ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 25. октобар 2019.

БРОЈ

1244

ПЕТАК • 25. октобар 2019.
ЦЕНА 40 ДИН.

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLIV

ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.

e-mail: vrsackakula@yahoo.com

КАРАВАН ИГРЕ У ВРШЦУ
стр. 11.

Фото: Кристина Радовановић

БОУЛДЕРФЕСТ - ИЗАЗОВ ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА

ИНТЕРВЈУ

Светозар Војтечки
стр. 6 - 7

11

2

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 25. октобар 2019.

НАЈАВА АКЦИЈЕ
ЕКОЛОШКОГ
УДРУЖЕЊА АВАЛОН
Еколошко
удружење
Авалон
организоваће акцију уређења стаза на
Широком билу, у недељу, 27. октобра,
у 9 часова. Тог дана, чланови овог
Удружења и остали љубитељи природе
окупиће се испред главног улаза у
Градски парк одакле ће се упутити до
поменуте дестинације.
За оне који нису у могућности да
дуго пешаче биће обезбеђен превоз.
Са свима осталима, који ће на неки
други начин стићи до Широког била,
састаћемо се у 12 часова на платоу
испред Планинарског дома, када ће и
започети акција.

У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОДРЖАН САСТАНАК НА ТЕМУ
Представници
Канцеларије
за
информационе технологије и електронску
управу Владе Републике Србије, заједно
са представницима Града Вршца и јавних
предузећа, одржали су састанак на тему
отворених података, у вршачкој Градској
кући, 18. октобра. Циљ састанка био је
дефинисање конкретних активности које
ће допринети да овај град постане један
од шампиона у отварању података.
Канцеларија за ИТ и еУправу је
институционално и законски одређена
да оснажи и едукује представнике свих
јавних институција на тему отворених
података. Том приликом је, у Градској
кући, представљен национални Портал
отворених података и скупови података
који се налазе на њему, досадашње
активности у области отворених података,
као и планови за наредни период на
пројекту ”Отворени подаци – отворене
могућности” који се реализује уз помоћ
Програма Уједињених нација за развој
у Србији. Састанку су присуствовали
начелници одељења Градске управе,
чланови Градског већа и представници
јавних предузећа и установа Града Вршца.
Вршац је, поред великог броја
градова, показао интересовање да
отвори сетове података који би, самим
тим, били доступни за даљу употребу, а
на тај начин би се подстакао привредни
раст, допринело би се ефикаснијој и
економичнијој јавној управи, омогућиле
би се квалитетније услуге за грађане
и осигурала би се транспарентност и
смањио простор за корупцију.
Најбољи пример до сада је дао град
Ниш, као и градови Прибој, Крагујевац
и Шабац који су награђени јер су
отворили велики број сетова података
на основу којих су омогућене услуге

НАЦИОНАЛНИ ПОРТАЛ
ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА

корисне грађанима, као што су подаци
о јавном превозу, подаци који се
односе на комуналне услуге, квалитет
воде. Посебно су значајни подаци о
планираном и реализованом буџету у
циљу обезбеђивања транспарентности
рада управе. Сви ови подаци налазе се на
порталу отворених података и свима су на
располагању за даљу употребу.
Отворени подаци су један од кључних

фактора за достизање циљева одрживог
развоја и дигиталну трансформацију
друштва. Јавна доступност података у
облику који је погодан за рачунарску
обраду и размену путем интернета,
представља један од главних покретача
иновација, јер се тиме подстиче
транспарентност, а подаци могу бити
искоришћени како би се креирала нова
друштвена и комерцијална вредност.

ЈУБИЛЕЈ ФОНДАЦИЈЕ „ПРОТОЈЕРЕЈ ТРАЈАН ОПРЕА” ИЗ ВРШЦА

ДОПРИНОС ОЧУВАЊУ РУМУНСКЕ
КУЛТУРЕ, ТРАДИЦИЈЕ И ДУХОВНОСТИ
очувању румунске културе, традиције
и духовности.
Прославу су својим присуством,
између
осталих,
увеличали
и
представници Владе Румуније –
Департмана за Румуне ван граница,
Удружења Михаи Еминеску из Беча

присутне лепотом песама, игара и
сјајем народних ношњи. Предивну
сценографију реализовале су вредне
руке чланица Удружења жена: „На
извору поточића”, из Месића. Госте су
дочекиивали чланови фанфаре КУД-а
Михаи Еминеску из Куштиља. Овом

Маргите, Влајковца и Ритишева,
као и вокални и инструментални
солисти: Корина Троча, Адонис Воин,
Теодора Мик, Кристина Мих, Лавињус
Николајевић, Давид Бутан (кларинет),
Фируца Чина, Александра Ранковић,
Сорин Живцу (саксофон), Вероника

приликом, чланице Удружења жена
из Војводинаца,Овче, Алибунара,
Николинаца, Барица и Банатског
Новог Села, приредиле су изложбу
народних ношњи, рукотворина и
ђаконија
У програму су учествовали КУДови, Домови културе и организације
цивилног друштва: из Војводинаца,
Куштиља, Овче, Јабланке, Банатског
Новог Села, Торка, Николинаца,

Вину, Нелу Јенцеа (саксофон) и Лазар
Новак. Програм су водили професор
Мариора Сфера и студент Марибел
Попа.
Овом приликом додељено је и
више од 60 плакета и 120 диплома
за заслуге свима онима који су дали
допринос очувању духовности и
националног идентитета румунске
националне мањине у Србији.

Фото: Марјан Миок

„Оснивањем
Фондације
„Протојереј Трајан Опреа“ из Вршца,
исписана је још једна страница
румунске културе и историје. Од свог
оснивања па све до данас, Фондација
је била и остала нетакнута оаза, острво
истинске духовности румунског
интегритета, која доприноси очувању
нашег матерњег језика, културе,
традиције и идентитета“, изјавио је
Данијел Радуц, приликом отварања
културно-уметничког програма, у
част обележавања Дана оснивања
Фондације. Јон Чизмаш, саветник
Фондације, је многобројну публику
обавестио о њеним достигнућима
и активностима и изјавио да је
посебно поносан на велики број
младих чланова спремних да активно
учествују у припреми и реализацији
свих догађаја. Генерални конзул
Румуније Георге Дину поручио је да
је постојање овакве Фондације од
изузетне важности, јер је за само
две године организовала рекордан
број различитих манифестација,
од изузетне важности за очување
традиције.
У име Града Вршца,
присутнима се обратио Мирослав
Ступар, члан Градског већа задужен
за привреду, који је овом приликом
изјавио: „Фондација „Протојереј
Трајан Опреа“ из Вршца је за ово
кратко време постала битан субјекат
на овом подручју. У многим
пројектима које реализујемо заједно,
они показују изузетан капацитет
да повежу, да споје, да удруже
све инсититуције и организације
румунског народа. Они доприносе

из Аустрије, Генералног конзулата
Румуније у Вршцу и Града Вршца, као
и румунски владика Силуан.
У част свечаности поводом
обележавања
Дана
оснивања
Фондације „Протопоп Трајан Опреа”,
на грандиозној сцени Центра
Миленијум, окупили су се познати
и признати уметници, промотери
румунских фолклорних и културних
вредности, који су оплеменили

Мариана Стратулат

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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И ПОРЕД ЗАКОНСКЕ ЗАБРАНЕ ПАЉЕЊА СТРНИХ ОСТАТАКА

УЧЕСТАЛИ ПОЖАРИ У ВРШАЧКОМ АТАРУ

Већ пар година законом је регулисана
забрана паљења ватре на отвореном, што
се делом односи и на пожаре у атару који су
све учесталији ове јесени. Пољопривредни
произвођачи никако не могу да се одрекну
уврежене навике да, након скидања летине,

упале стрне остатке.
- На подручју Ватрогасно - спасилачке
јединице Вршац (ВСЈ), од 1. септембра ове
године, било је 114 интервенција вршачких
ватрогасаца, што представља повећање у односу
на прошлу годину, када је било 87 интервенција,

Боро Мајкић, командант
Ватрогасно - спасилачког
батаљона Панчево
истиче Боро Мајкић, командант Ватрогасно
- спасилачког батаљона Панчево. - Већина
ових интервенција настала је као последица
спаљивања стрних остатака на њивама и пожара
сувих трава.
Пољопривредни стручњаци годинама већ
покушавају да објасне да паљење стрнике
није добро и да квари земљиште, уништава
инсекте и ситне животиње. Међутим, од ове
лоше навике се не одустаје. Пожари у атару

Учестали пожари у атару

су опасни, јер могу да се прошире и на околне
њиве, да захвате дрвеће, траву крај путева, а
дим може да угрози саобраћај. Недавно је због
несавесних потпаљивача атарских пожара
смртно настрадао мештанин Парте С.М. (75).
- Једна од интервенција ватрогасаца била је
поводом догађаја који се десио 19. октобра ове
године, између насеља Парта и Загајица, истиче
командант Мајкић. - За овај догађај Ватрогасно
- спасилачка јединица Вршац је добила дојаву у
14:25 и на лице места су стигли у 14:48 часова.
Затекли су пожар који је захватио око 50 ари
отвореног простора под засадом кукуруза, као
и једно, у том пожару повређено мушко лице.
Присутни грађани изнели су повређеног на пут,
где је лице преузела екипа Хитне медицинске
помоћи. Пожар је локализован у 14:55, а
ликвидиран у 15:35 часова. У интервенцији је
учествовало једно возило са два ватрогасца
спасиоца.
Надлежни апелују на пољопривреднике да
не пале стрне остатке након скидања летине
како би се избегла штета од пожара који се отму
контроли, и како би људи у атару били безбедни.
Закон прописује казне за непоштовање забране
паљења стрних остатака, међутим, њихово
изрицање очигледно не даје праве резултате.
Надлежни најављују строже мере за несавесне
грађане и њихово неодговорно и бахато
понашање.

Ј.Е.

СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА И ГРАД ВРШАЦ ПОТПИСАЛИ УГОВОР О ДОНАЦИЈИ ПРОГРАМА

ИНТЕГРИСАНА ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ РОМСКОГ СТАНОВНИШТВА

Град Вршац је, са Сталном конференцијом
градова и општина (СКГО), потписао Уговор
о донацији за финансирање спровођења
програма под називом „Интегрисана подршка
запошљавању ромског становништва“, 3.
септембра ове године. Програм је представљен
на конференцији за медије у Градској кући, 22.
октобра.
- Реч је о пројекту у оквиру грант шеме, који
је Град Вршац добио из средстава Европске
уније, у оквиру програма „Подршка ЕУ инклузији
Рома-Оснаживање локалних заједница за
инклузију Рома“, објаснила је Татјана Николић,
координаторка пројекта, већница за здравство
и социјалну заштиту. – Укупан износ средстава
и вредност пројекта је 55.918 евра, од тога 90
одсто обезбеђује донатор ЕУ (50.326 евра), а
10 одсто су средства Града Вршца (5.591 евро).
Пројекат је конципиран тако да у потпуности
брине о унапређењу социо - економског
положаја ромске популације у нашем граду. У
оквиру активности, предвиђено је одржавање
инфо сесија и обуке за заинтересоване
становнике ромске популације на територији
нашег града. Очекује се да ће више од 80 Рома
бити обавештено о мерама активне и пасивне
политике запошљавања, с тим што ће једна
група од 50 Рома, старости од 30 до 55 година,
проћи програм лиценцираних обука.
Према речима Николићеве, пројекат
ће допринети образовању Рома, њиховом

повољнијем положају на тржишту рада, а кроз
сарадњу са послодавцима, створиће се мрежа
која ће подржати запошљавање Рома у Вршцу.
- Желим да честитам Граду Вршцу и

траје 3 године, а његова укупна вредност
је 4,2 милиона евра. Од тога је 2 милиона
евра намењено локалним самоуправама за
спровођење пројеката из ове грант шеме.

Промоција пројекта у Градској кући
пројектном тиму, пре свега госпођи Тањи
Николић, што су се пријавили и написали јако
добар пројекат, који је, у конкуренцији од 73
апликације, добио грант, нагласила је Соња
Цветићанин, координаторка СКГО. – Стална
конференција градова и општина цео овај
програм спроводи од децембра 2017. Пројекат

Пројекат је фокусиран на промоцију и
имплементацију политика запошљавања, пре
свега на меру пасивне политике запошљавања
маргинализованих група, у конкретном случају
Рома и Ромкиња на територији Града Вршца.
Захваљујући реализацији пројекта, повећаће се
свест заинтересованих страна о могућностима

и бенефитима запошљавања припадника
ромске популације. Кроз различите пројектне
активности омогућиће се подизање капацитета
незапослених лица припадника ромске мањине,
кроз стицање знања и вештина, што ће им
олакшати налажење бољег радног места. На
тај начин пројекат доприноси унапређењу
социо-економског
положаја
ромског
становништва кроз активности запошљавања
коју спроводи локална заједница. То ће, уједно,
представљати и пример добре праксе и осталим
заинтересованим незапосленим Ромима на
територији Града Вршца и олакшаће будуће
укључивање Рома у сличне пројекте које ће
локална самоуправа организовати.
Пројекат ће, такође, допринети и
подизању свести код локалних послодаваца о
могућностима и бенефитима које могу имати
од запошљавања Рома. Најмање 30 локалних
послодаваца добиће потребне информације
о мерама активне политике запошљавања,
као и информације о незапосленим лицима,
припадницима ромске популације, који су
заинтересовани за рад и усавршавање.
О значају поменутог пројекта и његовој
реализацији говорили су на презентацији
и Татјана Докић, СКГО, Мирјана Кнежевић,
директорка Центра за социјални рад Града
Вршца, и Урош Недић, АГ Импулс.

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

Ј.Е.

ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА НА ДНЕВНОМ РЕДУ

Ненад
Барош,
председник
Скупштине Града Вршца, заказао
је седницу локалног парламента за
данас поподне (петак, 25. октобар). За
дневни ред је предложио 24 тачке, а
прва међу њима је Одлука о другом
ребалансу буџета Града Вршца.
Одборници ће одлучивати и
о боравишној такси, просечним
ценама квадрата одговарајућих
непокретности
за
утврђивање
пореза на имовину за 2020. годину
на територији Вршца. За потребе
изградње Новог гробља одборници
треба да донесу Одлуку о прибављању
неизграђеног грађевинског земљишта
катастарских парцела 30027 и 30028,
непосредном погодбом у јавну својину
Града Вршца.

На дневном реду је и доношење
одлука о давању на коришћење
непокретности у јавној својини Града
за потребе ОШ „Олга Петров Радишић“,
затим о акустичном зонирању Града
и мерама заштите од буке. Актуелни
скупштински сазив разматраће Одлуке
установљавању права службености на
непокретности у јавној својини Града у
корист инвеститора ЕПС Дистрибуција
ДОО Београд огранка Електро
дистрибуција Панчево, Свислајон ДОО
Београд и Телекома АД Београд.
Неколико тачака дневног реда
везано је за ЈКП „Други октобар“.
Разматраће се Извештај о раду и
усвајати више одлука Надзорног
одбора ЈКП „Други октобар“ од
расподеле нето добитка, до ценовника

одржавањазелених
и
јавних
површина, одношење комуналног
отпада.
Одборници ће одлучивати о
именовању Координационог одбора
за надзор над прикупљањем и
коришћењем средставаопштинског
самодоприноса за образовање, као и
чланова школских одбора појединих
основних и средњих школа на
територији рада Вршца. Разматраће
се и Извештај о раду Предшколске
установе „Чаролија“ за 2018/2019.
годину, као и План рада ове установе
за 2019/2020.годину. Као последња
тачка дневног реда предложено је
усвајање Плана коришћења средстава
самодоприноса за образовање у 2019.

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”

МИХОЉСКО ЛЕТО ОДЛОЖИЛО
ПОЧЕТАК ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ

Нова грејна сезона по календару,
званично је почела 15. октобра, али с
обзиром на високе спољне температуре,
топлотна енергија се тренутно не
испоручује. Прописи предвиђају да се
топлотна енергија не испоручује у данима
када су дуже од 10 сати температуре
више од 15 степени Целзијуса. Али, чим
се за то створе услови, топлане ће почети
са испоруком топлотне енергије. Све
припреме за грејање су завршене, а хладне
и топле пробе вршене су протекле недеље.
- Урађен је годишњи сервис горионика,
преглед гасне рампе на непропусност,
сервис сигурносних вентила, као и
мерење гасовитих полутаната у циљу

заштите животне средине. Подизањем
нивоа ефикасности и поузданости котлова
и уградњом најсавременијег гасног
горионика са фреквентним регулатором,
модернизовано је управљање топланом
и смањена је потрошња природног гаса.
Све топлане од прошле године поседују и
калориметре, чиме је омогућено директно
очитавање производње топлотне енергије.
Такође, у току је пројекат модернизовације
топлотних подстаница у све 3 топлане,
чиме ћемо грађанима Вршца обезбедити
најквалитетнију технологију даљинског
грејања, рекао је Раде Ђукић, шеф Службе
Топлана.

Топлана је спремна
за почетак грејне
сезоне:
Раде Ђукић
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ВРШЧАНИМА ЗАПАЖЕНА УЛОГА НА 64. САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ

ТАЧКА СУСРЕТАЊА -

ДРУГАЧИЈЕ, ЛЕПШЕ, БОЉЕ
Међународни београдски сајам књига, 64.
по реду, под слоганом “Писмо = Глава”, отворен
је на Београдском сајму, где ће се посетиоцима
до 27. октобра представити око 500 излагача од
којих је 60 из иностранства.
Захваљујући уреднику Сајма књига писцу
Вулету Журићу Удружење Тачка сусретања
добило је јединствену прилику да у суботу,
26.10.2019.г. од 14х у Сали Борислав Пекић
представи свој досадашњи рад и деловање које
обухвата преко 200 догађаја за шест година
постојања; књижевне вечери, предавања,
изложбе, представе, перформанси, трибине,
радионице, хуманитарне вечери, концерти,
филмови…

Биће то сусрет оних који су препознали
важност тренутка да се може кренути ни из чега
али са дубоким уверењем у људски потенцијал
и спремност да здружени креирамо нашу
културну стварност.
„Медији су пуни жалопојки о мртвом мору
домаће културне сцене, кресању буџета за
културу и незаитересованости публике за
културна дешавања. Да све то може другачије,
дакле лепше, смисленије и много боље,
показали су ентузијасти из Вршца. Сајам је
прилика да са свима нама поделе своја искуства,
представе свој досадашњи рад и открију нам
шта то ново и лепо припремају за месеце који
долазе“, поручује Вуле Журић.

ПРЕДСТАВЉЕНА НАЈНОВИЈА КЊИГА СЛОБОДАНА ЂЕКИЋА

„НОВИ ДРУГ“ НА БЕОГРАДСКОМ САЈМУ КЊИГА

Најновија књига „Нови друг“ аутора
Слободана Ђекића представљена је
на 64. Међународном београдском
сајму књига. Издавач Банатски
културни центар из Новог Милошева
окупио је књижевнике на свом
сајамском штанду који су се дружили
са љубитељима писане речи.
Ђекић је казивао стихове из
недавно објављене књиге песама
а публика није штедела дланове
тражећи да чује још нових песама овог
вршачког аутора. Ђекићева поезија
бацила је у сенку све остале присутне
ауторе, а он је био централна личност
на овој сајамској промоцији.
Говорећи о песничкој ватри
Слободана Ђекића, Тоде Николетић
истиче да су песме рефлексија

песникових
снова,
метафизика
Универзума која проговара кроз
песникову душу, и додаје:
-Слободан Ђекић воли децу.
Слободан воли непролазност и зна
да је она срж сваког детета, зато
их дарује новом збирком песама.
Књигом паметних песама, лепршавих
и сатканих од снова. Чим завирите
у књигу, већ искри радост. Песма је
најлепша ватра која је рефлексија
свемира. Радосно је написана да
обасја дечју планету!
О стваралаштву Слободана Ђекића
књижевник Радован Влаховић каже:
- Певати за децу није ни лако ни
једноставно као што се, наизглед,
мисли. Певати деци, за Слободана
Ђекића је повраћај у детињство где је

Слободан Ђекић
на Међународном сајму књига

све пуно слика, догађаја, доживљаја, у
сталан ритам и риму која је мелодична
да се просто може компоновати и
певати уз пратњу неког инструмента.
Слободанове песме деци отварају
свет традиције и алегорично говоре
о вечним темама, распаљују дечју
машту на начин који је примерен
њиховом узрасту. Песници за децу су
велика деца која својим другарима
песмом нуде позив за игру, дружење
и саборовање.
Ђекић је објавио пет збирки за
децу, од тога четири сликовнице, као
и две збирке за одрасле. Добитник
је више награда и признања за своје
стваралаштво. Најновија књига „Нови
друг“ заблистала је чим је угледала
светлост дана.
Ј.Е.

НОВА КЊИГА СТЕФАНА МИХАЈЛОВСКОГ ПРЕДСТАВЉЕНА НА САЈАМСКОМ ШТАНДУ „БЕОЛЕТРЕ“

ПРОМОЦИЈА РОМАНА „ИСПОД ГРЛА“

Најновија књига - први роман
„Испод
грла“
младог
аутора
Вршчанина Стефана Михајловског
представљена
је
на
штанду
„Беолетра“на 64. Међународном
београдском сајму књига, одржаном
у српској метрополи ове седмице.
Стефанов првенац наишао је на
велико интересовање поштовалаца
писане речи, а речи похвале дали су и
добри познаваоци књижевности.
- Другом књигом, а првим романом,
Михајловски још више може да
заинтригира књижевну јавност, пре
свега тиме што у њему употребљава
неке до сада „некњижевне“ дискурсе,
сматра Игор Перишић из Института
за књижевност и уметност. - Као да се
домаћи писци сраме да обрате пажњу
на измењену медијску репрезентацију
стварности и да коначно о томе
проговоре
и
у
књижевности,
омогућавајући нам да осетимо шта се
све ново појавило у економији јавних
дискурса. У томе се налази једна
досад „невиђена“ поетичка новина у
српској књижевности, оптерећеној
страхом од академских институција.

Тешко је, наиме, написати књигу која
би била и списатељски провокативна,
иновативна у третирању осетљивих
друштвених и личних питања, али у
исто време и веома проходна за ширу
читалачку публику. Михајловски у
најбољем смислу безобразно успева
да у роману „Испод грла“ уради и
једно и друго. Одиста је било храбро
наративни микроскоп угурати испод
грла и омогућити читаоцу да помоћу
таквог начина приповедања осети
скривене пределе људске душе који
су дубоко загрцнути.
Према
речима
Перишића,
„несвакидашњом
комбинацијом
креативне употребе тзв. лаких
жанрова и квир психолошких
живописних урлика или каткад скоро
нечујних, инфрагрлених крикова,
српска култура је у књижевности
добила свог Педра Алмодовара“.
Свој списатељски рад млади
аутор Стефан Михајловски започео
је 2015. године колумном за Унију
студената. Прву књигу кратких прича
‘’Лице данашњице: (Ауто)биографија
колективне (не)свести’’објавио је 2018.

Стефан Михајловски, аутор романа „Испод грла“
године, уз истоимени документарноиграни филм. За овај пројекат,
Михајловски добија признање члана
Института за књижевност и уметност.
Данас је аутор мултимедијалног

садржаја Адриа деили магазина и
портала Еспресо, а пред читаоцима
је његова нова књига „Испод грла“,
несвакидашњи роман првенац.
Ј.Е.
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СВЕТОЗАР ТОЗА ВОЈТЕЧКИ, СТОЛАР ЗА ИЗРАДУ СЦЕНСКОГ ДЕКОРА И ОПРЕМЕ, 38 ГОДИНА У НП „СТЕРИЈА“:

ПОЗОРИШТЕ ЈЕ УМЕТНОСТ, АЛИ И НАУКА
КОЈА НАС УЧИ ЖИВОТУ, ЛЕПОТИ, КУЛТУРИ

СВЕТОЗАР ВОЈТЕЧКИ - ТОЗА провео је 38 година

у Народном позоришту „Стерија“ у Вршцу. Радио
је као столар за израду сценског декора и опреме.
Заволео је и свој посао, и позориште. Учествовао
је у изради сценографија за око 200 премијера,
постављених на репертоар вршачког театра,
током свог радног века. Окушао се и као глумац,
додуше статиста, у бројним представама. Са
Уснијом Реџеповом, играо је циганског пандура
у „Коштани“. Упознао је многе великане српског
глумишта. Глумци су, каже, добри људи. Од летос
је у пензији, али спреман је да помогне ако то
позоришту затреба, јер то је била и остала његова
друга кућа.
Како
памтите
своје
детињство?
-Рођен сам 6. 4. 1954, у
Павлишу. Моји родитељи, отац
Милан и мајка Ђуја, покојни
су, нажалост. Мати ми је из
породице Ћопића, била је
сестра од стрица нашег познатог
писца Бранка Ћопића. Отац ми
је био пружни радник, а мајка
домаћица. Бринула је о нама деци и деди, татином оцу, који
је живео са нама. Имам рођеног
брата, Петра, остао је на селу.
Отац је једини зарађивао,
али живели смо лепо. Били смо
срећни и безбрижни. Посебно
ми деца. Ишли смо, радили,
скупљали
себи
џепарац.
Основну школу сам завршио у
Павлишу - ОШ „Ђура Јакшић“.
Било је тада много деце, око 600
ђака у осмогодишњој школи, по
два одељења сваког разреда.
Имали смо разна школска
такмичења, било је лепо. После
основне, уписао сам Школу
ученика у привреди (ШУП) за
столара. Имали смо приватну
столарску радњу у Павлишу где
смо се обучавали мој колега и ја.
Школу смо похађали у Вршцу, а
код мајстора праксу.

Где добијате посао по
завршетку средње школе?
-Радио сам у школи у Павлишу
као мајстор, припремао сам за

ђаке сав потребан материјал за
часове техничког образовања.
Радио сам макете за дечје
радове, припремао им алат. Био

сам школски мајстор четири
године.
Како сте се нашли у
позоришту?
-Радио сам неко време на
замени у позоришту. Мењао
сам Перу Рицу, старог мајстора.
Био је на боловању, а заједно
смо радили мајстор Вили и ја.
Допао ми се посао у позоришту.
После 8 месеци отишао сам у
Београд, усавршавао сам мало
свој занат радећи у две фирме.
Кад сам се оженио, вратио сам
се за Вршац. Догодило се тако да
је било отворено место столара
у вршачком позоришту. Дошли
су кући по мене Ива Божић,
шеф сцене, и Милан Ракић, шеф
технике, да ме позову да дођем
да радим у позоришту. Тако сам,
1984. године, почео свој радни
век у Народном позоришту
„Стерија“ у Вршцу.

дрвета:
сцене,
каширања
кулиса,
прављење
блинд
рамова, оправка старог стилског
намештаја који се налазио у
позоришту... Леп је то посао.
Радио сам са ужитком. За младог
човека био је то изазов, јер то није
класичан столарски занат. Некад
је било и доста тешко, а некад
релаксација, уживање. Неки
сценографи нису одустајали од
својих захтева, требало је да се
мозга да се нађе решење, да се
измишља немогуће. Јер, требало
је
удовољити
сценографу,
али да то буде безбедно за
глумце, да могу да играју и да
се пријатно осећају, нормално
крећу по сцени. Сценограф има
идеју, замисао, али треба знати
то реализовати. Потребно је
искуство, да знаш материјале,
да нису тешки, а да су чврсти,
отпорни,
функционални
и
безбедни. Често није било
лако све то уклопити. Било је

за качење, све смо то одрадили
како треба, дигли смо га 3 - 4
метра на цугу. Међутим, глумац
је закопчао горње дугме од
костима, а није смео, јер почело
је да га дави. Срећа да смо га
спустили на време, па се све
добро завршило.
А, било је и веселих догађаја,
шала које смо приређивали
једни другима. Сећам се како
смо једном глумцу за време
представе ставили неке тегове

Шта је био посао столара
у позоришту? Шта сте све
радили?
-Радио сам све што се тицало

ту и лепих, али и непријатних
ситуација. Сећам се, радила се
представа и требало је да се
сними реклама за њу. Редитељ
је инсистирао да глумац мора
да виси окачен на цугу. Знао сам
како то може да се уради, али
уз његов потпис и сагласност.
Глумцу смо ставили падобрански
појас, обукли му одело да се
појас не види, назад је била кука

у кофер. Кад је требало да га
подигне и унесе на сцену, једва
га је вукао, мало се погубио на
кратко, али се после снашао, све
је прошло како треба.
Сећате
ли
се
неке
сценографије, неког Вашег
рада, на који сте били посебно
поносни?
-Памтим сценографију из
„Папагаја“, представе за одрасле.
Режија Душко Родић, а сценограф
је био Крстомир Миловановић,
као гост за ту представу. Био
је огроман кавез на сцени,
прекривен тилом, 9 м са 6 м
висине, а унутар кавеза била је
ротациона сцена са 3-4 промена
простора на сцени током
представе. Почетак представе,
пале се светла, подиже дим,
креће музика, отвара се кавез,
нигде никога... Несвакидашњи
призор. Публика је, како се каже,
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остала без текста.
Посебно интересантна била
је сценографија у представи
„Лажа и Паралажа“, и режију
и сценографију је потписао
Мирослав Бенка. Сцена је била
ишчашена соба: плафон је био
на патосу, патос на плафону, лева
и десна страна собе замениле
су места, а комплетна сцена, по
којој су ходали глумци, била је
под углом од 45 степени. Било
је тешко и нама да направимо
сценографију, али и глумцима док
су играли за време представе.
Требало је учврстити столове,
столице на којима су седели
глумци, био је то баш захтеван
посао. И све је то требало да
буде монтажно - демонтажно. Да
може лако да се расклопи, стави
у камион, оде на гостовање и
тамо брзо склопи за представу.
Позориште је имало свој камион
и где год смо гостовали, носили
смо своју сценографију.
Велики изазов био је део
сценографије за „Женидбу и
удадбу“, у режији Мирослава
Бенке. На крају представе,
отвара се задњи рикванд
завесе, рефлектор туче, а на
крају позорнице појављује се
кочија са коњима, глумцима који
одлазе. Кочија полако креће
преко сцене према публици,
иде изнад публике, и све тако
до главне ложе. Било је то јако
захтевно. Наравно, кочија и све
остало било је имитација, али
ишло је преко публике, требало
је све осигурати, да нешто не
падне некоме на главу. Била је
затегнута сајла по којој је ишла
кочија, као успињача, жичара.

Био је то фантастичан призор за
публику.
Са ким сте радили, почев
од сценографа, чије сте идеје
реализовали, па до Ваших
колега у позоришту?
-Од сценографа био је
Миодраг
Табачки,
познати

сценограф,
Тоша
Лалицки,
Крстомир Миловановић, Марина
Чутурило, затим наша Вања
Поповић, она је првенствено
костимограф, али и врхунски
сценограф. Стални сценограф
у вршачком позоришту био
је Живојин Марковић, лепо
смо сарађивали. Много је
било сценографија у чијој сам
изради учествовао, не знам
им број. Радио сам и са доста
мајстора. Били су ту Синиша
Стојанов, возач и бравар,
столар Јон Оморан, неко време
и Емил Бугарски... Имао сам
лепу сарадњу са Драгославом
Добросављевићем,
шефом
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технике, са електричарима,
кројачем Славом Ивановим,
кројачицом
Душанком
Здравковић,
реквизитером
Драгишом Јовановићем, са
Гораном Марковићем, Живанком
Кнежевићем...
У два наврата, радио сам
као шеф технике, руководилац
сценско - техничких послова.
Имао сам одличну сарадњу са
редитељима,
сценографима,
техником...
Да ли сте се окушали и на
сцени, као глумац?
-Било је и тога, али нису то
били неки озбиљни покушаји,
већ статирање. Добро нам је
то дошло за повећање буџета,
нашег личног, мислим на своје
колеге који нису били глумци.
Свако статирање је било 500
динара у оно време, па кад се,
на крају месеца, сакупи - леп
хонорарчић.
Био сам цигански пандур
у „Коштани“ у представи где

је главну улогу играла Уснија
Реџепова. Играо сам пандура
у „Госпођи министарки“, затим
„Југо Ноктурно“, било је доста
тога. У почетку је било мало
треме, али после прође, човек
се навикне. За мој радни век
у позоришту било је око 200
премијера. Глумац не игра у
свакој представи која је на
репертоару, а ја сам морао да
радим сваку сценографију. Кажу
да је онај ко има сто премијера
искусан глумац, а ја са својих 200
нисам никакав.
Упознао сам многа велика
имена српског позоришног
света који су гостовала у нашем
позоришту. Били су то дивни

људи, нажалост, неки више нису
међу нама.
У чему је лепота позоришта?
-Најлепше је било кад
се премијера заврши, кад
представа успе. То је најлепши
догађај за члана колектива који
ради у позоришту, било да је
глумац, члан технике... Кад се
заврши премијера, увек сам
говорио:“Родило нам се још
једно дете!“ Јер, нова представа
је наше заједничко чедо, наша
радост! Урађен
је, завршен
посао који је тражио много труда
од свих нас.
Волео сам свој посао, волео
сам позориште, своје колеге
и све чланове колектива. У
позоришту сам провео 38
година, до јула ове године, када
сам отишао у пензију. Ако буде
требало, ја сам ту да помогнем и
сада, ако затреба. Док сам радио,
волео сам да своје искуство

и знање пренесем млађима.
Штета што нико није дошао да
га на време обучим, да настави
да ради тај посао. Јер, посао
столара за израду сценског
декора и опреме је специфичан,
није обичан столарски занат.
Позориште сам увек доживљавао
као своју другу кућу. И сада радо
одем, гледам како раде мајстори.
Позориште је уметност, али
и наука која нас учи животу,
лепоти, култури...
Да ли сте добили нека
признања за свој рад?
-Добио са две годишње
награде Народног позоришта
„Стерија“ за израду сценографија,
1995. и 2000. Добио сам и плакету
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за 35 година позоришног
стажа. Поносан сам јер сам био
део тима који је реализовао
награђене сценографије. То су
„Лажа и Паралажа“, „Женидба и
удадба“, „Папагај“, „Код вечите
славине“...
Када сте основали своју
породицу?
-Засновао сам брак са
супругом Надом, 1980. И данас
смо заједно. Лепо живимо,имамо
складан брак. Нада је из
Босне, девојачко презиме јој
је Радошевић. Живела је у
Гудурици. Завршила је Вишу
економску школу, радила је као
шеф рачуноводства. Сада је у
пензији.

Нада и ја имамо двоје деце:
сина Милана и ћерку Јелену.
Обоје су академски грађани, али
немају посао. Јелена је завршила
Пољопривредни
факултет,
заштиту биља. Милан је завршио
Електротехнички факултет. На
бироу су, чекају посао.
Постали смо бака и дека,
имамо унуку Анђелу од наше
Јелене. Анђела има 12 година,
иде у 6. разред. Она је дедин
мезимац, много се волимо.
Ове године нам се оженио
Милан. Имали смо свадбу. Снајка
Сенка је из Куле. Нада и ја чекамо
да нас и они обрадују унуком. Сви
се лепо слажемо, лепо живимо.
Срећна смо и сложна породица.
Јованка Ерски
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Шпанска краљица
у традиционалном
јапанском
стилу

Шпански краљевски пар, краљ Фелипе VI и краљица
Летиција, били су међу 2.000 званица из 180 земаља које су
присуствовале церемонији проглашења новог јапанског цара
Нарухита.
Свечаност је одржана у Царској палати у Токију чиме је
означила и службено ступање на трон новог јапанског цара
Нарухита. На престолу је наследио оца Акихита, који је први
јапански цар који је абдицирао због старости.
Краљица Летиција је за ову прилику изабрала предивну
свечану хаљину која подсећа на традиционални јапански стил
одевања. Светлозелену хаљину, богато украшену цветним
мотивима, употпунила је широким појасом и луксузним
накитом.
Извор: Политика

Откривени детаљи о
30 древних саркофага

КАИРО – Египатско министарство за антиквитете
објавило је данас детаље о 30 древних саркофага који су
недавно откривени у јужном граду Луксор.
Мостафа Вазири, генерални секретар Врховног
савета за антиквитете, рекао је новинарима да су ковчези
с натписима и сликама пронађени у некрополи Асасиф
на западној обали реке Нил, у близини Луксора, преноси
Танјуг.
Он је навео да су саркофази били намењени
мушкарцима, женама и деци из 22. династије (945-715
п.н.е.), а један свештеник их је открио и сакрио због
страха да не буду опљачкани, преноси Кликс.
Ковчези су били поређани у два реда, а горњи је био
попречно постављен у односу на доњи.
Египат жели да привуче пажњу јавности својим

археолошким открићима у нади да ће оживети
туристички сектор, који је тешко погођен немирима
након промене власти 2011. године.
Већина гробница у Асасифу, који је близу Долине
краљева, потиче из касног раздобља (664-332 п.н.е.)
старог Египта.
Ту су и гробнице из раније 18. династије (1.550-1.292
п.н.е.), која је била прва у склопу Новог краљевства.
У Долини краљева пронађене су гробнице познатих
фараона Ахмосеа, Хатшепсута, Тутмосиса ИИИ,
Аменхотепа ИИИ, Екнатона и Тутанкамона.
Прошле седмице министарство за антквитете
објавило је да су археолози открили древно„индустријско
подручје” у Луксоровој западној долини.
Извор: Политика
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Тестиран најдужи лет
на свету – путници
скоро 20 сати у ваздуху
Авион аустралијског авио-превозника „Квантаса” обавио је
најдужи комерцијални лет, без слетања, од 19 сати и 16 минута,
од Њујорка до Сиднеја, прелетевши раздаљину од нешто више
од 16.000 километара. То је изведено „Боинговим” авионом, а за
наредни месец се планира лет од Лондона до Сиднеја.
Компанија је желела да провери докле иду границе
издржљивости путника и да ли су летови који трају скоро цео
дан подношљиви, а пробни лет назван је„Project Sunrise”.
Авион је прешао укупно 16.015 километара током лета,
а путници су се возили 19 сати и 16 минута, као што је и
планирано.
„Охрабривали смо путнике да конзумирају много кафе за
време лета“, рекао је Фил Кепс, члан особља „Квантаса”, преноси
Танјуг.
Аустралијска авио-компанија намерава да помери границе
дугих летова, а најављују да ће овакви летови бити доступни
свима 2022. или 2023. године. На овом лету је ипак летело само
50 особа, а у тај број је ушла и посада, али и истраживачи који су
бележили све што се дешава за време лета.

„Квантас” је у сарадњи са истраживачима хтео да провери
како путници реагују на разне ствари, од потребе за спавањем,
до такозваног „џет-лега”. Осим тога, волонтери су на себи имали
опрему која је пратила како се њихово тело понаша и реагује на
промене током лета.
Лет је прошао без проблема и према првобитно
замишљеном плану. Ова компанија планира да спроведе
идентично тестирање за месец дана, када ће летети од Лондона
до Сиднеја.
Извор: Политика

Саудијци бесни због
пореза од сто одсто за
наргила барове

РИЈАД – Одлука министарства
за рурална и питања локалних
самоуправа Саудијске Арабије да уведе
стопроцентни порез за ресторане у
којима се пуши наргила изазвала је салве
критика на друштвеним мрежама у тој
краљевини.
Пушење наргиле је популаран
провод у тој земљи, а нови порез ће се
примењивати чак и на непушаче ако
посете ресторан у којем се пружа таква
врста услуге, пише Раша тудеј (РТ).
Неки ресторани су због тога већ
престали да нуде наргиле, док су други
снизили цене.
У службеном гласнику владе,
објављеном овог месеца, наведено је да
ће се порез примењивати на све дуванске
производе, али су из министарства
објаснили да ће се одлука односити „на
укупан рачун направљен у објекту који
послужује дуванске производе”.
На друштвеним мрежама у
Саудијској Арабији је тренутно у тренду

хаштаг „порез на наргила барове”, где
корисници објављују фотографије својих
рачуна из тих ресторана са више него
удвострученим износом од првобитног
када се обрачуна нови стопроцентни
порез заједно са непопуларним порезом
на додату вредност од пет посто, који је
ступио на снагу прошле године.
Нова мера долази поврх других
уведених раније, као што је смањење
субвенција за гориво и струју и
увођење нових накнада на неке
производе, између осталог на цигарете и
безалкохолна пића.
Неки оцењују да би нови порез
могао да буде у функцији заштите јавног
здравља, док други жестоко критикују
потез владе.
„Ово је индиректан начин да се
забрани наргила а да се у ствари не
изрекне забрана”, написао је један
корисник Твитера, пренео је Танјуг.
Извор: Политика
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БАЛЕТСКЕ ПРЕДСТАВЕ ОДУШЕВИЛЕ ВРШЧАНЕ

Вршац се нашао на путу Каравана
игре тако да су наши суграђани
били у прилици да погледају две
балетске
представе
„Париски
живот“ и „Балетски гала концерт“, у
извођењу играча из Београда и Рима,
18. октобра, у конгресној дворани
Центра Миленијум. Реч је о другом
Каравану игре, покренутом након
првог круга којим је било обухваћено
15 градова у Србији, у 2017. години.
Овај мултидисциплинарни пројекат
обухвата балетске представе, али и
други уметнички програм, као што су
занимљиве изложбе, презентације,
едукативне и филмске програме.
Пројекат Караван игре реализују
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.
Домаћини
Каравана, током ове и наредне

године, биће десет градова у Србији.
Караван је покренут са жељом да се,
кроз различите активности, младим
генерацијама приближи игра, од
класичног балета до савремених
игара. Важну улогу у едукацији
младих имају балетски педагози.

У читавој Србији, па и у
Београду, недостају нам школовани
балетски педагози, који добро познају
методику, анатомију тела, који умеју
и могу на најбољи начин да приђу
сваком младом играчу и допринесу
да он постане балетски играч, истакла

је Аја Јунг, директорка Београдског
фестивала
игре,
указавши
на
неадекватне услове и просторе у
којима се балету уче будући играчи.
Зато је Фондација Арт Ментор
одлучила да изабере 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.
Вршачка
публика
била
је
одушевљена
приказаним
представама,
али
и
сусретом
са
професионалним
балетским
играчима, као и занимљивом
изложбом фотографија.
Ј.Е.

У ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА

“ДИЈЕГО И ФРИДА: ОСМЕХ НА ПОЛА ПУТА”
Изложба фотографија “Дијего
и Фрида: осмех на пола пута”,
поставка која садржи 96 црно-белих
фотографија
славног
мексичког
уметничког пара Фриде Кало
и Дијега Ривере, отворена је у
галерији Културног центра Вршац,
22. октобра, у присуству вршачких
средњошколаца - ученика ШЦ
„Никола Тесла“ и Гимназије „Борислав
Петров Браца“. Изложбу је реализовао
овдашњи Културни центар у сарадњи
са Амбасадом Мексика у Србији,
а поводом 73 године успешних
дипломатских односа двеју држава.
Кроз фотографије Гиљерма Кала,
Питера Џулса, Гиљерма Саморе,
Николаса Мареја, Едварда Вестона,
Мануела Алвареса Брава и Хуана
Гусмана, поставка приказује део
свакодневног живота и интимних
детаља овог јединственог и једног од
најконтроверзнијих парова у историји
мексичке уметности.
Дијего Ривера био је један
од
најзначајнијих
представника

мексичког мурализма, а Фрида
Кало позната је као творац
аутобиографских слика под утицајем
народне мексичке и староседелачке
уметности. Повезивала их је страст ка
револуционарном покрету.
Фрида је чак променила и свој
датум рођења. Рођена је 1907. године,
али је у свим документима желела да га
промени, јер је сматрала да је рођена
оног тренутка када је почела Мексичка
револуција – 1910. Осим страсти према
револуцији и вере у прогрес, Дијего
Ривера и Фрида Кало били су потпуно
у револуционарном заносу и веровали
су у идеје марксизма, али су били
блиски покрету надреализма и идеји
психоанализе.
Дијего Ривера и Фрида Кало су
скоро четврт века били заједно, а
њихова љубавна веза превазилазила
је све границе. Била је пуна безбројних
сусрета, блискости, несугласица и
искрених пријатељстава са великим
личностима епохе. Изложба је први
пут реализована у Мексику 2002.

године у њиховој кући, у којој су
живели и стварали, а од тада путује
по свету. Ову занимљиву поставку

старих фотографија, Вршчани ће бити
у прилици да погледају до 3. новембра.
Ј.Е.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (49)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ИСКУСТВО СЛИКЕ

Сликарство као подршка животу и
развијање менталне стратегије је у временима
потрошачке еуфорије постало део опште
доконе забаве, надобудне разбибриге, лов на
нова бесмислена искуства.
Како се развијао наш однос према
уметности слике, поезије, музике као
својеврсни шоу, испразно одушевљавање
бесмисленим новотаријама, тако се и
искуство слике из области епске интуиције,
неухватљивог простора између наше свести
као таласића на лицу океана и менталне
хемије као бескрајне дубине, на коју таласи
тек указују, преобразило у домен саме

доколичарске свести па тако наша слика о
себи самима постаје све испразнија, где се не
зна да ли је ефемерност узрок или последица
прихватања своје јефтиноће зарад бескрајног
менталног хедонизма.
Пајине слике нуде апсолутно али и
паметно задовољство. То је гозба за очи по
мери духа.
Паји Јовановићу није пало на памет
да својим даром и амбицијама напусти
простор артикулације реалног и да урони у
простор рефлексија ликовности бескрајан,
искидан који и наше искуство себе док јесмо
у искуству слике, чини тек сенком човека

каквим можемо бити.
Модерна уметност постала је замамна
трака све бестијалније и све шокантније
понуде под фирмом новог што је створило
незапамћену трку могућу само у време
изобиља где се артизам претворио у робу,
као најбоље склониште капитала. Кад је
капитал постао тога свестан, већ више од
века подмазује машинерију модерне и
постмодерне сцене подижући јој храмове
светске галерије производећи нову касту
људи - кустосе, чији је задатак да дају сва
могућа квази уверења, сертификате да више
верујемо њиховој памети и речима него

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

својим очима и интуитивном здравом разуму.
И када је ђаво однео шалу, кад су нам
се отвориле капије раја, безбрижности и
испразности једина улазница за тај нови свет
је одустајање од искуства логике уметности.
Дошло је време за наплату, рај постаје
хладнији, а изобиље само мамац од
стиропора. Нашли смо се избачени из велике
играонице потрошачког света остављени по
страни, празних духовних резервоара, да
таворимо и не сметамо.
Пајин Триптихон је бесплатно духовно
гориво.
Т. Сухецки

VIN
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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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Привредна комора Војводине озваничила
сарадњу са ХГК-Жупанијском комором Ријека
Председник Привредне коморе
Војводине (ПКВ) Бошко Вучуревић
и
председник
ХГК-Жупанијске
коморе Ријека проф. др Видоје Вујић
потписали су овог месеца Споразум
о сарадњи на штанду ПКВ на 52.
Међународном сајму туризма на
Новосадском сајму.
Циљ Споразума је одређивање
облика и начина сарадње потписница
Споразума, који ће омогућити
унапређивање привредне сарадње,
као и стварање услова за успешно
повезивање привредних субјеката.
Том
приликом,
председник
Вучуревић подсетио је да је ПКВ са
Жупанијском комором Ријека има
традиционално изузетну сарадњу.
„До сада смо имали већ неколико
сусрета и у Ријеци и у Новом Саду.
Овим Споразумом о сарадњи, ми
желимо да институционализујемо
наше добре односе. Споразум се
односи на поспешивање сарадње
на економском пољу, али оно на
чему највише инсистирамо, то су
гастрономија, вински туризам, као и
здравствени туризам, велнес и спа“,
рекао је Вучуревић и нагласио да ће се
у наредном периоду интензивирати
сарадња између две Коморе.
Вучуревић
је
најавио
и
заједнички рад Привредне коморе
Војводине,
Жупанијске
коморе
Ријека и Удружењем бањских
градова Мађарске на поспешивању

здравственог и бањског туризма.
Председник
ХГК-Жупанијске
коморе Ријека проф. др Видоје
Вујић на потписивању Споразума,
подсетио је да је њихова сарадња са
Новим Садом и АП Војводином дуга.

„Ријека је Европска престоница
културе 2020. године, а Нови
Сад 2021. године. Нови Сад и
Ријека су побратимски градови.
Имамо интензивну сарадњу са
великом бројем научника, сваке

то ће науци, култури и образовању и
свима другима бити боље“, рекао је
Вујић.
На питање новинара који су то
сегменти из којих би могли да преузму
искуства и сазнања за поспешивање

Он је истакао да је након реформе
коморског система у Србији, након
четири године одличне сарадње,
данас потписан Споразум којим је
обухваћен заједнички рад и на ЕУ
пројектима, на развоју здравственог
туризма, на подручју културе.

године размењујемо по неколико
привредних делегација и сматрамо
да је дошло време када, као комора
једна и друга, морамо давати већу
логистичку подршку, отварати путеве
сарадње, јер сарадње никада доста и
што привреда буде више сарађивала,

тамошње привреде, председник
Вујић посебно је истакао ловни
туризам, пољопривреду и нагласио
да је потребно сачувати села,
развијати рурална подручја, за шта би
им као примери добре праксе могли
послужити војвођански салаши.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају приземна кућа на
брегу, Јанка Халабуре 33. Тел.
063/379720.
На продају кућа улица Сремска
бр 5, између „ДИС-а“ и Хемијске
школе. Тел. 063/8860704.
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
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.
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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.
Хитно продајем леп и комфоран
стан у цетру града од 66 м². Тел.
065/3379985
Продајем кућу у солидном стању,
кућа је усељива, налази се у Вршцу,
улица Далматинска бр.1. Тел.
063/320019
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Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
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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
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.
Издајем намештен двособан стан
у центру града. Тел. 064/1771021.
Издајем једнособан намештен
стан, дворишни, све је посебно.
Тел.060/5805192 и 805-192

РАЗНО

Продајем два тучана казана,
један бакарни, фуруну и корито за
клање свиња. Тел. 062/8010585.
Продајем
њиву
на
белоцркванском путу од 79
ари поред ЗЗ Думбрава и
мотокултиватор ИМТ 506 са
прикључцима. Тел. 060/8060105.
Нов, некоришћен акумулатор

45 kw, пећ на плин коришћена 1
сезону, 3м³ храстовог дрва исечен ,
исцепан од 2017. г. наслаган у шупи.
Тел. 061/2188086.
Продајем кућице за псе, мачке
и птице, штендери за цвеће раних
врста, жардињере, полице за
цвеће, метална мрежица за кош.
Тел. 064/2805720.
Поштена и вредна жена помагала
би и бринула о старијој женској
особи у кући или стану. Тел.
064/2810216.
На продају плинске пећи и
бојлери исправни. Тел. 013/861-419
и 064/3892738.
Продајем
шпорет
струјаплин, вертикални замрзивач,
хаварисана З-128, кирби усисивач,
храстове греде нове 14х16х400 цм.
Тел.064/2355426.
Продајем одличну ракију од
кајсије и крушке.Тел.065/2579100.
Продају се трактори „Фиат“ 120
кс , ИМТ558, Рус 52 .Исправни.Тел.
060/0877131.
Чувала бих старије особе у замену
за некретнину. Тел. 063/8448091.
На продају класичан ТВ
„Панасоник“ 80цм, очуван у
функцији. Повољно. Тел. 013/832153.
Продајем та пећ, скоро нова,
мало коришћена. Тел. 060/0825724.
На продају кран-дизалица од
виљушкара, погодна за монтажу на
трактор. Тел. 064/1297323.
На продају шпорет (струја/ плин)
вертикални замрзивач, хаварисана
З-128, трофазни електромотори,
кирби усисивач, дрвене греде
14х16х4000. Тел. 061/1601215.
Осб плоче за подашчавање
кровова, цена 296 дин м2.Превоз
на адресу купца.Тел.062/37236
Продајем пола гробнице са
плочом. Тел. 061/6097917
Продајем гвоздену ограду за
терасу 3 м дугачку. Тел. 065/4523337.
На продају тепих (3х2м) 3500
дин, трокрилни орман 9500 дин,
плинска пећ 3000дин, виолина
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел.
062/329812.
На
продају
комбиновани
фрижидер
са
замрзивачем
у исправном стању. Цена по
договору. Тел. 060/0831901 и
013/831-901
На продају француски лежај са
душеком Форма Идеале ( 2x1,60).
Купљен пре пар година, у добром
стању, одржаван редовно, без
непријатних мириса, урађено
дубинско чишћење душека. Душек
у добром стању. Лежај поседује и
део (испод) за постељуну. Лежај се
налази у Вршцу и лако је доступан.
Тел 060 3333441. Цена по договору.
Продајем кућу, приколицу од
три тоне, машину за прање веша,
фрижидер, замрзивач, тегле од 1
кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел.
013/283-2536.
Продајем
250
комада
петроваранске црвене фасадне
цигле, каблова за струју 3х2,54•2,5-5•2,5, двофазне утичнице,
трофазне утичнице и прекидачи.
Тел. 064/4695175 и 833-524.
Повољно продајем регал, тросед,
две фотеље и сто. Све је очувано.
Тел. 063/81-11-948.
Математика, крајње је време за
припреме факултет средња школа
ако желиш да успеш сигурно. Тел.
013/2839461.
Продајем 1 брзинац, 2 пони
бицикла, 5,5 ланаца земље „Јарак“,
4 стола за кафић (метални), разну
одећу. Тел. 013-832-536.
Повољно продајем шпорет
на дрва „смедеревац“ деветку,
коришћен само годину дана. Тел.
062- 1510340.
Култиватор ИМТ 507, мало
коришћен, пумпу за воду вуче са
15 м дубине, круњач за кукуруз са
два улаза и додатком за силажу. Тел.
065/8806652
Продајем
комерцијални
пчелињак од 50 дб кошница са
свом опремом. Тел. 061/3175360.
На продају тв пријемник,
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

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.

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
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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.
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
замена за мобилни телефон нов,
таблет, ваздушну пушку... Тел.
064/1955269.
Продајем тример за траву 165 kw,
двотактни, акваријум са прибором
300л и осовину са главчинама са
два гибња. Тел. 013/833-494.
Продајем нов пони бицикл.
Цена 10.000 дин и још 3 половна
бицикла. Тел. 061/2941161.
Продајем укоричен комплет
часописа „Сам мајстор“ годиште од
76,шиваће машине Багат и Сингер.
Тел. 061/1112821.
Продајем: кауч, витрину, плакар,
сто, столице, Тики бојлер. Тел.
063/287949
На продају угаона гарнитура
врло повољно, Бојлер на струју,
шиваћа машина Сингер, левица.
Тел. 064/2805881.
На продају пиштољ ТТ 7,62 и
ЦЗ 99, нов, само уз дозволу. Тел.
066/9520727.
На продају цистерна за осоку
цистерна са пумпом и круњач
и прекрушач Оџаци. Тел.
066/9520727.
На продају дизел мотор ЛДА
450-12 кц, нов , мотокултиватор
МИО стандард, комбинирка
Миостандард. Тел. 066/9520727
На продају ауто приколица од
поцинкованг лима, моторна леђна
прскалица. Тел. 062/8804049.
На продају мотокултиватор ИМТ
506 SXи сетвоспремач 2,9м., ауто
гаража лимена. Тел. 066/9520727
На продају абрихтер и циркулар
, стаклене тегле 1кг, круњач и
пркрупач Лифам. Тел. 066/9520727.
На продају моторна косачица,

електрична
косилица,
ауто
приколица,
моторна
леђна
прскалица. Тел. 066/9520727
На продају тучани казан и корито
за клање свиња , траклене тегле 1
кг. Тел. 066/9520727
На продају ловачки карабин
3006- nox и 223 – rem ново, само уз
дозволу.Тел. 066/9520727.
Продајем велика собна врата
(старинска) са стаклом димензија
250х150 (2х75) и 240х140 (70х2). Тел.
061/1125698.
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал), са пумпом и
експанзионом посудом, коришћен
2 године. Повољно. Тел. 063/257647
Плински бојлер, пећи, решое,
плинске шпорете сервисирам и
поправљам повољно и квалитетно.
Тел. 063/482418 и 013/861-419
Купујем Олтову сејалицу за
кукуруз механичку и прскалицу за
ратарство. Тел. 063/1820521
На продају три капије гвоздене
(4х5 метара)(4х2,2м) и гаражна. Тел.
013/404-507
На продају кошнице са пчелама.
Цена по договору. Тел. 013/805-074
Чувала би и одржавала кућу у
околини Пландишта, или старије
особе ради становања. Тел.
062/8727204
Повољно продајем етажни котао
на дрва са пумпом и експанзионом
посудом кориштен само две грејне
сезоне. Тел. 062/255119
Ел. бојлер 80 л, плинска пећ Алфа,
плинска пећ Иком. Тел. 065/8454503
Продајем монитор за компјутер,
тв vivax, твvox, сто за телевизор,
стону лампу. Тел. 060/0833293
На продају замрзивач Горење
400л., замрзивач Ободин 310 л. Тел.
066/9520727.
Немачки језик, часови у Београду.
Ради се по уџбенику Делфин
(Хубер) или по другом уџбенику.
Цена двочаса (2х45 мин) је 1200
динара. Тел. 062/1760629
Продајем камен темељац, ручну
справу за садњу купуса, пластично
буре од 200 л. мушки бицикл, два
плуга (једнобразни и двобразни)
Тел. 064/1830018
Продајем мајице памучне у
разним бојама,женске и дечје
као и дечје и мушке пиџаме. Тел.
064/1830018
Поклањам женку мешанца
немачког птичара стару 3 године,
стерилисану,
вакцинисану,
чиповану. Тел. 060/7342609
Купујем ратарску прскалицу.Тел.
063/1820521
Продајем кућице за псе, мачке,
птице, разне жардињере за цвеће,
тендере, металну мрежицу за кош.
Тел. 064/9912221
Продајем чаробну пећ, регале,
плинске
пећи,
прекрупар,
замрзивач, фрижидер, бутан боцу
са решоом, плинско електрични
шпорет, корито и казан за топљење
масти. Тел 064/6585499.
Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw и
два колор телевизора екран 55. Тел.
064/1284698.
Каталог Вилерови гоблени у
боји добро очуван, комплетна
основа „Тајне вечере“ , „Лавинија“
, „Пастирска идила“, „Мона Лиза“,
радна свеска за рад, већа количина
конца у разним бојама, сталак за
рад при изради гоблена и други
прибор за ручне радове. Тел. 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 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 060/4002263
На 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.
Грађевински пословиповољно и
квалитетно (кровне конструкције,
бетонажа, малтерисање, фасада,
стиропор) Тел. 061/2342612
Продајем повољно исправну
веш машину Горење WT63090
АА класа 6 кг, цена 100 еура. Тел.
064/8956970.
Повољно продајем ПВЦ врата
и ПВЦ преграде ширине 3,70 м
и висине 2,65 м цена 25.000. Тел.
064/3392633
Продајем судоперу, сто и
столице. Тел. 064/2262883

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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
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

Прошло је пола године откад није са нама наш драги

ЕЛЕМЕР БАРТА
Оставио је неизбрисив траг,
успомене које не бледе, доброту која
се не заборавља.
Сви, који смо те волели и који ћемо
те и даље волети, заувек ћемо памтити
твој осмех и твоју ведрину.
С љубављу и поштовањем,
Твоји најмилији
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУП, ГОДИНА 36, БРОЈ 832, 05. НОВЕМБАР
2011.

ЈАБЛАНКА ДОБИЛА ПРВУ
БИБЛИОТЕКУ
Завод за културу Румуна у Војводини покренуо је акцију
отварања сеоских библиотека, а међу првима су се нашла насељена
места Мали Жам и Ковин. Од пре пар дана, тачније од 25. октобра ,
њима се придружила и Јабланка, још једно село вршачке општине.
Завод за културу Румуна у Војводини, који функционише у склопу
Националног савета румунске националне заједнице, у сарадњи са
Месном заједницом Јабланка, отворио је библиотеку која носи
име Јона Балана, познатог румунског писца, новинара, професора,
рођеног 1925. године у овом селу вршачке општине.
Прва сеоска библиотека у Јабланци има 300 књига, занимљиве
наслове различитих кљижевних жанрова, писане на румунском
језику, поклон поменутог Завода.

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 (195)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXII ОДЕЉАК
1861-1871.

ВРШАЦ СЛОБОДНА КРАЉЕВСКА ВАРОШ

Представници Јабланчана, председник Месне заједнице Сава
Викентије и шеф Месне канцеларије Јонел Далја, захвалили су се
представницима Завода за културу Румуна у Војводини и указали на
значај библиотеке за село.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУП, ГОДИНА 36, БРОЈ 832, 05.
НОВЕМБАР 2011.

ВРШЧАНКЕ СКРОМНИЈЕ ОД
АЛИБУНАРЧАНКИ

Народна
ношња
Румуна у Банату, са
свим особеностима у
кроју и начину ношења
подједнаких
делова
одеће, била је присутна
у првој половини 20.
века да би се у другој
изобличила код млађих
генерација, а мушкарци
су је раније напустили,
но жене.
Она
се
може
разврстати на два
основна
типа
са
неколико
варијанти
унутар њих, а разлике
нису
везане
за
одређени ареал, него су
карактеристика група
једнаких по пореклу.
За критеријум поделе
узета је женска ношња.
Први тип представља
ношња Банаћана где
су беле платнене скуте
покривене
двема
ткани кецељема, док
други тип репрезентује
Кришано- ердељце и
Олтенце где су скуте
дољи део одеће и
покривене широким
набраним сукњама од
домаћег вуненог материјала.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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.
Почетком новембра 1863.
почели су радити у риту, да
се сиротињи пружи кора
леба. Просечно узевши, ту је
радило дневно 1000 радника.
Тако је на чишћење Бегеја до
1864. г. вароши 21.953 фор.89
н.издала.
За усеве јесење и пролећне
примила је варош од државе:
6149 меци жита, 3100 меци
зоби и 1073 меци кукуруза,
што је газдама подељено.
За
ублажити
невољу,
односно за потпомагање и
израну невољника, скупљени
су
добровољни
прилози,
које овде, које што је влада
поклонила и што је с друге
стране придошло, на 6156
фор. 10 н. Од ове своте
прикупио главни одбор 1667.
ф, српски филијални одбор
2341 фор. 10, од странаца 178
ф. од владе 1970. ф., што је од
општина покупљено. Осим
тога поклоњено је млого леба
и друге ране.
Главни одбор издао је за
51.389 порција леба и 172
фунте говеђине 3035 ф. 53 2/5
н, српски филијални одбор за
23.411 порција леба 2341 ф. 10
н., Штатхалтерији враћено је на
располагање 779 ф. 46 ½ н 1).
Да се народу пружи рада,
подигнут је зајам од 40.000 ф.
по 5%, од чега је 35.567 ф. 85
н. издано. Ерар је даље послао
19.000 ф. за потпомагање
мањих газда. И напослетку
варош је позајмила 11.000

за помагање кућепоседника
и укућана, од чега је 8648 ф.
издала.
У вршачком срезу јошт
је већа невоља била, него
у нашој вароши. Сеоске
општине ужасно су страдале. И
тамишка жупанија примила је
од владе јошт почетком месеца
септембра жита, да га међу
газде, семеном потребите,

подeли. За вршачки срез
примљено је 25.000 меци, да се
у трогодишњим ратама врати.
Сем тога издавао је вршачки
солгабироват новац, брашно и
другу рану 2).
Онда
засведочено
човекољубље Вршчана, показа
се касније опет врло дивно.
Наиме кад је г. 1867. млоге
крајеве Угарске притисла
невоља, Вршац је послао не
мање од 1116 ф . 70 н. као

1)
Од свију добротвора одликује се епископ чанадски Ал.
Бонац, нем. певачко друштво, нем. дилетантско позоришно друштво,
Андреја Фрица, Гаја Обрадовић, Светислав Херцог, Карло Хац и Карло
Хруби. – Особене заслуге стекао је јошт градоначелник Станчић,
одликован признањем од стране Њ. Вел. , и једногласним поверењем
вар. представништва.

припомоћ 3).
Јошт један већи акт
хуманости
имамо
да
забележимо. Несретни рат у
Чешкој, год. 1866. свршио се
је. На позив кр. комесара за
Вршац Ј. Мурањија, закључи
вар. представништво, да прими
и надгледа 100 аустријских
рањеника. Ради тога организује
се одбор под председништвом
мађистратског
саветника
М. Ваца, а немачке школе
претворе у болницу, пошто су
19. јулија распуштене. 24. дође
транспорт војника за Вршац
одређених, 98 рањеника,
већином лако рањених. За
дочек њихов бринуло се овд.
nемачко певачко друштво.
Не само што је варош за
неговање ових рањеника
поклонила знатну своту, већ
је одбор oд куће до куће
купио прилоге. И гарнизонској
болници у Пешти послата
је одавде знатна количина
шaрпија и т.п. – Овакав рад
Вршчана, који јошт у почетку
рата адресом лојалности од
21. јунија и. г. изразише своју
верност владајућем дому,
Њ.Величанство
похвали
ручним писмом својим од 17.
октобра и.г. 4).
Ван г. 1863. и 1864., подизало
се је богаство овд. становника
све то јаче, услед добрих
година, што је било од уплива
на социјални живот, ма да су у
грађанству партаје владале.

2)
Записници седнице од 17. августа, 21. септембра 1863. и од
31. јануара 1865. „ Werschetzer Gebirgsbote“, г. 1863.
3)
„ Werschetzer Gebirgsbote“, г. 1867., бр. 13
4)
Записници седнице од 5. јулија 1866. и „ Werschetzer
Gebirgsbote“, г.1866., бр. 30 и 51.

ВРШАЧКА КУЛА
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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

2121

КУП СТРЕЉАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

СТОЈАНОВ ДРУГИ

Уљмански стрелац Немања Стојанов освојио је
друго место у конкуренцији јуниора у оквиру првог
кола Купа Стрељачког савеза Србије, одржаног прошле
суботе у Новом Саду. Стојанов је наступио у дисциплини
стандардни ваздушни пиштољ.
Екипа сениора у саставу Немања Стојанов, Саша
Стојанов и Ђурица Гаврилов освојила је 3. место у истој
дисциплини.

ПЕТАК • 25. октобар 2019.

КО Ш А Р К А

ВРШАЦ ПОСЛЕ ОДЛИЧНОГ ПРВОГ ПОЛУВРЕМЕНА ОСТАО БЕЗ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ФИНИШ

СУНОВРАТ У ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ

Кошаркаши Вршца су у дербију 3. кола доживели први пораз ове
сезоне, после одличног првог полувремена уследио је велики пад у
другом, када су остали су без нападачких идеја и без решења за два
најубојитија противничка играча, Кораћа и Тодоровића.
Гости су пронашли резерве енергије после тешког гостовања
у Словенији у АБА 2 лиги, али су и искористили већи број играча
у ротацији, што се показало као изузетно важно у тренуцима када
се ломио меч и када се у екипи Вршца осетило одсуство Чампаре
и Аџића.
Вршчани су одлично почели, направили су серију 7:0, играли
маштовито и прецизно у нападу, а велико самопоуздање добили су
Васар и Билер којима је практично све полазило за руком. Уз њих под
таблом је одличан био Газибеговић, па је Вршац после тројке Васара
дошао до прве двоцифрене предности (15:5). Јако оружје екипе
тренера Дарка Костића у првом полувремену био је офанзивни
скок, а шест ухваћених лопти под кошем гостију донели су 12 поена
из другог напада. Стартег Пазараца Поповић покушао је честим
изменама да поремети ритам Вршчана и у томе је успео почетком
другог периода када је почела да функционише веза Кораћ –
Тодоровић чиме су гости најавили преокрет. Ипак, један од кључних

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 3. КОЛО
Вршац - ОКК Нови Пазар		
Младост – Тамиш		
Борац - Слобода			
Дунав - Дyнамиц			
Златибор – Металац		
Напредак – Војводина		
Колубара - ОКК Београд 		
1.Златибор 		
2.Борац 			
3.Напредак 		
4.Слобода 		
5.Дyнамиц 		
6.Вршац 			
7.ОКК Нови Пазар 		
8 .Дунав 			
9.Тамиш 			
10.Колубара ЛА 2003
11.Младост 		
12.Металац 		
13.ОКК Београд 		
14.Војводина 		

Солидан старт: Немања Стојанов

Р У КО М Е Т
ДРУГА ЛИГА СРБИЈЕ 5. КОЛО

ДРУГА ПОБЕДА
ВРШАЧКЕ МЛАДОСТИ
МЛАДОСТ - ВОЈВОДА СТЕПА 32:27 (14:15)

Вршчани су захваљујући бољој игри у другом
полувремену сломили отпор гостију из Војводе Степе
и забележили другу победу. У 6. колу Вршчани гостују
екипи Сомбора.
МЛАДОСТ: Константинов 5, Шојић 3, Бегенишић
9, Спремо, Милекић 1, Вит 2, Милосављевић 4,
Карчаковски, Бранков 2, Велковски 3, Бабић, Петровић
3, Радојевић, Ђурђевић, Живан.
В. СТЕПА: Безбрадица, З. Мракић 1, Д. Мракић 5,
Ћаћић 7, Вујовић, Перић, Кољевић, Зукић 14.
5. КОЛО
Младост - Војвода Степа		
Нафтагас - Будућност 		
Панчево - Сомбор		
Далматинац - Херцеговац
Металац - ПИК Пригревица
Раднички - Славија 		
Пригревица
Херцеговац
Славија		
Војвода Степа
Будућност
Металац		
Младост		
Далматинац
Панчево		
Раднички
Нафтагас
Сомбор		

5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5

5
4
4
4
3
1
2
1
1
1
0
0

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

32:27
26:34
24:22
21:28
28:35
28:33
0
0
1
1
1
2
3
3
4
4
3
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

77 : 89
94 : 85
86 : 81
72 : 97
105 : 68
112 : 94
92 : 85
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

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

6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3

Светла тачка: Вања Газибеговић

ВРШАЦ – НОВИ ПАЗАР 77:89
(26:20, 20:25, 14:20, 17:24)

Центар Миленијум, гледалаца 600, судије: Јовчић, Ј. Јурас,
Влаховић
ВРШАЦ: Милошевић, Димић 13, Васар 17, Дукић, Ћирковић,
Грушановић 5, Павковић, Газибеговић 12 (10 ск), Савовић,
Грбовић, Чампара, Билер 17.
НОВИ ПАЗАР: Брунчевић 6, Захирагић 9, Вулић 13 (6 ск),
Нумановић, Новаковић 5, Исламовић, Тодоровић 23 (4 ск, 4 ас),
Ђумић, Кораћ 25 (7 ас), Нешовић, Матовић 3 (5 ск), Вучићевић 5
(4 ск).
тренутака утакмице је дисквалификација капитена Вршца Савовића
коју је судија Јовчић досудио у 17. минуту. У трећој четвртини
Кораћ и Тодоровић били су незадрживи, плеј Новог Пазара сјајно
је упошљавао Тодоровића у рекету и био веома прецизан у шуту
за три поена. Нови Пазар је кошем Вулића у 27. минуту дошао до
12 поена предности (60:48), у тим тренуцима је спласнула енергија
екипе тренера Дарка Костића коју је у последњој четвртини издао
и шут, а све што је до краја успела да уради је прилазак на два поена
заостатка (63:65) после тројке Ћирковића. До краја Вршчанима нису
успели да нађу рецепт за надигравање одбране ривала и морали су
да честитају на заслуженој победи.

Б.Ј.

ИЗАБРАНИЦЕ ТРЕНЕРА МИРОСЛАВА КАЊЕВЦА СЛАВИЛЕ ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА У ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ

ПРВИ ТРИЈУМФ КОШАРКАШИЦА ВРШЦА

У узбудљивом и резултатски до краја неизвесном мечу између
Вршца и Србобрана свака од екипа имала је периоде своје добре игре
и шансу за победу. Гошће су играле одлично у првом полувремену,
нарочито у првој четвртини када их је служио шут и када су постигле
6 тројки из десет покушаја. Вршчанке су у другом периоду знатно
поправиле агресивност у одбрани а напад је покренула Крстајићева
са две тројке. Вршац је по први пут повео са три разлике на самом
крају првог полувремена (49:46) иако је Србобран поново претио
шутем споља преко расположене Божићеве. У другом полувремену
обе екипе су играле много чврће у одбрани у односу на првих 20
минута, а домаће су се много боље снашле. Србобран у првих пет
минута последњег периода игре није успео да поентира, свега шест
поена су убациле гошће за десет минута што је било недовољно
да дођу до тријумфа. Победа је заслужено припала Вршанкама
чија је жеља за првом победом у сезони кулминирала у последњој
четвртини када су изгарале на терену, иако су због пет фаулова игру
морале да напусте две важне играчице Крстајићева и Бошњићева.
Тренер Мирослав Кањевац био је задовољан победом, али не и
игром своје екипе:
- Честитам девојкама на борбености и победи, противнику на
доброј игри и фер борби. У лошој утакмици задовољан сам само
освојеним бодовима, пред нама је дуг и мукотрпан период рада и
уигравања.
Капитен Милана Керкез честитала је противничким играчицама
на фер игри.
- Још увек се уигравамо, ову утакмицу добиле смо одбраном и

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 3. КОЛО
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Фото: М.Ж.

22 ВРШАЧКА КУЛА
СТРЕЉАШТВО

Вршац- Србобран			
Карабурма - Дуга			
Арт Баскет - Љубовија		
Раднички 2016 - Спартак		
Милешевка - Раднички (Б)		

69 : 66
49 : 69
89 : 47
76 : 62
78 : 63

1. Арт Баскет		
2. Дуга			
3. Милешевка		
4. Раднички 2016 3
5. Карабурма		
6. Вршац		
3
7. Спартак		
8. Србобран		
9. Раднички (Б)		
10. Љубовија		

3
3
3
0
1
2
1
0
0
0

3
3
3
3
3
1
3
3
3
3

0
0
0
6
2
4
2
3
3
3

6
6
6
4
4
3
3
3

Прва радост: Кошаркашице Вршца

ВРШАЦ – СРБОБРАН 69:66
(16:26, 33:20, 9:14, 11:6)
Центар Миленијум, гледалаца 250, судије: Олћан (Зрењанин),
Батинић (Лазарево)
ВРШАЦ: Стаменковић 15, Цера, Ратковић, Керкез 7 (4 ск),
Веригић, Бабић, Вучковић 10 (8 ск, 5 ас), Јовановић 8 (10 ск 2
ул), Бошњић 11 (4 ск), Милетић 2 (9 ас, 5 ул), Крстајић 15 (5 ск),
Ковачевић 1 (5 ск).
СРБОБРАН: Гуљаш, Карапанџа, Божић 14 (6 ск), Стајковски 6 (10
ск), Зорић 10 (4 ул), Ивков, Дунђерски 14 ( 5 ск), Пејић, Ђокић 13 (7
ск, 5 ас(, Насебик, Танурџић 9 (8 ск).
великом жељом. Честитам девојкама, све су дале максимум.
Тренер Србобрана Слободан Субић честитао је Вршцу на победи:
- Пропустили смо шансу у уводним минутима четврте четвртине
када је противник био скоро савладан. У последњих десет минута
постигли смо срамотних шест поена од чега 4 са линије слободних
бацања.
Маја Стајковски била је једна од најборбенијих на терену:
-Честитам противнику на победи, ми смо одиграле у великом
грчу последњих десет минута и нисмо успеле да материјализујемо
добру игру оз првог полувремена.

Б.Ј.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л
УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ ОФК ВРШЦА У 10. КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

БЛИСТАВО ИЗДАЊЕ ВИДАКОВА

Вршчани су за свега 20 минута завршили посао,
експресно се вратили на победнички колосек после
пораза у прошлом колу и учврстили се у врху табеле. Без
грешке је функционисао убојити вршачки нападачки
тандем Видаков – Сарајлин, а млади Видаков је постигао
први хет – трик ове сезоне и заслужио епитет играча
утакмице. Сарајлин се у великом стилу вратио на терен
после повреде, учествовао је у акцијама код сва три
поготка ОФК Вршца, два пута био је директни асистент.
Први пут већ у 12. минуту када Видаков ефектним
поготком довео екипу домаће у вођство. Само 4 минута
касније уследила је нова акција Сарајлина и савршена
егзекуција Видакова. У 21. минуту акцију Вршчана
започео је Сарајлин, Лазевски сјајно припремио зицер
Видакову који је по трећи пут затресао мрежу гостију. У
другом полувремену тренер Ненад Мијаиловић указао
је прилику талентованим јуниорима па је ОФК Вршац
меч завршио са чак пет бонус играча на терену.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 10. КОЛО

ОФК ВРШАЦ – БЕЧЕЈ 1918 3:0 (3:0)
Вршац, Градски стадион, гледалаца
100, судија: Миклош Глигор (Суботица) 7.5,
стрелци: Видаков у 12, 16. и 21. минуту, жути
картони: Бабић, М. Ћирка (ОФК Вршац),
Куртиши, Јањуш, Адамек (Бечеј 1918)
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић
(од 57. Вранић), Бељин, Бабић, Сарајлин (од
46. Илић), Видаков, Спасић (од 64. Миошко),
В. Благојевић , М. Ћирка , Станков, Лазевски.
БЕЧЕЈ 1918: Војводић, Миленковић,
Илић, Дабижијевић (од 46. Б. Јелић), Зличић
(од 59. Јовић), Куртиши (од 71. М. Јелић),
Јањуш, Адамек, Савин, Ћулум, Ердељан.

На челу листе стрелаца Српске
лиге Војводина: Милан Видаков

Б.Ј.

ОФК ВРШАЦ ОСТВАРИО НАЈБОЉИ ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ ОТКАКО СЕ ТАКМИЧИ У СРПСКОЈ ЛИГИ

ТАЛЕНТИ СТАСАВАЈУ ПОД БРЕГОМ

Фудбалери ОФК Вршца остварили су против Бечеја шесту
првенствену победу и остварили најбољи старт откако се такмиче
у Српској лиги. По три тријумфа су изабраници тренера Ненада
Мијаиловића остварили на Градском стадиону и на теренима
ривала што јасно указује да Вршчани форсирају нападачки фудбал
и да немају комплекс гостујућег терена.
- Одиграли смо добар меч после тешке недеље и пораза у
Панчеву, који смо заборавили, али не и немиле догађаје за време и
после утакмице. Показали смо карактер и вратили се у врх табеле,
где и припадамо. Против Бечеја видели смо на делу још фудбалске
младости, поред Ћирке и Јанковића који су забележили солидну
минутажу у досадашњем току првенства, озбиљно се намећу
Вранић и Миошко. То су деца од шеснаест година, вредни су и још ће
напредовати. Наш пут је развој младих играча, јасан је Мијаиловић.
Прилику за сениорски тим добили судо сада јуниори: Јанковић,
Матеја Ћирка, Вранић, Миошко, Дестани, Андреја Ћирка, сви су
2002. и 2003. годиште.
- Веома сам срећан што добијам шансу у првом тиму поред
утакмица у Кадетској лиги Србије где играм стандардно. Учим од
старијих и слушам савете тренера, верујем да ћу добрим тренингом
и играма наставити да напредујем као и наш клуб, рекао је млади
Миошко.
ОФК Вршац се организационо уздиже и приметан је све већу број
гледалаца на трибинама. Све су гласније приче о новим улагањима у
инфраструктуру и пристизања спонзора за омладинску школу.
- Радимо на томе, али сачекајмо да се заврше такмичења па ће
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ПФЛ ПАНЧЕВО 10. КОЛО

Афирмација на стадиону под Кулом: Никола Вранић (ОФК Вршац)
бити много више речи на ту тему, остао је загонетан директор клуба
и први тренер Ненад Мијаиловић.

Б.Ј.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ВЛАЈКОВЧАНИ РУШЕ РЕДОМ
ЈЕДИНСТВО (В) – РАДНИЧКИ (К) 1:0 (0:0)

Влајковац, стадион Јединства, гледалаца 150, судија: Игор Јајић
(Панчево) 7, Богдановић у 49. минуту, жути картони: Попов, Моторов
(Јединство), Рађеновић (Раднички)
ЈЕДИНСТВО: Илкић 7, Пауновић 7 (од 67. Бирђан 7), Ђуркин 8,
Москић 7,5, Живанов 7,5 (од 84. Ковачевић -), Балог 8, Ђурђевић 7,5,
Попов 7,5 (од 54. Калин 8), Богдановић 8,5, Моторов 8, Симић 8.
РАДНИЧКИ: Аврамовић 7,5, Митковић 6,5, Рађеновић 6,5,
Стаменковић 6, Миленковић 6(од 65. Чеха -), Раденковић 6, Симић 6,5,
Петрић 7, Вулићевић 7, Рајић 6,5(од 80. Гавриловић -), Делиблаћанин
6,5 (од 46. Секулић 6,5).
Влајковчани су у дербију јесени, после праве ратничке утакмице,
заслужено славили тријумф и потврдили лидерску позицију. Јунак
меча био је Марко Богдановић који је евроголом волеј ударцем,
после филигрански прецизне асистенције Симића, украсио
изванредну фудбалску представу. Ковинци су се представили у
одличном издању, али њихов најбољи појединац био је голман
Аврамовић.

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

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ-БЕЛА ЦРКВА 5. КОЛО
Омладинац - Победа
Банат - Вршац		
Виторул - Хајдук		

4:0
1:4
2:0

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

4
3
3
2
1
0
0

5
4
4
4
5
4
4
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1
0
0
1
1
0
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3
3
4
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1
0

Добар рад, одлична форма, лидерска позиција: Јединство (Влајковац)

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

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

1.Јединство (В) 10
2.Стрела
10
3.Раднички (К)
10
4.Потпорањ
10
5.Долина
10
6.Слога (БНС)
10
7.БАК 		
10
8.Спартак 1911 10
9.Полет (Ид)
10
10.Партизан (У) 10
11.Југославија
10
12.Партизан (Г) 10
13.Црвена звезда 10
14.Раднички (Б) (-1) 10
15.Будућност (А) 10
16.Хајдучица
10
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ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 9. КОЛО
Банат (И) - Борац (ВС)		
Караш (Ј) - Дунав 			
Ратар - Шевац			
Банат (Д) - Војводина (ЦЦ)		
Борац (ВГ) - Партизан (К)		
Вултурул - Полет			

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

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

0
1
1
2
2
2
4
4
3
6
5
7
8

8
8
8
9
8
8
9
8
8
9
8
8
9

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

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

22
21
19
17
14
14
11
10
9
7
5
3
1
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