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У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

ОДБОРНИЦИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЂАЧКИХ
ПАРЛАМЕНАТА

Представници градске власти угостили су
чланове ђачких парламената основних школа на
територији Града Вршца, у оквиру обележавања
Дечје недеље. Био је то несвакидашњи сусрет,
одлично осмишљен, као никада до сада и
веома занимљив за вршачке основце. Наиме,
председник Скупштине Града Ненад Барош
одржао је импровизовану седницу Скупштине,
заједно са својим сарадницима заменицом
Андријаном Максимовић, Браниславом Лучић,
члановима Већа Татјаном Николић и Вељко
Стојановић.
Након прозивке и констатације да седници

присуствују представници седам вршачких
основних школа, Андријана Максимовић је
присутне упознала са начином функционисања
и рада градског парламента и локалне власти.
О ресору здравства и социјалне заштите
говорила је Татјана Николић, већница задужена
за поменуту област, док је Вељко Стојановић
упознао вршачке основце са подршком коју
локална самоуправа пружа образовним
установама.
На позив председника Бароша, за говорницу
су, један за другим, излазили председници
ђачких парламената присутних основних школа

Прво искуство вршачких ђака у градском парламенту
који су говорили о активностима које спроводе у
својим школама.
Након занимљивог и пријатног дружења
на седници у великој сали, вршачки основци

су, у пратњи домаћина, обишли Градску кућу и
упознали се са градским службама и њиховим
радом.

Ј.Е.

УСПЕШНА САРАДЊА ОШ „КОРИОЛАН ДОБАН“ И УДРУЖЕЊА „ПАРАКВАД“

ВРЕДНИ КУШТИЉСКИ ОСНОВЦИ ДОБИЛИ САКУПЉАЧКУ КУЋИЦУ

Наставници и ученици Основне школе
„Кориолан Добан“ у Куштиљу организовали
су, у оквиру Дечје недеље, бројне ваннаставне
активности међу којима је и хуманитарна
акција сакупљања пластичних чепова. Вредне
куштиљске основце Удружење „Параквад“
наградило је кућицом за прикупљање чепова,
коју им је уручио Драган Виторовић, председник
Удружења.
Мирча Болдовина, директор ОШ „Кориолан
Добан“ у Куштиљу, подсетио је да су његови

ђаци почели да прикупљају пластичне чепове у
марту 2014. године. Из дана у дан број учесника,
куштиљских малишана, био је све већи.
Удружење „Параквад“ одлучило је да уручи
кућицу за прикупљање пластичних чепова
ђацима куштиљске основне школе који су
ревносни учесници већ пет година.
- Важно нам је да сва села имају ове
сакупљачке кућице и да мештани буду укључени
у акцију, јер на путу смо да купимо 54. помагало
захваљујући средствима прикупљеним у акцији

Вредни куштиљски основци у акцији „Сакупи хумани чеп“

Мала Николина сакупила највише чепова

хумани чеп, каже Драган Виторовић, председник
Удружења параплегичара и квадриплегичара
„Параквад“. – Биће то инвалидска колица која
су потребна једном господину. Наставићемо
да ширимо нашу акцију, да буду покривена сва
насељена места на територији Града Вршца.
Виторовић је директору Болдовини, уз
сакупљачку кућицу, уручио и „Водич за особе са
инвалидитетом“ и неколико слагалица за ђаке.
Тако ће ученици моћи да се боље упознају са
потребама особа са инвалидитетом, да их боље
разумеју и прихвате. Виторовић је похвалио све
учеснике акције у овом малом месту, посебно
најмлађу девојчицу Николину, која је била
највреднија и сакупила је највише чепова.
Ова акција „Параквада“ реализује се уз
подршку Града Вршца и Јавног комуналног
предузећа „Други октобар“ које је донатор

сакупљачких кућица.
- Куштиљ је пето по реду насељено место где
организујемо акцију „Сакупи хуманитарни чеп“,
а Град Вршац редовно прати све активности
Удружења „Параквад“, наглашава Славиша
Максимовић, члан Градског већа задужен за
рурални развој. – Град Вршац је добар партнер
„Паракваду“ у свим акцијама и тако ће бити у
будућности.
„Параквадова“ акција „Сакупи хумани чеп“
већ одавно је оправдала своје постојање,
јер је средставима, прикупљеним продајом
пластичних чепова, до сада купљено више од
педесет помагала који су олакшали и улепшали
свакодневицу особама са инвалидитетом којима
су додељена.

У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ВРШАЦ ОБЕЛЕЖЕН МЕСЕЦ СТАРИХ

ИЗБОР МИС И МИСТЕРА ДОМА

Бројним дешавањима у Геронтолошком
центру Вршац, обележава се октобар - месец
намењен најстаријим суграђанима. Један
од догађаја био је и избор мис и мистера
Геронтолошког центра. Било је то лепо и
занимљиво дружење за које су се корисници
припремали пар дана, јер требало је показати
се у најлепшем светлу, од гардеробе, фризуре...
Овог озбиљног задатка прихватиле су се не само
даме, већ и представници јачег пола.
- Корисници су се јако трудили да се
припреме за наступ, потврдила је Анђелија
Кручичанин, директорка Геронтолошког центра
Вршац. – Ово је једна лепа и велика игра која је
показала колико у овом дому има живота, жеље
за дружењем, лепотом, жеље да им се дешава
нешто лепо. А, то и јесте наша намера када
организујемо оваква и слична дружења за наше
кориснике. Створила се једна лепа, позитивна
енергија, лепо су се дружили, забављали, није

било места сујети, показали смо да у сваком
периоду живота можемо све да радимо,
радујемо се, уживамо.
У дружење су били укључени сви корисници
Геронтолошког центра. Најстарији учесник била
је деведесетдвогодишња Даница Петровић, која
није заостајала за осталима својом позитивном
енергијом, запаженим наступом,одабраном
гардеробом, лепом фризуром, жељом за
дружење.
Жири је имао тежак задатак да одлучи коме
ће да додели титуле Мис и Мистера. Ласкаво
звање Мис Геронтолошког центра понела је
корисница Смиља Павков, а Мистер је Живојин
Павловић. Додељене су и награде за најлепши
осмех, шарм, био је то права ревија избора нај
корисника.
- Моја другарица каже: „Ти патиш да будеш
лепа!“, јесте, патим и волим, каже Мис Центра
Смиља Павков. – Хоћу да будем лепа, и готово!

Задовољство није крио ни изабрани Мистер,
мада је, каже, био изненађен титулом.
- Поласкан сам титулом, мило ми је што
људи тако мисле о мени, каже Живојин Брачика,
пилот у пензији. – И оно што људи кажу:“Никад
није касно“, ето и ја сам у 79. години добио ову
ласкаву титулу. Можда је пресудила пилотска
униформа?!
Уручене су и захвалнице за све учеснике,
а потом је настављено дружење у пријатној
атмосфери. Било је то још једно у богатом
низу пријатних заједничких вечери корисника
вршачког Геронтолошког центра.
У оквиру обележавања октобра - месеца
старих, гости Геронтолошког центра били су и
чланови хора„Распевани професори“, а дружења
ће се наставити до краја месеца.

Ј.Е.

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

Ј.Е.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ “ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“ И ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ “ДУШЕВНА ОАЗА” ПРЕЗЕНТОВАЛИ РАДНУ ТЕРАПИЈУ ПАЦИЈЕНАТА

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Јавном
презентацијом
радне
терапије пацијената - корисника и
њихових терапеута у центру града,
Специјална болница за психијатријске
болести „Др Славољуб Бакаловић“,
Центар за ментално здравље и
Удружење „Душевна оаза“ обележили
су Светски дан менталног зравља, 10.
октобар. У амфитеатру на Тргу Светог
Теодора изложени су радови настали
као вид терапије пацијената поменуте
вршачке
здравствене
установе.
Изложби и ликовној радионици на
отвореном присуствовали су бројни
Вршчани који су уживали у лепоти
приказаног и исказаној креативности
корисника Одељења радне терапије
СБПБ „Др Славољуб Бакаловић“.
Оваква дружења су значајна за

ресоцијализацију и скидање стигме,
као негативног стереотипа, са
пацијената са менталним обољењима.
Светски дан менталног здравља у
Вршцу се обележава као Недеља
менталног здравља у којој су
организовани различити догађаји, а
све то са једним циљем.
- Циљ свих ових наших активности
и Недеље менталног здравља је
да подигнемо ниво свести наших
суграђана,
наших
корисника,
пацијената, о значају менталног
здравља, наглашава др Татјана
Воскресенски, директорка Специјалне
болнице за психијатријске болести„Др
Славољуб Бакаловић“. – Креативне
радионице, рад и креативност су
добробит која омогућава да се, на овај

Јавна презентација радне терапије

начин, превазиђу ментални проблеми.
Остварени су значајни резултати на
подизању свести грађана и разбијању
увреженог негативног стереотипа
везано за ментална обољења, а
све то захваљујући вишегодишњој
активности руководства и запослених
у СБПБ „Др Славољуб Бакаловић“.
Према речима директорке др
Воскресенски, стигма постоји, али
људи све више траже помоћ стручних
лица, а број корисника је све већи
што јесте потврда да се мења приступ
грађана према менталним болестима.
Јавна
презентација
поводом
Светског дана менталног здравља је
показала да радна терапија иде „раме
уз раме“ са употребом медикамената
и да заједно дају праве резултате.

Ликовна радионица на градском тргу

- Радна терапија омогућава
пацијентима
да
се
креативно
изражавају, да за тренутак оду од те
неке своје стварности, каже Ливија
Станојев, руководилац Одељења
радне терапије Центра за ментално
здравље. - Ми то, у пракси, и
доказујемо кроз наше кориснике
који су изузетно креативни, који и
нас свакодневно изненађују својим
умећима.
Ликовни израз много значи
пацијентима, помаже им да искажу
своје импресије. Кажу да им сликање
доноси неки унутрашњи мир, а радна
терапија одвлачи мисли од проблема
који их муче, одвлаче их бар на неко
време.
Ј.Е.

У ИЗБИШТУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

„ПРАВИЛНА ИСХРАНА - ЗА СВЕТ БЕЗ ГЛАДИ“

Поводом Светског дана хране, 16. октобра,
Град Вршац је, у сарадњи са Домом здравља и
Месном заједницом Избиште, организовао Базар
здравља, а у склопу реализације активности по
Оперативном плану за социјално укључивање
Рома и Ромкиња. Том приликом одржано је
предавање на тему „Значај правилне исхране и
физичке активности за очување здравља људи”,
за ђаке шестог, седмог и осмог разреда ОШ
„Жарко Зрењанин“ у Избишту.
Мештанима Избишта пружене су бесплатне
медицинске
услуге:
мерење
шећера,
холестерола из капиларне крви, мерења крвног
притиска, телесне тежине, висине, обима
струка, БМИ (боди мас индекс). Базару здравља
присуствоваи су специјалисти вршчког Дома
здравља: доктор опште медицине, доктор
специјалиста хигијене исхране, медицинске

сестре, техничари, као и ромски медијатор.
- Светски дан хране обележава се од
2001. године, подсетила је др Рајна Душанов,
специјалиста хигијене исхране Дома здравља
Вршац. – Овом приликом направљен
је фантастичан шведски сто са здравим
намирницама, припремљеним на правилан и
здрав начин. Одржали смо едукативну трибину
за ученике да још једном скренемо пажњу
колико је правилна исхрана важна и пожељна у
овом нашем савременом свету.
Октобар је месец правилне исхране, а
према речима др Душанов, служба Дома
здравља припремила је програм дешавања у
циљу едукације и превентивних прегледа. Сви
заинтересовани грађани могу да дођу, затраже
савет везано за правилну исхрану која је основ
доброг зравља.

Бесплатни медицински прегледи за мештане Избишта

Богата трпеза здраве хране

- Задовољни смо одзивом мештана Рома
који су дошли да се бесплатно прегледају, каже
Алиса Шајн, координаторка за ромска питања
Града Вршца. – Исто је било и на предавању
организованом за ђаке избиштанске школе, коме
је присуствовао и ромски педагошки асистент.
После тога сви су се послужили здравом храном
која је овде била изложена.
Према речима координаторке Шајн, подршку
акцији дала је и здравствена медијаторка
Слађана Стевић, Ромкиња која већ десет година
брине о здрављу Рома на територији Града
Вршца.
- Данас смо за ову прилику припремили
трпезу здраве хране, где су заступљени поврће,
воће, зелениш, зрневље, храна која је са нашег
локалног подручја, истакла је Гордана Бељин,
потпредседник Месне заједнице Избиште
и захвалила се свима који су учествовали
у организацији ове акције. – Желели смо
мештанима, посебно ђацима, да дочарамо како

да се правилно хране. Надам се да ће све ово
данас повећати свест наших мештана о томе шта
значи здрава храна за све нас.
Др Душанов је подсетила да је све више
гојазне деце због неквалитетне исхране и
смањене активности и додала:
- Треба да се избаце грицкалице, газирана
пића, и да се уведу здраве намирнице и пет
оброка. Ђацима треба да узму прво доручак
код куће, затим ужину у школи, која треба да
квалитетна и биолошки вредна. По повратку
кући следи ручак, неко вариво, месо и поврће,
онда ужина и вечера. Деца треба да попију 0,5 л
млека дневно, затим млечне производе, месо и
врло смањен унос месних производа.
Ове године се Светски дан хране, 16. октобар,
обележава под слоганом ”Правилна исхрана
- доступна и приступачна свима. За свет без
глади“ са фокусом на смањење броја гладних у
свету.
Ј.Е.

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

СТАЗОМ ЉУБАВИ КРОЗ
ГРАДСКИ ПАРК

Радници ЈКП “Други
октобар” потрудили
су се током лета да
Градски парк буде права
зелена оаза у урбаном
језгру, али и да његова
спољашност, зидови и
ограде, буде у складу са
грандиозношћу онога
што штите. Александар
Стојаковић, пословођа
у Радној јединици
“Зеленило” рекао је за
“Вршачку кулу” шта је
урађено и шта ће бити
урађено до краја ове
године.
- Потрудили смо
се да нашем парку
дамо неки нови дух,
обновили смо заштитну
ограду дуж Балканске
улице у дужини од 250
метара. Преостало је
још педесетак метара
ограде што ћемо
завршити до краја
године. Урадии смо
Стазу љубави, са неким
новим садржајима и
клупама вратили смо
парку дух из периода са
почетка прошлога века
када су доминирале
беле клупе. Поставили
смо тридесетак клупа и у
плану је да у току идуће
календарске године све
клупе буду замењене
са постојећим белим
клупама . Поправљен
је и дотеран музички
павиљон и потрудили
смо се да уведемо видео
надзор да би труд који
смо уложили успели да
сачувамо, нагласио је
Стојаковић.
Фото: Б. Вила

Видео надзор “чува” наш парк

Стаза љубави у Градском парку

“Беле клупе”, симбол парка

Улепшан музички павиљон
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УСПЕШНА ПРЕМИЈЕРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“

„НЕМУШТИ ЈЕЗИК“ ЗА НАЈМЛАЂУ ПУБЛИКУ

Вршачки малишани уживали су у
дечјој представи „Немушти језик“ који
је премијерно извео глемачки ансамбл
Народноог позоришта „Стерија“ у
Конгресној дворани Миленијум, у недељу,
13. октобра. Премијера је била изузетно
успешна, на крају представе разишли су се
задовољни и малишани и актери представе
који заслужују све похвале од режије до
маштовитих костима, сценографије, добре

а тате Ивану Ђорђевићу, док је девојчицу
играла Јована Андрејевић Грујић.
Мултинаратор је био Срђан Радивојевић,
Снежана је била Дојна Петровић, а Патуљак
Неда Грубиша. Редитељ је за улогу петла
изабрао Јонела Куђију, за лик пса Соњу
Радосављевић и гаврана Марију Пантин.
Маштовиту сценографију и бајколике
костиме урадила је Софија Лучић,
композитор
представе је Момир

са родитељима, учитељима, наставницима,
сазнао сам да је тешко анимирати децу
поред свих тих чуда модерне технике да
се подухвате књиге. Међутим, постоје
ситуације и када неко дете пожели да
чита. Шта се дешава тада? Живимо у време

музике... и наравно одличне глуме.
Дечја представа „Немушти језик“ рађена
је по тексту Миливоја Млађеновића, а
режију и адаптацију потписује Јован Грујић.
Глумачки ансамбл био је на висини задатка
и врло успешно представио све ликове
најмлађим љубитељима театра.
Живот Чекеталу дала је Тамара Тамчи
Тоскић, улога маме припала је Вањи Јањић,

Цветковић, а помоћ и подршка глумцима
била је инспицијент Мерима Огризовић.
- Откако је „света и века“ постоји сукоб
између нечег старог и нечег новог, сматра
редитељ Јован Грујић. - У нашој представи
покушавамо да се бавимо јазом између
старог и новог, али обухватајући један
проблем који је све више изражен. Деца све
мање читају, књиге нису у моди. У разговору

У оквиру сарадње Града Вршца и
Општине Крива Паланка (Република
Северна Македонија), Народно
позориште „Стерија“ гостовало је
за Дан града Криве Паланке. Било
је то десето гостовање вршачког
театра на позоришном Фестивалу
“Свети Јоаким Осоговски”. Вршачки
глумачки ансамбл учествовао је
са представом “Необично вече”, у
режији Лилијане Ивановић, по тексту
Жан Клод Каријера.

површности, многи су тако окарактерисали
данашњицу. Наша представа говори о
томе, али и о другим проблемима са којим
се суочава данашње дете. Усуђујемо се да
понудимо и нека решења, јер позориште,
ето, и томе служи.
Заједничким трудом свих актера,
„Немушти језик“ је обогатио репертоар
дечјих представа Народног позоришта
„Стерија“ које брине о младом нараштају и
тако негује своју будућу публику.
У оквиру обележавања Дечје недеље,
Народно позорите „Стерија“ одиграло је 10.
октобра представу “Невиђена црвенкапа” у
Дому културе у Павлишу, за школску децу
и малишане из вртића. Следећег дана у
Центру Миленијум, била је претпремијера
„Немуштог језика“ за ђаке СОШО „Јелена
Варјашки“, ОШ “Вук Караџић“ и ОШ “Моша
Пијаде “ из Гудурице.
Ј.Е.

У КОНГРЕСНО-МУЗИЧКОЈ ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ НАСТАВЉА СЕ ДРУГИ КАРАВАН ИГРЕ ИЗВОЂЕЊЕМ ДВЕ БАЛЕТСКЕ ПРЕДСТАВЕ

“ПАРИСКИ ЖИВОТ” У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ “МИЛЕНИЈУМА”
Љубитељи балета у Вршцу имаће прилику
да уживају у двема представама које ће у
оквиру другог по реду Каравана игре бити
изведене на сцени Конгресно - музичке
дворане Центра Миленијум. У петак од 18
часова биће изведена представа „Париски
живот“, док ће од 20 часова бити изведене
Популарне варијације класичног репертоара
„Балетски гала концерт“.
Караван игре је ове године кренуо из Новог
Пазара, након чега су домаћини пројекта били
Рашка и Бања Ковиљача, а наступи играча
из Београда и Рима, односно гостовања
балетских представа, наставиће се у Вршцу
(18. октобра), Смедереву (19. октобра), Руми
(20. октобра) и Нишу (21. октобра), након
чега следе едукативни програми, изложбе,
презентације и филмски програм у овим
градовима. Током 2020. године, Караван игре
стиже у Крагујевац, Неготин и Врање.
Национална фондација за уметничку
игру и Београдски фестивал игре, уз
подршку Фондације Арт Ментор из
Луцерна и Министарства државне
управе и локалне самоуправе Републике
Србије, отпочели су у септембру 2017.
године реализацију пројекта Караван
игре. Програмом је било обухваћено 15
градова у Србији, а реакције публике су
превазишле очекивања организатора.
Зато је швајцарска Фондација подржала и
другу едицију овог мултидисциплинарног
пројекта, који има за циљ да кроз различите
активности приближи класичан балет и
савремену игру свим заинтересованим
учесницима и посетиоцима. Укупно
10 градова током 2019. и 2020. године,
домаћини су 2. Каравана игре.
Караван игре је намењен едукацији и
стипендирању талената. То је пројекат који
укључује сасвим нову публику у праћење
балета и савремене игре, и истовремено
подстиче
локалне
организације

да развијају продукциону мрежу и
поставе темеље креативних индустрија,
посматрајући културну понуду као вредан
туристички потенцијал. Кроз интензивне
програме Каравана игре, сагледава се
ниво интересовања публике, могућност
даљег укључивања талентоване деце у
различите образовне програме, као и
технички капацитети за успостављање
домаћих и иностраних гостовања.
Програм Каравана игре обухвата
изложбе, филмски програм, презентације,
представе и гала концерте у извођењу
првака и солиста балета, али и ученика
балетских школа из Београда и Рима.
Караван игре доноси курсеве балета и
савремене игре за све генерације, који се
завршавају отвореним презентацијама.
За остваривање овог пројекта, Национална
фондација за уметничку игру користити
велики део сопствених ресурса, од филмског
и фотоархива, до ангажмана професионалаца
различитих занимања, односно бројних
играча, кореографа, педагога, корепетитора,
историчара игре, композитора, балетских
критичара, ученика балетских школа… Сви
програми су за публику бесплатни, а циљ
је да планиране активности у сваком граду
окупе посетиоце и учеснике свих генерација.
Након сагледавања успеха пројекта у
10 градова у Србији, као и презентације
документарног филма који ће архивирати
велико балетско путовање, Фондација Арт
Ментор ће изабрати два града у којима ће у
наредном периоду финансирати реновирање
и опремање простора за професионалне
балетске студије, као и педагога који ће
континуирано радити са децом и младима у
срединама које до данас нису имале балетску
традицију, нити могућност едукације младих
у области балета, савремене игре, али и
нових форми попут хип хопа или брејк денса.
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ОЛГА ЈУНГИЋ, 15 ГОДИНА У ХРАНИТЕЉСТВУ, ОДНЕГОВАЛА ПЕТОРО ДЕЦЕ:

НЕМА НИШТА ЛЕПШЕ ОД
ОСМЕХА НА ДЕЧЈЕМ ЛИЦУ!

Олга Јунгић почела је да се бави хранитељством
2004. године и од тада до данас, однеговала је
петоро деце. Воли то чиме се бави, не доживљава
га као посао, јер јој пружа много више задовољства.
Ужива у бризи о малишанима, труди се да им пружи
све што треба, да их лепо васпита да постану
вредни и добри људи и да могу сами о себи да брину.
Прва девојчица Памела била је десет година код
Олгине породице, а та присност и поверење које
се стекло, траје и данас. Слично је и са осталом
децом о којој је бринула. Највећа награда је, каже,
када те се сете и кад оду, кад одрасту, и онда дођу
да те посете. Тада схватиш, каже Олга, да си успео,
јер време проведено овде, један је од најлепших
периода њихових живота.
Kако сте се нашли у овој
хранитељској причи? Када сте
прихватили да бринете о првом
детету?
- Слушајући медије како причају
о хранитељству, разговарала сам са
мојим укућанима да узмемо једну
девојчицу. У том тренутку сам имала
своју породицу: супруга Златибора
и децу - ћерку Слободанку и сина
Живу, који су били средњошколци.
Уствари, муж је чуо преко медија
„Постаните хранитељ“, ја сам се
распитала где треба да идем да
видим како и шта треба. Договорили
смо се да узмемо једну девојчицу.
Отишла сам у Центар за социјални
рад, Милутин Маринковић ме је
упутио шта све треба да урадим.
Пет недеља сам ишла на едукацију
која је била у Белој Цркви, у Дому
за децу без родитељског старања
„Вера Радивојевић“, фебруара
2004. Било је лепо, учили смо
како да прихватимо децу, како да
се навикнемо на њихове мане,
врлине... На крају обуке добили смо
сертификате да смо хранитељке, а
током лета исте године, добила сам
и прву децу да бринем о њима.
Ко је то био?
- Добила сам Памелу и Алберта.
То су брат и сестра. Девојчица је
имала пет година, а дечак седам.
Било ми је јако лепо са њима.
Памела је била код мене десет
година, брат се разболео и морао је

желе. Нема лепшег осећаја од тога
када видиш како су задовољни, кад
не скидају осмех с лица. Памели
сам бушила уши, прво се наљутила,
скинула минђуше. Рекла сам да
нећу више да јој бушим уши, а онда
је мој син казао да ја само дам паре,
а он ће да је одведе. Памела је била
умиљата, сви смо је волели, и мој
супруг и моја деца. Златибор јој је
купио телефон за рођендан. Свуда
су је водили. Није било спорта и
тренинга на који је пожелела да
оде, а да јој нису испунили ту жељу.
Цела моја породица је прихватила
то двоје деце као да су наша.
Много пута је мала тражила да је
усвојимо, није желела да се зна да је
у хранитељској породици, него да

да се измести због болести. Памела
и ја смо се лепо слагале, ишле
смо заједно на одмор, са њом сам
провела оно што нисам могла са
својом децом, јер сам радила док су
они били мали.
Није ми било тешко ни у почетку,
кад су деца дошла код мене. Јако
брзо смо се навикли једни на
друге, лепо смо се сви уклопили.
Ја сам тада још радила. У јесен
када се „Промет“ распао, остала
сам без посла. Сву пажњу сам
посветила Памели и Алберту. Што
год су пожелели, гледала сам да им
испуним. Трудила сам се да им бар
неки део живота буде леп. Ко зна

како ће да им буде у будућности,
када одрасту?!
Да ли је било неких проблема
са децом?
- Кад су се разболели, страховала
сам, водила их лекару. Мала је
мокрила у почетку, па смо ишли
код лекара и због тога и због неких
ситних проблема. Али, превазишли
смо их заједно.
Како су деца реаговала? Да ли
су Вам узвраћала пажњу и љубав
коју сте им пружали?
- Јесу. Мала ме је толико волела,
били су обоје везани за мене.
Стално су били уз мене, посебно
Памела. Сећам се како су се
радовали када им нешто купим,
посебно када је то нешто што они

смо ми њени. То је била њена жеља.
Памела ме је звала по имену, а њен
брат ме је звао тетка Олгица.
Да ли је био тужан растанак са
Памелом? Провели сте заједно
десет година. Да ли сте и даље у
контакту?
- И даље смо у контакту. Чујемо
се телефоном. Сада је у Немачкој.
Зове ме кад год јој нешто треба.
Отишла је код лекара, заборавила
књижицу и зове ме и тражи да јој
прочитам њен матични број.
Свима нам је било јако жао кад
је Памела отишла, плакали смо. Јако
сам туговала, и дан данас ми је при
срцу. Каже да се снашла у животу.
Ради код тетке. Често мислим на њу,
ваљда је срећна, желела бих да је
тако.
Ко је дошао после Памеле?
- Памела је још била код нас
када сам добила једног дечака
из Београда, Саву. Имао је девет
година кад је дошао. Био је драг,
мали, симпатичан дечак. Остао је
код нас пет година. Кад је завршио
основну школу, кренуо је у средњу
и отишао у Београд код баба тетке.
Завршио је за пекара. Ради. Био је
да нас посети. Дошао је са девојком
да јој покаже где је он живео, да нас
упозна. Баш сам била срећна. Лепо
је кад видиш да су овде са нама
провели један леп период свог
живота. Најлепша награда је кад те
се сећају и кад одрасту. Кад дођу да
те посете.
И Сава и сва деца која су била

код нас била су добра, послушна,
није било никаквих проблема.Били
су здрави, хвала Богу нисам морала
стално да их водам код лекара.
Добри су били.
О коме сада бринете?
- Сада је код нас Анђела, наша
Вршчанка. У исто време кад и
Анђела, дошао је и Јован, 2014.
године. Био је неколико месеци,
онда га је узео отац.
Анђела и ја се лепо слажемо, кад
она слуша мене, кад ја њу. Анђела
има осам година. Други је разред.
Иде у исто одељење са мојим
унуком, заједно се играју, другари
су. Мала ће остати код мене док се
не осамостали.
Још увек спавамо у истом
кревету, мало се плашимо да
спавамо саме. Трудим се да има

све што јој треба, да јој буде лепо,
да јој пружимо дом и породицу.
Одгојила сам двоје своје деце,
васпитала их, сада су одрасли,
вредни и добри људи. Надам се
да ћу то успети и са Анђелом. Оно
што нисам дозвољавала својој
деци, не дозвољавам ни Анђели, а
нисам ни осталој деци која су била
код мене. Желим да буде нешто од

њих кад одрасту, да нешто заврше,
буду самостални, да могу да се
издржавају у животу. Знам да будем
и строга, кад неће да послушају,
кад нису добри, кад им се не иде
у школу... Онда сам ја упорна,
објасним да у школу мора да се иде,
да свако има неке обавезе у животу,

да то мора да се поштује и уради.
Често човек у животу ради и оно
што можда не воли, али мора се.
Сви имамо своја права, али имамо
и обавезе. Нисам имала већих
проблема ни са једним дететом до
сада.
Колико је тешко, а колико
лепо бити хранитељка?
- Тешко је у том смислу јер је
одговорност велика, о њима мораш
више да бринеш него о својој деци.
Али, лепо је све то. Прија ми њихово
друштво, та искрена дечја енергија,
радост и ведрина. Увек кажем да
све што нисам могла са својом
децом, сада уживам са њима. Док
су моја деца одрастала, много сам
радила. Понекад по цео дан нисам
видела моју децу због обавеза на
послу, а сада сам по читав дан са
Анђелом. Иде у продужени боравак
да би могла што више да научи, јер

ИНТЕРВЈУ
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тамо са децом раде учитељице и
учитељи. Они им стручно објасне
све што није јасно, ураде и домаћи
задатак. То је велика и стручна
помоћ.
Са децом је увек лепо. Стално се
нешто дешава, увек има нешто ново
и занимљиво код њих. Анђела ми
помаже кад ја нешто не могу. Кад су
ме болела леђа, знала је да склони
све са стола после ручак, истресла
је столњак. Задовољна је кад може
да учини нешто за мене. Увек ми
каже да је слободно зовем ако ми
нешто треба, она ће све да учини
за мене. Лепо је кад човек чује тако
нешто из дечјих уста.
Анђела је постала доста
самостална. Сама се купа, ја јој
помогнем једино кад пере косу.
Учим је да буде самостална, велика
је већ девојчица.
Хранитељство је, последњих
година, практично врста посла,
запослење?!
- Да, само што ја то не сматрам
послом. За мене је то задовољство,
испуњава ме, чини ме срећном, а то
врло често и није случај са послом.
Ја то не схватам као свакодневну
обавезу када ујутро морате да
устанете и идете на посао. Има и

овде пуно обавеза, одговорност
је велика, али све је другачије,
једноставније, опуштеније, лепше.
Много је лепше него било који други
посао. Већ петнаест година се бавим
хранитељством, Анђела је пето дете

о коме бринем. Задовољна сам,
ништа ми није тешко да учиним за
ту децу, а драго ми је што су такви
и чланови моје породице. Најлепше
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је то што сам у контакту са децом
и када оду од мене, када одрасту,
осамостале се. Кад се јаве, или кад
дођу, после толико година схватим
да смо успели да им пружимо
осећај породице, да им је период
проведен са нама, један од лепших
у животу. То је диван осећај. Срећна
сам због тога.
Ако се укаже прилика, ако буде
потребе и понуде ми, прихватила
бих још једно дете. Треба помоћи
тој деци, пружити им руку кад се
нађу у невољи. Није њихов живот
ни мало лак и једноставан, пролазе
кроз тешке тренутке. Другачије је
кад им се неко нађе, пружи им дом,
породицу, да схвате да нису сами,
да им улепшамо живот колико год
је то могуће. Нема ништа лепше од
осмеха на дечјем лицу!
Ово је хуман посао. Јесте да
добијамо новац за то, иде нам и
радни стаж, али шта то све вреди
ако немаш вољу и љубав за ту
децу?! Ако се то ради на силу, само
због пара, то је онда ништа!

Какве успомене носите из свог
детињства?
- Рођена сам у Вршцу, 1957.
Живела сам у селу, у Великом Гају.
Моји родитељи, Божидар и Загорка
Бекић, били су земљорадници.
Имала сам сестру Слободанку, била
је 12 година старија. Нажалост,
покојна је.
Детињство ми је било јако лепо,
безбрижно и срећно. Село је тада
било велико, имало је основну
школу. Сестра је долазила у Вршац,
ишла је у школу, на занат. Сећам
се како сам се радовала јер ми је
свашта доносила, све што је видела
за децу, куповала би ми. Моји су
били доста имућни. Могли су све
да ми испуне што ми треба и што
желим.
Кад сте формирали своју
породицу?
- Удала сам се одмах после
средње школе, октобра 1976.
Имала сам двадесет година. Удала
сам се за Златибора Јунгића. Он
је
пољопривредни
техничар,
родом из Беле Цркве. И ја сам исто
пољопривредни техничар, али сам
касније, кад сам живела у селу, код
мојих, отворила своју продавницу,
па сам онда завршила и трговачку
школу.
Кад сам се удала, два месеца смо

били код свекрве, у Белој Цркви,
после смо отишли у Велики Гај, код
мојих. Тамо су нам се родила деца, а
касније смо купили кућу у Вршцу и
преселили се овде, 1984. Прво сам
радила у „Навип“-у, а после сам се
запослила у „Промет“-у. Радила сам

Живу. Слободанка је дипломирани
правник. Жива је пољопривредни
инжењер, ради у ДТД. Бави се
земљорадњом. Жива има своју
породицу. Он и снаја Снежана имају
двојицу синова, старијег Николу и
млађег Дејана. Никола има седам

у првој вршачкој самопослузи (ту је
сада Идеа), а кад је „Промет“ почео
полако да се распада, мењала сам
продавнице: „Соко“ на брегу, после
радња у Скадарској. Онда сам
отишла код приватника, почела
сам да се бавим хранитељством и
напустила посао. Од августа 2014.
сам у пензији. И Златибор је у
пензији. Радио је у „ЖивиноВршцу“,
а кад је фирма пропала, прешао је
у ДТД.
Златибор и ја имамо двоје
деце: ћерку Слободанку и сина

година, а Дејан четири. Унуци су
бабина и дедина највећа радост.
Уживамо са њима и Златибор и ја.
Често нам долазе, тешко одлазе
кући одавде. Мали каже да га волим
до васионе, а и он мене исто.
Шта је у животу важно?
- Важно је здравље и да си
задовољан својим животом. Да си
срећан и да уживаш у породици,
својим унуцима, деци, Кад су они
задовољни, ја сам срећна!
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Умро
Алексеј Леонов,
први космонаут
који је извео
свемирску шетњу
Москва - Совјетски космонаут Алексеј Леонов, први човек
који је изашао из свемирске летелице у свемир и био командант
прве заједничке свемирске мисије Совјетског Савеза и САД,
умро је у 86-ој години. „Леонов је преминуо у болници Бурденко
после дуге болести и биће сахрањен на Савезном војном
гробљу 15. октобра”, рекла је за Тасс његова секретарица
Наталија Филимонова.
Успешно је „шетао” свемиром током мисије „Восход два” 18.
марта 1965. године, а у отвореном свемиру провео је 12 минута.
Лебдење космонаута у свемиру ван летелице се од тада неко
време по њему називало „леоновање”.
Леонов је два пута летео у свемир, а летови су трајали укупно
седам дана. Током другог лета, 1975., предводио је посаду Сојуза
19 која је учествовала у међународној мисији спајања у орбити
са Аполом 18 којим су управљали амерички астронаути.
Леонов је требало да буде први космонаут СССР-а који се
искрцао на Месец, али је та мисија отказана. Пензионисан је
1991. године, преносе агенције..
Извор: Политика

Холандија званично
мења име у
Низоземску

ХАГ - Холандска влада одлучила је да званично
промени име земље које ће ускоро гласити само
Низоземска.
Ова промена, како пишу британски медији, део је
нове стратегије која има за циљ побољшање имиџа
земље у свету и њено „ребрендирање”.
Низоземска ће бити званичан назив земље на Песми
Евровизије у мају у Ротердаму, као и током Олимпијских
игара у Токију 2020. године, преноси „Гардијан”.
Такође, фудбалска репрезентација искључиво ће се

звати Низоземска на сваком званичном наступу, преноси
Танјуг.
Портпаролка министарства спољних послова каже
да Низоземској треба јединственије и коордисаније
национално брендирање.
„Желимо да представимо Низоземску као отворену,
инвентивну и инклузивну земље. Модернизујемо наш
приступ”, рекла је она.
Земљи касније ове године, преноси Бета.
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„Виза”, „Мастеркард”,
„Ибеј” окрећу леђа
Фејсбуку
ЊУЈОРК - План Фејсбука да наредне године уведе своју
криптовалуту „либра” наишао је на озбиљну препреку пошто су
се „Виза”, „Мастеркард”, „Ибеј” и Страјп повукли из пројекта.
У одвојеним саопштењима, компаније су рекле да су и даље
заинтересоване за криптовалуте као сигуран начин дигиталног
плаћања, али су за сада изабрале да фокусирају своје ресурсе у
друге пројекте.
Фејсбук је одбио да коментарише овај потез, док су из Либра
асосиејшена рекли да су сконцентрисани да „наставе да граде
снажну сарадњу” партнера који би прихватали нову валуту.
Потез четири велике компаније долази само недељу дана
пошто је Пејпал (ПаyПал) најавио да се повлачи из сарадње
са Либра асосиејшеном, који је задужен за руководење
Фејсбуковом новом глобалном валутом, преноси РТС.
Једине две платежне компаније које се још држе уз Фејсбук
су Мерцадопаго и ПаyУ.
Фејсбук је прошлог лета обелоданио планове да лансира
„либру” до јуна 2020. године.

Пројекат, међутим, наилази на велике законске препреке.
Француска и немачка финансијска тела саопштила су прошлог
месеца да ће покушати да блокирају коришцење „либре” у
Европи, уз образложење да би валута представљала претњу по
суверенитет чланица ЕУ.
Извор: Политика

Дански град Оштеред
увео
четвородневну
радну
недељу

КОПЕНХАГЕН - Власти данског града
Одшереда увеле су четвородневну
радну недељу за све запослене у
општинској администрацији у којој
ради око 300 људи, тако да убудуће и
петак могу да користе као слободан дан,
преноси Танјуг.
Одшеред
је
полуострво
на
северозападном делу острва Зеаланд у
Данској, удаљен је око 100 километара
од Копенхагена, ка западу и у граду живи
око 33.200 становника.
Кирстен Лунд Марквардсен која је
запослена у општинској администрацији
каже да су после дугих разговора
представника градских власти одлучили
да идеју о четвородневној радној
недељи коначно спроведу у дело.
Она је додала да у градској управи

сви верују да ће на овај начин додатно
мотивисати запослене да пружају још
квалитетније услуге грађанима.
„Сигурни смо да ће људи ценити то
што имају додатни дан за одмор”, рекла
је Марквардсен за „Denmark’s news”, а
пренела је РТС.
Она је казала да ће општински
службеници од сада радити 35 сати
недељно, док стандардна радна недеља
у Данској траје око 37,5 сати.
Државни службеници запослени у
општини одушевљени су новим начином
рада и пресрећни што ће од сада имати
три слободна дана за друштвене
активности код куће и у приватном
животу, пренео је „Denmark’s news”.
Извор: Политика

ПЕТАК • 18. октобар 2019.

ВРШАЧКА КУЛА

99

10 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 18. октобар 2019.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 18. октобар 2019.
ВРШАЧКИ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ НА 36. КОВИНСКОМ ОКТОБАРСКОМ САЛОНУ

ПОХВАЛЕ МИЛОШУ КАЛИШКОМ И ЕМИЛИЈИ ЈУГА

Некад давно Вршац је
имао своје ликовне изложбе.
Било их је на десетине само
из Клуба ликовних уметника
Вршца, а данас, оно што може
у Ковину не може у Вршцу,
иако Вршац има десетак пута
више уметника од Ковина.
На овогодишњој изложби
у Ковину Милош Калишки
добио је похвалу, Емилија Југа
добила је повељу. Излагали су
из Вршца и Драган Јевдић и
Томислав Сухецки.
У задњих десет година
Октобарски
салон
у
Ковину постао је спонтана
алтернативна
ликовна

сцена после елитистичког
затварања
Београдског
октобарског салона па је,
понекад, преко 150 уметника
из целе Србије препознавало
у изложби у Културном центру
Ковина прилику да покаже и
оно чега на јавној сцени скоро
да нема, класична слика и
ликовност као критеријум за
награђивање.
Вероватно
инспирисан
искуством
ове
изложбе
праћене сјајним каталогом
као јеретичким документом
да је уметност жива иако на
маргини, вршачки сликар
Драган Јевдић покренуо је

иницијативу да се и код нас
направи изложба поводом
50 година постојања Клуба
ликовних уметника Вршца.
Клуб је настао као плод
живота зреле ликовне сцене
рада десетина сјајних сликара
Града Вршца. Својевремено
су чак наменски направљена
четири атељеа који су и данас
у функцији.
Клуб ликовних уметника
постоји, али већ дуго нема
изложби и ово је прилика да
се обележавањем вредног
јубилеја направи докуменат
за будућа времена подложна
површности и забораву да
су у Вршцу стварали
оснивачи Клуба: Мира
Мареш, Петру Марина,
Димитрије
Ардељан,
Радмила
Бобић
Фијатовић и једини
који још ствара, Богдан
Шкрбић.
Својевремено је Клуб
имао скоро сто чланова,
био
је
расадник
талената као виши
ниво
организовања
уметника уз награду
Паје
Јовановића
као
јединствене
манифестације. Такође,
постојала је секција
уметника
чланова
професионалног
удружења УЛУВ-а.

Емилија Југа - Дупљаја 2 - уље на платну

Т. Сухецки

Милош Калишки - Фигуре, уље на картону

ШИРОК СПЕКТАР АКТИВНОСТИ У САЛИ ХЕРОЈА ВРШАЧКОГ СУБНОР-А

свом ликовном делу. Школа
је бесплатна, јер је све, што је
потребно за цртање и сликање
обезбедио је вршачки СУБНОР. За
време трајања школске године,
школа ће радити сваке суботе
од 11 сати у Сали хероја СУБНОР
Вршац, у улици Вука Караџића
број 3. У овм простору припремају
своје наступе хор Распевани
професори под управом Марине
Клиске Ченгери и Градски дечији
хор, под управом Соње Матанов

Подучавање ликовном занату:
Томислав Сухецки руководи школом
цртања

ОБНОВЉЕН РАД ШКОЛЕ ЦРТАЊА
Са почетком школске године
СУБНОР града Вршца, обновио
је и рад Мале школе цртања.
Школа је изнова побудила велико
интересовање предшколске и
школске деце као и њихових
родитеља. Школом руководи и
децу ликовном занату подучава
магистар сликарства, професор
Томислав Сухецки. У пријатноју
атмосфери Сале хероја деца
су уживала у томе да покажу
своје умеће и радовала се
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и Ивана Костића. Овде се стичу
прва знања из глумачких вештина,
кроз игру , коју води члан СУБНОР,
драмски уметник Иван Ђорђевић.
СУБНОР града вршца је и
домаћин спортских организација
и удружења, чиме потврђује своју
широку улогу у свакодневном
животу Вршчана, различитих
узраста и опредељења а све у
сврху очувања патриотског духа
и васпитавања младих да воле и
бране своју домовину.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (48)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И БУДУЋНОСТ СЛИКЕ

Поставити питање о будућности слике је
питање будућности духовности човека па и
човека самог.
Стручњаци плаћени од елите тврде да ће
искуство слике, потребА за сликом и сама слика
опстати код некакве елите која ће уз то бити,
вероватно, политичка и материјална елита.
Искуство уметности помоћи ће им да
задрже своју предност а одсуство тог искуства,
плебејце пак може дуго држати у подређеном
положају као о старом Египту хиљадама година.
Ту долазимо до суштинског питања, чему
духовност, ако то постоји, и није тек нека чулна
и логичка збрка?

Свако искуство уметности, поезије, музике,
слике је као молитва, посета храму у којем су
молитве делотворније. Молитве не праве чудо
у физичком свету већ нас чине способнијим да
превазиђемо животне недаће.
Слика сама по себи је комад тканине са
посебном логиком нанесеним слојевима
боје и то није чудо. Чудо је да посматрањем
те „масне крпе“, како цинично каже један
постмодерниста, сваки човек може доживети
креативно искуство резервисано само за
талентовану елиту. То давање је суштинска тајна
развоја човека у самом корену цивилизације
која одувек сања утопију а данас завршава као

приватно власништво.
Професор филозофије Милан Узелац
каже: “Уметници су јединке супротстављене
свему што ограничава, свему што не одговара
њиховом бићу и исконским намерама. То
исконско биће је незаустављива логика
менталне хемије, а намера је да се успавана
креативна хемија жеље за променама у
умовима који нису добитници генетске лутрије,
ипак може пробудити Прометејев пламен.”
И зато је сликарство у историји толико
пута освајано, толико пута оспоравано,
контролисано и данас, глобално елиминисано
да би нови човек конформизма био задовољан

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

све мањим мрвицама пребогатог света
који управо данас поставља темеље неких
непознатих намера у којима наша срећа није
пробуђена.
Пајино сликарство је први и последњи
пример синергије раста слике и друштва.
Кратко доба социјалистичке слике брзо је
замењено сликом као средством денуцирања,
потказивања менталног компаса вредности,
да би се забављали у дигиталном галактичком
простору испразних слика, као великом
јаловишту оно мало наше енергије, а Пајин свет
остаје другима.
Т. Сухецки
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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II Регионални пословни форум у Новом Саду
окупио компаније са четири континента
Други
Регионални
пословни
форум,у
организацији
АПВ
и
Скупштине
европских
регија,
а у сарадњи са Привредном
комором
Војводине,
Развојном
агенцијомВојводине,
Новосадским
сајмом
и
Европском
мрежом
предузетништва,одржан је у првој
седмици овог месеца – званично
га је у Привредној комори
Војводинеотворио
потпредседник
Скупштине АП Војводине Дамир
Зобеница, који је и потпредседник
Скупштине европских регија.
„Ово је јединствен догађај и
јединствен концепт у Србији, јер
обезбеђујемо
компанијама
не
само из региона, него са четири
континента, да на потпуно бесплатан
начин, преко билатералних састанака
покушају да обезбеде посао за своје
компаније“, рекао је Зобеница.Додао
је да је успех прошлогодишњег, првог
Регионалног пословног форума, то
што је 14 компанија, на основу седам
склопљених уговора, обезбедило
пословну сарадњу.
Председник ПКВ Бошко Вучуревић
истакао је да је овогодишњи Форум
окупио 200 учесника из 21 земље са
четири континента, а да је заказано
преко 140 билатералних сусрета.
„Нама је од великог значаја
јединство свих институција и
извршне власти у АПВ, а такође и са
јединственим коморским системом
на челу са ПКС, којим стварамо
прави привредни амбијент за даље
наступе војвођанске привреде на

свим
регионалним
тржиштима.
Истовремено, спремно дочекујемо
иницијативе свих наших партнера
из целог света како би, у овом веома
динамичном времену за привредно
окружење, реаговали на прави
начин“, рекао је Вучуревић.
Потпредседник Покрајинске владе
Ђорђе Милићевић истакао је да је
и ове године Покрајинска влада,
преко РАВ, узела пуно учешће у
Регионалном пословном форуму, који

је Милићевић. Он је додао да
регионално повезивање у сфери
привреде обезбеђује дугорочан,
стабилан и одржив раст наших
економија.„Имајући у виду да су
наше економије у највећој мери
извозно оријентисане, повезивање
тржишта и међусобна сарадња су нам
неопходни“, рекао је Милићевић.
„Мислимо да овакви скупови
поједностављују
и
појефтињују
пословање чланицама Коморе и

је, како је рекао, додатни подстицај
развоју економије и привреде.
„Препознали смо овај концепт
као добар концепт пре свега
међурегионалне
сарадње,
где
рад Скупштине европских регија
добија конкретан облик“, рекао

доводе до бржих и јачих резултата.
Важно је и то што су на једном месту
и представници државе и привреде
и кластерских удружења и наших и
из региона, тако да долази до брже
размене идеја и мишљења и могу се
неке ствари брже и лакше усагласити

у корист привреде, што нам свима у
ствари диже конкурентност и ојачава
и нашу државу и регион“, рекао је
Младен Думановић, представник
компаније „Ком Дата“ из Новог Сада,
која постоји 27 година, а бави се
производњом сложених софтверских
система, односно софтвера, за
домаће и тржиште европских
земаља (Шведска, Немачка, Аустрија,
Швајцарска и друге).
„Имамо велико искуство у раду са
софтверским кућама из поменутих
земаља и са индустријом пошто
развијамо и индустријска решења
и свесни смо на који начин њихове
матичне државе помажу својим
предузећима у ИКТ сектору и драго
нам је што видимо помак у последње
две године у томе да се и наша држава
труди да помогне ИКТ сектору, који
је познат као генератор развоја. Ту
морам да похвалим Владу Републике
Србије и Покрајинску владу и
коморске институције заједно са ПКВ
која нас је позвала да учествујемо на
Форуму“, додао је Думановић.
„Верујем да ће овогодишњи
Форум
превазићи
резултате
прошлогодишњег с обзиром на
чињеницу да имамо трећину више
пријављених компанија и заказаних
билатералних састанака“, истакао
је Зобеница и нагласио да је било
више од 300 захтева за билатералним
сусретима и да на овогодишњем
Форуму учествују представници 32
регије.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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. 836096 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

Број

1243

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 КозлукМајдан
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. 060/490-2207.
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 69 м²,
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. 065/8319255.
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 807585
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.
На продају једнособан стан
комплетно реновиран, други
спрат, Трг Андрије ЛУкића 4/2. Тел.
064/2098617.
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потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Издајем пословни простор у
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно за
магацин. Тел. 064/1255376
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
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
засебан улаз, клима, веш машина,
за ученицу или запослену девојку.
Тел. 013/401210 и 060/7401210,
060/1671519
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. 807585 и 064/2582696
Издајем стан у кући, засебан улаз
за ученице или запослене девојке.
Тел. 060/1671519 и 060/7401210
Издајем намештен трособан
стан са плинским грејањем. Тел.
064/2355436.
Издајем једнособан, намештен
стан, у Вршцу. Звати после 17
часова. Тел. 013 834 975.

РАЗНО

Продајем
250
комада
петроваранске црвене фасадне
цигле, каблова за струју 3х2,54•2,5-5•2,5, двофазне утичнице,
трофазне утичнице и прекидачи.
Тел. 064/4695175 и 833-524.
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,
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 013/837631.
Продаје се стега за металне цеви
за скеле, за грађевинаре, цена 250
дин. комад. Тел. 013/837-631 и 0242805862.
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. 806527.
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

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.

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
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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.
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. 830077
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 013/401210.
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 013/401201.
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
Продајем
два
стилска
трпезаријска ормара. Повољно.
Тел. 060/0839943
На продају је пианино- Украјина,
цена 350€. Тел. 065/3355343
Продајем повољно 2 пећи од
5 kw и 7kw,фрижидер, шиваћи
машину Багат, једнокрилни мањи
дупли прозор и ракасто, котаоказан-карлица за свињокољ,
старији женски бицикл. Тел. 834549
Продајем регал, четвороделни,
дужине 4 м, очуван, беле боје. Цена
100 евра. Тел. 066/41- 59-59.

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

Дана 23.10.2019. године навршава се 6 месеци како
више није са нама наш вољени отац, супруг и деда

ВИДО СТОЈАНОВИЋ
Твоји најмилији
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ВОЈВОДИНА ИНФО, ГОДИНА 34, БРОЈ 767, 24. СЕПТЕМБАР 2010.

СРБИЈА У МАЛОМ НА
ВЛАЈКОВАЧКОЈ СТАЗИ
„ИВКОВИЋ“
Удружење спортских риболоваца „Шаран“ још једном је на делу
потврдило традиционално вршачко гостопримство, дочекавши
своје велике спортске пријатеље из целе Србије на традиционалној
манифестацији „Куп градова“ која је одржана по 24. пут. Тридесет
и девет риболоваца из 13 екипа, колико их је учествовало у
такмичарском делу маенифестације, надметало се за титулу
најбоље. На каналу ДТД код Влајковца, на стази „Ивковић“, своје
мајсторство демонстрирали су пецароши из Зрењанина, Кикинде,
Новог Бечеја, Панчева, Ковина, Смедерева, Ваљева, Баточине,
Аранђеловца, Доњег Милановца, Бора и Вршца. Временске прилике
нису ишле на руку такмичарима, тако да риба није претерано добро

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (194)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

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.
„радила“. Просечан улов био око 1,2 кг. После два сата пецања, на
највишем степенику победничког постоља нашли су се риболовци
„Зрењанина“, друго место освојила је „Галадска“ из Кикинде, а трећи
су били пецароши „Рудара“ из Бора.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ВОЈВОДИНА ИНФО, ГОДИНА 34, БРОЈ 768, 1. ОКТОБАР 2010.

ТЕЖЊА ЗА АПСОЛУТНО ЧИСТИМ
ПОВРШИНАМА
Мирослав Павловић се на југословенску уметничку
сцену појавио, као формиран уметник, деведесетих
година. Са његовим делима вршачка публика
сусрела се, најпре, у Конкордији, на самосталној
изложби 1997. године. Но његово изражавање путем
ликовности почело је много пре тога.

- Од најраније младости склон самвизуелном,
ликовним промишљањима и активностима. Сећам
се да сам са 4,5 година цртао веома препознатљиве
и уверљиве облике и предмете. У правом смислу
сам почео да се бавим тиме кад сам одлучио да
студирам уметност. Пошто сам, нетипично, студирао
у Букурешту, где сам после свега пар сати рада
готово преко реда примљен на Академију, то је на
специфичан начин оставило траг у мом уметничком
формирању. Тамо сам направио прве професионалне
кораке уз подршку професора, колега и озбиљне
критике која је у слободног изражавања гладној
земљи, препознала модерну и прозападну традицију
у којој сам нашао своје природно утемељење експресивно истраживање сликане површине,
присећа се Павловић.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Јошт у почетку јулија
забринуо се народ , видећи
да је поље услед дуге суше
спржено. Но ратари ипак су
се надали, да ће бар семе из
земље извадити. И виногради
су хрђаво изгледали. Грожђе,
које је спочетка лепо понело,
стаде с чокота опадати; од суше
зрно му се запекло. Одмах
спочетка осети се скупоћа, коју
је Вршац најјаче осетио. А и
наравно је, јер је млоге газде
добра цена вина завела, да
своје њиве засаде виноградом.
Тако су виногради до душе
за неколико хиљада ланаца
намложени, али је у толико
оранице мање остало.
Киша која паде при крају
јунија у неким крајевима
спустила је додуше цену рани у
Вршцу, али не задуго. У почетку
јулија пића је тако поскупила,
да се пар волова, који је 200250 фор. вредио, сада за 80-90
фор. продавао.
Невољи овој придруже се и
скакавци, који пољу стадоше
чинити
ужасну
потрицу.
Тежаци су требали и времена и
муке да их истребе.
2. јулија отпоче жетва у нашој
околини. Рана је тако мало
издавала, да се са три ланца тек
5/4 меци жита добијало, а са
неког ланца једва 3 сајтљика.
У Вршцу је просечно жетва 2
меци по ланцу издавала, дакле
управо толико колико је семе
износило. Као и г. 1793. тако
и сада жито се није жњело
или косило, већ се руком
из земље чупало. Притом је
владала ужасна жега - до 35 °
у хладовини. Затим се осушио
кукуруз, главна рана Романима,
па онда грожђе. Бадава је стока
жељно тражила свежу рану.
Сиротиња, истеравши коње на

утрину, није се више бринула
за њих.
Почетком августа владала
је доиста африканска топлота,
земља од суше испуцана,
већина бунара сасушена, кора
земљина дебелом трашином
покривена. Кукуруз је сав
пропао био. На нашој пијаци
превлађивала је рана из
Романије, унешена преко
Оршаве. Услед ове невоље

погорша се јавна сигурност, и
ма да је преко суда проглашен,
и мада је овај суд 25. јулија 3
разбојника осудио. 1)
Да би несрећа што већа
била, појави се и пожар. 17.
августа букне велика ватра
у шуми. Већ у 7 сати из јутра,
стадоше се са северо-источне
стране планинског венца
подизати грдне масе дима, а
затим јаве шумари, да гори
„Црни Врх“. Мађистрат одмах
пошље
варошког газду,
званичнике, репрезентанте и
полицију и позове грађане да
притекну у помоћ општинском
добру. Пожар се стане брзо
ширити, пошто га је суша

1) 25. октобра преки суд осуди јошт једног злочинца
2) Чланови тог одбора били су: Јован Бер, Јосиф Михајловић, Никола

потпомогла, и покрај свега
усиљавања, за 40 сати изгоре
290 ланаца шуме. Уништена
партија била је већим делом
млади шестар.
Једва ноћу 19. августа паде
тако жељно очекивана киша.
Но она у нечем освежи само
грожђе и траву за марвинче.
Већ 17. августа организује
варошко
представништво,
по наредби Штатхалтерије,
централан одбор за припомоћ
Вршцу 2). Наскоро организује
се и српски филијални одбор.
Но пре тога јошт, говорило се
је у Вршцу о томе, како би се
ова угледна општина требала
заузети и за околину бар 10
миља у обиму - да преузме на
пр.какву радњу, давши тако
сиротињи заслуге и средства
да се израни.
Зато
се
варошко
представништво обрати ку.уг.
Штатхалтерије
молебницом
за зајам од 70.000 фор., да
каналише велики рит и да
пружи заслуге сиротињи, и за
12.000 меци жита и кукуруза
за усеве. Уједно земољена је
Штатхалтерија за дозволу, да
ова општина подигне зајам од
80.000 ф од белгијске кредитне
банке.
У колико се варошко
представништво старало да
савлада невољу, у толико је
ова више расла. Већ с јесени
пописано је 200 особа без
заслуга,
највише
српске
сиротиње.
У селима наше околине
наравно
јошт
је
горе
изгледало. Берба је слаба била,
а зима сува и строга. Сем тога
појави се јошт и марвена куга,
да појача невољу. Тек августа
месеца 1864. утоли се невоља.

Мештровић, Јован Анђелковић, Тима Војновић, Јосиф Келцер,и
Михајло Корман млађи.
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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
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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КО Ш А Р К А
ИЗАБРАНИЦИ ТРЕНЕРА ДАРКА КОСТИЋА СЛАВИЛИ ДРУГУ ПОБЕДУ У СЕЗОНИ КЛС

ТРИЈУМФ ВРШЧАНА ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА
ОКК БЕОГРАД - ВРШАЦ 78:85 (27:13, 14:19, 19:25, 18:28)

КЛС 2. КОЛО

Фото: М. Живковић

Дворана: Мега Фектори, гледалаца
200, судије: Прпа, Пецељ, Хаџић
ОКК БЕОГРАД: Јовичић 13, Ланговић
11, Брекић 2, Марковић 13, Матковић
10, Вићентић 6, Ребић, Вујић 9, Мусић,
Кљајевић 6, Вуликић 8, Радовић.
ВРШАЦ: Грбовић, Ћирковић 5,
Чампара 25, Васар 13, Билер 22,
Газибеговић, Грушановић 12, Савовић
4, Димић 4, Милошевић, Аџић,
Павковић.
Вршац је у Београду дошао до
друге победе у сезони, после одличне
партије у другом полувремену у
којем је надокнадио двоцифрен
заостатак из првих 20 минута игре.
ОКК Београд је био бољи ривал у
прве две четвртине а уводни период
меча решио је у своју корист са 14
поена разлике. Изабраници тренера
Дарка Костића почели су да се буде
у другој четвртини, коју су решили у
своју корист са пет поена разлике, да
би своје право лице показали у трећој
и четвртој четвртини када су у свим
елементима игре надвисили ривала.
Вршчане је до тријумфа водио квартет
Чампара, Билер, Васар, Грушановић, а
сви играчи који су имали минутажу
заслужују похвале за учинак.
- Много нам значи победа остварена
после преокрета, самопоуздање
екипе расте из утакмице у утакмицу,
али се надам да ћемо право лице
показати у наредним мечевима. Ово
је уједно и позив нашим навијачима
да дођу у суботу у Миленијум када нас
очекује велико искушење, дерби меч
са Новим Пазаром, рекао је стратег
Вршчана Дарко Костић.
Б.Ј.

78:85
74:94
81:71
94:120
84:75
99:95
99:72

1. Златибор
2. Борац		
3. Слобода		
4. Вршац		
5. Нови Пазар		
6. Металац		
7. Дунав		
8. Напредак 		
9. Тамиш		
10. ДИнамиК		
11. Колубара 		
12. ОКК Београд
13. Младост		
14. Војводина		

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

2/0
2/0
2/0
2/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/2
0/2
0/2
0/2

ПФорма у успону: Гејб Билер

2. КОЛО ДРУГЕ ЖЕНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ У ШАПЦУ
ДУГА - ВРШАЦ 74:54 (15:10, 23:15, 28:10, 8:19)

Кошаркашице Вршца доживеле су у Шапцу други пораз у сезони од домаће Дуге. Изабранице тренера Мирослава
Кањевца још увек нису у правој форми имајући у виду да је екипа још увек у формирању.
- Заслужена победа домаћина, ми са новом екипом, ооекујемо боље игре кад се уиграмо, рекао је стратег Вршчанки.
Капитен Милана Керкез, предводник је младе екипе.
- Честитала бих екипи Дуге на заслуженој победи. Нисмо испоштовале оно што смо се договориле, надам се бољој
игри кад се још мало уиграмо са новим играчицама које су стигле.
У наредном колу Вршчанке ће по први ове сезоне наступити на домећем терену, у суботу ће у Миленијуму, са
почетком у 15 часова, дочекати екипу Србобрана. Већ у среду кошаркашице Вршца одиграће куп утакмицу против
суботичког Спартака.

ОД Б О Ј К А

ФАВОРИТИ ИЗ ПРИКРАЈКА
Фото: М. Живковић

ОДБОЈКАШИ БАНАТА ПРИВОДЕ КРАЈУ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЧЕТАК НОВЕ СЕЗОНЕ У ПРВОЈ Б ЛИГИ

Одбојкаши Баната премијерни
меч у новој сезони Прве Б лиге
одиграће 25. октобра у Центру
Миленијум против екипе Ужица.
Инетерсантно, и прошле сезоне
су Вршчани у првом колу угостили
Ужичане који су тада били
успешнији и славили победу
после великог преокрета. Тренер
Баната Игор Сантрач говорио је
за “Вршачку кулу” о завршетку
припрема, новом саставу екипе и
амбицијама у предстојећој сезони.
- Припреме приводимо крају,
остало је још мање од две недеље
до почетка сезоне. Састав је
промењен у односу на претходну
годину,
клуб
су
напустили
Бетић и Поповић, а дошли су
осамнаестогодишњи
Дарко
Јовановић из Прокупља, један од
бољих јуниора у Србији који игра
на позицији примача, Никола Зарић
из Љига, игра на позицији средњег
блокера и коректора, момак који је
био носилац игре те екипе у Првој
А лиги и Младен Дабић који игра
на позицији средњег блокера. При
крају смо преговора са још једним
играчем чијим би евентуалним
ангажманом закључили списак

ОКК Београд - Вршац		
Динамик- Борац 		
Нови Пазар - Напредак ЈКП
Војводина - Златибор		
Тамиш - Колубара ЛА 2003
Металац - Дунав		
Слобода - Младост		

Никад без амбиција: Игор Сантрач, тренер ОК Банат Вршац

појачања, рекао је Сантрач.
Банат је у досадашњем току
припрема одиграо три контролне
утакмице, две је убедљиво добио

против Баваништа а једну изгубио
од Новог Сада.
- Мислим да је хемија екипе
на високом нивоу. Задовољан

са игром, форму темпирамо за
3, 4. коло с обзиром да прва два
кола играмо на домаћем терену,
после тога ће нам бити мало теже.
Генерална проба биће нам меч са
Новим Садом, чланом Прве А лиге.
Занимљиво је то да је Нови Сад од
ове године филијала Војводине
тако да ћемо видети перспективне
играче, рекао је стратег Вршчана.
Банат је задржао костур тима
од домаћих играча који предводе
капитен Медић, Марков и искусни
Тинтор. Примарни циљ је што пре
изборити опстанак, а онда, ако се
укаже прилика, напасти врх табеле.
- Ове године лига је за
нијансу слабија од претходне,
по
информацијама
којима
располажемо
претенденти
за
пласман у Прву А лигу су Лесковац и
Бачка Топола који су много уложили
у своје тимове. Много би нам
значило ако би сезону отворили
победом сезону, екипа је млада и
треба јој подстицај. Важно нам је да
буде што више наших симпатизера
јер уз подршку са трибина много ће
бити лакше, наглашава Сантрач.
Тренер Баната рекао је да ће
се екипи ове сезоне прикључити
шест талентованих пионира из
омладинске школе клуба, и да је
то улагање у будућност не само
вршачке већ и српске одбојке.
Б.Ј.

СПОРТ

ПЕТАК • 18. октобар 2019.

ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л
ВРШЧАНИ ДОЖИВЕЛИ УБЕДЉИВ ПОРАЗ, ИСКЉУЧЕЊЕ ТРЕНЕРА МИЈАИЛОВИЋА, ИЗОСТАЛО СПОРТСКО ГОСТОПРИМСТВО ПАНЧЕВАЦА

РУЖАН ДАН ЗА ЗАБОРАВ

Панчево. Стадион: Градски. Гледалаца: 350. Судија: Небојша
Димитријевић (Нови Сад). Стрелци: Стојановски у 6, Арнаутовић у
48, 59 и 70, Нинковић у 65. Жути картони: Стојановски (Динамо 1945),
Белић (ОФК Вршац).
Динамо 1945: Лукић, Нинковић (Ђокић), Бобар, Дашић, Каришик,
Стојанов, Милојевић, Ахчин, Станић (Шарчевић), Стојановски
(Петровић), Арнаутовић.
ОФК Вршац: Јеверичић, Б.Благојевић, Вранић (Станков), Спасић,
Лазевски, Видаков, Бабић, Бељин, Вучетић (Белић), Качаревић, Илић.
У дуелу старих ривала, апострофираном као најзанимљивији
меч 9. кола Српске лиге Војводина, Вршчани су доживели убедљив
пораз и други пут ове сезоне меч завршили без постигнутог
поготка. Интересантно, обе утакмице на којима ОФК Вршац није
затресао мрежу биле су против панчевачких екипа, Железничара
и Динама. Уз то, у табору ОФК Вршца изнели су бројне примедбе
на суђење Небојше Димитријевића из Новог Сада, који је већ у 20.
минуту искључио тренера Мијаиловића због приговора. Стратег
Вршчана сматра да је његова екипа оштећена када је пре првог
поготка свиран непостојећи фаул за домаће, као и због недосуђеног
очигледног офсајда пре другог гола. Сем тога, Вршчани су доживели
непријатности у полувремену и на крају меча од стране симпатизера
домаћег тима који су улазили у свлачионицу и претили члановима
стручног штаба и руководства клуба.
- Погрешно сам проценио шта нас чека у Панчеву и дозволио
себи да будем искључен. То није смело да се деси иако се на
снимку јасно види да смо оштећени. Нисмо били на нивоу игара из
претходних мечева, али нисмо ни заслужили да будемо поражени са
пет голова разлике, јасан је Мијаиловић.

ПОРАЗ КАДЕТА У 11. КОЛУ СУПЕРЛИГЕ
АПОЛОН - ОФК ВРШАЦ 5:0 (3:0)

Крагујевац, стадион Бубањ, судија: Бојан Николић (Крагујевац),
стрелци: Јовановић у 33, Стијовић 41, Николић 45 (аутогол),
Милојевић 64 (пенал), Николић у 70. минуту.
АПОЛОН: Маринковић, Новићевић (од 46. Ђорђевић),
Радивојевић, Савић, Стијовић (од 69. Стојановић), Влашковић,
Јовановић (од 80. Радојичић), Димитријевић (од 67. Д. Николић), Л.
Николић, Милојевић (од 72. Илић), Алемпијевић.
ОФК ВРШАЦ: Радаковић, Дугић, Шушњар (од 63. Нецин),
Николић, Тошић, Вранић, Трњанац (од 46. Грбић), Главинић,
Мијошко, Врањеш, Секулић (од 65. Максимовић).

Фото: Б.Ј.

ДИНАМО 1945 – ОФК ВРШАЦ 5:0 (1:0)

Прихвата кривицу: Ненад Мијаиловић, тренер ОФК Вршца
Водећи гол Панчевци су постигли већ у шестом минуту,
Стојановски је извео слободан ударац искоса са десне стране,
лопта је преварила Јеверичића и завршила у мрежи. Уследиле
су пропуштене прилике Вршчана преко Илића и Лазевског, да би
казна стигла већ у првим минутима другог полувремена када је
после продора Дашића по левој страни Арнаутовић удвостручио
предност Динама. После изведеног корнера Станића, Арнаутовић
је постигао свој други гол а трећи Динамов. Домаћи фудбалери
постигли су четврти гол када је Нинковић са 25 метара шутирао
поред живог зида по земљи и погодио сам угао . Арнаутовић је
својим трећим голом поставио коначних 5:0. У последњих дестак
минута ОФК Вршац је могао до почасног гола, али је Белић погодио
пречку.
- Овај пораз морамо да избришемо из главе, да се психолошки
вратимо и посветимо припреми утакмице против Бечеја. Пред
својим навијачима увек идемо на победу и подршка са трибина
много значи овом младом тиму. Надам се да је ово последња
утакмица на страни у којој нисмо имали једнак третман као остале
екипе које имају мање бодова од нас. Победа на домаћем терену
помоћи ће да што пре заборавимо ружан дан у Панчеву, закључио је
шеф стручног штаба ОФК Вршца.

Б.Ј.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ВЛАЈКОВЧАНИ УСАМЉЕНИ НА ЧЕЛУ, ПОТПОРАЊЦИ
СТАЛИ У КОВИНУ, НОВИ ПОРАЗ ПАВЛИШАНА

После 9. кола Подручне лиге Панчево на врху табеле налази се
усамљено Јединство из Влајковца, екипа која најдуже одржава висок
ниво форме упркос честим повредама и изостанцима кључних
играча. Екипи тренера Мише Бељина предстоји најважнији период
јесењег дела сезоне у којем је очукје низ тешких испита, први већ у
наредном колу када ће у дербију угостити Раднички из Ковина.
Ковинци су на свом терену победили Потпорањ, али по игри
тим тренера Бате Ракочевића није заслужио убедљив пораз. После
првих 45 минута гости су били у вођству, али су могли тај део меча и
убедљивије да реше у своју корист да су искористили све створене
прилике.
- Домаћи играчи били су видно нервозни и на моменте груби што
је често било и несанкционисано па је након једног грубог старта
због повреде главе игру напустио у 54. минуту стрелац првог гола
Рајлић, рекао је помоћни тренер Потпорња Влада Попов.
У 67. минуту домаћи су изједначили после сјајног ударца
Вулићевића а након тога, после комбинације из корнера, погодио
је и Миленковић. У финишу су гости бацили све карте у напад али
се офанзива није исплатила, примили су још 2 поготка од којих је
последњи из пенала.
Црвена звезда из Павлиша доживела је пораз на свом терену
од Долине из Падине, иако су у већем делу меча домаћи били
равноправни па чак и бољи ривал. Павлишани су у тешкој ситуацији
и предстоји им грчевита борба за опстанак.

РАДНИЧКИ - ПОТПОРАЊ 4:1 (0:1)

Судија: Никола Ћировић (Вршац), стрелци: Вулићевић67,
Миленковић 73, Чех 84, Делиблаћанин 87. из пенала за раднички,
Рајлић у 33. за Потпорањ
РАДНИЧКИ: Аврамовић, Митковић, Стаменовић, Миленковић,

Рађеновић, Петрић (Ђ. Раденковић), Вулићевић, Симић, Рајић
(Перовић), Ђ.З. Раденковић (Чех), Делиблаћанин.
ПОТПОРАЊ: Шаранов, Прошевски, Рајлић (Станојловић), Олујић,
Јанковић, Милованов, М. Јовановић, Пешић (Бранков), В. Јовановић,
Лазин, Војнов.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) - ДОЛИНА 1:2 (0:1)

Судија: Драган Милановић (Панчево), стрелци: Радосављев у 83.
за Ц. звезду, Расденковић у 36. и Келечевић у 54. за Долину.
Ц. ЗВЕЗДА: Загорац, Ердеји (Делкић), Петковић, Јоксимовић, И.
Јовановић (М. Јовановић), Чејић, Којић, Радосављев, Поморишац,
Тадић, Булаја (Даћевац).
ДОЛИНА: Бујаковић, Јованов, Митковски, Колак, Раденковић,
Хлавча, Радивојев, Мамојка, Поповић, Келечевић, Светлик (Илић).
Б.Ј.

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ-БЕЛА ЦРКВА 4. КОЛО
Хајдук - Банат 		
Вршац - Омладинац
Победа - Виноградар
1.Омладинац
4
2.Вршац
3
3.Победа
3
4.Виторул
3
5.Хајдук
4
6.Виноградар
4
7.Банат 		
3

ФУТСАЛ

ФОРУМ СТАРТОВАО ПОБЕДОМ У НОВОЈ СЕЗОНИ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ ГРУПА ЗАПАД

ПОЧЕТАК ЗА ДЕСЕТКУ
ФОРУМ - КИКИНДА 10:3 (3:3)

Центар Миленијум, судије: Милановић
(Панчево), Блажон (Рума), Ћировић (Вршац),
стрелци: Радак 4, Рашић, Богдановић,
Борковић, Мадић, Везмар, Радисављевић
по 1 за Форум, Раичевић 2 и Врбачки за
Кикинду.
ФОРУМ:
КИКОШ,
БОРКОВИЋ,
БОГДАНОВИЋ,
РАДИСАВЉЕВИЋ,
САМАРЏИЈА, Радак, Анђелковић, Везмар,

Рашић, Мадић, Лукић, Корња, Борковић.
КИКИНДА:
ЧЕЛЕКЕТИЋ,
ПЕКИЈА,
РАИЧЕВИЋ, ВРБАЧКИ, СПАХИЋ, Прец,
Завишин, Марић, Бербаков, Белић, Хун.
Вршчани су убедљивом победом
стартовали у новој сезони и најавили
амбиције, пласман у горњи део табеле.
Форум је одлично почео, повео са 3:0 у првом
полувремену, али су Кикинђани дошли до

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

1
1
0
0
1
1
0

0
0
1
1
2
3
3

10
7
6
6
4
1
0

иницијативе и до краја полувремена успели
да изједначе. Изабраници тренера Ненада
Варађана много озбиљније су одиграли
друго полувреме, постигли чак седам
голова и ривалу нису дозволили наду да
може непоражен изаћи из Миленијума.
- Селектирали смо тим који је спој
младости и искуства. Још увек нисмо у
правој форми, види се то по паду у првом
полувремену који не смемо да дозволимо.
Игром у другом делу утакмице сам
задовољан, направили смо добру увертиру
за гостовање Краљевићеву у Качареву
наредног викенда, рекао је шеф стручног
штаба Форума Ненад Варађан.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 9. КОЛО
Динамо 1945 - ОФК Вршац 		
Борац - Омладинац		
Раднички (Зр) - Раднички 1912
1. Мај Рума - Раднички (СМ)		
Железничар - Бачка 1901		
Братство 1946 - Хајдук 1912		
Козара -Дунав 			
Бечеј 1918 - Војводина 1928		

5:0
2:2
3:0
1:0
1:1
3:1
2:1
2:2

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

0
1
2
3
3
2
4
4
4
4
2
4
4
7
5
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

1
2
2
1
1
3
0
1
2
2
6
3
3
0
3
0

25
20
17
16
16
15
15
13
11
11
9
9
9
6
6
3

ПФЛ ПАНЧЕВО 9. КОЛО
Црвена звезда - Долина		
Партизан (Г) - БАК			
Раднички (Б) - Југославија		
Будућност (А) - Партизан (У)
Хајдучица - Јединство (В)		
Раднички (К) - Потпорањ		
Слога (БНС) - Полет (Ид)		
Стрела - Спартак 1911		

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

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

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
7
7
5
5
3
3
2
3
2
2
2
2
1
0

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

24
22
22
21
16
15
11
11
10
10
9
9
8
7
6
1

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 8. КОЛО
Караш (К) - Вултурул
Полет - Борац (ВГ)		
Партизан (К) - Банат (Д)
Војводина (ЦЦ) - Ратар
Шевац - Караш (Ј)		
Дунав - Банат (И)		

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

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

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

7
7
7
8
7
7
8
7
7
8
8
7
8

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

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

21
18
16
16
13
11
11
8
7
7
5
3
1
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24 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 18. октобар 2019.

