража. Тел. 064/91-74-777.
Мењам двособан комфоран стан у центру,
Стеријина улица, са централним грејањем,
кабловска, лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701 и
064/18-30-312.
Продајем гарсоњеру у центру Вршца. Тел.
060/167-15-19.
Мењам два стана у строгом центру Вршца за
један стан у Београду. Све комбинације долазе у
обзир. Тел. 065/83-192-55.
Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе Цвете бр. 5,
кућа је двоспратна, горњи спрат сређен, доњи
делимично, кућа је квадратуре по етажи 80 м². Тел.
062/144-00-65 и 065/836-02-55.
Мењам двособан стан 59 м² за кућу, у ул.
Стеријиној, централно грејање, лифт, подрум, две
терасе(једна ограђена). Договор. Тел. 830-701 и
064/18-30-312.
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. 064/2355-436.
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.
На продају кућа у Вардарској улици бр 17
и кућа на Гудуричком путу. Хитно са великим
плацем. Тел. 064/23-55-436.
За продају стан од 45 м² преко пута поште нова
радња. Тел. 836-096 и 060/385-65-94
На продају двособан стан на Светосавском
тргу 6/б, стан 12, 3. спрат, са погледом на улаз у
позориште. Тел. 064/385-29-47.
Продајем кућу на веома лепом месту код Виле
брег, постоји могућност да се мења за приземну
кућу. Тел. 064/375-94-59.
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО
20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ СЕ ИСКЉУЧИВО
НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
Издајем пословни простор у ул. 2.октобра у
Вршцу, погодно за магацин. Тел. 064/125-53-76
Издајем локал 35 m², Омладински трг, иза
Педагошке академије, повољно, згодно за
фризере и занатлије. Тел. 064/1704-999.
Дворишни једнособан стан за издавањеможе
самица или брачни пар. Све је посебно без газде.
Тел. 061/723-93-59 или 013/807- 337.
Издајем једнособан намештен стан, све је
посебно, за брачни пар или самицу. Тел. 060/5805192 или 805-192.
Стан за ученике или студенте. Тел. 063/72-56205 и 064/42-68-229.
Издајем стан у кући, засебан улаз, засебан
струјомер, почетак Борачке улице озбиљном
брачном пару. Тел. 064/038-37-57.
Издајем намештену собу у центру града,
погодну за ученицу- студенткињу, са централним
грејањем. Тел. 013/834-065 и 064/296-0285
Издајем стан у Хемограду, 50 m², комплетно
намештен, слободан од 10. августа. Цена 100 евра
плус трошкови. Тел. 064/823-93-13.
Издајем једнособан стан у Београду на
Зеленом венцу,, угао Гаврила Принципа и
Краљевића Марка, трећи спрат, лифт и нова
клима. Погодан за студенте. Тел. 064/51-52-245.
Издајем стан за ученике у кући, засебан улаз.
Тел. 013/401-210 и 060/74-012-10.
Издајем повољно локал 36 m 2 , иза Педагошке
академије, погодан за занатлије, продавницу или
намени по жељи закупца. Тел. 064/170-49-999.
Издајем двособни стан у Београду, у близини
болнице „Драгиша Мишовић“, од 1. октобра. Тел.
062/403-127.
Издајем
једнособан
намештен
стан
студенткињама, самцима и самицама. Тел. 834975.
Продајем викендицу, кућа набрегу. Тел.
060/380-51-10.
Канцеларија за издавање центар, приземље,
има паркинг место. Тел. 064/197-90-69.
Радионица за издавање, аутомеханичар –
електричар итд. Добра локација са паркингом.
Тел. 064/197-90-69.
Издајем намештен стан двособан, слободан, у
Вршцу, Абрашевићева 24, стан 5. Тел. 013/836-024
и 060/0836-024.
Издајем намештену собу са употребом кухиње
и купатила, за студенткињу или запослену девојку.
Тел. 062/420665
Издаје се стан у пешачкој зони на Тргу Св.
Теодора у Вршцу. Тел. 065/21-09-967.
Издајем приземну комплетно сређену кућу
(двособан стан) са економским двориштем и
баштом у близини Хемограда. Тел.063/72-63-877.
Издаје се дворишна гарсоњера, комуналије
одвојене, намештена, интернет, кабловска, центар
код пиваре. Тел. 013/838-733 и 063/18-25-995.
Полунамештен двособан стан у ул. Хероја
Пинкија, комплетно реновиран. Погодан за две
ученице, студенте или брачни пар.Може и ко има
део ствари. Тел. 063/810-32-28.
Издајем намештену гарсоњеру у центру
Вршца, комплетно опремљена. Обавезан депозит.
Тел. 064/25-999-60.
Издајем празан двособан стан, стара зелена
пијаца 11/а први спрат. Тел. 061/17-46-091.
Двособан намештен стан за издавање у центру
града све је посебно без газде. Тел. 061/72-39-359
или 064/036-74-25.
Издајем стан у Првомајској, 45 м²,
комплетна кухиња, клима, интернет, кабловска,
хидромасажна када, веш машина. Цена 120 €
месечно. Тел. 063/322-320.
Издајем два стана од 36м² један од 42 м², сви
станови имају одвојену спаваћу собу, намештај,
кухиња и купатило. Ново. Београд Коњарник, 20
минута од центра, близу станица, једна линија. Тел
063/853-71-34.
Издајем локал површине око 30 м², који се
налази у Вршцу г. Принципа 45. Тел. 064/144-34-06.
Новоизграђена кућа са баштом, може
намештена и ненамештена на дужи временски
период у Потпорњу. Тел. 063/88-29-782.
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
Продајем абрихтер са дрихтом погодан за
пчеларе, мотокултиватор ИМТ 57 са фрезом и
резервним точковима, круњач са прекрупаром,
моторну пумпу за воду 15м дубине, пећ на чврсто
гориво. Очувано. Тел. 065/88-066-52.
Продајем санке изузетан квалитет, велика

носивост, демонтажни наслон за најмлађе,
црвене, плаве, зелене. Тел. 065/529-36-02.
На продају та пећ 2,5 кw „Елинд“, двосед,
шиваћу машину „Багат“ ножни погон са
витреином, троделни кухињски висећи део,
трпезаријски сто и 6 столица. Тел. 063/87-89-067
и 832-826.
Средњовачном мушкарцу потребна женска
помоћ у кући. Плата по договору. Тел. 065/65-52350.
На продају две трубе КИНГ (Чехословачке) Тел.
062/80-10-585.
На продају ловачка пушка боксерица кал. 12,
тоз-34 као нова. Цена 100 €, могућ договор. Тел.
064/305-75-53.
Продајем ТА пећ 3,5 kw“Магнохром“ ,
комбиновани шпорет „Кончар“ и фрижидер
Горење мањи. Тел. 063/83-47-047.
Продајем бенџамине висине 2,5 метра. Тел.
013/806-460 и 061/188-40-71.
Продајем котао на чврсто гориво снаге 24 kw.
Цена је 15.000 динара. Тел. 064/129-73-23.
Продајем два тучана казана, један бакарни,
фуруну и корито за клање свиња. Тел. 062/80-10585.
Продајем њиву на белоцркванском путу од 79
ари поред ЗЗ Думбрава и мотокултиватор ИМТ
506 са прикључцима. Тел. 060/80- 60-105.
Нов, некоришћен акумулатор 45 kw, пећ на
плин коришћена 1 сезону, 3м³ храстовог дрва
исечен , исцепан од 2017. г. наслаган у шупи. Тел.
061/21-88-086.
Продајем кућице за псе, мачке и птице,
штендери за цвеће раних врста, жардињере,
полице за цвеће, метална мрежица за кош. Тел.
064/280-57-20.
Поштена и вредна жена помагала би и бринула
о старијој женској особи у кући или стану. Тел.
064/28-10-216.
На продају плинске пећи и бојлери исправни.
Тел. 013/861-419 и 064/389-27-38.
Продајем шпорет струја-плин, вертикални
замрзивач, хаварисана З-128, кирби усисивач,
храстове греде нове 14х16х400 цм. Тел.064/23-55426.

Хотелу “Србија”,
у Вршцу,
потребан кувар
са искуством и
помоћни кувари.
Контактирајте
нас на имејл:
kuhinja@hotelsrbija.rs
или телефон:
066 / 8076220,
особа за контакт:
Дејан.
Продајем 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 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
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ
ОГЛАСИМАЛИ ОГЛАСИ
БЕСПЛАТНИ
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.
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•2,55•2,5, двофазне утичнице, трофазне утичнице и
прекидачи. Тел. 064/46-95-175 и 833-524.
Повољно продајем регал, тросед, две фотеље
и сто. Све је очувано. Тел. 063/81-11-948.
Математика, крајње је време за припреме
факултет средња школа ако желиш да успеш
сигурно. Тел. 013/28-39-461.
Продајем 1 брзинац, 2 пони бицикла, 5,5
ланаца земље „Јарак“, 4 стола за кафић (метални),
разну одећу. Тел. 013-832-536.
Повољно продајем шпорет на дрва
„смедеревац“ деветку, коришћен само годину
дана. Тел. 062- 151-03-40.
Култиватор ИМТ 507, мало коришћен, пумпу за
воду вуче са 15 м дубине, круњач за кукуруз са два
улаза и додатком за силажу. Тел. 065/88-06-652.
Продајем комерцијални пчелињак од 50 дб
кошница са свом опремом. Тел. 061/31-75-360.
Продајем мотор – скутер KIWEI, плински решо,
електрични шпорет, уљани радијатор, шиваћу
машину, ловачку пушку, пиштољ 7,62 мм. Тел.
064/186-52-44.
На продају тв пријемник, француски лежај,
двосед, тросед, фотеља, плинска пећ, плинска
зидна грејалица, електрични радијатор, тепих,
бојлер“Тики“, тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел.
069/869-63-71.
Вршим поправку плинских бојлера, решоа,
шпорета и плинских пећи. Врло повољно и
квалитетно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419.
Котао за централно грејање на гас 24 kw.
Продајем повољно, исправне. Тел. 063/482-418 и
013/861-419.
Продајем „Горење „ комбиновани фрижидер
(дим. 60х60х170 цм) и тапацирану клупу –
помоћни лежај. Тел. 064/304-91-45.
Продајем комплет за доручак и ручавање за
12 особа (24 + 38 делова) као и посребрени есцајг
за 12 особа. Тел. 064/304-91-45.
На продају буишилица„Томос“ за бушење рупа
у воћњаку и за лозу. Тел. 064/320-84-14.
Продајем чаробну пећ на дрва и електричну
пећ од 3,5 kw. Тел. 060/380-51-10
Продајем два фикуса, две шефлере и два
Адама. Тел. 068/522-13-29.
Продајем „Тонет“ столица 6 ком. у добром
стању. Тел. 060/ 843-50-97.
На продају та пећ 6 kw, електрично
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“ (кабинет),
компјутерски сто, кожну компјутерску фотељу и
микроталасна. Тел. 060/425-02-00.
Продајем књиге разних издавча 100 комада
цена 100 динара комад. Тел. 061/133-89-46.

Продајем моторну черупаљку за пилиће,
шурилицу, левкове за клање, и појилицу за воду
велику. Тел. 013/833-494.
Озбиљна жена бринула би за децу или старије
особе. Могуић сваки договор. Тел. 060/33-33-470.
Кошење и одржавање травнатих површина
тримером, као и крчење терена и плацева
обраслих дрвенастим растињем и високом
травом са тримером или мотокултиватором. Тел.
064/19-55-269.
Продајем камп приколицу Адриа, исправну,
комплетно опремљену, регистровану до
новембра 2019. Тел. 064/ 010-89-21.
Продајем две тепих стазе, израда „Антре“, са
мотивима „Вршца“, гроздови и натпис „Вршац“,
дужина 3 метра и ширине 1,20 метра. Цена по
договору, у Вршцу, Стевана Немање 6, стан 23 или
телефон 2837-179.
Продајем електровиљушкар носивости 1,6 т.
Тел. 064/129-73-23.
Продајем дугу крзнену бунду, мало ношена,
очувана са великом крагном, браон боја бр. 44,
цена 8.000. Тел. 064/280-58-62 и 013/837-631.
Продаје се стега за металне цеви за скеле, за
грађевинаре, цена 250 дин. комад. Тел. 013/837631 и 024-280-58-62.
На продају ел. бојлер, тв полица, тв пријемник,
тросед, двосед, фотеља, плинска пећ „Алфа“,
плинска зидна грејалица, електрични радијатор,
„Тики“ бојлер. Тел. 069/86-96-371.
Продајем сингер машину, 2 очувана кауча. Тел.
063/876-85-75.
родајем тепих вунени 2,5х1,5 тепих 2х1,5,
тепих стазту 2,5х0,8, тегле, пећ на дрва, телефон
фиксни. Тел. 069/86-96-371.
Продајем плаву колпасан гарнитуру за
купатило, када, лавабо, огледало, ормарићи
висећи. Повољно. Тел. 060/84-35-003.
Продајем кавез за коке носиље 10 ком. Тел.
065/25-79-100.
Продајем пушку ИЖ МП 155 нову (400 €), само
уз дозволу, кожну угаону гарнитуру, микроталасна
супер стање. Тел. 064/385-83-14.
Купујем старе часописе „Булевар“ од 1990 до
2002. године. Тел. 065/88-38-634.
Продајем масажер за 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. 837631 и 064/280-58-62.
Продајем мотокултиватор Хонда 6,5 кс, са
точковима и новом фрезом. Генерално сређен.
Тел. 060/033-07-46.
Продајем сервис за ручавање, порцелански за
6 особа, очуван дечији креветац са душеком„беби
макс“ за дете до 6 година, већи дечји пони бицикл,
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806-527.
Продајем патике Адидас, нове бр 42, више
пари ципела нових кожних бр 42, електрични
роштиљ нов, мини решо нов , електрични са две
рингле. Тел. 064/390-62-76.
На продају каљава пећ на струју, 50 €. Тел.
013/832-438 и 063/890-99-31.
Продајем тример Villager BC 750 CS, бицикл
Capriolo Metropolis, телевизор Sony 70 цм. ТЕЛ.
064/526-49-80.
На продају кухиња, мањи фрижидер и та пећ
3,5 kw, очувано, цена је по договору. Тел. 065/3355-343.
На продају земља, (4 ланца) два хектара, у
комаду. Преко од белог моста, код крста. Тел.
061/173-86-28 и 2830-795.
На продају мешаона за сточну храну,
черупаљка, бојлер за шурење пилића. Тел. 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. 064/288-0347.
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 ТТ 7,62 и ЦЗ 99, нов, 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, комбинирка
Миостандард. Тел. 066/952-07-27..
На продају ауто приколица од поцинкованг
лима, моторна леђна прскалица. Тел. 062/880-4049.
На продају мотокултиватор ИМТ 506 SXи
сетвоспремач 2,9м., ауто гаража лимена. Тел.
066/95-20-727
На продају абрихтер и циркулар , стаклене
тегле 1кг, круњач и пркрупач Лифам. Тел.
066/9520727.

Тел. 062/87-27-204
Повољно продајем етажни котао на дрва са
пумпом и експанзионом посудом кориштен само
две грејне сезоне. Тел. 062/255-119
Ел. бојлер 80 л, плинска пећ Алфа, плинска пећ
Иком. Тел. 065/84-54-503
Продајем телевизор Vivax, vox, у добром стању,
сто за телевизор, стону лампу. Тел. 013/833-293
На продају замрзивач Горење 400л., замрзивач
Ободин 310 л. Тел. 066/95-20-727.
Немачки језик, часови у Београду. Ради се по
уџбенику Делфин (Хубер) Цена двочаса (2х45 мин)
је 1200 динара. Тел. 062/176-606-29
Продајем камен темељац, ручну справу за
садњу купуса, пластично буре од 200 л. мушки
бицикл, два плуга (једнобразни и двобразни) Тел.
064/183-0018
Продајем мајице памучне у разним
бојама,женске и дечје као и дечје и мушке пиџаме.
Тел. 064/183-00-18
Поклањам женку мешанца немачког птичара
стару 3 године, стерилисану, вакцинисану,
чиповану. Тел. 060/734-26-09.

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:
трактор ИМТ-539 (98год),
приколица 5 тона,
циклон 400 кг, шпартач.
Тел. 013/404-507 Вршац

На продају моторна косачица, електрична
косилица, ауто приколица, моторна леђна
прскалица. 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- nox и 223 –
rem 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.
Продајем етажни котао на дрва (Центрометал),
са пумпом и експанзионом посудом, коришћен 2
године. Повољно. Тел. 063/257-647
Плински бојлер, пећи, решое, плинске
шпорете сервисирам и поправљам повољно и
квалитетно. Тел. 063/482-418 и 013/861-419
На продају плински бојлери и плинске пећи.
Тел. 064/389-27-38. и 064/351-20-32
Купујем Олтову сејалицу за кукуруз механичку
и прскалицу за ратарство. Тел. 063/18-20-521
На продају три капије гвоздене (4х5 метара)
(4х2,2м) и гаражна. Тел. 013/404-507
На продају кошнице са пчелама. Цена по
договору. Тел. 013/805-074
Чувала би и одржавала кућу у околини
Пландишта, или старије особе ради становања.

На продају нисан примера 2.0 д. год.2000.
исправан, нерегистрован. Тел. 064/129-73-23.
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. Цена 2.600 €
Тел. 062/11-75-955.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 283, 10. ЈУН 1992.

ПООШТРЕНИ КРИТЕРИЈУМИ
Уосновним школама за ученике осмих разреда школска година
је завршена прошле недеље, али оно што сада највише мучи њих и
њихове родитеље је дилема – коју школу уписати?
Ове године треба добро размислити где ће се конкурисати, пошто
је упис одмах након објављивања резултата пријемних испита.
Значи, нема много времена у коме би будући средњошколци могли
подићи документа из школе у којој су полагали испит и „ускочити“ у
другу школу где има још места. Услови за упис су донекле измењени,
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (176)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXI ОДЕЉАК
1849-1861.
(НАСТАВАК)

ДОБА ВОЈВОДИНЕ
па уз документа за упис треба приложити и доказ, односно потврду
о здравственом стању (сем за гимназијалце), а и „праг знања“ је
у свим школама повећан на пријемним испитима, за један бод. То
значи да ученицима идућих дана неће бити нимало лако јер треба
да ускладе своје жеље, да правилно процене своје могућности и
припреме се за пријемни испит.
У вршачким средњим школама има места за око 800 ученика.
Планом уписа за наредну школску годину у Гимназију (природноматематички смер) уписаће се 96 ученика, на друштвено-језички
смер 64 ученика и општи 32 ђака. У одељење на румунском језику
уписаће се 32 ученика.
Ево како ствари стоје са Пољопривреном школом „Милош
Попов Клима“ за руковаоце пољопривредне технике има 32 места,
за пољопривредне произвођаче 32, пољопривредне техничаре
64, произвођаче прехрамбених производа 32 и техничаре за
биотехнологију 32 места.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 283, 10. ЈУН 1992.

ВРШЧАНИМА ТРЕЋА МЕСТА

На Копаонику је од 17. до 23. маја, у оквиру 35.
међународног шаховског фестивала, одржано првенство
Југославије у конкуренцији основних школа. Основна
школа „Вук Караџић“ из Вршца једина је школа која је
била заступљена са пионирима и пиониркама. Обе екипе
вршачких пионира заузеле су треће место што представља
леп успех нарочито када се има у виду да су били далеко
најмлађи. За девојчице наступиле су Снежана Стајић
6. разред, Ивана Ћосић и Тања Костић 4. разред,. Мушку

екипу сачињавали су Љубиша Петровић и Петар Стајић
6. разред и Слободан Мунижаба и Никола Максимовић
4. разред. Дечаци су пропустили изванредну прилику да
буду други јер им је екипа Београда одмакла за свега пола
поена.
Наступ вршачких пионира у савезној конкуренцији
помогли су својим прилозима Општински фонд за
грађевинско земљиште, „Хладњача“, Инекс „Хемофарм“, „2.
октобар“ и СДК на чему су им деца захвална.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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.
Како се отвори железница, дођоше овамо
агисти бечких кућа и закупише житнице и
магазине за рану. До месеца фебруара 1859.
отпремљено је близу 40.000 акова вина, које
асталског које самотока (Tropfwein). Поред тога
било је јошт за продају 400.000 акова најбоље
врсте вина, што је дала последња берба. 1).
Отварањем железнице, престала је у Вршцу
оскудица у дрвима. Год. 1855. плаћало се у Вршцу
за хват дрва 20 ф. К.М. Но на заузимање ц.к.
финанцијског саветника и окружног директора
Бекера, магистрат одреди парче земље поред
станице за дрва. Сада
се стане довозити дрво
у Вршац из Фачета,
Ленкошешћа, Судријаша,
Балинца и Рекаша до
Тамишграда
Бегејом,
а одавде железницом.
На годину дана касније,
оравичко
комисијоно
звање
за
продају
штајердорфског
угља
подигне на станици и
стовариште угља. 2).
У
исто
време
заузимајући
се
за
железницу, отпочело се
је радити и за дозволу 4.
годишњег вашара и јошт
једног дана за седмични
вашар. У ту цељ учини
варош кораке 3), и већ
идуће године дозволило
се је да се недељом и други седмични вашар
може држати. 4) Но дозвола за 4. годишњи вашар
дуже је потрајала. Тел г. 1860. тамишградска
трговинска комора подупре молбеницу Вршчана
ради ове прилике 5). Услед тога српско-банатска
Штатхалтерија, наредбом свoјом од 30. јулија
1860. г. , дозволи, да се 1. и 2. фебруара сваке
године може у Вршцу држати велики вашар, на
вашаришту што лежи на крају тамишградске
улице 6).
Год. 1853. уведена је и у нашим крајевима
дољно-аустријска шупља мера 7), а 15. септембра
1857. постаде и ововарошко баждарно звање 8)
(Zimentirungsamt).

У половини педесете године постојале су
овде две фабрике ликера 9). Год. 1859. било је у
Вршцу 172 трговца и 888 занатлијa, једна улица
и 16 сувача са 39 жрвања 10). Ветрељача коју је
на малој пијаци Лазаревић подигао, дође у руке
год. 1856. механичару Антону Саберту, који, исте
године јошт, добије од магистрата дозволу да
је у парни млин претвори 11), што је и учинио,
удруживши се са подузимачем Андрејем Фрицом.
Год. 1861., 10. фебруара, отворен је парни млин
скопчан са парним купкама. Требала се је уз парни
млин подигнути и парна пекарница леба, али
се ово није остварило.
Овај је парни млин
најстарији у Банату и од
свију вршачких најбољи
је, и чувен је надалеко са
особите радње своје.
Крајем ове периоде
подигнута је у Вршцу
јошт
једна
пивара.
Пошто се је распало
и
поделило добро
Гребера, Закупници су
јошт неколико година
пиво пекли. Али после
револуције
у Вршцу
се пиво није пекло,
већ се је све до г. 1859.
доносило из Партоша,
Панчева и др. места. Те
године Јован Цофман
добије дозволу да пече
пиво. Јошт 22. марта
исте године отвори он на рогљу белоцркванске
и кутричке улице пивару, која и данас постоји.
Пивар Цофман подигне г. 1861. код јеврејског
гробља, преко железничке постаје, башту и у њој
пивару (код „Гамбринуса“) и ледени подрум. Ово
се место и данас радо посећује.
И за виноделство биле су новине ове периоде
епохалне. Већ тиме што је саграђен државни друм,
вршачка трговина с вином јако је одскочила.
Отварањем железничке постаје, овај је уплив
постао јошт јачи. Сад се је производнику пружила
прилика, да свој производ у најудаљеније крајеве
света протури. Напротив свиларство стаде
опадати, да идуће периоде сасвим престане.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

„Werschetzer Gebirgabote“, год. 1859., број 2.
Ibidem, г. 1860., br 44
Седнички записник од 29. септембра 1855.
Исто од 11. јулија 1856.
„Werschetzer Gebirgabote“, год. 1860., бр.17.
Ibidem, г. 1861., br 4

Седнички записник од 25. јунија 1853.
Ibidem од 11. септембра 1857.
Седнички записници
A. Vaszits: Derikschrift etc., стр.32
Записник седнице од 29. марта и 27. јунија 1856.
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КУЛИН КУВАР

22 ВРШАЧКА КУЛА

Бела торта са вишњама

Јагњетина
у белом вину

НАМИРНИЦЕ:

Кора:
7 јаја
7 кашика шећера
7 кашика брашна
½ прашка за пециво
1 ванилин шећер
Фил:
½ кг свежег крављег сира
½ л павлаке за шлаг
3 кашике шећера у праху
3 кашике кристал шећера
Остало:
слатко од вишања

ПРИПРЕМА: Рерну укључити на 180°Ц. Беланца са
ванилин шећром умутити у чврст снег. Жуманца пенасто
умутити са шећером, па додати брашно и прашак за пециво.
Лагано сјединити те две масе и излити у калуп (пречника 26
цм), обложен масним папиром. Пећи у рерни око 45 минута,
док лепо не порумени. Прохлађену кору преврнути на тањир
посут шећером у праху, па кад се потпуно охлади исећи на три
коре. Фил: Чврсто умутити павлаку за шлаг са шећером у праху.
У другој посуди умутити сир са кристал шећером, да се добије
глатка смеса. Сјединити павлаку са сиром. Филовање: кора,
фил, танко премазати слатким од вишања, кора, фил, слатко
од вишања, кора и, на крају, целу торту премазати филом. По
жељи, украсити са мало слатког од вишања.

НАМИРНИЦЕ:

800 г ситнијих јагњећих
котлета
150 г црног лука
150 г парадајза
6 кашичица уља
15 г брашна
1,5 дл белог вина
1 ½ кашика исецканог
першуна
рузмарина по укусу
1 кашичица млевене
црвене паприке
со

ПРИПРЕМА: Месо опрати, просушити и посолити по
укусу. У шерпу сипати уље и загрејати га. Додати исецкан лук
и пропржити да добије златну боју. Додати котлете, сипати
воде колико да прекрије месо, поклопити и динстати на јачој
ватри. Кад теност прокључа, додати млевену црвену паприку
и рузмарина по укусу. Смањити температуру и динстати на
лаганој ватри док месо не омекша. Брашно размутути у мало
хладне воде да буде густо и без грудвица. Парадајз ољуштити и
исецкати. Кад је месо омекшало, а течност практично испарила,
додати размућено брашно, припремљен парадајз и исецкан
першун. Промешати и сипати вино. Динстати још десетак минута
на средњој ватри да се ароме прожму.

Крем супа с
мирођијом

Старински
колач са
јабукама
НАМИРНИЦЕ:
125 г путера
100 г шећера у праху
нарендана кора 1
лимуна
2 јајета
прстохват соли
250 г меког брашна
150 мл млека
2 кашичице прашка за
пециво

НАМИРНИЦЕ:
1,5 л воде
120 г кукурузног
брашна
180 мл маломасне
павлаке
1 ½ кашичица зачина Ц
3 кашике исецкане
мирођије
1 кашика винског
сирћета
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ПРИПРЕМА: Ставити воду да

прокључа. Павлаку добро измешати
са кукурузним брашном, па све лагано
сипати у кипућу воду. Додати зачин Ц,
промешати и смањити температуру.
Кувати на средњој ватри, уз непрестано
мешање, отприлике 15 минута. Затим
додати исецкану мирођију и винско
сирће и кувати још 5 минута. Склонити с
ватре и служити топло.

Фил:
5 мањих јабука
2 кашике лимуновог
сока
Остало:
2 кашике џема од
кајсија
1 кашичица цимета
шећер у праху

ПРИПРЕМА: Тесто: Пенасто умутити
путер, шећер у праху и лимунову кору.
постепено додавати једно по једно јаје и
прстохват соли. Затим, наизменично умешати
просејано брашно помешано са прашком
за пециво и млеко. Све добро умутити да се
добије глатка смеса. Тесто излити у округли
калуп пречника 26 цм, обложен папиром за
печење. Фил: Ољуштити јабуке, пресећи их на
пола и очистити од језгра и коштица. Исећи
на мање комаде, па попрскати лимуновим
соком. На тесто послагати комаде јабука и
пећи у претходно загрејаној рерни на 180ºЦ,
око 40 минута. Затим, извадити колач из рерне
и премазати га џемом од кајсије помешаним
са циметом и вратити да се пече још 5 минута
у рерни. Прохлађен колач посути шећером у
праху и служити.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л
КАДЕТСКА ЕКИПА ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИЛА ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ

ВРШАЧКИ КАДЕТИ У ЕЛИТИ СРПСКОГ ФУДБАЛА

Многе генерације вршачких фудбалера сањале
су улазак у елиту нашег фудбала, али ниједна до
сада није успела да направи искорак из такмичења
у Војвођанској лиги. Ове године исписана је нова
страница у историји вршачког фудбала. Исписали
су је кадети ОФК Вршац, предвођени тренером
Марином Миоком, који су освојили титулу шампиона
у Квалитетној војвођанској лиги и изборили директан
пласман у Суперлигу Србије.
- У почетку нисмо имали великих амбиција и
очекивања, али када су момци почели да остварују
добре резултате у континуитету, схватили смо да
напор није узалудан и да смо сваком победом све
ближи остварењу снова. Међу играчима је читаве
сезоне постојао одличан однос, сјајна сарадња,
имали смо као тим огромну позитивну енергију што
је резултирало овим великим успехом. За мене лично
ово је велики подстрек за даљи рад и усавршавање,

Од јесени у елитном рангу српског фудбала: Кадети ОФК
Вршац са тренером Миоком
ЗАВРШЕНА СЕЗОНА У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ЛАЗЕВСКИ ЗАСЛАДИО ФИНИШ
ОФК ВРШАЦ – ХАЈДУК (К) 2:1 (2:0)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 100, судија: Стефан Јекнић
(Палић) 8, стрелци: Лазевски у 28. и 30. минуту за ОФК Вршац,
Андесилић у 77. за Хајдук
ОФК ВРШАЦ: Стјепановић 7, Б. Благојевић 7, Бељин 7,5, Велемиров
7, Станковић 7 (од 61. Јанковић 7), Божић 8, Белић 8, В. Благојевић 7,5
(од 50. Ћирка 7), Станков 7,5 (од 50. Мијошко 7), Лазевски 9, Дестани 7.
ХАЈДУК: Шепић 7, Миличковић 6,5, Вјештица 6,5, Јелић 6,
Тутњевић 7, Зличић 6,5, Црнојачки 6,5, Видаковић 6, Божовић 6,5 (од
39. Андесилић 7.5), Веселиновић 6,5, Марков 6,5.
Екипа тренера Радована Радаковића у једној од бољих партија
ове сезоне надиграла је одличне Куљане и потврдила да јој је место
међу српсколигашима. Осим избореног опстанка Вршчани могу бити
поносни и на чињеницу да је на овом мечу у саставу имала чак пет
играча из омладинске школе а да су током сезоне деветорица кадета
забележила деби у сениорској конкуренцији. Меч на стадиону под
брегом обележио је капитен и председник ОФК Вршца Александар
Лазевски, који је подсетио на дане када је са Партизаном освајао
ЗАВРШЕН ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР “ОФК ВРШАЦ 2019.”

ОРГАНИЗАЦИОНИ
ИСКОРАК ВРШЧАНА

На Градском стадиону одигран је први Међународни турнир ОФК
Вршац 2019, на коме су се надметали дечаци рођени 2005. Учесници
су били Банатул из Темишвара, Машва из Шапцаљ, београдски Рад и
домаћин, ОФК Вршац.
У полуфиналним утакмицама постигнути су резултати: ОФК
Вршац-Мачва Шабац 0:0 пеналима 6:7, Банатул Темишвар-Рад 9:1.
Након паузе за ручак за све учеснике турнира борбе за пласман
настављене су у поподневним часовима. У утакмици за треће
место ОФК Вршац је лако савладао на овом турниру слабашни Рад
резултатом 2:0. Финална утакмица протекла је у знаку Банатула из
Темишвара који је савладао шабачку Мачву резултатом 4:2. Уследила
је додела признања појединцима и екипама. За најбољег голмана
проглашен је Огњен Узелац из ОФК Вршца коме је признање уручио
Љубан Вучковић учитељ вршачких голмана. Најбољи стрелац био
је играч Банатула Габриел Топрћан који је постигао 4 гола. Пехар за
најбољег стрелца уручио му је вршачки голгетер Данило Белић. За
најбољег играча проглашен је дефанзивац Банатула Самуел Кристеа,
а признање му је уручио председник Спортског савеза Вршац и
легендарни вршачки фудбалер Александар Џаја Стојаковић. Четврто
место припало је београдском Раду, а пехар им је уручио Председник
Градског фудбалског савеза Вршца Стеван Королија. Треће место на
турниру отишло је у руке домаћину ОФК Вршца, а пехар је предао

планирам и да упишем А лиценцу УЕФА. Момци и ја
једва чекамо искушења у Суперлиги, рекао је творац
вршачког фудбалског чуда Марин Миок.
Шампионима
Војводине
приређен
је
спектакуларан дочек на Градском стадиону а пехар
капитену Матеји Ћирки испред Фудбалског савеза
Војводине уручио је Дејан Сантрач, председник
Стручног одбора Фудбалског савеза Војводине.

КВАЛИТЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ КАДЕТИ 34. КОЛО
ОФК Вршац - Бечкерек 023		
ОФК Бачка (БП)- Динамо 1945
Петар Пуача - Спартак		
Инђија - Пролетер 2006		
РФК Н.С. 1921- Раднички (С)		
ТСЦ - Железничар		
Војводина - Хајдук 1912		
Борац (НС) - Бачка 1901		

8:0
2:2
1:4
4:0
8:0
1:2
4:0
3:3

1.ОФК Вршац
2.Спартак
3.Динамо
4.Војводина
5.РФК Н.С.
6.ТСЦ		
7.П. Пуача
8.Бачка 1901
9.Железничар
10.Борац (НС)
11.Пролетер
12.ОФК Бачка
13.Раднички
14.Хајдук 1912
15.Инђија
16. Бечкерек

4
5
8
3
4
6
1
3
4
6
2
4
3
2
5
4

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21
20
19
20
19
17
17
15
11
9
11
9
9
9
2
0

5
5
3
7
7
7
12
12
15
15
17
17
18
19
23
26

67
65
65
63
61
57
52
48
37
33
32
31
29
26
11
3

титуле и играо у Лиги шампиона. Лазевски је са два ефектна поготка
за свега два минута разгалио присталице домаћег тима и свом тиму
обезбедио недостижну предност. Водећи гол био је право ремек
дело, „суви лист“ искоса са десне стране, други је био врхунска
голгетерска реакција на пас Божића. Почасни гол за госте постигао
млади Андесилић у финишу меча.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 34. КОЛО
ОФК Вршац - Хајдук 1912		
Цемент - Динамо 1945 		
ЧСК Пивара - Раднички (НП)
Младост - Раднички (СМ)		
Раднички (ЗР) - Бачка 1901		
Железничар - Црвена звезда
Кабел - Дунав 			
Омладинац - Борац 		

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

1.Кабел 		
32
2.Хајдук 1912
32
3.Омладинац
32
4.Братство 1946 32
5.Бачка 1901
32
6.Железничар
32
7.ОФК Вршац
32
8.Динамо 1945 32
9.Борац 		
32
10.Дунав
32
11.Раднички (СМ) 32
12.Раднички (ЗР) 32
13.ЧСК Пивара (-1) 32
14.Младост
32
15.Црвена звезда 32
16.Цемент
32
17.Раднички (НП) 32

5
7
12
12
14
12
13
12
16
13
14
10
14
15
16
15
18

25
18
16
14
15
13
12
11
13
11
11
9
11
11
10
9
9

2
7
4
6
3
7
7
9
3
8
7
13
7
6
6
8
5

77
61
52
48
48
46
43
42
42
41
40
40
39
39
36
35
32

ПФЛ ПАНЧЕВО 34. КОЛО
Јединство (В) - Дунав 		
Партизан (У) - Раднички (Б)
Југославија - Стрела		
Борац (Ст) - Вултурул		
Партизан (Г) - Долина		
Потпорањ - Војводина (С)		
Спартак 1911 - Црвена звезда
Слога (БНС) - Полет		

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

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

8
7
7
11
10
11
12
14
13
15
14
16
15
14
17
21
24

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

20
18
18
17
14
14
14
14
13
14
13
14
13
10
11
6
6

4
7
7
4
8
7
6
4
6
3
5
2
4
8
4
5
2

64
61
61
55
50
49
48
46
45
45
44
44
43
38
37
22
20

Капитенски: Александар Лазевски
Александар Кирков, секретар ОФК Вршца и бивши играч Хајдука из
Куле из најславнијих дана. Друго место освојила је шабачка Мачва, а
пехар им је уручио Александар Лазевски председник и капитен ОФК
Вршца, бивши репрезентативац Македоније и освајач шест титула
са београдским Партизаном. Прво место отишло је заслужено у руке
играча Банатула из Темишвара, а уручио га је Бобан Богосављевић,
члан Градског већа Града Вршца и шаховски велемајстор.

Млади фудбалери уживали у Вршцу

ГРАЈА И ДЕЧИЈА РАЈА ПО 14 ПУТ У ПОРТИ
Традиционални дечији турнир у малом фудбалу “Граја и дечија
раја” почиње данас (петак 14. јуна). Почетак је заказан за 19 часова,
а надметаће се екипе у 4 старосне категорије. 2001/02, 2003/04,
2005/06 и 2007 и млађи. У првој фази такмичења играће се по
групама по систему свако са сваким, док су у другој фази предвиђени
елиминациони мечеви за пласман. Пријављено је до сада више од
20 екипа.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 25. КОЛО
Караш (К) - Јаношик 		
Слога (М) - Хајдучица		
Шевац - Будућност (А)		
Караш (Ј) - Ратар			
Војводина (ЦЦ) - Виноградар
Партизан (К) - Борац (ВГ)		
Добрица - Борац (ВС)		

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

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

3
3
10
9
8
9
10
11
10
13
14
16
13
19

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
20
12
11
11
10
10
11
9
10
8
8
5
3

2
2
3
5
6
6
5
3
6
2
3
1
7
3

62
62
39
38
38
36
35
35
33
32
26
25
21
12
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