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

 Под слоганом „Имамо циљ дођи 
на старт“, Црвени крст и Град Вршац 
одржали су на Градском стадиону 
у Вршцу традиционалну Трку за 
срећније детињство. Сви учесници 
манифестације дали су подршку 
Нурдур кампањи „Пружи корак“ за 
изградњу нове родитељске куће у 
Београду.

Ученици од 5. до 8. разреда свих 
пет градских основних школа, њих 
више од 500 такмичило се у четири 
категорије у мушкој и женској 
конкуренцији а најбржима су 
додељене и медаље. Како се овом 
трком промовишу здрави стилови 
живота, хуманост и солидарност тако 
је такмичарском делу претходила 
шетња за Нурдор у оквиру које су сви 
учесници позвани да инсталирањем 
апликације “Пружи корак” помогну 

изградњу нове родитељске куће у 
Београду.

- Због великог броја деце која су се 
данас окупила овде схватили смо да 
је добро промовисати ту апликацију 
јер ћемо направити много корака и 
прикупити много средстава и помоћи 
Нурдор организацији - рекла је Сузана 
Цветановић, секретар Црвеног крста 
Вршац.

Са том намером учесници су два 
пута обишли атлетску стазу дугу 400 
метара а већина са истим циљем шета 
већ неколико дана.

- Учесници су све основне 
школе и градске и сеоске с тим што су 
градске овде а сеоске то организују 
на својим теренима, односно у својим 
местима. Градска власт наравно 
подржава све такве активности и 
ми смо срећни да је одзив добар, да 

имамо лепо време да може да се то 
све организује и да буде све успешно, 
рекао је Вељко Стојановић, члан 
Градског већа за образовање. 

Трку за рећније детињство Црвени 
крст Вршац је ове године организовао 
у сарадњи са Спортским савезом и 
Атлетским клубом ВАК 1926. 

М.Т.

ЦРВЕНИ КРСТ И ГРАД ВРШАЦ ОРГАНИЗОВАЛИ СУ ТРАДИЦИОНАЛНУ ТРКУ ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИНСТВО

Савет за безбедност у саобраћају 
Града Вршца и ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ спровеле су, протекле 
седмице, заједничку акцију под 
називом „Ученици - безбедни 
учесници у саобраћају“. Циљна 
група су ђаци прваци који треба да 
се упознају са основним правилима 
у саобраћају. Акција је обављена 
са ученицима првих разреда свих 
вршачких школа. И Стеријини 
прваци прошетали су тротоарима 
и пешачким прелазима у близини 
школе, у пратњи Саобраћајне 
полиције Полицијске станице Вршац, 
као и својих професора Драгане 
Мохоре и Владимира Станојева, који 
су их учили основним саобраћајним 
правилима.

- Пројекат „Ученици - безбедни 
учесници у саобраћају“ траје већ 
неко време, а ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ је носилац пројекта, уз 

подршку Града Вршца и Савета за 
безбедност у саобраћају, објашњава 
професор Владимир Станојев. – 
Колегиница Мохора и ја одрадили 
смо са децом теоријски део који је 
битан, а сада су прваци, уз подршку 
Саобраћајне полиције, видели како 
све то практично изгледа. Деца су 
обишла две раскрснице, једну без 
и једну са семафором. Ове године 
обезбеђени су заштитни прслуци за 
прваке свих основних школа у Вршцу, 
али и за петаке. Они пуне 12 година 
и, по новом закону, могу самостално 
да возе бицикл тако да за њих постоји 
другачији програм.

Стеријини прваци били су 
одушевљени својим првим званичним 
учешћем у саобраћају, уз пратњу 
саобраћајаца и професора. Много 
су научили. Њихови су одговори 
били за петицу. Сви су знали где и 
како треба да гледају када прелазе 

саобраћајницу, које светло шта значи 
на семафору, шта је зебра... Пројекат 
„Ученици - безбедни учесници у 

саобраћају“ оправдао је, и овај пут, 
значај и потребу да буде реализован.

Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА „УЧЕНИЦИ - БЕЗБЕДНИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ“

ОБУКА ЂАКА ПРВАКА

ИМАМО ЦИЉ ДОЂИ НА СТАРТ

У оквиру симпозијума, одржаном у 
Вршцу, организоване су интерактивне 
трибине о болестима зависноти за ђаке ОШ 
„Младост“ Вршац и ОШ „Бранко Радичевић“ 
у Великом Средишту. Циљна група били су 
ученици од 12 до 14 година. Предавачи, који 
су успоставили одличан контакт са децом, 
истичу да су овакве едукативне трибине 
најбоља превентива у борби против 
болести зависности, као и да је старосна 
граница младих који се упуштају у прве 
авантуре, све нижа.

- Постаје све више угрожен много млађи 
слој популације  него до сада, сматра др 
Светислав Митровић, Институт за ментално 
здравље Београд. – Практично, супстанца 
се, нажалост, налази у злоупотреби и 
код деце. Све је већи број младих који је 
злоупотребљавају, а некад буду и зависни. 
Ми у Институту за ментално здравље 
у Београду у дневној болници радимо 
са децом од 12 до 18 година и њиховим 
родитељима, кад су млади у злоупотреби 
у зависности од неке дроге, а радимо и са 
несупстанцијалним облицима зависности - 

интернет, видео игрице, мобилни телефон. 
Према речима др Митровића, супстанце 

које изазивају зависност негативно утичу на 
здравље, посебно младе популације, чији 
је организам у развоју. У процес лечења од 
болести зависности код младих укључују се 
и родитељи и такав вид терапије даје боље 
резултате. 

- Имали смо више сусрета са родитељима, 

истакла је др Душица Кирилов, начелница 
Одељења за лечење зависности од дрога 
у Специјалној болници за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“. - Оно 
што нас је негде обрадовало је што су 
искористили контакт телефоне и могућност 
да нам се обрате ако имају нека питања на 
ову тему. 

Татјана Јашин Мојсе, директорка ОШ 

„Младост“, истиче да се школа труди 
да створи све услове да ученици буду 
заштићени у школском објекту. Она 
наглашава да нема сазнања да ђаци долазе 
у контакт са супстанцама које изазивају 
зависност, а да их има, реаговала би 
адекватно. Директорка је похвалила овакве 
трибине које упознају ђаке са проблемима 
које доноси употреба дувана, алкохола, 
дрога.

Др Митровић сматра да млади у мањим 
срединама нису ништа више заштићени 
од вршњака у великим градовима када је 
реч о употреби супстанци које изазивају 
зависност. 

-Разлике постоје, али ја се не бих ослонио 
на те разлике као заштитни фактор, јер, 
нажалост, супстанце су доступне и у много 
мањим местима од Београда, колико ја 
имам искуства у раду са младима, сматра 
др Митровић. –  Не постоји породица која 
је заштићена и да може да каже да њихов 
потомак неће доћи у позицију да можда 
злоупотреби неку од супстанци зависности. 
Постоји ризик који је свуда присутан и 
то све више.  Има га и у мањим местима и 
морамо сви заједно да радимо  и да нешто 
предузимамо.

Ј.Е.

У ОШ „МЛАДОСТ“ ОДРЖАНА ТРИБИНА О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ

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

Гости Града Вршца и ЈКП „Други октобар“ 
били су студенти Вагенинген Универзитета 
из Холандије који су обавили истраживања 
везано за решавање чврстог отпада, у сарадњи 
са стручњацима комуналног предузећа и 
градског ресора за екологију, и уз подршку 
Амбасаде Краљевине Холандије. Резултате 
својих истраживања студенти су презентовали 
представницима градске власти, ЈКП „Други 
октобар“ и заинтересованим грађанима. 
Истраживање је трајало две седмице, а 29 
холандских студената радило је анкете са 
житељима насељених места и града, који су били 
сагласни да подрже проблем решавања чврстог 
отпада. На основу студије, биће понуђења 
решења, најприкладнија за наше услове, везано 
за раздвајање, третман и рециклажу кућног 
и зеленог отпада, а све у циљу успостављања 
система одрживог управљања отпадом.

-Морају се претходно створити предуслови, 
неопходна су финансијска средства за решавање 
инфраструктурних проблема, сматра Jana 
Verboom, предавач Wageningen Универзитета у 
Холандији. - Потребно је обезбедити контејнере 
за одвајање отпада, камионе за одношење и 
иновативна технолошка решења за рециклажу. 
То није лако решив проблем ни у једној земљи, па 
ни у Србији.

Oliver Sarov, економски саветник Амбасаде 

Краљевине Холандије у Србији, похвалио је 
пројекат јер ствара билатералне везе између 
држава и грађана и додао:

-Људи увек мисле да је Амбасада задужена за 
билатералне везе и у великом обиму јесте, али 
праве билатералне везе се дешавају кад студенти 
из Холандије дођу овде, имају контакте са 
локалним становништвом, испитивају и раде на 
проблемима који су важни да се реше за српску 
средину. То је права сарадња где знање из једног 
Универзитета, као што је Wageningen, један од 
најбољих универзитета на свету у теми екологије, 
може на неки начин да допринесе развоју, 
односно решавању неких проблема у Србији.

Пројекат је био вредно искуство за студенте, а 

своје импресије изнео нам је Rock Fon Sekrenburg, 
студент из Холандије, који је,између осталог, 
рекао:

-Наша група радила је у селу Уљма анкете са 
мештанима и сакупљање отпада и пријатно сам 
изненађен нивоом свести који имају о заштити 
околине и вољом да проблем реше.

Према речима Милана Васића, члана Већа 
задуженог за заштиту животне средине, сарадња 
градске власти и студената била је на завидном 
нивоу што ће допринети квалитету резултата 
истраживања и проналажења најповољнијих 
решења.

-Највећи проблем код нас је сама свест 
становника о потреби правилног одлагања 

отпада, истиче Васић. – Други проблем је 
недовољно развијена селекција отпада, као и 
његова секундарна селекција. Потребно је да 
у скорој будућности, ја се надам већ следеће 
године, Вршац уради детаљан пројекат уређења 
градске депоније.

На свом Универзитету студенти ће, на основу 
истраживања, урадити студију и предложити 
одређена решења и о томе обавестити градску 
власт. Биће то нови корак ка решавању проблема 
чврстог отпада на територији Града Вршца.

Иначе, у оквиру пројекта, постављени су у 
граду контејнери за одлагање отпада и његову 
селекцију што  је значајно и олакшава процес 
рециклаже.

Ј.Е.

Када помислимо да у Србији сваке године 
између половине и једне трећине жена у родно 
заснованом насиљу страда од малокалибарског 
ватреног оружја, јасно је да је Национални 
акциони план за примену Резолуције 1325 
Савета безбедности Уједињених нација - 
Жене, мир и безбедност у Републици Србији 
(2017-2020) изузетно важан за очување мира 
и безбедности на нивоу локалне заједнице, 
рекла  је Тања Јакоби, Извршна директорка 
Центра за истраживање јавних политика. 
Један од кључних задатака Акционог плана је 
локализација акција за легализацију оружја. 

- Кроз различита истраживања и посете 
многим градовима дошли смо до закључка да на 
локалном нивоу постоји велики број идеја како 
да се људи заинтересују да акције легализације 
оружја виде као јачање безбедности у локалним 
срединама. Вршац је један од градова који је 
пример како се испуњава идеја Акционог плана 
да у институцијама које се баве безбедношћу 

жена, буде што више жена на функцијама. То 
је био критеријум којим смо се руководили 
када смо бирали градове које ћемо обићи. За 
успех Акционог плана у вези са резолуцијом 
1325 изузетно је важно да грађани у локалним 
управама дефинишу сопствене потребе и 
изазове, нагласила је Јакоби.

Вршац је једна од ретких локланих 
самоуправа у Војводини на чијем челу се налази 
жена. Још само Сомбор има градоначелницу 
док су у свим осталим градовима и општинама 
на челу мушкарци. Градоначелница Драгана 
Митровић истиче да Вршац има доста жена на 
функцијама, али да се пре свега води рачуна да 
се посао обавља одговорно без обзира на пол 
и да је држава Србија последњих година много 
урадила по питању родне равноправности.

- Округлом столу присуствовале су жене 
на функцијама у локалним институцијама, 
представнице Скупштине Града, Градске управе, 
полиције и невладиног сектора са циљем да се 

после одржане презентације, размене искуства 
и оцени сарадња свих институција на локалном 
нивоу када је безбедност у питању, закључила је 
Градоначелница Митровић.

Пројекат “Род и ватрено оружје” поред 
Вршца спроводи се у Кикинди, Нишу, Крагујевцу 
и Смедереву.

Б.Ј.

У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОДРЖАН ЈЕ У САРАДЊИ СА ЦЕНТРОМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА 

ЖЕНЕ, МИР И БЕЗБЕДНОСТ

Свечаном академијом, одржаном у 
конгресној дворани Центра Миленијум, Град 
Вршац и вршачки СУБНОР обележили су 75 
година од ослобођења града од фашизма у 
Другом светском рату, 2. октобар. Том приликом 
градоначелница Драгана Митровић и заменик 
председника СУБНОР Србије генерал Видосав 
Ковачевић уручили су признања овогодишњим 
добитницима. 

Октобарска награда, коју додељују Град 
Вршац и СУБНОР Града Вршца, припала је 
Ђорђу Крстову за врхунски допринос у области 
привреде и виноградарства, афирмацију града 
Вршца, очување традиције антифашизма, као 
прилог борбе за слободу и мир. 

Медаља борца, највише признање СУБНОР-а 
Србије, додељена је Чедомиру Ћурчићу, 
професору историје у пензији. Награда му је 
додељена у знак признања и захвалности за 
допринос заједничкој борби над фашизмом, 
за афирмацију трајних вредности НОР-а, 
слободарских и антифашистичких вредности, 
за зближавање и пријатељство међу људима, 
народима и државама.

Свечаној академији су присуствовали 
представници Амбасада Руске Федерације у 
Србији, а Њ.Е. амбасадор Украјине Александар 
Александрович послао је телеграм са 
образложењем да је спречен да дође на 
свечаност и упутио поруку да рата више не буде. 

Академији су, такође, присуствовали и 
представници СУБНОР-а Србије, Војводине и 

Вршца, градске власти, вршачких удружења 
ратних и мирнодопских инвалида. 

- Данас, у свечаној тишини, обележавамо 
дан када је, пре 75 година, наш град ослобођен 
од окупатора, дан када су постављени темељи 
борбе за коначно ослобођење наше земље у 
Другом светском рату, рекла је градоначелница 
Митровић поздрављајући присутне званице 
и грађане. – Данас се сећамо и одајемо пошту 
жртвама борбе најмрачније, и за цивилизацију 
најопасније, пропасти 20. века која је однела 
више од 50 милиона људских живота, а то је 
фашизам. Ово је датум који никада не смемо 
да заборавимо због тога што смо уверени да 
су данас, као тада, Вршац и Србија поносни на 
свој слободарски дух, да су мир и међусобна 
толеранција вредности које морамо оставити 
будућим генерацијама. Дан ослобођења је 
симбол слободе човека, слободе мисли, говора 
и људских права, основних постулата на којима 
почива европско друштво коме тежи наша 
земља. Борба за ослобођење Вршца, као и 
велики број осталих антифашистичких борби 
биле би немогуће без подршке савезника и 
зато не смемо дозволити да у сенку падну наши 
и руски хероји којима, такође, данас одајемо 
почаст и дугујемо вечну захвалност. Будућност 
лежи у развијању најбоље могућих међуљудских 
и међунационалнихи односа и превазилажењу 
разлика у чему је Вршац, свакако, светао 
пример у нашој земљи, а то је најбољи пут ка 
просперитету, одрживом развоју и залог је 

трајном миру.
Евгеније Антилов, аташе Амбасаде Руске 

Федерације у Србији, честитао је Вршчанима Дан 
ослобођења нагласивши да је то важан и велики 
историјски датум.

Генерал Видосав Ковачевић, заменик 
председника СУБНОР-а Србије, је истакао да 
је ово дан када се поклањамо сенима свих 
погинулих бораца за слободу и додао да треба и 
даље да баштинимо ову традицију антифашизма 
и да је пренесемо младим поколењима. 

Генерал Ковачевић је уручио признање 
градоначелници Митровић за неговање 
традиције антифашизма и подршку раду 
СУБНОР-а Града Вршца. 

Градоначелница Вршца је уручила 
Октобарску награду Ђорђу Крстову, а генерал 
Ковачевић  Медаљу борца, највеће признање 
СУБНОР-а Србије професору Чедомиру Ћурчићу, 
кога је у наше крајеве донела „Олуја“. 

Лауреати су се захвалили на признањима и 
нагласили да им је велика част што су добитници 
ових награда.

Драгољуб Ђорђевић, председник СУБНОР 
Вршац, у малом часу историје подсетио је на 
догађаје пре 75 година,а свечани тон академији 
дали су чланови вршачких хорова Граски ас 
и Музичке школе „Јосиф Маринковић“, као и 
глумци Иван Ђорђевић и Миленко Павлов. 

Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ И СУБНОР ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ОД ФАШИЗМА

НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА

ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА ХОЛАНСКИХ СТУДЕНАТА 

ВРШЧАНИ ВОЉНИ ДА РЕШЕ ПРОБЛЕМ ОТПАДА 

Ф
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о 
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ВРШЧАНКА ЗАСЛУЖНА ЗА ДОЛАЗАК 
ХОЛАНДСКИХ СТУДЕНАТА

Вршчанка Дарја Крагић Кок, дипломирани 
инжењер екологије, која је магистрирала из 
области заштите животне средине, допринела 
је доласку холандских студената у њен родни 
град односно реализацији пројекта решавања 
проблема чврстог отпада. Иако већ дуже 
време живи и ради у Холандији, Дарја Крагић 
Кок није заборавила Вршац и захваљујући 
њеном предлогу студенти Вагенинген 
Универзитета дошли су да о трошку Холандије 
ураде детаљну анализу и пројекат.
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Заштићена подручја, према 
дефиницији из Закона за заштиту 
природе јесу подручја која имају 
изражену геолошку, биолошку, 
екосистемску и предеону 
разноврсност и због тога се актом о 
заштити проглашавају заштићеним 
подручјима од општег интереса. 
Ревизијом која је рађена протекле 
две-три године урађена је поново 
класификација Вршачких планина, 
станишта, животињских врста, али 
урађена је и ревизија Малог рита. 
Шта то конкретно значи за Вршачке 
планине за читаоце “Куле” говорио 
је Миливој Вучановић, чувар 
природе.

- Нови моменат је што су сада 
Вршачке планине и Мали рит 
једно заштићено природно добро 
а степен заштићености подигнут 
је са треће на другу категорију, 
односно са општинског подигнут 
је на покрајински ниво. Конкретно 
то не значи само виши степен 
заштите већ и редовна финансијска 
средства из Покрајине, као и 
могућност конкурисања са разним 
пројектима, како на домаћим тако 
и међународним конкурсима. Виши 
статус у заштити природе отвара 
могућности да се лакше, боље и 
квалитетније спроведу практичне 
мере заштите самих Вршачких 
планина, да се побољша туристичка 
понуда, да се обнови мобилијар 
и да се предузму обимније мере 
подизања свести код грађана, каже 
Вучановић.

“Други октобар” је стараоц над 
заштићеним природним добром 
Вршачке планине од октобра 2017. 
године, а ту обавезу преузео је 
гашењем  тадашњег ЈП “Варош”. 
Практично “Други октобар” је 
наставио петнаестогодишњи 
континуитет и у неким сегментима 
унапредио мере заштите на овом 
подручју, и наравно, из својих 
средстава финансирао заштиту и 
све активности које су се у том циљу 
подразумевале. 

- Покрајина има буџет за 

финансирање заштите заштићених 
природних добра тако да ће то 
бити само један плус овоме што 
сад радимо. У сваком случају то 
је поприлично лепа финансијска 
инекција за заштиту Вршачких 

планина, наглашава Вучановић.
Док административне процедуре 

о ступању на снагу одлуке о 
проглашењу “Вршачких планина” за 
заштићено добро од покрајинског 
значаја не буду комплетиране, у 
“Другом октобру” већ размишљају 
који ће се наредни кораци 
предузети.

- Идеја је да се направе 

информативне табле о Вршачким 
планинама и да оне буду постављене 
поред пешачких стаза, да се коригује 
мобилијар, да се ураде можда 
неке нове канте за отпатке, да се 
неке стазе очисте, да се поправи 
видиковац на Гудуричком врху. Кад 
се помене заштита природе то је 
углавном нешто што обични људи 
ретко примећују  или они који су 
мало посвећенији уоче чишћење 
растиња, побољшање ливадских 
станишта која су практично почела 
да замиру на Вршачким планинама. 
Побољшање услова прихране 
у зимском периоду како птица 

грабљивица, тако и птица певачица. 
Размишљамо и о прављењу појила 
за животиње, јер свесни смо 
климатских промена, да су лета све 
топлија и са све мање падавина. У 
најсушнијим месецима омогућили 
би животињама да нађу воду, 
уједно, та појила би била центар 
за репродукцију водоземаца који 
због топлијих услова не успеју да 
изврше читав циклус репродукције 
јер се дешава да баре и потоци на 
Вршачким планинама пресуше 
пре него што пуноглавци изађу и 
преобразе се у одрасле јединке, 
објашњава наш саговорник.

Вршачке планине свакако имају 
капацитет да туристима понуде 
леп угођај и садржај. Међутим 
Вућчановић наглашава  да ако се 
претера са повећањем туристичких 
садржаја то може да изазове контра 
ефекат јер ће бити нарушен онај 
склад и мир, као ида било  угрожено 
богатство због којег су Вршачке 
планине и стављене под заштиту. 
Због тога, по његовим речима, неки 
делови морају остати нетакнути.

- Свака интервенција човека 

треба добро да се проучи и 
преиспита какве ће последице 
произвести на околину и у складу са 
тим спровести идеју. На Вршачким 
планинама има поприлично тачака 
где је инфраструктура доведена до 
оптималног реда; доведена је струја 
до одмаралишта “Црвени крст”, у 
околини куле је инфо центар, то 
је сасвим довољно за садашње 
потребе грађана и посетилаца 
вршачких планина. Наравно, ако би 
кренули да осветљавамо неке стазе 
и неке делове брега то би заиста 
утицало на живи свет који је ту 
присутан због светлосног загађења 
као и због већег присуства људи. 

Ипак, вршачки чувар природе 
Миливоје Вучановић каже да је 
приметан помак у еколошкој свести 
посетилаца Вршачких планина.

- То се у последњих 10-15 година 
пре свега огледа у ширењу еколошке 
свести код људи који су чести 
посетиоци Вршачких планина. Они 
имају и похвале и предлоге како 
би требало неке ствари да се ураде 

а са друге стране имамо и бахате 
посетиоце који се непримерено 
понашају, виде се дивље депоније 
којих раније није било. На неким 
местима где је било више ђубрета, 
захваљујући еколошкој едукацији 
та количина се смањила. Присутна 
је и крађа дрвета, криволов, али има 
и позитивних примера када људи 
учествују у прихранама дивљих 
животиња, птица, хоће да учествују 
у постављању кућица за птице, чак 
самоиницијативно направе кућице 
за птице или хранилице однесу 
на брег и поставе их, закључио је 
Вучановић.

Б.Ј.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ПРЕУЗЕЛА БРИГУ О ЗАШТИЋЕНОМ ПРИРОДНОМ ДОБРУ “ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ”

ПОЈАЧАН НИВО ЗАШТИТЕ 
ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА

Орао кликташ

Утина

Мали шарени детлић
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Годишња Скупштина Удружења за 
неговање шаховске традиције Вршац, 
одржана је 3. октобра и на њој су 
разматране активности  у претходном 
периоду, поднет је финансијски извештај 
и изнети задаци Удружења у наредном 
периоду. Удружење је прошле године 
имало више значајних активности. 
Организована је шаховска трибина 12. маја, 
на којој је гост био вишеструки светски 
првак, велемајстор проблемског шаха 
Марјан Ковачевић, активиран је шаховски 
кутак у Градском парку, организован  
Петровдански брзопотезни шаховски 
турнир, са куриозитетом да је свих 28 
учесника било награђено, снимљен је 

документарни краткометражни филм 
„Бора Костић шаховски Апостол“, на чијој 
премијери су,  16. новембра у конгресно-
музичкој дворани центра Миленијум гости 
били амбасадори САД и Шведске, као и 
генерални конзул Републике Румуније. 

- Интересантно је да смо, први пут ове 
2019. године радили без икакве финансијске 
подршке из буџета Града и да нам је први 
пут ускраћена финансијска подршка за 
Петровдански брзопотезни турнир, коју 
смо редовно добијали у претходних шест 
година. Скупштина је изабрала Управни 
одбор, који сачињавају: Крагић Драган, 
Слободан Мунижаба, Гавриловић Драган, 
Стајић Петар, Радукић Велимир, Гавриловић 

Дарко и Павловић Југослав. Дужност 
председника ће обављати Драган Крагић. 
За рад са младима задужен је Антал Ђорђе, 
за контакте са иностранством Чебзан 
Лучијан, за рад са пензионерима Пупавац 
Миле и за фото-документацију Влада Стајић. 
Сваки члан Управног одбора има посебна 
задужења, која су у складу са њиховим 
професионалним специјалностима.

Од будућих задатака, Удружење 
најављује реализацију једног од својих 
статутарних задатака, организацију и 
враћање Меморијала Боре Костића, који 
би се одржао октобра 2020 године. Са врло 
озбиљним припремама Удружење почиње 
одмах, како би организација Меморијала 

била на светском нивоу, коју наш Бора 
Костић свакако заслужује. 

Без обзира на финансијске проблеме, 
број чланова Удружења се повећава, 
захваљујући ентузијазму и љубави према 
шаху. Упућујемо позив свим грађанима 
Вршца, који воле шах и разумеју његов 
значај за развој деце и одржавање 
менталног здравља одраслих, да нам се 
придруже, да сви заједнички, без обзира на 
нацију, пол, професију, веру или партијску 
припадност заједничким снагама вратимо 
меморијал Боре Костића у најзначајније 
догађаје у нашем граду у 2020. години. 

Југослав Павловић

Вршачко Удружење „Душевна оаза“ 
успешно је реализовало пројекат под 
називом „И жена је човек“, у сарадњи са 
Специјалном болницом за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“. Реч је 
о пројекту који је Амбасада Француске у 
Србији прогласила најуспешнијим у нашој 

земљи и доделила субвенцију за његову 
реализацију.  

Циљ пројекта био је оснаживање жена 
које су претрпеле насиље у породици, а 
које се налазе на лечењу у психијатријској 
болници због угроженог здравља, 
депресије и анксиозности. Хортикултурна 

терапија показала је позитиван учинак код 
оваквих психичких поремећаја.

Поводом завршетка пројекта, 
Бертранд Мије, аташе Француске у 
Србији - Одељења за културу - посетио 
је вршачку Психијатријску болницу и 
Удружење „Душевна оаза“ како би се 
детаљно упознао са реализацијом овог 
пројекта и радом поменутог удружења. 
Пројекат су презентовале др Татјана 
Воскресенски , директорка Специјалне 
болнице за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“,  и проф. Мирослава 
Кућанчанин, директор/заступник 

Удружења „Душевна оаза“ и координатор 
пројекта.

Према речима аташеа Бертранда Мијеа, 
пројекат је, на његово велико задовољство, 
успешно реализован. Он је изразио жељу 
за наставком сарадње нарочито због тога 
што је чуо и изјаве учесница у пројекту. Оне 
су нагласиле да им је ова терапија веома 
пријала у циљу побољшања њиховог 
менталног стања и поуздања које су 
стекле кроз дугогодишњи креативни рад у 
Удружењу „Дужевна оаза“.

Ј.Е.

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „ДУШЕВНА ОАЗА“  И СБПБ „ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“

„И ЖЕНА ЈЕ ЧОВЕК“

Вршац је био домаћин овогодишњег 35. 
Међународног симпозијума о болестима 
зависности, одржаног у организацији 
СБПБ „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац, 
Града Вршца, Министарства здравља 
и Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Владе 
Републике Србије, Заједнице клубова 
лечених алкохоличара Србије, Српског 
лекарског друштва – Секције болести 
зависности и Коморе социјалне заштите 
Србије. Симпозијум је окупио еминентне 
стручњаке из окружења у циљу унапређења 
лечења кроз размену искуства, нових 
сазнања и идеја запослених у установама 
које се боре против болести зависности. 

Отварајући симпозијум, градоначелница 
Драгана Митровић изразила је задовољство 
што је Вршац домаћин једног оваквог скупа.

- Надам се да ће се, на овај начин, постићи 
одређени резултати у борби против болести 
зависности, веома важни за даљи развој и 
очување нашег друштва, рекла је, између 
осталог, градоначелница Митровић. -  Ми 
ћемо, као локална самоуправа, наставити да 
подржавамо све градске институције које у 
овој области постижу значајне резултате, 
поготово када је у питању превенција.

На симпозијуму је још једном наглашено 
да је превентива приоритет и значајна 

ставка у борби против болести зависности 
у коју су укључене бројне институције кроз 
заједничку сарадњу.

- Овај скуп је потврда наше сарадње, 
а Вршац је један од градова у којима 
је наглашена сарадња са локалном 
самоуправом, с обзиром на то да постоје 
бројне услуге, нагласила је Сандра Перић, 
директорка Коморе социјалне заштите 
Србије. – Зато мислим да ће се одавде отићи 
са једном поруком и са примерима добре 
праксе како то функционише у локалним 
самоуправама где постоји све, или где 
постоји много више него у другим местима.  

Болести зависности нису заобишле 
ни ову регију, а помоћ оболелима пружа 
Специјална болница за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“ у 
Вршцу. Ова установа има одељења за 
лечење оболелих од болести зависности, 
али и Центар за ментално здравље, 
Саветовалиште за рад са децом и 
омладином.

- Број зависника од дрога је 
континуирано у порасту, али и од алкохола 
пре свега код млађе популације, рекла је др 
Татјана Воскресенски, директорка СБПБ „Др 
Славољуб Бакаловић“. – Ми данас виђамо 
и децу која долазе у акутном напитом 
стању, а да не говоримо о проблемима 

саме зависности која се јавља у све млађем 
животном добу.             

Након завршетка процеса лечења 
зависника од алкохола у СБПБ „Др Славољуб 
Бакаловић“, важно месту у њиховом 
враћању нормалном животу заузима Клуб 
лечених алкохоличара „Вршачка кула“, који 
већ годинама изузетно функционише.

- Клуб лечених алкохоличара представља 
најрентабилнији и најкориснији начин 
ванинституционалног третмана за све 
лечене зависнике, каже психијатар, 
породични терапеут алкохолизма др 

Жељко Милићевић, начелник Одељења за 
лечење зависности од алкохолних пића у 
СБПБ „Др Славољуб Бакаловић“, и терапеут 
у Клубу лечених алкохоличара „Вршачка 
кула“. – Они се у Клубу сакупљају, оснажују, 
добијају одређена знања и припремају 
се да усвоје животне вештине које су им 
потребне да би наставили као трезвењаци 
да живе ван хоспиталних услова. 

По завршетку симпозијума, у Вршцу је 
одржана и Скупштина Заједнице клубова 
лечених алкохоличара.

Ј.Е. 

У ВРШЦУ ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ

УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕЧЕЊА КРОЗ РАЗМЕНУ ИСКУСТВА

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА НЕГОВАЊЕ ШАХОВСКЕ ТРАДИЦИЈЕ - ВРШАЦ
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Када сте се определили за 
стоматологију?

- У 4. разреду Гимназије. 
Зато што сам претходно желела 
да упишем фармацију. Била 
сам друштвено - језички смер, 
нисам била неки математичар, 
а на пријемном испиту на 
Фармацеутском факултету 
полагала се математика. Била 
сам у стресу од тога и одустала 
сам од фармације. Тата ми је 
радио у апотеци у Уљми, а у истој 
згради били су и Дом здравља 
и Стоматолошка служба где су 
радили др Владимир Стојанов и 
виши зубар Деса Разуменић. Били 
су ми драги, увек су имали много 
да раде, мени се све то допало. И 
тако сам стигла до стоматологије. 
Волела сам свој посао. Волим га и 
данас. Мислим да је то леп посао.

У чему је та лепота? Шта Вас 
привлачи, мотивише?

- Изглед људи. Да имају леп 
осмех, здраве зубе, да могу 
правилно да говоре, да могу 
добро да се хране... Стање 
зуба и уста одражава се на цео 
организам, на срце, бубреге, 
зглобове... Али, онај први утисак 
кад са неким причате, кад некога 
упознајете, мислим да се ту 
највише примећују очи, уста и 
зуби. Врло је битно да човек има 
леп осмех. То је нешто што је мене 
определило. И дан данас то ми је 
јако битно, као и да видим људе 
насмејане, са лепим осмехом. 
Када дође пацијент који је, како 
ми кажемо, запуштен, и кад 
почнете од почетка, од вађења 
зуба, преко лечења десни, зуба, 
протетике, и када завршите 
једног таквог пацијента, осећате 
задовољство. То је обострано. 
А, тога је било пуно. Некад смо 
радили свако своју специјалност, 
сада сви радимо све.

Нажалост, ситуација је таква 
да се стање у стоматологији 
променило, да се услуге сада 

плаћају. Рекла бих да у овој 
беспарици, када сви људи кукају 
око пара, на улици срећете људе 
са лошим зубима. Посла има, али 
људи немају пара. Не ради се ту 
о некој високософистицираној 
стоматологији, имплантима који 
су сада у моди, има ту много 

једноставнијих, приступачнијих, 
јефтинијих ствари које 
задовољавају и функцију и 
естетику. А, цена је данас за многе 
пацијенте одлучујући фактор у 
томе шта ће да раде. 

Да ли сте одмах по завршетку 
факултета почели да радите?

- Ја сам 1971. уписала факултет, 
стоматологија је била 6 година. 
Дипломирала сам у року и 
пошто сам била стипендиста 
Здравственог центра „Анђа 
Ранковић“ у Вршцу, одмах по 
добијању дипломе, почела сам 
да радим. Завршила сам стаж 
у Вршцу, било је ту и једно две 
године у Гудурици. Кад сам 
дошла да радим било је троје 
специјалиста: др Вукашин Коћец, 
специјалиста ортодонције и 
начелник Службе, др Даница 
Баница, специјалиста дечје и 
превентивне стоматологије, и др 

Констатин Јовичић, протетичар 
и директор Дома здравља. После 
су тек почеле специјализације. 
До тада је био обичај да људи 
дуго раде па тек онда иду на 
специјализацију. Догодило се да 
је правилник о бодовању био 
такав да се бодовало од дана 
положеног стручног испита, 
затим просек студија, дупло се 
бодовао рад на селу. Желела сам 
специјализацију, борила сам се, 
конкурисала сам и добила је. 
Са 29 година била сам најмлађи 
специјализант на Стоматолошком 
факултету. И то само зато што ми 
је та промена правилника ишла 
на руку. Специјализацију болести 
уста и зуба завршила сам 1984. 
Почела сам да радим у Вршцу и ту 
сам остала до одласка у пензију, 
31. децембра 2014. Цео свој радни 
век провела сам у вршачком Дому 
здравља. 

Са задовољством се сећам 
својих учитеља, старијих 

колега. Била је јако лепа и 
добра атмосфера у зубној 
служби. У то време смо важили 
за најхомогенију службу. 
Организовали смо другарске 
вечери. Са захвалношћу се сећам 

старијих колега. Сада су живи још 
др Вукашин Коћец, др Јарослав 
Бресјанац који је специјалиста 
оралне хирургије, и др Гордана 
Киш, специјалиста дечје и 
превентивне стоматологије. Сви 
су у пензији. И моја генерација је у 
пензији, а сада иду и нешто млађи. 
Служба се с годинама ширила, 
било је све више различитих 
специјализација. Било је око 
70 запослених својевремено у 
Служби. 

Када сте Ви били начелник 
Стоматолошке службе?

- Била сам начелник од 

2001. до 2010. Имала сам неких 
здравствених проблема и онда је 
директорка извршила ротацију. 
Сувише сам се уносила у неке 
ствари. Моја мама је била строга 
и вероватно сам ја нешто од тога 
попримила од ње. Кажу да сам и 
строга мама, да сам била таква и 
на послу, да сам имала тако неки 
став о појединим питањима. 
Али, ја сам једноставно таква 
конструкција личности и то не 
може да се мења. Драго ми је што 
сам тамо провела радни век, драго 
ми је кад сретнем младе колеге. 
Имала сам јако фине сараднике, 
дивне сестре у служби.

Не знам колико сада има 
запослених, али са новом 
систематизацијом, са новим 
правилником у здравству, дошло 
је до промена. Сада, рецимо, на 
одређени број становника можете 

да имате неку специјализацију. 
Последњих неколико година 
док сам радила нисам имала ни 
специјалистичку плату, јер за 
моју специјализацију није био 
довољан број становника на 
територији Општине Вршац. 

Колико су се променили 
услови рада током Вашег 
радног века у Дому здравља?

- Велика је разлика када сам 
почела да радим и када сам 
отишла у пензију. Сећам се кад сам 
дошла да радим, ми нисмо имали 
своју собу лекари, сестре. Кафу 
смо пили у једној ординацији, сви 

заједно у тако малој просторији 
- 4 лекара, 4 сестре, спремачица. 
Стајали смо, пили кафу, али били 
смо задовољни.

У Гудурици сам имала стару 
машину, али почеле су полако 
да се уводе нове, седамдесет и 
неке. Нисмо заостајали за другим 
стоматолошким службама у 

Југославији. Опрема, технологија, 
зубна техника, све се променило, 
тако да смо пред  крај имали 
апарат за снимање свих зуба, 
метал керамика је почела да се 
ради, визил протезе... Купљена је 
опрема која је, у једном тренутку, 
била једна од најсавременијих. 
С временом сазнања у 
стоматологији се мењају и долази 
до напретка у тој области. Некада 
су људи били срећни када добију 
обичне протезе, данас теже 
имплантима, керамици. Сећам 
се периода када сам почела да 
радим, кад су се радиле златне 
круне. Био је то одраз богатства, 
људи који су имали све златне 
зубе. Сад кад би се неко појавио са 
златним зубима, био би смешан. 
Све се променило у нашем послу.

Пре пет година сте отишли 
у пензију, али нисте одустали 
од своје професије?! Да 
ли сте активни и у неким 
удружењима?

ДР ЕМИЛИЈА ЈОСИЋ РАНКОВ, СПЕЦИЈАЛИСТА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА, ВЛАСНИЦА СТОМАТОЛОШКЕ ОРДИНАЦИЈЕ „ДР ЈОСИЋ“:

ДА БИ ЧОВЕК БИО УСПЕШАН И ЗАДОВОЉАН, 
ВАЖНА ЈЕ ПОДРШКА ПОРОДИЦЕ

Др Емилија Јосић Ранков за своју професију 
одабрала је стоматологију. После студија, 
завршила је специјализацију за болести уста и 
зуба. Радни век провела је у Стоматолошкој служби 
вршачког Дома здравља. По одласку у пензију, 
пререгистровала је стоматолошку ординацију 
свог супруга Ивана Јосића, својевремено првог 
приватног стоматолога у Јужном Банату, и 
наставила да ради. Задовољна је, каже, јер се бави 
професијом коју воли, јер су јој деца вредни и добри 
људи, а највећа срећа су јој унучићи.
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- Неке околности су довеле 
до тога да поченем да радим 
приватно. Пререгистровали смо 
ординацију тако да сада радимо 
ја и супруг у нашој приватној 
стоматолошкој ординацији. 
Задовољна сам, још увек сам у 
тој причи, дружим се са колегама. 
Увек сам била активна у неким 
удружењима - стоматолога 
Војводине, Србије, прија ми. Човек 
некако другачије доживљава себе 
кад ради. Била сам председник 
Подружнице Друштва лекара 
Вршац, Пландиште и Бела Црква, 

затим председник Стоматолошке 
секције Војводине, сада сам члан 
Председништва Стоматолошке 
секције Србије. 

За свој рад добила сам пуно 
признања, од захвалница, 
диплома до плакете. Пре две 
године од Српског лекарског 
друштва добила сам плакету 
за свој рад, највише признање 
Друштва. Кад се основала 

Стоматолошка комора Србије, 
била сам члан Скупштине у првом 
сазиву за друштвени сектор, била 
сам тада у државној служби. Била 
сам члан Стоматолошке коморе 
Већа државних стоматолога. И 
дан данас одлазим на стручне 

састанке. Мислим да треба бити у 
својој бранши, треба пратити док 
човек може. 

Да ли сте задовољни 
својим послом? Шта бисте, као 
стручњак, поручили људима?

- Јесам. Увек причам својим 
пацијентима колико је важна 
хигијена за опстанак зуба и 
јако ми је драго кад се уклони 
каменац, кад пацијент навикне 
да пере зубе, да хигијена буде на 
разумном нивоу. Већ ту се осећам 
задовољно. 

Моја порука, у области 
стоматологије, увек је фокусирана 
на превентиву. Јако је битно да 
се са бригом о зубима почне од 
малих ногу, па до све до старијих 

година. Пацијенти обично долазе 
само кад је лоша ситуација. Не 
схватају колико је битно да дођу 
на време, да сарађују, науче да 
перу зубе, одржавају хигијену. За 
мене је једнако важно да научим 
пацијента да одржава хигијену, 
као да сам му сачувала један 
зуб.  Јер, правилном хигијеном 
сачуваће и остале зубе. Важно 
је да пацијенти брину о својим 
зубима, да дођу на време, кад 
имају мали квар. Пародонтопатија 
је најчешћа болест. Узрочник је 
дентални плак - последица лоше 
хигијене зуба. Крајњи исход 
пародонтопатије је клаћење и 
губитак зуба. Почиње црвенилом 
десни, крварењем, пацијенти 
мисле да то није ништа, све мање 
перу зубе због крварења и тако се 
затвори круг који треба отворити, 
почети правилно прати зубе, 
одлазити код стоматолога да се 
уклони каменац и уради све што 
треба. 

Како памтите детињство?
- Рођена сам у Уљми, 1952. 

Тата Душан био је фармацеутски 
техничар у Уљми,  а мама Горица 

била је домаћица. Бринула је 
о нама, имала је башту коју је 
радила. Имам старијег брата, 
Станишу Ранкова, живи у Вршцу. 
Завршио је правни факултет, у 
пензији је 4 године. Радни век 
је завршио у Дому ученика као 
правник. 

Сећам се Уљме као јако лепог 
села. Уљма је, кад сам ја већ 
почела да памтим, била општина. 
Врло лепо село, са парковима, 
школом. Сећам се свог детињства 
које се много разликовало од 
одрастања моје деце, а да не 
кажем како тек од мојих унука. 
Баш сам нешто размишљала како 
смо учили да возимо бицикл 
испод штангле. Ако је кућа имала 
један бицикл, била је то велика 
ствар, негде 1956 - 1957.године. 
Били су то, углавном, мушки 
бицикли, као деца возили смо их 
испод штангле. Које би сад дете то 
урадило?! Данас их, већ од малих 
ногу, гурају на бициклу. Моје 
детињство и одрастање били су у 
неким другим условима него што 
је данас. 

У Уљми сам завршила основну 
школу, 1967, а после сам уписала 
Гимназију у Вршцу. Путовала 
сам из Уљме. Моја генерација из 
Гимназије била је врло успешна. 

Кад сте основали породицу?
- Мени су се многе ствари 

догодиле у 1977. години - 

дипломирала сам, удала се, 
почела да радим. Мој супруг Иван 
је дошао из Сомбора, завршио 
је стоматологију, запослио се у 
Вршцу. Забављали смо, били смо 
верени. Иван је тада имао неку 
понуду за Берлин, за посао. Али, 
тада је било неко друго време, 
нисмо толико тежили да одемо 
„напоље“ и остали смо овде, 
у Вршцу. Размишљали смо где 
ћемо тамо да живимо, ко ће да 
нам чува децу кад их будемо 
имали, Иванови родитељи 
били су у годинама, па нас је и 
то везало да останемо. Иван је 
завршио специјализацију исто 
из ортодонције и отишао је у 
приватнике, 1995. Иван је био 

први приватник стоматолог у 
Јужном Банату. 

Иван и ја имамо двоје деце: 
ћерку Јасну, сада Јосић Мали, и 
сина Уроша. Јасна је завршила 
стоматологију, после и неку 
врсту менаџмента на ФОН-у, а 
иза тога  је завршила мастер на 
Економском факултету. Десетак 
година је радила у Хемофарму, 
сада има неку своју фирму, а 
сви су изгледи да ће завршити у 
стоматологији. Јасна је удата, има 
породицу, двоје деце, Марту, која 

је кренула у први разред, и Рељу. 
Урош је доста млађи, има 29 

година. Завршио је стоматологију, 
био је изузетан студент. Уписао 
је докторске студије, радио на 
универзитетској клиници, а сада 
је, у оквиру докторских студија, 
на Стоматолошком факултету у 
Болоњи. Видећемо шта ће бити 
даље, наравно ја му желим сву 
срећу, као и свака мајка.

Да ли сте задовољни 
животом? Шта је у животу 
важно?

- Ја сам задовољна. За мене је 
важна породица, то ми је некако 
на првом месту. Имамо складан 
брак, добру децу. Срећна сам 
јер су наша деца вредни, добри 

и поштени људи. Живела сам са 
родитељима, мама  је била код 
мене, било нам је свима лепо. 
Волим и своју ширу фамилију, 
везана сам доста и за Уљму, често 
одем тамо где сам рођена. Немам 
разлога да не будем задовољна. 
Здрав однос у породици је јако 
важан, али и само здравље како 
бисмо што дуже остали сви 
заједно на окупу. Да би човек био 
успешан и задовољан, важна је 
подршка породице!
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КАИРО - У египатском граду Тама, на западној обали Нила, 
откривен је храм стар 2.200 година, из времена краља Птолемеја 
IV, украшен детаљним рељефима.

Храм су открили радници који су копали канализацију, 
а Министарство за антиквиртете је саопштило да су радови 
одмах обустављени и на локацију су позвани археолози.

Тим је до сада открио зид који се простире од севера до 
југа и југозападни угао храма, који је украшен рељефима 
Хапија, египатског бога плодности и годишњег плављања реке 
Нил, које је омогућавало да на подручју древног Египта цвета 
пољопривреда.

Рељефи приказују Хапија како носи понуде, окружен 
птицама и другим животињама, преноси Лајв сајенс.

У фрагментима текста спомиње се Птолемеј IV, четврти 
фараон из династије Птолемеида.

У питању је хеленска династија која је владала Египтом од 
305. до 30. године пре нове ере и често преузимала краљевске 
и религиозне симболе од ранијих, аутохтоних египатских 
владара.

Последњи владар из династјие Птолемеја била је Клеопатра, 
која је владала од 51. до 30. године пре нове ере.

Птолемеј IV владао је Египтом од 221. до 204. године пре 
нове ере. Био је син Птолемеја III и Беренике II, која је наџивела 
супруга само толико да би била отрована по наредби сина, који 
је био њен сувладар.

Владавина Птолемеја IV није била успешна.
Историчари наводе да је фараон више био заинтересован за 

лумповање и да себе сматра песником, него за вођење земље,
Он је наводно пренео већину краљевских дужности на 

амбициозног свештеникапо имену Сосибус.
Током његове владавине почиње постепено слабљење 

Птолемејског Египта, па је египатски народ почео да се буни 
против његове владавине, што је довело до нестабилности и 
смртоносних борби које су обележиле последњих пет година 
његове владавине, преноси Танјуг.

Његов сине Птоелемеј V аутор је натписа урезаног на чувени 
камен из Розете, који је омогућио научницима да дешифрују 
египатске хијероглифе.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

САНТЈАГО - Више од 32.000 лососа 
је побегло из једног узгајалишта на 
југу Чилеа и још ниједан није враћен, 
саопштила је данас Национална агенција 
за риболов и аквакултуру (Сернапеска).

Наведено је да је 32.485 риба 
намењених извозу у понедељак побегло 
из кавеза у ком се појавила пукотина 
од два метра. Лососи су припадали 
узгајалишту Салмонес ајсен.

То узгајалиште држи скоро 700.000 
лососа, тежине око три килограма. Тај 
центар има сертификат Сернапеске да 
приликом узгајања рибе не користи 

производе против микроба и паразита.
Чиле је с производњом од 631.000 

тона други светски произвођач лососа, 
после Норвешке. Бројна узгајалишта су 
направљена на југу земље и највећи број 
риба се третира антибиотицима, јавља 
АФП а преноси Бета.

Неке од тих фирми су биле кажњене 
због непрописне употребе антибиотика 
или због бекства лососа који припадају 
инвазивним и предаторским врстама, 
што би могло да поремети равнотежу 
морског екосистема.

Извор: Политика 

Више хиљада лососа 
намењених извозу 

побегло из узгајалишта

На обали Нила пронађен 
храм с тар 2.000 година

Јапански 
ровер слеће на 

астероид

„Супераутомобили” продати у 
хуманитарне сврхе

Реч је о колекцији од 25 возила одузетој од сина председника 
Екваторијалне Гвинеје, која је продата за 27 милиона долара

Колекција од 25 „супераутомобила” сина председника 
Екваторијалне Гвинеје Теодора Нгеме Обијанга Манга продата 
је недавно на аукцији у Швајцарској за 27 милиона долара, 
преноси Си-Ен-Ен. Реч је о аутомобилима које је швајцарска 
власт запленила на градском аеродрому у Швајцарској 2016. 
године након спроведене међународне истраге о корупцији у 
којој је осумњичени био Теодор Нгема Обијанг Манге.

Он се након истраге нагодио са судом, судски поступак је 
обустављен, али је аукција ипак одржана. Одузети аутомобили 
су продати са намером да се добијени новац искористи 
у хуманитарне сврхе. Аукцију је, како преноси Си-Ен-Ен, 
организовала лондонска кућа „Бонамс”, а већина продатих 
аутомобила прешла је свега неколико хиљада километара.

Највишу цену, од 8,3 милиона долара, достигао је аутомобил 
„ламборгини венено”, иначе један од девет произведених 
возила „венено” којима је чувена компанија прославила пола 
века од покретање фабрике „Ламборгини”.

Аутомобил „лаферари” продат је за 2,1 милион долара, док 
је један од седам произведених „коенигсег уан”, са мотором 
јачине 1.300 коњских снага, нашао власника за 4,6 милиона 
долара, што је дупло више од онога што су се организатори 
аукције надали.

У некадашњој колекцији Обијанга млађег налазио се и 
„37213949 мекларен П1”, који је на аукцији достигао вредност 
од 1,1 милион долара, док је „астон мартин уан-77” продат за 1,5 
милиона долара.

Извор: Политика

Токио - Јапанска свемирска агенција саопштила је да 
је њихова летелица Хајабуса 2 у оквиру своје мисије, пре 
него што се упути назад на Земљу, послала мали ровер ка 
површини астероида.

Јапанска агенција за истраживање свемира (ЈАXА) 
саопштила је да је ровер Минерва  почео споро спуштање 
на астероид Риугу, јавља АП.

Летелица Хајабуса 2 стигла је у ту област у јуну 2018. 
године. Она је прикупљала узорке тла и друге податке 
са астероида удаљеног 300 милиона километара од 

Земље у низу мисија чији циљ је да добије неке назнаке о 
настанку соларног система.

Летелица ће наредних неколико дана прикупљати 
податке и слике спуштања ровера на астероид да испита 
гравитацију.

Хајабуса 2 треба да почне своје једногодишње 
путовање назад ка Земљи касније ове године, преноси 
Бета.

Извор: Политика
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

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

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

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Пајино сликарство и његова национална 
мисија заборављена су епска прича о тренутку 
када је као никад пре и после слика покренула и 
хомогенизовала нацију.

У исто време, у Европи Пајиног доба која 
је раније прошла кроз мисију слике, сликом је 
почело да се жонглира. Слике састављене из 
потеза, тачкица, експресивне, геометријске, 
чисто платно и нејасне слике. Слика је завршила 
у просторима  цивилизацијских успомена и 
никад нико обичне људе није питао треба ли им 
сликарство, поезија, музика или не.

Људима се уметност као израз намеће, 
као што се, као лудачке кошуље ума, навлаче  

друштвена уређења, правни системи, економска 
логика.

Изгледа да је вертикала менталног 
жироскопа који одређује наше вредности врло 
флексибилна и преко ноћи можемо сумњати у 
оно за шта бисмо јуче гинули и обрнуто.

Пајин Триптихон грађанске опције, 
глорификује време и духовни став без таквих 
искушења.

Пајиним сликарством није се могло 
манипулисати и оно никад није могло да служи 
диверзији ума.

Коментар ликовног критичара Лазара 
Трифуновића да је Паја Јовановић први 

насликао портрет људи овог простора који 
мисле, индикативан је какви би ти портрети били 
данас. Да ли је Паја јачао самосвест или давао 
пример израза лица које мисли као тражени 
одраз на менталном огледалу слике да би људи 
били људи који могу поставити питања.

Уметничко искуство не мења наш живот, али 
помаже у дијагностиковању проблема који нас 
тиште и то је довољно за почетак.

Реалистичко фигуративно сликарство 
напросто онемогућава човека да одустане од 
себе. Човек може бити у истој ситуацији данас, 
али са потпуним увидом у то што му се дешава 
или да изабере да мање пати па одустане од 

тог промишљења и свесно регресира у хомо 
луденса, човека који се игра, забавља и отаљава 
живот. Уметност у наше време не постоји. Постоје 
постмодерне појаве које су узурпирале то име и 
функцију чинећи нашем уму супротно од оног 
што је уметност одувек чинила.

Уметничко дело је мапа механизама, логика 
креативне хемије духа која, ако јој се препустимо, 
дозвољавамо да на нас делује богом дани 
таленат уметника да свет види слободнијим 
очима. И заискриће и у нашем уму.

А то је завештање Паје и свих његових 
Триптихона.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (47)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ КОМЕ ТРЕБА СЛИКАРСТВО ДАНАС

У оквиру такмичарског дела 
Serbia Fashion week-а, који 
се одржава у Мастер центру 
новосадског сајма од 9. до 14. 
октобра, у финалном такмичењу 
модних креатора млађе генерације, 
своје креације представиће 
Вршчанка Сенка Ђорђевић. О томе 
је одлучио међународни жири, који 

чине еминентни познаваоци моде и 
модних токова из  Француске, САД и 
Србије.

Сенка Ђорђевић ће своје моделе 
представити на модној ревији 11. 
октобра, у 18 часова.

Поред Сенке, још троје финалиста 
представиће своје умеће, након чега 
ће жири саопштити свој избор за 

најбољу мини колекцију 2019, која 
се састоји од пет модних креација.

У конкуренцији је учествовало 
48 младих модних креатора између 
којих се жири одлучио за финални 
наступ Анђеле Петровић, Василија 
Ђаловића, Богдана Мрше и Сенке 
Ђорђевић.

ОДЛУКОМ МЕЂУНАРОДНОГ ЖИРИЈА

СЕНКА ЂОРЂЕВИЋ 
У ФИНАЛУ SERBIA FASHION WEEK

У галерији Културног центра Вршац 
отоврена је изложба најуспешнијих радова 
овогодишњег 60. Ликовног конкурса за Награду 
Паје Јовановића. Том приликом градоначелница 
Драгана Митровић уручила је признања 
талентованим малим сликарима, основцима 
и средњошколцима. На конкурс је стигло око 
800 радова, за изложбену поставку изабрано 
је 380,  а одлуком стручног жирија, награђен 
је 31 ликовни рад у 4 категорије. Додељена су 
и признања за креативност Културног центра 
Вршац, затим награде Градског музеја и КОВ-а.

Присутне малишане, њихове родитеље 
и наставнике поздравио је Давор Стојковић, 
директор Културног центра Вршац, пожелео 
добродошлицу и честитао је награђенима.

-Веома сам поносна што се на конкурс, 
који носи име једног од највећих сликара Паје 
Јовановића, пријавило више од 800 радова, а 
комисија је засигурно имала врло тежак задатак 
да одабере најбоље, рекла је градоначелница 
Драгана Митровић отварајући изложбу. – 
Поштујући свог великана, Град Вршац цени 

и труд сваког детета које  је учествовало на 
конкурсу зато ће сви радови бити изложени 
у центру града за Дечју недељу како би сви 
Вршчани уживали у њима. Позивам сву децу 
да се укључе у разне културне и уметничке 
активности које су доступне у Вршцу.

Градоначелница је нагласила да ће брига о 
младим талентима бити један од приоритета 
Града и најавила још једну награду за најбоље 
мале сликаре- посете културним институцијама 
у Београду.

Као успомену на лепе тренутке проведене 
у Културном центру, директор Стојковић је 
уручио поклон књигу градоначелници Вршца. 
Свечаност су улепшали ученици Музичке школе 
„Јосиф Маринковић“ својим наступима.

Стручни жири је био изненађен високим 
квалитетом дечјих радова који потврђују велики 
таленат и потенцијалну уметничку каријеру 
појединих младих аутора. Овакве манифестације 
су значајна подршка малим великим сликарима.

-Никада није доста афирмисања дечјег 
ликовног стваралаштва, јер то је, на крају, аформација и деце саме, сматра мр Томислав 

Сухецки, академски сликар, члан жирија, и указује 
на значај ове дечје ликовне манифестације. - 
Стога сам сигуран да ова најстарија вршачка 
културна манифестација постаје све значајнија, 
пошто живимо у временима све мање општег и 
личног ликовног искуства (образовања) које је 
замењено испразном модерном забавом. Тако 
дело великог Паје национале, највећег сликара, 
васпитача и педагода икад код нас, наставља 
да озарује и следећи млади нараштај. У овим 
смутним временима света у којем се све мање 
рачуна на људску интелигенцију и рад, а све 
више ослања на машинску, ова наша вршачка 
деца показују да изненађења још постоје. 
Подржимо наше младе таленте.

Ове године на конкурс су се јавила и деца из 
осталих крајева Србије: Панчева, Шапца, Бачке 
Тополе... У току Дечје недеље, сви радови са 
конкурса изложени су у неколико институција 
у граду. Тако су сви Вршчани имали прилику да 
се упознају са талентованом децом и омладином 
од којих ће неки кренути стазом сликарског 
великана Паје Јовановића.

Ј.Е.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 60. ЛИКОВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ЗА НАГРАДУ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА

УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА МАЛИМ ВЕЛИКИМ СЛИКАРИМА

Креација Сенке Ђ
орђевић изабрана за 

ф
инале “Ф

утуристичка спортска одећа”

СПИСАК АУТОРА НАГРАЂЕНИХ РАДОВА

Награде у категорији 2013-2014. годиште
1. награда – Ања Зарић, ПУ Чаролија,Вршац, 2. награда – Ненад 

Топличан, ПУ Чаролија, Вршац, 3. награда – Сфера Катарина, ПУ Чаролија, 
Вршац, 3. награда – Сара Сухецки, Вршац

Награда за креативност Културног центра Вршац – Немања Печеничић, 
Пу Чаролија, Вршац, Максим Граничарски, Пу Чаролија,Вршац, Томислав 
Сухецки, Вршац. Награда Градског музеја Вршац – Петра Зеленбаба, ПУ 
Чаролија, Вршац. Награда Књижевне општине Вршац – Петра Пешић, ПУ 
Чаролија Вршац

Награде у категорији 2009-2012. годиште
1.  награда – Нађа Каровић, ПУ Чаролија, Вршац, 2. награда – Катарина 

Косановић, Уметнички студио Сомбор, Сомбор, 3. награда – Дуња 
Васиљевић, Ош Јован Јовановић Змај, Београд, Милош Константинов, Ош 
Вук Караџић, Вршац. Награда за креативност Културног центра Вршац – 
Анастасија Хорват, Ош Паја Јовановћ, Вршац. Награда Градског музеја 
Вршац – Дуња Стојковски, Ош Паја Јовановћ, Вршац. Награда Књижевне 
општине Вршац – Вук Павлов, Ош Вук Караџић, Вршац

Награде у категорији 2005-2008. годиште
1. награда – Јелена Јованчић, Ош Ђура Јакшић, Павлиш, 2. награда – 

Маша Шалиначки, Ош Јован Стерија Поповић, Вршац, 3. награда – Ема 
Јовановић, Ош Жарко Зрењанин, Избиште. Награда за креативност 
Културног центра Вршац – Маша Бућкош, Ош Ђура Јакшић, Павлиш, 
Лана Несторов, Ош Бранко Радичевић, Уљма. Награда Градског музеја 
Вршац – Емилија Вакареско, Ош Јован Стерија Поповић, Вршац. Награда 
Књижевне општине Вршац – Коста Мијановић, Сликарски ателеј Маркус, 
Шабац

Награде у категорији 2001-2004. годиште
1. награда – Милан Јањић, Бачка Топопла, Андреа Дамјановић, Школа 

примењених уметности, Шабац, 2. награда – Хелена Остојић, Сликарски 
атеље Маркус, Шабац, Теодора Максимовић, Школа примењених 
уметности, Шабац, 3. награда Марија Влајковић, Школа примењених 
уметности, Шабац. Награда за креативност Културног центра Вршац – 
Андреа Кабић, Сликарски атеље Маркус, Шабац. Награда Градског музеја 
Вршац – Хелена Остојић, Сликарски атеље Маркус, Шабац. Награда 
Књижевне општине Вршац – Марина Николић, Школа примењених 
уметности, Шабац

Градоначелница Драгана Митровић уручила је признања малим уметницима
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Председник Привредне коморе Војводине 
Бошко Вучуревић и председник Удружења бањских 
градова Мађарске др Золтан Сабо (Szabó Zoltán) 
потписали су Споразум о сарадњи у ПКВ, за време 
трајања 52. Међународног сајма туризма у Новом 
Саду, а у циљу дефинисања принципа и начина 
сарадње, како би се заједничким радом унапредио 
бањски и здравствени туризам.

Том приликом, председник Вучуревић изразио је 
велико задовољство због институционализовања 
сарадње са Удружењем бањских градова Мађарске, 
јер како је истакао, Војводина заиста има велики 
потенцијал за даљи развој и унапређење бањског 
туризма и додао да је војвођански потенцијал у 
многоме сличан потенцијалима Мађарске.

„Ово је само први корак наше званичне сарадње 
када је бањски туризам у питању. Мађарска је 
уз Француску, Италију, Исланд, Јапан, земља са 
највећим потенцијалом термо-минералних вода, 
са око 1.500 изворишта, а са друге стране, има 
веома развијене здравствене центре. Сматрам да 
је овакав вид сарадње са Удружењем од великог 
значаја и да ћемо у наредном периоду реализовати 
заједничке активности које ћемо предвидети 
акционим планом“, рекао је Вучуревић и подсетио 
да је ове године Привредна комора Војводине 
организовала две студијске посете Мађарској – 
војвођански винари и виноградари обилазили 
су винске подруме у винској регији Егер, а 
произвођачи сира из Војводине, имали су прилику 
да сеупознају са технологијом прављења сира у 
више мађарских места.

Председник Удружења бањских градова 
Мађарске др Золтан Сабо у изјави за медије 
истакао је да је Мађарска у последњих неколико 
година, узнапредовала када су у питању бањски и 
здравствени туризам. 

„Искуства која смо стекли, желимо пренети 
на наше колеге из Србије. Наше Удружење броји 

41 насеље, а пре извесног времена, основали 
смо унутар Удружења једну институцију која се 
бави проучавањем искустава у вези са развојем 
бањског и здравственог туризма код нас. На тај 
начин, поред искустава која смо стекли радом, 
желимо пренети и искуства до којих смо дошли 
путем научних истраживања“, рекао је Сабо и 
додао да је 2014. године ово Удружење склопило 
Споразум о сарадњи са Кластером здравственог 
туризма Војводинеи изразио наду да ће данашње 
потписивање Споразума, дати полет заједничком 
деловању.

Вишевековна традиција и огроман број извора 
термалних и лековитих вода, завидан ниво развоја 
здравствених центара, као и бројни аква и велнес 
центри, сврставају Мађарску у сам врх светских 
балнеолошких дестинација.

Привредна комора Војводине представљала се 
на 52. Међународном сајму туризма са туристичком 
понудом земаља из региона (Мађарска, Хрватска, 
Чешка, Република Српска, Русија) на свом штанду 
на Новосадском сајму.

Привредна комора Војводине и Удружење бањских 
градова Мађарске озваничили сарадњу
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем два ланца земље 
потез Јарак, поред пруге. Тел 064-
1247557.

Продајем плац на брегу, 
Горанска улица 1000 m², комплет 
инфраструктура са предивним 
погледом на град, правилног 
облика. Тел. 060/3256070.

На продају кућа у Николинцима. 
Тел. 060/6552301

На продају приземна кућа на 
брегу, Јанка Халабуре 33. Тел. 
063/379720.

Продајем двособан стан 59 m², 
2. спрат. Уз стан иду кухињски 
елементи, плакар и клима. Одмах 
усељив. Трг Андрије Лукића, поглед 
на улицу. Тел. 064/3962064

На продају кућа улица Сремска 
бр 5, између „ДИС-а“ и Хемијске 
школе. Тел. 063/8860704.

Продајем кућу или замена за 
стан. Тел. 064/1685894.

Продајем гарсоњеру 35 m² у 
Хемограду. Тел. 063/8055785.

Продајем стан 45 м² у Вршцу, 
угао Стеријине и Анђе Ранковић, 
може замена. Цена по договору. Тел 
063/8548048 после 17 часова.

На продају два једнособна стана у 
центру од 35 м² и 45 м². Хитно! Тел. 
064/2355436.

Продајем кућу у Избишту, са 
окућницом и баштом, на плацу од 
14,5 ари. Тел. 064/3906276 

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. 
061/1601215.

На продају плац, грађевинска 
зона, 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

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/ 6016736.

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/ 6016736.

Продајем трособан стан, 
Стеријина 26/16, 4. спрат, потпуно 
реновиран. Тел. 063/8904960.

Продајем дворишну гарсоњеру 
од 25 м², у ужем центру. Потребно 
реновирање. Тел. 061/3215451.

Изграђено грађевинско 
земљиште, Виноградарски пут 6, 15 
ари 48 м² (3. зона). Тел. 063/8909960.

Изграђено грађевинско 
земљиште Гаврила Принципа 121, 
8 ари 97 м² (зона 2.), изграђеног 
стамбеног простора 400 м². Тел. 
063/8909960.

Купујем гарсоњеру или мањи 
једнособан стан. Тел. 061/7239352.

Продајем једнособни стан 
44м² код Катедрале, реновирано 
купатило, застакљена тераса, 
одмах усељив. Тел. 064/3208414

На продају спратна кућа, ул. 
Светозара Милетића, близу центра. 
Тел. 060/7218959.

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина 70 од 72 м². Тел. 
064/2582696.

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. 
064/1685894.

Приземна кућа комплетно 
намештена, велико двориште, 
башта на плацу величине 6 ари, 
одмах усељива, Лазе Нанчића 54, 
Вршац. Тел. 064/6585499.

Мењам двособан комфоран 
стан у центру, Стеријина улица, са 
централним грејањем, кабловска, 
лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701 
и 064/1830312.

Продајем гарсоњеру у центру 
Вршца. Тел. 060/1671519.

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. 062/1440065 и 
065/8360255.

Мењам двособан стан 59 м² за 
кућу, у ул. Стеријиној, централно 
грејање, лифт, подрум, две 
терасе(једна ограђена). Договор. 
Тел. 830-701 и 064/1830312.

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина, број 70 са гаражом, 
стан је 72 м². Тел. 064/2582696.

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. 
064/2355436.

Продајем викендицу у Месићу. 
Површине 2000 м², идеална за 
виноград, баштенска кућица, 
прилаз мост, артерска вода, на путу 
до Караша. Тел. 064/1324531.

Продајем кућу у Великом 
Средишту, Железничка 158, 
са окућницом и баштом. Тел. 
062/8041649.

На продају плац (грађевинска 
зона) 12 ари, улаз у Павлиш. Тел. 
062/329812.

На продају кућа у Вардарској 
улици бр 17 и кућа на Гудуричком 
путу. Хитно са великим плацем. Тел. 
064/2355436.

За продају стан од 45 м² преко 
пута поште нова радња. Тел. 836-
096 и 060/3856594

Продајем кућу на веома лепом 
месту код Виле брег, постоји 
могућност да се мења за приземну 
кућу. Тел. 064/3759459.

На продају кућа (новија спратна 
и старија приземна) централно на 
плин, ПВЦ, канализација, косовска 
48, Вршац. Цена 70.000€ , или 
мењам спратну за  стан уз доплату.
Тел. 062/1106066

Хитно и повољно на продају кућа 
у Великом Средишту са великим 
плацем и баштом. Тел. 062/8041649

Кућа на продају ул. Другог 
октобра 83. Тел. 2824-853.

Двособан стан 84 м²,на продају 
близу центра, Иве Милутиновића 
80.Тел. 062/511751.

Продајем плац од 9,5 ари у Уљми. 
Тел. 062/8232883

Продајем гарсоњеру у Панчеву, 
повољно, новија градња, први 
спрат, тераса, погодно за студенте. 
Тел. 063/8221696

Кућа на продају 90 м² са 
поткровљем ул. Јанка Халабуре , 
код хале Миленијум, на парцели 
680 м². Тел. 060/4902207

Продајем трособан стан 
реновиран, Стеријина 26/6. Тел. 
063/8909960

Продајем плац 15 ари и 48 
м² са стамбеном кућом од 48 

м², Виноградарски пут 6. Тел. 
063/8909960

Продајем грађевинско земљиште 
са кућом од 400 м² на плацу од 8 
ари и 97 м². Тел. 063/8909960

На продају стан од 54 м² центар, 
стара зелена пијаца, може са 
стварима. Тел. 063/8909931 и 
063/215854

Продајем реновиран дворишни 
стан од 32 м².Тел. 064/4486655

На продају спратна кућа на плацу 
од 700 м², посебно гаража. Тел 
064/2805862 и 837-631

Продајем плац у потезу Козлук-
Мајдан са виноградарском 
кућицом, има градски водовод. Тел. 
060/7401210. 

Продајем кућу од 53m² са 
помоћним објектима 121m², плин, 
струја, клима, вода, канализација. 
Тел. 064/0078668

Продајем плац у потезу  
Павлишко брдо погодно за 
виноград и воћњак као и пчеларе. 
Тел. 060/7401210 

На продају стан двособан у 
центру. Хитно. Тел. 061/1601215.

Купујем већи стан са лифтом или 
кућу чврсте градње, може кућа за 
рушење, предност шири центар, 
брег. Тел: 064/8795697.

На продају трособан стан Тел. 
013/807-767

Купујем стан на Вождовцу, 
Београд, у новоградњи. Тел. 
064/1374669.

Продајем двособан дворишни 
стан од 47 м², у улуци Стеријина бр. 
80. Цена 16.000 €. Тел. 062/652413

Продајем кућу са ппоткровљем 
на плацу од 670 м² у ул. Јанка 
Халабуре, Вршац. Тел. 060/490-22-
07.

Продајем плац на вршачком 
брегу потез „Павлишко брдо“, 60 
ари, погодно за виноград, воћњак 
и пчеларе. Тел.060/1671519

Врло повољно кућа на продају у 
Војводе Книћанина 24. плац 8 ари 
са комплетном инфраструктуром. 
Тел. 064/8076858.

Хитно продајем дворишну 
гарсоњеру 36 м², струја, вода, плин, 
центар, прва зона одмах усељива. 
Тел. 060/1434422

Кућа на продају у центру Иланџе, 
у близини школе, амбуланте.Цена 
повољна. Тел. 063/7440598

На продају стан двособан, лифт, 
централно грејање, подрум, два 
балкона, трофазна струја, паркет 
и плочице на Војничком тргу у 
Вршцу. Повољно. Тел. 066/5398048

Плац Х.Пинкија 134, 984 
м², ширина до улице 17 м, 
очишћен, ограђен, комплетна 
инфраструктура, Може замена за 
стан у Вршцу. Тел.065/2640944.

Мењам два стана у Вршцу за 
један у Београду. Тел. 065/8139255.

Поклањам кућу испред Виле 
Брег на плацу од 6,5 ари, вода, 
струја, канализација, асфалт улица 
Борачка 4/3. Тел. 063/575980.

На продају једнособан стан 
комплетно реновиран, Трг Андрије 
Лукића 4/2. Тел.064/2098617

На продају двособан стан  у 
строгом центру Вршца. Тел. 
064/6610072Продајме двособан 
стан 59 м²2 спрат. Уз стан иду 
кухињски елементи, плакар и 
клима. Одмах усељив.Трг Андрије 
Лукића. Поглед на улицу. Тел. 
064/3962064

Продајем стан у ул. Војводе 
Книћанина бр. 70, од 72 м²са 
гаражом. Тел. 064/2582696и 807-
585

Продајем трособан стан на 
Војничком тргу, 71 м², 44.500 еура. 

Тел. 065/3293060.
Продајем кућу на углу Иве 

Милутиновића и Козарачке. Тел. 
064/8977766.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем пословни простор у 
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно за 
магацин. Тел. 064/1255376

Издајем локал 35 m², Омладински 
трг, иза Педагошке академије, 
повољно, згодно за фризере и 
занатлије. Тел. 064/1704999.

Радионица за издавање, 
аутомеханичар – електричар итд. 
Добра локација са паркингом. Тел. 
064/1979069.

Новоизграђена кућа са баштом, 
може намештена и ненамештена 
на дужи временски период у 
Потпорњу. Тел. 063/8829782.

Млађем брачном пару 
потребна празна кућа на чување 
и одрзжавање или уз неку мању 
доплату на дужи временски 
период.062/1577261

Млађи брачни пар тражи старију 
особу на чување, негу доживотну 
бригу и помоћ за некретнину. 
062/1577261

Издајем полунамештен стан, 
дворишни, у Змај Јовиној бр 33. Тел. 
064/1572948.

Центар гарсоњера за једну, стан 
за две особе, намештено, одмах 
усељиво, комуналије одвојене, 
уговор и депозит обавезан, без 
газде. Тел. 060/0411195.

Издајем намештену дворишну 
гарсоњеру, посебан улаз, 
комуналије, за самице , ученице. 
Тел. 062/520955

Издајем собу самици, посебан 
улаз. Тел. 064/1685894

Издаје се гарсоњера у центру 
Вршца, посебан улаз, засебна 
струја, плин, има кабловска. Тел: 
069/2701066.

Издајем две собе за две девојке, 
Иве Милутиновића 18б, клима, 
централно грејање, цена 80 евра 
без додатних трошкова. Тел: 
069/2701066, и 013/834-065.

Издајем гарсоњеру у центру 
Вршца, на тргу, поред Комерцијалне 
банке. Тел: 062/582616.

Продајем гарсоњеру у Панчеву, 
новија градња, први спрат, тераса. 
Повољно. Тел: 063/8221696.

Издајем двособан дворишни стан 
на Војничком тргу. Тел: 013/806-235.

Издајем магацин 400 м²у Вршцу 
ул. Подвршанска 17, има струју и 
воду. Тел. 063/8100154

Издајем дворишну конфорну 
гарсоњеру. Тел. 060/1671519

Издајеm двособан дворишни 
стан. Тел. 013/831-538

Издајем комплетно сређену 
гарсоњеру на Омладинском тргу, 
преко од „Миленијума“ , на дужи 
период. Тел. 064/3049145 и 832-867.

Издајем двособан стан у центру, 
може и као једнособан, 4 спрат, 
грејање на плин, погодан за 
студенте, ученице и запослене 
женске особе. Тел. 063/8909931

Издајем намештену гарсоњеру у 
центру Вршца. Тел. 064/2657948 и 
013/835-354

Стан за издавање једнособан, 
комплет опремљен, Иве 
Милутиновића 94. Тел. 062/8257786

Издајем собу са купатилом 
за самицу, засебан улаз. Тел. 
013/401210 и 060/7401210

Издајем спрат куће ученицима 
на Војничком тргу, пшосебан улаз, 
купатило, интернет и кабловска 
као и употреба кухиње. Тел. и 
065/6688383

Издаје се гаража на употребу у 
Војводе Книћанина бр 70.Тел. 807-
585 и 064/2582696

РАЗНО
Два половна, очувана лимена 

поклопца мотора (бубрези) и 
предњи лимени блатобран од 
Piago „Vespe“ Пх200Е. Цена 100€. 
Тел064/1231756.

Нове бокс вреће за тренирање 
(вишебојне), са унутрашње стране 
велика појачања, дупло дно 
(33цмх120цм). Цена 4.000,00 дин. 
Тел 064/1231756.

Полован исправан прозор 
(80х140цм) „Словенијалес“, очуван, 

дупло термо стакло са додатном 
кутијом и пласт ролом. Цена 40€. 
Тел 064/1231756.

Скутер Piaggio Hexagon 180 
cm³, очуван, 2005. , гаражиран, 
црвене боје, ветробран, аутомацки 
мењач, мало прешао, тренутно 
нерегистрован, наслон за седиште, 
церада. Хитно! Цена 650 €. Тел. 
063/8141135.

За продају три  веш машине, две 
„Горење“ и једна „Самсунг“ ужих 
димензијаисправне и у одличном 
стању, као и машина за прање 
судова за 12 особа „Беко“, исправна, 
уградна. Тел. 061/3071085.

На продају старински диван-
отоман, нову ТА пећ од 3,5 и 4,5 kw, 
стилски сто и столице, храстова 
врата. Тел. 063/266096.

На продају пржионица кафе са 
комплетном опремом, Продајем 
металну ограду за терасу 3м.. Тел. 
065/4523337.

Продајем бојлер „Металац“ 80 
литара, шиваћу машину „Багат“ и 
„Сингерица“ електричну климу 12-
ца, кожну пилотску јакну ЈНА.Тел. 
061/1112821

Продајем половнну столарију, 
прозоре и балконска врата вакум 
стакло, полицу гепека Цитроена ц1. 
Тел. 061/1112821.

Кавез за коке носиље 40 ком. 
са аутоматским надајањем, разна 
врата и светларник (метални). Тел. 
064/4256130.

Продајем плинску пећ турске 
производње са вентилатором, 
тучана. Цена повољна. Тел. 
063/320019.

Продајем спаваћу собу, тросед и 
две фотеље, кауч на расклапање. 
Повољно. Тел. 060/8435003.

На продају ловачка пушка 
брокерица кал 12, као нова ТОЗ-34 
цена 100 € или по договору. Тел. 
064/3057553.

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. 065/8806652.

Продајем санке изузетан 
квалитет, велика носивост, 
демонтажни наслон за најмлађе, 
црвене, плаве, зелене. Тел. 
065/5293602.

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. 
063/8789067 и 832-826.

Средњовачном мушкарцу 
потребна женска помоћ у 
кући. Плата по договору. Тел. 
065/6552350.

На продају две трубе КИНГ 
(Чехословачке) Тел. 062/8010585.

На продају ловачка пушка 
боксерица кал. 12, тоз-34 као нова. 
Цена 100 €, могућ договор. Тел. 
064/3057553.

Продајем ТА пећ 3,5 
kw“Магнохром“ , комбиновани 
шпорет „Кончар“ и фрижидер 
Горење мањи. Тел. 063/8347047.

Продајем бенџамине висине 
2,5 метра. Тел. 013/806-460 и 
061/1884071.

Продајем котао на чврсто гориво 
снаге 24 kw. Цена је 15.000 динара. 
Тел. 064/1297323.

Продајем два тучана казана, 
један бакарни, фуруну и корито за 
клање свиња. Тел. 062/8010585.

Продајем њиву на 
белоцркванском путу од 79 
ари поред ЗЗ Думбрава и 
мотокултиватор ИМТ 506 са 
прикључцима. Тел. 060/8060105.

Нов, некоришћен акумулатор 
45 kw, пећ на плин коришћена 1 
сезону, 3м³ храстовог дрва исечен , 
исцепан од 2017. г. наслаган у шупи. 
Тел. 061/2188086.

Продајем кућице за псе, мачке 
и птице, штендери за цвеће раних 
врста, жардињере, полице за 
цвеће, метална мрежица за кош. 
Тел. 064/2805720.

Поштена и вредна жена помагала 
би и бринула о старијој женској 
особи у кући или стану. Тел. 
064/2810216.

На продају плинске пећи и 
бојлери исправни. Тел. 013/861-419 
и 064/3892738.

Продајем шпорет струја-

плин, вертикални замрзивач, 
хаварисана З-128, кирби усисивач, 
храстове греде нове 14х16х400 цм. 
Тел.064/2355426.

Продајем одличну ракију од 
кајсије и крушке.Тел.065/2579100.

Продају се трактори „Фиат“ 120 
кс , ИМТ558, Рус 52 .Исправни.Тел. 
060/0877131.

Чувала бих старије особе у замену 
за некретнину. Тел. 063/8448091.

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

Продајем та пећ, скоро нова, 
мало коришћена. Тел. 060/0825724.

На продају кран-дизалица од 
виљушкара, погодна за монтажу на 
трактор. Тел. 064/1297323.

На продају шпорет (струја/ плин) 
вертикални замрзивач, хаварисана 
З-128, трофазни електромотори, 
кирби усисивач, дрвене греде 
14х16х4000. Тел. 061/1601215.

Осб плоче за подашчавање 
кровова, цена 296 дин м2.Превоз 
на адресу купца.Тел.062/37236

Продајем пола гробнице са 
плочом. Тел. 061/6097917

Продајем гвоздену ограду за 
терасу 3 м дугачку. Тел. 065/4523337.

На продају тепих (3х2м) 3500 
дин, трокрилни орман 9500 дин, 
плинска пећ 3000дин, виолина 
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел. 
062/329812.

На продају комбиновани 
фрижидер са замрзивачем 
у исправном стању. Цена по 
договору. Тел. 060/0831901 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 кућу, приколицу од 
три тоне, машину за прање веша, 
фрижидер, замрзивач, тегле од 1 
кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел. 
013/283-2536.

Продајем 250 комада 
петроваранске црвене фасадне 
цигле, каблова за струју 3х2,5-
4•2,5-5•2,5, двофазне утичнице, 
трофазне утичнице и прекидачи. 
Тел. 064/4695175 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. 
013/2839461.

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- 1510340.

Култиватор ИМТ 507, мало 
коришћен, пумпу за воду вуче са 
15 м дубине, круњач за кукуруз са 
два улаза и додатком за силажу. Тел. 
065/8806652

Продајем комерцијални 
пчелињак од 50 дб кошница са 
свом опремом. Тел. 061/3175360.

На продају тв пријемник, 

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  

потребан кувар 
са искуством и 

помоћни кувари.
Контактирајте 
нас на  имејл: 

kuhinja@hotelsrbija.rs 
или  телефон: 
066 / 8076220, 

особа за контакт: 
Дејан.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________

Број 

1242
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ 

СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА 
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У 
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

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.



ПЕТАК • 11.  октобар 2019. ВРШАЧКА КУЛА 1717

француски лежај, двосед, тросед, 
фотеља, плинска пећ, плинска 
зидна грејалица, електрични 
радијатор, тепих, бојлер“Тики“, 
тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел. 
069/8696371.

Котао за централно грејање 
на гас 24 kw. Продајем повољно, 
исправне. Тел. 063/482418 и 
013/861-419.

На продају буишилица „Томос“ за 
бушење рупа у воћњаку и за лозу. 
Тел. 064/3208414.

Продајем чаробну пећ на дрва 
и електричну пећ од 3,5 kw. Тел. 
060/3805110

Продајем два фикуса, две 
шефлере и два Адама. Тел. 
068/5221329.

Продајем „Тонет“ столица 6 ком. 
у добром стању. Тел. 060/ 8435097.

На продају та пећ 6 kw, електрично 
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“ 
(кабинет), компјутерски сто, 
кожну компјутерску фотељу и 
микроталасна. Тел. 060/4250200.

Продајем књиге разних издавча 
100 комада цена 100 динара комад. 
Тел. 061/1338946.

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. 060/3333470.

Кошење и одржавање 
травнатих површина тримером, 
као и крчење терена и плацева 
обраслих дрвенастим растињем 
и високом травом са тримером 
или мотокултиватором. Тел. 
064/1955269.

Продајем камп приколицу Адриа, 
исправну, комплетно опремљену, 
регистровану до новембра 2019. 
Тел. 064/ 0108921.

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. 064/1297323.

Продајем дугу крзнену бунду, 
мало ношена, очувана са великом 
крагном, браон боја бр. 44, цена 
8.000. Тел. 064/2805862 и 013/837-
631.

Продаје се стега за металне цеви 
за скеле, за грађевинаре, цена 250 
дин. комад. Тел. 013/837-631 и 024-
2805862.

На продају ел. бојлер, тв 
полица, тв пријемник, тросед, 
двосед, фотеља, плинска пећ 
„Алфа“, плинска зидна грејалица, 
електрични радијатор, „Тики“ 
бојлер. Тел. 069/8696371.

Продајем сингер машину, 2 
очувана кауча. Тел. 063/8768575.

родајем тепих вунени 2,5х1,5 
тепих 2х1,5, тепих стазту 2,5х0,8, 
тегле, пећ на дрва, телефон фиксни. 
Тел. 069/8696371.

Продајем плаву колпасан 
гарнитуру за купатило, када, 
лавабо, огледало, ормарићи 
висећи. Повољно. Тел. 060/8435003.

Продајем кавез за коке носиље 
10 ком. Тел. 065/2579100.

Продајем пушку ИЖ МП 155 нову 
(400 €), само уз дозволу, кожну 
угаону гарнитуру, микроталасна 
супер стање. Тел. 064/3858314.

Купујем старе часописе „Булевар“ 
од 1990 до 2002. године. Тел. 
065/8838634.

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 
061/6806244.

Продајем виноград и култиватор 
56 Тел. 063/7306041.

На продају кауч класичан, добро 
очуван и витрина из два дела по 
дужини, очувана. Тел. 837-631 и 
064/2805862.

Продајем мотокултиватор Хонда 
6,5 кс, са точковима и новом 
фрезом. Генерално сређен. Тел. 
060/0330746.

Продајем дечији креветац са 
душеком „беби макс“ за дете до 6 
година, већи дечји пони бицикл, 
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806-
527.

На продају каљава пећ на 
струју, 50 €. Тел. 013/832-438 и 
063/8909931.

Продајем тример Villager BC 750 
CS, бицикл Capriolo Metropolis, 
телевизор Sony 70 цм. Тел. 
064/5264980.

На продају  земља, (4 ланца) два 
хектара, у комаду. Преко од белог 
моста, код крста. Тел. 061/1738628 
и 2830-795.

На продају мешаона за сточну 
храну, черупаљка, бојлер за 
шурење пилића. Тел. 2830-795 и 
061/6975441.

Продајем цртеже за дечију собу 
(без рама), димензије 22,9х30,5 . 
Тел.064/2286449.

Кошење дворишта, воћњака 
тримером и крчење тешко 
зараслих плацева са дрвенастим 
растињем и високом травом 
тримером и моторном тестером. 
Тел. 064/1955269.

Бринула би о старијој особи. Тел. 
064/2880347.

На продају ловачка пушка ЦЗ 
Застава 12-ка у одличном стању, 
није пуно коришћена. Могућа 
замена за мобилни телефон нов, 
таблет, ваздушну пушку... Тел. 
064/1955269.

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. 061/2941161.

Продајем укоричен комплет 
часописа „Сам мајстор“ годиште од 
76,шиваће машине  Багат и Сингер. 
Тел. 061/1112821.

Продајем: кауч, витрину, плакар, 
сто, столице, Тики бојлер. Тел. 
063/287949

На продају угаона гарнитура 
врло повољно, Бојлер на струју, 
шиваћа машина Сингер, левица. 
Тел. 064/2805881.

На продају пиштољ  ТТ  7,62 и 
ЦЗ 99, нов, само уз дозволу. Тел. 
066/9520727.

На продају цистерна за осоку 
цистерна са пумпом и круњач 
и прекрушач Оџаци. Тел. 
066/9520727.

На продају дизел мотор ЛДА 
450-12 кц, нов , мотокултиватор 
МИО стандард, комбинирка 
Миостандард. Тел. 066/9520727

На продају ауто приколица од 
поцинкованг лима, моторна леђна 

прскалица. Тел. 062/8804049.
На продају мотокултиватор ИМТ 

506 SXи сетвоспремач 2,9м., ауто 
гаража лимена. Тел. 066/9520727

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

На продају моторна косачица, 
електрична косилица, ауто 
приколица, моторна леђна 
прскалица. Тел. 066/9520727

На продају тучани казан и корито 
за клање свиња , траклене тегле 1 
кг. Тел. 066/9520727

На продају ловачки карабин 
3006- nox и 223 – rem ново, само уз 
дозволу.Тел. 066/9520727.

Продајем велика собна врата 
(старинска) са стаклом димензија 
250х150 (2х75) и 240х140 (70х2). Тел. 
061/1125698.

Продајем етажни котао на 
дрва (Центрометал), са пумпом и 
експанзионом посудом, коришћен 
2 године. Повољно. Тел. 063/257647

Плински бојлер, пећи, решое, 
плинске шпорете сервисирам и 
поправљам повољно и квалитетно. 
Тел. 063/482418 и 013/861-419

Купујем Олтову сејалицу за 
кукуруз механичку и прскалицу за 
ратарство. Тел. 063/1820521

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. Тел. 
062/8727204

Повољно продајем етажни котао 
на дрва са пумпом и експанзионом 
посудом кориштен само две грејне 
сезоне. Тел. 062/255119

Ел. бојлер 80 л, плинска пећ Алфа, 
плинска пећ Иком. Тел. 065/8454503

Продајем монитор за компјутер, 
тв vivax,  твvox, сто за телевизор, 
стону лампу. Тел. 060/0833293

На продају замрзивач Горење 
400л., замрзивач Ободин 310 л. Тел. 
066/9520727.

Немачки језик, часови у Београду. 
Ради се по уџбенику Делфин 
(Хубер) или по другом уџбенику. 
Цена двочаса (2х45 мин) је 1200 
динара. Тел. 062/1760629

Продајем камен темељац, ручну 
справу за садњу купуса, пластично 
буре од 200 л. мушки бицикл, два 
плуга (једнобразни и двобразни) 
Тел. 064/1830018

Продајем мајице памучне у 
разним бојама,женске и дечје 
као и дечје и мушке пиџаме. Тел. 
064/1830018

Поклањам женку мешанца 
немачког птичара стару 3 године, 
стерилисану, вакцинисану, 
чиповану. Тел. 060/7342609

Купујем ратарску прскалицу.Тел. 
063/1820521

Продајем кућице за псе, мачке, 
птице, разне жардињере за цвеће, 
тендере, металну мрежицу за кош. 
Тел. 064/9912221

Продајем чаробну пећ, регале, 
плинске пећи, прекрупар, 
замрзивач, фрижидер, бутан боцу 
са решоом, плинско електрични 
шпорет, корито и казан за топљење 
масти. Тел 064/6585499.

Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw и 
два колор телевизора екран 55. Тел. 
064/1284698.

Каталог Вилерови гоблени у 

боји добро очуван, комплетна 
основа „Тајне вечере“ , „Лавинија“ 
, „Пастирска идила“, „Мона Лиза“, 
радна свеска за рад, већа количина 
конца у разним бојама, сталак за 
рад при изради гоблена и други 
прибор за ручне радове. Тел. 830-
077 

Купујем тример за кошење траве. 
Тел. 066/8204221

За продају машина за прање 
судова Беко (12 особа) исправна, 
повољно и две машине за прање 
веша у одличном стању, исправне 
Тел. 061/3071085.

Продајем комбиновани 
фрижидер- замрзивач 50л/160л, 
фрижидер вертикалан. Исправно. 
Цена 4.000 дин. Тел. 061/3071085.

Купујем очувану кухињу 
(горње и доње делове), плакар за 
предсобље, шпорет (струје, 

плин).Тел. 606/701622
Продајем орахове талпе 

природно суве. Тел. 063/7569429
На продају агрегат 1,5 kw, нов 

неодпакован, пумпа за воду. Цена 
по договору. Тел. 066/411496

На продају регал и кауч. Тел. 
066/411496

Продајем два женска бицикла, 
краљицу пећ, роштиљ на струју. 
Тел. 064/1685894

Продајем тегле од 1 кг, пећ на 
нафту (погодна за викендице),  
роштиљ на ћумур нов. Тел. 
062/420665 

Продајем вунени тепих 2,50х1,50 
м, тепих 2,00х1,50 м, стазу 250х80 
цм, плинску пећ Алфа зидну 
грејалицу, електрични радијатор, 
Тики бојлер, бојлер 80л, писаћи сто, 
шиваћу маину. Тел. 069/8696371

Продајем дечју формулу, дечје 
јакне величине 8,10 и 6, тексас јакну 
величине Л. Тел. 069/8696371

Продајем трпезаријску витрину, 
брачни кревет и циркулар. Тел. 
060/6607961

Продајем ловачке пушке ТОЗ-34 
Е боксерице, 12 кал. Цеви тврдо 
хромиране, карабин 30-06, 2 
обарача, оптика 6х42 досач оптике 
„Швенк“. Само уз дозволу. Тел. 
064/2717088

На продају инкубатор за 
1.000 јаја, бетонски сталак за 
сунцобран, алуминијумске 
цеви за наводњавање, кавез за 
коке носиље за 24 комада. Тел. 
064/9912221

Продајем Симпо сет (сто са 
шест столица). Повољно. Тел. 
064/4486655

На продају електромотори, 
вертикални замрзивач, кирби 
усисивач, компјутер са монитором. 
Тел. 064/2355436.

На продају 5 ¾ ланца земље 200 
метара од Влајковца и 200 метара 
од канала ДТД цена по договору. 
Тел. 063/7199076

Продајем етажни котао на 
дрва (Центрометал) са пумпом и 
експанзионом посудом, коришћен 
2 године. Повољно. Тел: 063/257647.

Продајем полован тример за 
кошење траве (Vilager 1250 S), 
купљен прошле године у мају 
месецу, још увек у гаранцији. Цена 
по договору. Тел: 063/8321772.

Продајем бојлер 80л, електрични, 
100% исправан. Тел: 063/482418 и 
013/861-419.

На продају Тики бојлер 10л, нов. 
Тел: 063/482418 и 013/861-419.

Продајем лимунове, више 
комада, цена повољна. Тел. 
064/1335378.

Продајем мотор ВМ Горење. 
064/1335378.

Продајем земљу на 
белоцркванском путу. 1/3 ланца. 
Тел: 013/833478.

Продајем плински бојлер - 
неисправан, дрвени прозор 
140х140 дупло стакло, дрвена врата 
двокрилна већа за претсобље 
са стаклима. Тел: 060/1671519 и 
013/401-210.

На продају њива на београдском 
путу у правцу Кевериша, површина 
90 ари и 15 м2. Тел: 065/6919699 и 
068/4063899.

Продајем 60 ари плаца на 
вршачком брегу потез павлишко 
брдо, погодно за виноград, воћњак 
или пчелињак. Тел: 013/401-210 и 
060/1671519.

Продајем старински дрвени 
умиваоник, полукауч, витрину и 
две фотеље, два сегмента дрвеног 

регала. Тел: 060/1671519 и 013/401-
210.

Повољно продајем сачувану 
угаону гарнитуру и једну фотељу за 
10.000 дин. Тел. 064/3392633.

Продајем мало коришћену 
гарнитуру тросед, двосет и фотељу, 
чаробну пећ, плинску боцу са 
решовом, корито, бренер за свиње, 
два казана за топљење масти. Тел. 
065/6287260.

Повољно продајем ПВЦ врата 
и ПВЦ преграде, делимично 
застакљено, укупне ширине 3,70 
м висине 2,65 м за 25.000 дин. Тел. 
064/3392633

Продајем женски бицикл, уљани 
радијатор за грејање, шиваће 
машине, писаћу машину. Повољно. 
Тел.064/1685244

Врло повољно нудим комплетан 
материјал од две каљаве пећи. Тел. 
064/5152245.

Жена 57 год. упознала би самца 
човека, домаћина, ситуираног, 
доброг, који хоће живот у двоје. 
Нека ми се јаве особе од 60 до 70 
година. Тел. 061/1347676.

Продајем две та  пећи у солидном 
стању. Купујем старе ручне и џепне 
сатове. Тел. 063/1687471

Продајем сејалицу за жито, 
запрежна преправљена за трактор 
18 реди. Тел 065/2579100

Продајем кауч, дводелну 
судоперу, витрину, креденац, 
орман, мали прозор 60х60 са 
стаклом. Тел. 061/1844316

Продајем кожну канцеларијску 
фотељу, 2 писаћа стола, тапацирану 
клупу и дечји креветац. Тел. 
064/3049145 и 832-867.

Продајем замрзивач, фрижидер, 
електричну шиваћу машину. Тел. 
827-367.

Продајем половну каду за 
купатило стакло –пластика, крем 
боје. Тел. 060/1671519 и 013/401-
201.

Улазна врата од јасена, 
застакљена „Словенијалес“ кровни 
прозор немачки са рамом Velukx 
прозор вакумирано стакло1х 120. 
Tel. 061/2188086

Аутомат за развијање 
интраоралних рентгенских 
снимака раз.стоматолошки 
материјал. Тел. 061/2188086

Издајем казан за печење ракије, 
довозим га на вашу адресу. Тел 
062/502437

Продајем мотокултиватор ИМТ 
506 у одличном стању, приколица, 
фреза, шпартач, велики и мали 
точкови. Тел. 061/2342612

Продајем соковник Бош нов, 
велики, цена 6.000, ел. бојлер Тики 
5 и 8 л,  високомонтажни по цени 
20 €, судопера дводелна ростфрај 
само корито, цена 2.000 дин. Тел. 
063/1077271.

Купујем дечји креветац. Тел 
064/3892738

Купујем аутоседиште за дете до 
5 година и подметач за дете до 12 
година. Тел. 064/3892738

Продајем апарат за варење, 
професионални. Тел. 069/797606

Продајем две 
термоакумулиационе пећи од 
седам и пет киловата, фрижидер, 
женски бицикл, казан за котао,  
котао и карлицу за свињокољ, 
шиваћу машину кабинет Багат Ана, 
дрвена собна једнокрилна врата 
са ракастолом и дрвени дупли 
прозор са ракастолом. Тел 834-549.

Купујем аутоседиште до пет 
година. Тел. 063/482418

Купујем дечји креветац без 
душека, аутоседиште од 5-12 
година. Тел. 063/482418.

Продајем собну витрину, кауч, 
тепих, двосед, 2 фотеље, леђну 
бакарну прскалицу, отоман, вунене 
јоргане, кухињску витрину. Тел. 
064/3906276

Пружан услуге пеглања на сат. 
Тел. 061/2059900.

Продајем кајле идеалне за 
монтажу АЛУ и ПВЦ столарије. Тел. 
063/8420246

Продајем креветац са душеком, 
дечија колица, дечjу столицу 
за храњење, украсне оградице 
за креветац. Клуб сто, вунене 
тепих стазе. Teл. 060/6262984.i 
064/9158835

Продајем двосед браон боје, 
плиш, цена 4.000 дин и каду за 
купатило стакло-пластика цена 
4.000дин.Тел. 060/7401210

Продајем ручни фрижидер 
28 л, стаклени балони за ракију, 
машину за млевење меса, машину 
за млевење ораха, малу машину 
за млевење парадајза, пластичну 
бурад за ракију. Тел. 064/3906276.

На продају тостер, миксер, 
грил, ел.роштиљ равна плпча, 
електрична месорезница, све 
је ново, фирма Горење. Тел. 
0643906276.

Продајем собна врата 2 ком.Тел. 
064/2906053

Поклањам два мачета. 
Тел.064/9174777

Продаје се радијатор(ребра) 
чланова 13, димензија 98х98 
Повољно.Тел. 060/0833293

Продајем машину за шивење 
исправну Necchi, тепих велики 
очуван, фотељу на расклапање, 
велики трпезаријски сто, 6 столица, 
велику каду. Тел. 065/83192255 

Кварцна грејалица 2400w нова 
1500, 3 кауча пресвучена по 2000, 
казан за маст с фуруном спорет 
Алфа план 70 на дрва 10.000. Тел. 
063/7722120

Продајем прасиће до 25 кг 
у Малом Жаму и патке, може 
и заклане. Тел. 013/838-351, 
060/4441538 и 060/4002263жНа 
продају тросед, три фотеље, табуре, 
клуб сточић, фрижидер. Цена по 
договору. Тел. 064/6610072.

На продају две трубе 
„Кинг“Чехословачке. Тел. 
064/3962064

На проадју један бакарни и 
два тучана казана, нова, фуруна 
и корито за клање свиња. Тел. 
064/3962064.

Продајем климу мало коришћену, 
нову судоперу, бутан боцу, велики 
горионик, Тел. 063/304163

Правим (месим) ситне колаче 
и домаћу супу по наруџбини 
од домаћих јаја у Малом Жаму. 
Тел. 060/3050960, 013/838-351 и 
060/4441538.

Продајем бојлер од 10 литара. 
Тел. 064/2582696и 807-585

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају Голф 2  1988. год. 
регистрован до 22.11.2019.Тел. 
069/8723809.

На продају трактор ИМТ 560, 
врцаљка за мед од три рама, Голф 
2, 1989. бензин. 064/1441222 и 013/ 
807-439.

На продају нисан примера 2.0 д. 
год.2000. исправан, нерегистрован. 
Тел. 064/1297323.

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. 064/1630118

Продајем Југо 45, 1989. годиште, 
у одличном стању, први власник, 
регистрован до априла. Цена по 
договору. Тел. 064/1286044.

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. 063/482418 и 013/861-419.

На продају Мазда 626 
регистрована до 06.05.2019. у 
добром стању Повољно, цена 550 
€. Тел 064/5125724.

Продаје се Цитроен Ц4, 2006. 
годиште, цена са попустом до 13.09. 
фиксна 1999,00 € Тел. 062/1175955.

Продајем шкоду фабиу 1.2, 
2007, бензин-гас, регистрована 
до 04. 2020., атестирана до 04. 
2021. прешла 137.000 км. Тел. 
063/8548048 после 17 часова.

Продајем Заставу кец, очуван, 
нерегистрован, 1989. год, у 
возном стању. Тел: 060/3060960 и 
060/4002263.

Продајем тјоту Јарис 2003. 
годиште. Цена по договору. Тел. 
064/2438950.

Т-12 мотор на продају, исправан 
у возном стању. Тел. 063/482418 и 
013/861-419

Продајем гранд сеник 1,9 дизел, 
2005. годиште, еуро4, странац, у 
одличном стању. Хитно и повољно. 
Тел. 069/797606

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
ОГЛАС ЗА ПОСАО

КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР
За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у Вршцу, 

компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао за позицију 
конобар/конобарица, као и сомелијер.

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

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

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

У ово време спада и 
реорганизација повторне школе. 
Г. 1869. закључи се да се поново 
заведе недељна шегртска школа, 
с по 3 учитеља како на српској 
тако и немачкој страни 1).

На основној српској и 
немачкој школи разреди 
су умложени. Год. 1869. и 
1870. назидано је за немачке 
школе на белоцркванском 
друму ново школско здање за 
четвороразредну филијалну 
школу. Ово здање коштало је  
13.323.21 н 2).

Но наша је реалка најгоре 
пострадала. Већ год. 1861. стаде 
се говорити, да би овај завод 
требало укинути и на место њега 
нижу гимназију завести 3). Али 
ово мњење остаде у мањини 4). 
Г. 1863. заведена је гимнастика у 
овај завод, а 1866. основана је на 
њему и метеоролошка станица 5).

После другог провизоријума, 
поново се покрене питање у 
представништву о гимназији. 
На молбу предствништва, к. уг. 
министарство просветедозволи, 
отпустом од 1. децембра 1868., да 
се вршачка подреалка, на основу 
наставног плана за гимназије 
из г. 1868., постепено у реалну 
гимназију претвори. Услед тога 
отворен је школске године 
1868/9. први 6), а идуће други 
разред исте школе.

Али са гимназијом већи део 
становника није био задовољан. 
Варошко представништво у 
седници од 5. септембра 1870. 
закључи претворити 2. разред 
реалне гимназије и 3. разред 
подреалке у грађанску школу 7). 
Вршачка грађанска школа прва 
је заведена  у Угарској; после 
ње заведен је овакав завод у 

Тирнави. Г. 1871. отворен је  4. 
разред исте школе.

У овој седници репрезентатској 
од 5. септембра поново је 
регулисана плата учитеља 
грађанске и основне школе 8). 
Она је и данас иста.

Год. 1871. брат неумрлог 
Јована Штерије Поповића, Ђока 
Штерије Поповић трговац,  
немајући деце, остави своју кућу 
г. 1868. зидану под бр. 1858-1859., 

где се родио Јован, као закладу 
за даровите Србе, који би 4. 
гимназијски разред свршили, да 
се као писци образују. Заклада ће 
ступити у живот по смрти удовице 
тестаторове. 9). 

И ове периоде предузимане 
су мере за исушивање баруштина 
у нашој околини. Од 18. до 23. 
априла 1862. расправљало 
се питање у мађистрату под 
председништво саветника 
Штатхалтерије Жигмунда 
Хуебера о исушењу вршачко-
алибунарског рита. Ту су 
очествовали српско-банатске и 

немачко-банатске граничарске 
регименте, управа државног 
добра у Денти, варош Вршац и 
остале општине из провинцијала. 
Ц.кр. мерник Данило Хаки 
поднесе план да се вода каналом 
на Маргитицу у Уздин пропусти и 
Тамиш, што би коштало 300.000 
фор. Но овај се пројект не усвоји, 
већ се закључи, да се односно 
тога остане при потврђеном 
уговору од 21. априла 1860. 10).

Пошто је Ј. Шулхоф, закупник 
државне земље у Ватину, Маргити 
и Св. Јаношу, подигао бедем да 
се сачува од поплаве речице 
поред Моравице, закључи вар. 
представништво, да и на левој 
обали ове речице подигне бедем, 
да би сачувало ововарошке 
земље. Ова долма стала је варош 
60.000 форината 11).

Једно по главној години 1863. 
и друго по копању шулхофовог 
канала, отпоче радња у врш. 
риту. Од тог времена, изузевши г. 
1871., издавање на рит постојана 
је рубрика варошког предрачуна. 

Прво је г. 1863. и 1864. 
ишчишћен Бегеј у малом риту.

Затим је прокопан канал 
између вршачког великог рита и 
павлишког у дужини 2055 хвати. 
Бедем је широк 4 хвата а висок 7 
стопа.

И напослетку подигнут 
је бедем поред шулхофовог 
канала у великом риту, од атара 
ватинског до павлишког, у 
дужини од 5150 хвати, ширине 6 
хвати и висине 7 стопа.

На жалост у овој периоди 
имамо да забележимо гладну 
годину, којој нема равне, ако и 
јесте слична оној од 1793. “Гладна 
г. 1863.“ јошт је свакоме живо у 
памети.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (193)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Записник представништва од 3. новембра 1869.
2) „ Werschetzer Gebirgsbote“ , г, 1869. бр. 14
3) Генерална скупштина представништва од 30. јулија 1861.
4) Исто од 10. децембра 1862.
5) Извештај реалне гимназије г. 1869., 1870.
6) Школски програм г. 1868/9.

7) „ Werschetzer Gebirgsbote“ , г,1870., бр. 37
8) „ Werschetzer Gebirgsbote“ , г, 1870., бр. 37
9) Опорука од 10. септембра 1870. у архиви вршачке српске 
православне црквене општине
10) „ Werschetzer Gebirgsbote“ , г, 1862., бр. 18.,19.
11) Записник седнице представништва од 17. јунија 1862.

XXII ОДЕЉАК
           1861-1871.

ВРШАЦ СЛОБОДНА КРАЉЕВСКА ВАРОШ
Политичке промене. - Банат се  утелује Угарској. - Први избор зем. посланика. Варошко представништво 
организује се на основама једне слободне вароши. Нов политички обрт, услед чега нар. представништво 

резигнира. - „Други провизоријум“. Ново представништво наименовано. - Г. 1865. поново се буди 
уставан живот. - Из живота месних црквених општина. - Школске вести: подреалка претворена у реалну 

гимназију а затим у грађанску школу. Православна богословија укида се . - Гладна година 1863. - 
Човекољубље Вршчана. - Живот у друштвима. - Асоцијација и трговина развијају се. - У вароши се подиже 

јошт једно јавно место. - Подела ивлава. - Разне вести. - Резултат народног пописа г. 1870.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ВОЈВОДИНА ИНФО, ГОДИНА 34, БРОЈ 724, 25. СЕПТЕМБАР 2009.

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ЗА ПОНОС 
Ускоро ће неимари уз сагласност надлежних републичких 

институција, отпочети темељно уређење  историјског здања 
на Брегу, својевремено проглашеног за  споменик културе од 
националног значаја прве категорије.

Према пројекту који је прошле недеље обелоданио Зоран Вапа, 
директор Покрајинског завода за  заштиту споменика културе, 
на конференцијиза штампу у Градској кући, обнова целокупног 
утврђења одвијаће се у више фаза.

- У наредних годину дана, у оквиру прве фазеревитализације, 
поред Донжон куле ће бити дозидан објект у истоветном стилу под 
чијим ће се кровом налазити собе кустоса са надзором уласка и 
изласка из здања, као и санитарни чвор. Кула ће, као некада, бити 
покривена цепаном храстовом шиндром. Истоветни кров имаће и 
дограђени објекат. На горњој етажи овог, једног од најзначајнијих 
споменика у Војводини, биће уређена шетна стаза и видиковац. У 
приземљу ће неимари изградњом две пећи вратити првобитни  
изглед унутрашњег простора Куле. У том делу предвиђена је и 
музејска поставка. 

“ВРШАЧКА КУЛА”, ВОЈВОДИНА ИНФО, ГОДИНА 34, БРОЈ 724, 25. СЕПТЕМБАР 2009.

ЗАВРШИЋУ КАРИЈЕРУ У ЗВЕЗДИ
Један од најконтраверзнијих кошаркаша млађе генерације и 

сигурно један од најталентованијих играча кога је Србија икада 
имала, Дарко Миличић, у ишчекивању почетка нове сезоне у НБА 
лиги посетио је Вршац и свој матични  клуб Хемофарм. Свако о њему 
има другарчије мишљење. Неки мисле да је чудо од  играча, неки 
да је један у мору момака  који нису реализовали свој таленат, да 
је прерано отишао у НБА... Многи  га  памте само по изјави датој 
новинарима после утакмице са Грчком, на прошлом Европском 
првенству у Шпанији, када је постао сајбер звезда на интернет 
страници Ју тјуб, јер је ружно говорио о арбитрима. Злонамерни и 
неупућени памте га по томе што се није прикључио репрезентацији 

на припремама за квалификације за Европски шампионат у Пољској. 
Они који га познају, обрадовали су се када су видели увек искреног 
и спонтаног „Шурду“. Једно је сигурно, Дарко је особа која никога не 
оставља равнодушним.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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Центар Миленијум, гледалаца 500, 
судије: Стрика (БГ), Влаховић (БГ), 
Хаџић (СП)

ВРШАЦ: Милошевић 3 (2 ас), Димић 
18 (2 ас), Васар 16 (3 ас), Ћирковић 
4 (6 ск), Аџић, Грушановић 11 (2 
ск), Павковић, Газибеговић 4 (3 ск), 
Савовић (7 ск, 6 ас), Грбовић 4, Чампара 
12 (9 ск), Билер 11 (4 ск).

КОЛУБАРА: Шпаровић 7 (3 ск, 3 ас), С. 
Синђелић, Вулетић 13 (7 ск, 4 ас), Јокић 
3 (4 ск), Јањушевић 5 (5 ск, 4 ас), Симић 
18 (9 ас), Тосанис, Тодоровић 12 (4 ск), 
В. Синђелић 3, Чворовић 12 (4 ск).

Вршац је тешко дошао до победе 
на отварању сезоне против дебитанта 
Колубаре која се у Миленијуму 
представила у одличном издању 
и до последњих минута претила 
да направи велико изненађење. 
Изабраници тренера Дарка Костића, 
иако имају изузетан нападачки 
потенцијал, први тријумф забележили 
су захваљујући ангажовању у одбрани, 
нарочито у последњих пет минута 
када је одбијен последњи покушај 
борбених гостију. Играчи Вршца су 
у првој четвртини шутирали 0/5 за 
три поена и ушли у нервозу која их 
је пратила до самог краја. Са друге 
стране играчи Колубаре су у првих 

десет минута тројке шутирали 4/4 и 
имали непогрешивог Тодоровића под 
таблом (3/3) и то је био наговештај да 
домаће чека много посла. Тек у другом 
периоду, када су Васар и Димић 
показали нападачку класу, када је 
Чампара успео да се разигра под 
таблом и када је Билер погодио прву 
тројку, Вршац је дошао до резултатске 
предности од 10 поена (36:26) која је 
гарантовала вођство на полувремену, 
али није била довољна залиха да би 
се стекла преко потребна мирноћа 
за наставак. Лазаревчани су имали 
петорицу надахнутих појединаца, 
пре свих капитена Симића чији су 
далекометни пројектили доносили 
гостима велико самопоуздање, уз 
њега одлични су били под оба коша 
Вулетић и Тодоровић, а сјајне моменте 
имао је и Чворовић. Колубара је у 
трећој четвртини направила серију 
7:0, Шпаровић је кошем у 27. минуту 

изједначио резултат (48:48), и најавио 
велику борбу у последњем периоду. 
Тада су ствари у своје руке поново 
преузели Димић и Васар и Вршац је у 
последњих пет минута, када су се гости 
последњи пут на мечу припретили 
и примакли на само минус 4 (68:64), 
стекао довољну предност да његови 
симпатизери не морају да стрепе у 
финишу.

Тренер гостију Жарко Симић 
захвалио се КК Вршац на изузетном 
гостопримству:

„Вршац је одиграо одличну 
утакмицу, нарочито у другој и четвртој 
четвртини када су нам убацили 24 и 26 
поена. То је значајно допринело да ми 
паднемо у одбрани у тренуцима када 
смо се резултатски сасвим примакли. 
Надам се да ћемо се консолидовати у 
наредном колу када очекујемо да нам 
се прикључе Пејовић и Стојадиновић, 
који су нам недостајали вечерас. 

Вршац је имао 39 скокова, тражио сам 
да се притисну њихови бекови, али они 
су нам правили вишак на централном 
пику што им је и донело предност од 
6-7 разлике.“

Дарко Костић је још у најави рекао 
да очекује тежак меч:

„Прво коло увек доноси нервозу 
домаћој екипи. Ми смо шутерска 
екипа, имамо играче који су одлични 
у шуту са дистанце а вечерас смо 
шутирали 4/18 за три поена. Рекао 
сам играчима да ову утакмицу нећемо 
добити нападом већ одбраном, али 
њу смо почели да играмо тек када нам 
је противник значајно запретио. Још 
увек смо далеко од нашег најбољег 
издања, екипа је устварању, имамо 
десет нових играча,очекујем да ћемо 
у свакој новој утакмици играти све 
боље.

Б.Ј.
Фото: М. Живковић

ВЕЛИКИ УСПЕХ МЛАДОГ ПЕЦАРОША МИХАЈЛА СМИЉКОВИЋА

УПЕЦАО СОМА ОД 7 КГ НА 
ФИДЕР СИСТЕМ

Седамнаестогодишњи Михајло 
Смиљковић упецао је сома тешког 7 кг на 
Каналу Дунав - Тиса - Дунав, код Кајтасова. 
Успех је још већи јер је капиталац упецан 
фидер системом.  Старији и искуснији 
пецароши добро знају шта је то.

-Борба са сомом није била ни мало лака, 
трајала је 35 минута, каже Михајло. Фидер 
штап је танак и намењен је за пецање ситне 
рибе, а не сома од 7 кг. Око мамца се скупила 
ситна риба, а сом, као грабљивица, залетео се 
на ту ситну рибу и закачио и мамац - обичан 
црвић за пецање ситне рибе. У почетку нисам 
знао шта се закачило, после кад је пришла 
близу, видео сам да је нека крупна риба, 
грабљивица црне  боје. Вадио сам  је, вадио, 
мало сам се успаничио, али све је прошло 
добро, успео сам сома да извадим из воде.

Да се све заврши успешно, младом 
пецарошу је помогао тата Мића - Миломир 
Смиљковић, који не крије задовољство због 
капиталца што је уловио његов син.

На питање шта су му рекле старије колеге 
пецароши, Михајло је одговорио:

-Честитали су ми и рекли да је то велико 
чудо упецати сома на фидер систем. Био сам 
задовољан и поносан. Бавим се 6-7 година 
пецањем, а овај сом ми је највећи улов. 

Ј.Е.

Михајло Смиљковић упецао сома тешког 7 кг

КО Ш А Р К А
ВРШЧАНИ СТРПЉИВОМ ИГРОМ И ДОБРОМ ЗАВРШНИЦОМ ДОШЛИ ДО ПОБЕДЕ НА ПРЕМИЈЕРИ

ДИМИЋ И ВАСАР ВОДИЛИ ДО ПРВЕ ПОБЕДЕ
ВРШАЦ – КОЛУБАРА 83:73 (16:17, 24:15, 17:20, 26:21)

У Темишвару је  5 и 6. октобра одржан 
борилачки турнир Куп Мосница Ноу на којем 
је учествовало преко 400 такмичара. Током 
два дана трајања турнира виђене су борбе 
у различитим борилачким спортовима: 
мма, фул контакт, кикбокс... На турниру је 
наступио и БК Гард из Вршца са 7 такмичара 
у пионирској, кадетској и јуниорској 
конкуренцији а три члана су наступила у две 
тежинске категорије.

У оквиру финалног дела турнира је 
одржано и гала вече прештижних борби 
за јуниорске шампионске појасеве у 
организацији “ Xtreme Fight Championship” 
организације. У борби до -71кг наступио 
је Вук Павловић против румунског првака 
Попеску Данијела и у одличној борби 
заслужено освојио појас интернационалног 
XFC првака.

У пионирској конкуренцији медаље су 
освојили: Андреј Петковић 1. место до 9 
год -26кг и 2. место до 11год -28кг, Милица 
Николић 2. место до 11 год -30кг. У кадетској 
конкуренцији :Вања Станисављев два 2. 
места -42кг. Марија Николић два 2. места 
- 55кг, -58кг, Милан Костадинов 2. место 
-40кг. У јуниорској конкуренцији: Андјела 
Костадинов 2. место -75кг. Међународни тријумф: Вук Павловић

Б О КС
НА БОРИЛАЧКОМ ТУРНИРУ У ТЕМИШВАРУ

МЕЂУНАРОДНИ 
ТРИЈУМФ ПАВЛОВИЋА

ПОРАЗ КОШАРКАШИЦА ВРШЦА У 
1. КОЛУ ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
МИЛЕШЕВКА - ВРШАЦ 76:68 

(19:17, 19:11, 17:23, 21:17)

Кошаркашице Вршца доживеле 
су пораз у 1. колу Друге лиге Србије 
од домаће Милешевке резултатом 
76:68. У наредном колу изабранице 
тренера Мирослава кањевца гостују 
у Шапцу, екипи Дуге.
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА  8. КОЛО

ОФК Вршац - Козара  4 : 1
Омладинац - Бечеј 1918  0 : 0
Војводина 1928 - Динамо 1945 0 : 4
Дунав - Братство 1946  0 : 4
Хајдук 1912 - Железничар  0 : 2
Бачка 1901 - 1. Мај Рума  2 : 0
Раднички (СМ) - Раднички (Зр) 1 : 3
Раднички 1912 - Борац  2 : 0
 

1.Железничар  8       8  0  0  24
2.Бачка 1901  8       6  1  1  19
3.ОФК Вршац  8       5  1  2  16
4.Раднички 1912  8       4  3  1  15
5.Раднички (Зр)  8       4  2  2  14
6.Братство 1946  8       4  1  3  13
7.1. Мај Рума 8       4  0  4  12
8.Динамо 1945  8       3  1  4  10
9.Бечеј 1918  8       3  1  4  10
10.Борац  8       3  1  4  10
11.Раднички (СМ)  8       2  3  3   9
12.Омладинац  8       1  5  2   8
13.Хајдук 1912  8       2  0  6   6
14.Козара  8       1  3  4   6
15.Војводина 1928  8       1  2  5   5
16.Дунав  8       1  0  7   3

ПФЛ ПАНЧЕВО 8. КОЛО

Јединство (В) - Будућност (А) 2 : 0
Долина - Стрела   0 : 3
Спартак 1911 - Слога (БНС)  2 : 1
Полет (Ид) - Раднички (К)   0 : 2
Потпорањ - Хајдучица  2 : 0
Партизан (У) - Раднички (Б)   3 : 0
Југославија - Партизан (Г)  3 : 1
БАК - Црвена звезда   1 : 1
 

1.Јединство (В)  8       7  0  1  21
2.Потпорањ  8       7  0  1  21
3.Раднички (К)  8       6  1  1  19
4.Стрела  8       6  1  1  19
5.Долина  8       4  1  3  13
6.Слога (БНС)  8       4  0  4  12
7.Полет (Ид)  8       3  2  3  11
8.Спартак 1911  8       3  2  3  11
9.Партизан (Г)  8       3  1  4  10
10.Партизан (У)  8       2  3  3   9
11.Раднички (Б) (-1)  8       2  3  3   8
12.Црвена звезда  8       1  3  4   6
13.БАК   8       1  3  4   6
14.Југославија  8       1  3  4   6
15.Будућност (А)  8       2  0  6   6
16.Хајдучица  8       0  1  7   1

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 7. КОЛО

Дунав - Борац (ВС)   5 : 0
Банат (И) - Шевац   3 : 0
Караш (Ј) - Војводина (ЦЦ)   3 : 0
Ратар - Партизан (К)  5 : 3
Банат (Д) - Полет    0 : 0
Борац (ВГ) - Караш (К)  0 : 3
 

1.Дунав   6      6  0  0  18
2.Банат (И)  6      6  0  0  18
3.Вултурул  6      4  1  1  13
4.Ратар   6      4  1  1  13
5.Шевац   7      4  1  2  13
6.Банат (Д)  6      2  2  2   8
7.Караш (Ј)  6      2  2  2   8
8.Војводина (ЦЦ)  7      2  2  3   8
9.Партизан (К)  7      2  1  4   7
10.Караш (К)  7      1  2  4   5
11.Борац (ВГ)  6      1  1  4   4
12.Борац (ВС)  7      1  0  6   3
13.Полет  7      0  1  6   1

СПОРТ

ФУД БА Л

Фуриозном игром Вршчани су остварили 
најубедљивији тријумф ове сезоне, потврдили 
одличну форму и учврстили се у врху табеле. Пре 
почетка меча минутом ћутања одата је почаст недавно 
преминулом Василију Бељину, легенди вршачког 
фудбала и некадашњем тренеру и функционеру 
ОФК Вршца. Изабраници тренера Мијаиловића 
од првог минута имали су потпуну контролу игре 
на свим деловима терена и већ у двадесетом 
имали убедљиву предност. На одличан центаршут 
Лазевског у 15. минуту сјајно је реаговао дефанзивац 
Качаревић и лепим ударцем главом постигао 
водећи гол. Само пет минута касније Лазевски је 
маестрално извео слободњак са 20 метара, погодио 
је пречку а одбијену лопту прихватио је Видаков 
и ушетао се у мрежу за 2:0. Уследио је низ добрих 
акција домаћих, најбољи стрелац Вршчана Сарајлин 
пропустио је неколико прилика да би у 43. минуту, 
после оправдано досуђеног пенала, затресао мрежу. 
У надокнади првог полувремена Видаков је својим 
другим голом поставио резултат полувремена. У 
уводним минутима наставка гости стижу до почасног 
поготка и мало ко је очекивао да ће то бити и 
коначан резултат, јер су Вршчани до краја створили 
и пропустили неколико изузетно повољних прилика. - Одиграли смо одлично прво полувреме и имали 

резултат који дуго нисмо имали на нашем стадиону. У 
друго полувреме ушли смо опуштено и препотентно 
што је недопустиво. Играчима сам рекао да само 
максимално концентрисани и ангажовани можемо 
до добре игре и добрих резултата, рекао је шеф 
стручног штаба ОФК Вршца Ненад Мијаиловић.

У наредном колу ОФК Вршац гостује у Панчеву 
екипи Динама.

- Јужнобанатски дерби свакако је посластица 
деветог кола. Динамо има сјајан тим који је имао 
кризу резултата на старту првенства, али је доласком 
Жарка Тодоровића у доброј серији. Динамо игра 
озбиљан фудбал, али и ми смо у доброј серији. Надам 
се правом спортском спектаклу са великом бројем 
љубитеља фудбала, закључио је Мијаиловић.

Добра серија: Фудбалери ОФК Вршца прослављају 
погодак у мечу са Козаром

Б.Ј.

ВРШЧАНИ НАСТАВИЛИ НИЗ ПОБЕДА У 8. КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ВРШАЧКА ОФАНЗИВА НА КОЗАРУ
ОФК ВРШАЦ – КОЗАРА 4:1 (4:0)

ОФК ВРШАЦ – КОЗАРА 4:1 (4:0)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 350, судија: 
Саша Ранисавић 7, стрелци: Качаревић у 15, Видаков 
у 20. и 45, Сарајлин у 43. минуту за ОФК Вршац, Божић 
у 47. минуту за Козару, жути картони: Видаков, В. 
Благојевић (ОФК Вршац)

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Јанковић 
(од 46. Илић), Спасић, Лазевски, Видаков (од 71. 
Вучетић), Бабић (од 46. В. Благојевић), Бељин, 
Станков, Качаревић, Сарајлин.

КОЗАРА: Ђаковић, Станаћев, Живко (од 46. Чекић), 
Т. Бјелановић, Бунић, Ђаковић, Зељковић, Ивановић, 
Божић, Лисица (од 46. Д. Бјелановић), Војводић. 

Павлиш, гледалаца 50, судија: 
Ђорђе Максимовић 7, стрелци: 
Главинић у 2. и Миошко у 80. 
минуту из једанаестерца зс ОФК 
Вршац, Рашљанин у 44, Стојановић 
у 54. и Јанковић у 75. минуту за 
Бродарац

ОФК ВРШАЦ: Радаковић, Дугић, 
Шушњар, Вранић, Трњанац, 
Главинић, Миошко, Врањеш, 
Секулић (од 84. Грбић), Николић, 

Тошић.
БРОДАРАЦ: Тасић, Лекић, 

Маринковић, Јевремовић, 
Мојсиловић, Пражић, Гријаковић, 
Рашљанин (од 80. Ђорђевић), 
Стојановић, Аврамовић (од 46. 
Јанковић), Зечевић.

Вршчани су са великом жељом 
ушли у утакмицу а иницијатива 
се исплатила већ у уводним 
минутима када је после одличног 

продора и центаршута Вранића, 
Главинић постигао водећи 
погодак за домаће. Бродарац је до 
изједначења дошао у последњем 
минуту првог дела меча, после 
идлично изведеног слободног 
ударца Рашљанина. Домаћи су 
протестовали због одлуке судије 
сматрајући да прекршај није 
постојао. У другом полувремену 
гости су били бољи ривал и већ у 
деветом минуту наставка успели 
су да поведу преко Стојановића. 
У завршници је Бродарац оверио 
тријумф преко Јанковића, а пораз 
ОФК Вршца ублажио је Миошко 
поготком из оправдано досуђеног 
пенала.

КАДЕТСКА СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ

ПОРАЗ ВРШЧАНА
ОФК ВРШАЦ – БРОДАРАЦ 2:3 (1:1)

Потпорањ, гледалаца 50, судија: Илија Лазић 
(Долово) 7, стрелци: Страхиња Јовановић у 59, 
Валентин Јовановић у 80. минуту, жути картони: 
Лазин, Војнов (Потпорањ), Спремо, Липтак, Ћулум 
(Хајдучица)

ПОТПОРАЊ: Богош, Бугарчић, Прошевски, Олујић, 
Јанковић (од 73. Јованов), Милованов, С. Јовановић, 
М. Јовановић, В. Јовановић, Лазин, Рајлић (од 46. 
Војнов).

ХАЈДУЧИЦА: Мелих, Дракулић (од 83. Ћулум), З. 
Липтак, Малијар, Мршић, Спремо (од 77. Миксад), 
Павловић, Радовић, Ружић, А. Липтак, Ружић.

Фењераш из Хајдучице није дошао у Потпорањ 
да би се бранио па су љубитељи фудбала уживали 
у обострано офанзивној игри са доста прилика. 
Домаћи тим повео је у 59. минуту, после одличне 
акције Миљана Јовановића и Олујића, најбоље се 
снашао Страхиња Јовановић и постигао ефектан 
погодак. Идеалну прилику за изједначење Хајдучица 
је имала одмах после примљеног гола када је  шут 

Ружића сјајном парадом засутавио Богош. Све 
дилеме је отклонио Валентин Јовановић десет 
минута пре краја након соло акције.

Потпорањци настављају трку са Јединством 
из Влајковца које је забележило победу у мечу са 
алибунарском Будућношћу.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

РУТИНСКИ ТРИЈУМФ ПОТПОРАЊАЦА
ПОТПОРАЊ - ХАЈДУЧИЦА 2:0 (0:0)

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ-БЕЛА ЦРКВА 3. КОЛО

Виноградар - Вршац 0 : 1
Омладинац - Хајдук 3 : 1
Банат  - Виторул 2 : 3

1.Омладинац  3  3  0  0  9
2.Вршац  2  2  0  0  6
3.Виторул  3  2  0  1  6
4.Победа  2  1  0  1  3
5.Виноградар  3  0  1  2  1
6.Хајдук  3  0  1  2  1
7.Банат  2  0  0  2  0
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