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

У три часа у јутро,  4. новембра 
1942. године, село Павлиш, на домак 
Вршца, опколило је, у три обруча, 
700 војника, злогласне нацистичке  
дивизије Принц Еуген и стотинак 
припадника специјалне полиције, 
под командом Јураја Шпилера. 

Наредба је гласила: По сваку цену 
ухватити живог “Црвеног генерала” 
Жарка Зрењанина. 

Њих осам стотина против Жарка, 
који то јутро треба да крене на Прво 
заседање АВНОЈ а у Бихаћу. Позив 
је стигао строгим конспиративним 
путем од команданта партизанских 
јединица, Јосипа Броза Тита. На 
заседању ће  се расправљати о 
будућем, народном устројству 
државе Југославије. Жарково 
присуство је веома важно. Он је 
секретар КПЈ за Војводину. Залаже 
се да Војводина остане у саставу 
Србије и Југославије, онако како је 
о томе одлучила велика Народна 
скупштина у Новом Саду 1918. 
године.

Обавештен  о месту у коме 
се налази, од окупације Баната 
непрекидно прогоњени Уча, генерал 
Франц Рајт, командант окупационих 
снага Трећег рајха за Банат, са 
седиштем у Петровграду, лично 
командује ноћном  операцијом. 
испланираној до у детаљ.

Епски окрашај, неизрециво 
неравнопавна борба : осамсто на 

једнога. Намера непријатеља, да 
га ухвате живог није остварена. 
Рањени херој, чува последњи метак 
за себе. Са њим до краја, у смртном 
часу борбе ,остаје и Страхиња 
Стефановић, 

Свечаност сећања и чувања 
успомене, пред кућом херојског 
страдања, пренео  је Драгољуб 
Ђорђевић, председник вршачког 
СУБНОР,, нагласивши да ми имамо 
право да учимо нашу децу да воле и 
чувају своју отаџбину.

Са пуном пажњом  под благом 
кишом, у достојанственој тишини, 
истину о херојима антифашизма, 
слушало је две стотине ђака основне 
школе Ђура Јакшић из Павлиша, 
професори школе,мештани села 
и грађани, чланови градског већа 

Вршца, и мноштво чланова СУБНОР.
Пригодном беседом обратио се 

професор Вељко Стојановић, члан 
градског већа задужен за просвету, 
који је  својну беседу започео речима 
“ драга децо” и који је говорио зашто 
је важно да се сећамо и чувамо 
успомену на оне који су се борили 
за нашу слободу, јер ћемо тако боље 
разумети зашто је слобода важна и 
зашто за њу треба да се боримо, зато 
што нам омогућава да сви заједно 
имамо будућност..

Лаура Мику, ученица седмог 
разреда и Бојан Ћеримовић, 
ученик осмог разреда, говорили су 
родољубиву поезију, поздрављени 
громким аплаузом својих школских 
другова.

Венце на кућу страдања 
хероја, положили  су Вељко 
Стојановић, Милош Васић и Бобан 
Богосављевић, чланови градског 
већа, у име града Вршца, а професор 
Ћурчић Чедомир, Борика Лазаревић 
и Зоран Милутиновић у име СУБНОР 
Вршца.

Након свечаности, ђаци и 
професори су пред својом школом 
засадили две древне јабуке, кожаре, 
све у оквиру сталне акције СУБНОР 
у Вршцу, под називом  “ Подизање 
паркова мира и слободе “

У ПАВЛИШУ ОДРЖАН МАЛИ ЧАС ИСТОРИЈЕ

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 
И СТРАХИЊУ СТЕФАНОВИЋА

АКЦИЈА СУБНОР-А  ВРШАЦ

ПРЕВЕНТИВОМ ДО ЗДРАВЉА
Уз редовне програмске активности и широки спектар деловања, СУБНОР у 

Вршцу, реализује акцију под називом „Превентивом до здравља“ која се, већ дужи 
временски период, организује у Сали хероја. Реч је о редовним превентивним 
лекарским прегледима за своје чланове, које обавља медицински тим СУБНОР 
Вршац.

У тиму су др Весна Стојановић, Славица Пупавац, виши медицински техничар, 
кардио техничар Сања Каракаш и администратор Борика Лазаревић. У последњој 
акцији, одржаној прошле седмице у СУБНОР Вршац, медицински тим је прегледао 
47 чланова током три сата. Измерили су им крвни притисак, шећер у крви и рад 
срца путем ЕКГ уређаја.

Према речима Драгољуба Ђорђевића, председника СУБНОР Вршац, др 
Стојановић је припремила и поделила летке са упутствима за превенцију здравља 
у свакодневном животу, што је наишло на велику пажњу.  У пријатној атмосфери 
неосетно је прошло три часа. 

- У оквиру истог програма, организован је и одлазак чланова вршачког 
СУБНОР-а у специјалну болницу Бањица у Сокобањи, истиче Ђорђевић. – Тамо 
ће, у периоду од 30. октобра , па закључно до 17. новембра,  боравити на бањском 
опоравку 73  члана, од којих је за  17 чланова, новчана средства обезбедио СУБНОР 
Вршац, уз буџетску подршку Града Вршца, по основу средстава остварених на 
конкурсу, за програм“ Превентивом до здравља“.  Тако ће укупан број чланова 
СУБНОР у Вршцу, који током ове, 2019. године бораве у Сокобањи, бити заокружен 
бројем 108.

Ј.Е.

Поводом оптужби на њен рачун, 
изречених од стране одборница опозиције 
у градском парламенту, Градоначелница 
Вршца Драгана Митровић дала је 
саопштење које преносимо у целости:

“Вршачка опозиција је својим 
неистинитим оптужбама на рачун Градске 
власти још једном показала да не поседује 
елементарно знање о законима и праву 
што је редовно био случај и док су се 
налазили на власти. Наиме, након што 
је Уставни суд Републике Србије донео 
одлуку, по којој је утврђено да је Граду 
Вршцу ускраћено право на правично 
суђење у процесу за неправилно 
наплаћен самодопринос за канализацију 
вршачким пензионерима, уследило је 
доношење великог броја преиначујућих 
пресуда од стране Вишег суда у Панчеву 
које су се у веома кратком року слиле 
у Градско правобранилаштво. Рокови 
за противизвршење, које је Град Вршац 
дужан да спроведе, су веома кратки, где је 
за свега 30 дана било неопходно спровести 
комплетан поступак за готово четири 
хиљаде предмета. Како би се заштитио 
општи јавни интерес свих грађана 
Вршца, а буџет Града од материјалног 
губитка услед неправовремених захтева 
за противизвршење, Град Вршац је 

био принуђен да ангажује адвокатску 
канцеларију која заједно са Градским 
правобранилаштвом ради на припреми 
предмета како би се испоштовали 
законски рокови. Адвокатска канцеларија 

ангажована је у складу са чланом 7. 
ставом 1. тачком 14. и подтачком 1. Закона 
о јавним набавкама где се између осталог 
наводи да се одредбе овог закона не 
примењују на правне услуге заступања 

од стране адвоката у поступцима пред 
судовима или другим органима јавне 
власти, а што је исказано и у плану јавних 
набавки Града Вршца за 2019. годину. 
Закључак је на крају да је Град Вршац 
поштујући интересе својих грађана 
поступио у складу са законом и омогућио 
да се сви поступци спроведу правоврмено 
као би се избегле било какве последице 
по буџет Града. Представници опозиције 
јавно су пред грађанима Вршца признали 
да стоје иза организације процеса у којем 
су уз помоћ појединих адвоката извршили 
бесомучну пљачку и омогућили енормно 
богаћење на рачун вршачких пензионера 
који сада тај исти новац морају да врате. 
Опозиција је требало да постави питање 
да ли су ти адвокати који су заступали 
пензионере упознали своје клијенте са 
могућим последицама процеса који воде 
против свог града или то пензионери тек 
сазнају када им са рачуна буде скинут 
новац за противизвршење. Ово је такође и 
питање за Адвокатску комору. Ми то врло 
добро знамо јер ја свакодневно примам 
пензионере и разговарам са њима јер 
нама је стало до њих и свакодневно 
радимо на унапређењу квалитета живота 
сваког вршачког пензионера.”

САОПШТЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ ВРШЦА ДРАГАНЕ МИТРОВИЋ:

“ОПОЗИЦИЈА ЈАВНО ПРИЗНАЛА ДА СТОЈИ 
ИЗА ПЉАЧКЕ ВРШАЧКИХ ПЕНЗИОНЕРА”

ОДБОРНИЦЕ ГРАДСКОГ ПАРЛАМЕНТА ПОДНЕЛЕ КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ПРОТИВ ДРАГАНЕ 
МИТРОВИЋ

ОДБОРНИЦЕ ОПОЗИЦИЈЕ ЗАКЉУЧИЛЕ 
ДА ГРАДОНАЧЕЛНИЦА КРШИ ЗАКОН
Одборнице градског парламента, Драгана Ракић, Татјана Вешовић, Драгица 

Станојловић и Биљана Јеличић, обратиле су се јавности на конференцији за медије 
одржаној у холу Градске куће поводом подношења кривичне пријаве против 
Драгане Митровић.

- Ми одборнице смо закључиле да је градоначелница Вршца Драгана Митровић 
прекршила закон у смислу да је злоупотребила свој службени положај из члана 
359. Кривичног законика Републике Србије јер је донела одлуку да ангажује 
петорицу адвоката из Панчева који заступају град у судским споровима против 
Вршачких пензионера, што је супротно Закону о правобранилаштву и Одлуци 
Скупштине Града Вршца о образовању градског правобранилаштва града Вршца. 
Иако је градски правобранилштво надлежно да законски заступа Град Вршац и није 
потребно ангажовати некакве додатне адвокате да раде тај посао, градоначелница 
је прекршила управо тај закон и ангажовала петорицу адвоката из Панчева. У том 
смислу она је злоупотребила свој положај тако што је оштетила буџет Града Вршца 
јер приходи које оствари Градско правобранилаштво иду у буџет града а приходи 
које остварују адвокати из Панчева иду у њихове личне џепове, рекла је Драгана 
Ракић.
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Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић свечано је предала на коришћење 
нови спортски терен мештанима Ритишева. 
Лепо уређеном игралишту највише су се 
обрадовали ритишевски малишани који 
нису престајали да јуре за лоптом пошто 
су своју радост  исказали у разговору са 
градоначелницом.

- Спортски терени граде се и по селима, 
јер нам је веома важно да људи на селу 
имају исте могућности као у граду, пре 
свега када је спорт у питању, нагласила 
је градоначелница и додала да је сличан 
спортски терен направљен и у Потпорњу. 
– Вредност иинвестиције је 2,5 милиона 
динара, а средства су обезбеђена из буџета 
Града Вршца. Овај терен могу да користе и 
ђаци школа из околних села и надам се да ће 
се користити и за међушколска такмичења, 
јер наш циљ је да људи који овде живе не 
морају сваког дана да одвозе децу до неког 
терена у граду. Задовољна сам јер смо успели 

не само да пронађемо адекватно место и 
решимо имовинско- правне односе, већ и 
да изградимо спортски терен. Села су нам, 
свакако, приоритет, не само игралишта, него и 
комунална инфраструктура, а планирамо и да 
пројектујемо нову школу у Влајковцу. Мислим 
да је ова власт показала да једнако придаје 
пажњу селима као и граду. На тај начин ћемо 
успети да грађанима у насељеним местима 
пружимо једнаке услове и за бављење 
спортом и услове живота када су у питању 
комунална и путна инфраструктура, школе и 
установе културе.

Градоначелница је подсетила да су 
мештани Ритишева дуго чекали овакав 
спортски терен што су они и потврдили.

Дејан Панић, директор ОШ „Бранко 
Радичевић“ издвојеног одељења Ритишево, 
захвалио се градским властима на разумевању 
да деци омогуће квалитетан терен у близини 
школе где ће оћи да раде физичко. Он је 
нагласио да деци ново игралиште много 

значи, јер су се до сада играли на травнатом 
терену.

- Деца су се раније играла на оближњој 
ливади, а сада имају услове који приличе 
данашњици, савремене услове да се баве 
спортом, нагласио је Славише Максимовић, 
члан Градског већа задужен за рурални 
развојо захваливши се мештанима Ритишева 
на стрпљењу да се ово игралиште изгради. 
– Улагање у младе и њихову будућност један 
је од приоритета ове власти. Изградња 
оваквих терена и све остале инвестиције 

потврђују наш циљ да услове живота у селима 
изједначимо са условима у граду. 

Максимовић је истакао да је у сличан 
терен у Потпорњу уложено 2,5 милиона 
динара, а исто ће добити, у наредној години, 
и Парта чији мештани, такође, чекају више од 
2 деценије да добију уређен спортски терен. 
У припреми је документација за балон салу 
у Гудурици где се планира изградња новог 
спортског терена. 

Ј.Е.

РИТИШЕВО ДОБИЛО УРЕЂЕН СПОРТСКИ ТЕРЕН

НАЈВИШЕ СЕ ОБРАДОВАЛИ РИТИШЕВСКИ МАЛИШАНИ

Након поплаве, која је задесила Уљму пре 
две године наневши штете мештанима, градска 
власт је одлучила да делује превентивно - да 
се изгради ретензија на ободу села која би 
задржавала вишак воде у случају обилних 
падавина. Радови су кренули почетком октобра, 
а градоначелница Драгана Митровић обишла је 
градилиште, са сарадницима, 5. новембра.

- Ово је веома важан пројекат за безбедност 
житеља Уљме, каже градоначелница. – Одмах 
након поплава 2017. разговарало се и са 
Републиком и са Покрајином да се делује 
превентивно када је у питању заштита од 
поплава. „Воде Војводине“ су израдиле пројекат, 
конкурисали смо, и Канцеларија за управљање 
јавним улагањима Владе Републике Србије 
издвојила је 29 милиона динара за изградњу ове 
ретензије. Она ће се састојати из две ретензије, 
једна ће примати први прилив воде и одливним 
каналом биће спојена са другом ретензијом за 
случај да се прва препуни. Тако ће вода на сваки 

начин бити онемогућена да дође до села.
Градоначелница је нагласила да су 

благовремено саниране све последице поплава 
2017, а житељи Уљме остварили су своја права 
на накнаду због нанете штете и додала:

- Што се Града Вршца тиче, ми смо, у сарадњи 
са Покрајином и Републиком, успели да 
обновимо предшколску установу, фискултурну 
салу, Дом здравља, амбуланту, а ова изградња 
ретензије је превенција да до тако нечег 
никад више не дође. Мислим да на овај начин 
решавамо веома важно питање за све грађане 
Уљме.

Милош Салапура, начелник Одељења за 
инвестиције и капитална улагања, указао је 
на значај ретензије подсетивши да су Уљмани 
имали проблем са поплавом и 2014. године.

- Ретензија 1 и 2 служи да прихвати воду 
са уљманских винограда код обилних киша, 
објашњава Салапура. – Воду каналишу ове две 
ретензије, са малом браном која не дозвољава да 

вода прође у насељено место већ се каналише 
преливним каналом и одводним каналом К 10.

Радови се изводе већ двадесетак дана, а 
за пројекат је планирано 120 радних дана. 

Извођачи радова најављују да ће све бити 
завршено у договореном року. 

Ј.Е.

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА РЕТЕНЗИЈЕ КОД УЉМЕ

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

Приводи се крају комплетна реконструкција 
позоришне дворане Народног позоришта 
„Стерија“, која је почела пре око два месеца. 
Градоначелница Драгана Митровић обишла 
је радове који треба да се заврше до почетка 
Фестивала класике „Вршачка позоришна јесен“, 
15. новембра.

- Извођачи радова сусрели су се са 
различитим изазовима када је у питању 
реконструкција једног оваквог објекта културе, 
успели су да се прилагоде захтевима Завода 
за заштиту споменика културе, јер требало 
је задржати аутентично, а да сала добије 
модернији изглед и пријатан амбијент, нагласила 
је градоначелица Митровић и додала да је 
задовољна како се одвијају радови. – За Град 
Вршац је важно улагање у објекте културе, нама 
је Позориште „Стерија“ свакако било приоритет, 
јер овде није никакав значајнији новац уложен у 
реонструкцију у последњих 20 година. Они који 
су се хвалили да живе и раде у Стеријином граду, 

оставили су нам овакве, запуштене, девастиране 
објекте у којима се доводи у питање одвијање 
било каквог садржаја. Тако да ће наша будућа 
активност бити улагање у објекте културе, не 
само у вршачко позориште, већ и у остале 
установе - све оно чиме Вршац може да се 
поноси.

Према речима градоначелнице, средства за 
реконструкцију обезбеђена су из буџета Града и 
од Министарства културе Републике Србије.

- Ово је велика подршка Граду Вршцу од 
Владе Републике Србије, Министарство културе 
је издвојило 9,5 милиона динара, а остатак 
до 11,2 милиона обезбеђено је из буџета 
града, истакла је градоначелница. – Новац је 
искоришћен за замену седишта, подова, зидова, 
плафона и свега осталог што овај амбијент чини 
лепим и атрактивним. 

Ивана Ранимиров, вд директора НП „Стерија“, 
нагласила је да ће, уз комплетну реконструкцију 
позоришне дворане, бити замењена завеса на 

великој сцени која ће, за разлику од досадашње, 
бити противпожарна. 

- Радови би требаало да буду завршени ових 
дана како би глумци могли да наставе са пробама 
премијере нашег позоришта, у оквиру „Вршачке 
позоришне јесени“, рекла је Ранимирова.

Овогодишњи, 27. по реду Међународни 

фестивал класике „Вршачка позоришна јесен“ 
одржаће се од 15. до 23. новембра. Време 
одржавања Фестивала померено је управо због 
реконструкције позоришне дворане. Тако да ће 
Вршчани уживати у новој дворани у најбољим 
остварењима „на даскама које живот значе“.

Ј.Е.

ПРИ КРАЈУ РЕКОНСТРУКЦИЈА У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“

НОВО РУХО ПОЗОРИШНЕ ДВОРАНЕ

Ф
ото: А. Путник

Ф
ото: А. Путник

Ф
ото: А. Путник
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“Вршчани имају ту срећу да живе баш 
на овој локацији зато што је по неким 
истраживањима ваздух на Вршачком 
планинама и уопште у околини Вршца 
један од најквалитетнијих ваздуха у 
Европи, каже Миливој Вучановић, чувар 
природе, запослен у ЈКП “2. октобар”.

Вучановић истиче да није случајно 
што се на Вршачким планинама налазе 
бројни објекти који указују на то.

“Један од актуелних је Црвени крст, 
дечје одмаралиште направљено баш из 
разлога што што је ружа ветрова на тој 
локацији изузетно здрава и квалитетна. 
Тај објекат је намењен пре свега лечењу 
плућних болести код деце.”

Ветрови на Вршачке планине долазе 
са различитих праваца, каже Вучановић 

и наставља: “Најпознатија је Кошава 
која долази са југо-истока а наравно 
ту је присутан северни и источни 
ветар. На тај начин ствара се ваздушни 
ковитлац који доноси квалитетан 
ваздух са различитих страна, пре свега 
са Карпата, тако да се на овом месту 
ти ветрови сударају и доносе квалитет 
ваздуха. Ружа ветрова која се овде 
сусреће практично је донела и много 
биљних врста које се могу наћи на 
Вршачким планинама између осталог 
две биљне врсте које расту овде и нигде 
више у Србији. То су карпатски дичак и 
карпатска мишњакиња. Претпоставка 
је да је управо ветар донео семе тих 
биљака које је се успешно примило и  
никло тако да је ово практично једина 

позиција у Србији где можемо наћи ове 
биљне врсте.”

Вучановић каже да и лекари 
често препоручују дужи боравак на 
Вршачким планинама ради лечења 
плућних болести, као и да су ветрови 
повољни за развој спорта.

“Ветрови који овде дувају 
интресантни су за развој параглајдинга 
и није ни чудо што је ово једно од 
најатрактивнијих места у Србији када 
је тај спорт у питању. Недавно одржано 
Светско првенство у параглајдингу 
то потврђује. Вршачке планине су 
наше благо које сви заједно морамо 
да чувамо и негујемо, закључио је 
Вучановић.

ШИРОМ СВЕТА ОБЕЛЕЖЕН 3. НОВЕМБАР, СВЕТСКИ ДАН ЧИСТОГ ВАЗДУХА

ВРШЧАНИ УДИШУ ЈЕДАН 
ОД НАЈКВАЛИТЕТНИЈИХ 

ВАЗДУХА У ЕВРОПИ
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Гимназија „Борислав Петров Браца“ 
главни је партнер ИПА пројекта 
прекограничне сарадње Србија - Румунија 
под називом „Банатска школа језика“. 
Пројекат је представљен на конференцији 
одржаној у Гимназији, прошлог петка, којој 
су присуствовали представници партнера 
у пројекту - Српске теоретске гимназије 
„Доситеј Обрадовић“ из Темишвара.

-Пројекат се финансира из средстава 
Европске уније, укупна вредност је 220.000 
евра, а са српске стране је 110.500 евра, 
нагласила је Марина Путник, начелница 
Одељења за привреду, пољопривреду и ЛЕР 
Града Вршца. – Циљ пројекта је побољшање 
образовања у овој школи. Набавићемо 
комплетну ИТ опрему за фонетски кабинет 
у Гимназији, а организоваћемо и бројне 
радионице и едукације које су намењене 
како ђацима, тако и професорима. Желим 
да напоменем да су у питању бесповратна 
средства које Европа даје у висини од 85 
одсто, а остатак ће бити финансиран из 
буџета Града Вршца.

Тамара Пешић, директорка Гимназије 
„Борислав Петров Браца“, захвалила се ИПА 
програму прекограничне сарадње Србија - 
Румунија и Граду Вршцу на финансијској и 
логистичкој подршци.

-Циљ пројекта је стицање основног 
знања из матерњег језика као квалитетна 
припрема за студије, али и помоћ осетљивим 
групама у областима психологије, 
социологије, комуникације, каже Пешићева. 

– Акценат је на промовисању толеранције, 
разумевања, уважавања културних разлика 
и имплементацији квалитетног начина 
живота младих у пограничном подручју. 
Гимназији ће пројектом остати фоно 
кабинет са комплетном ИТ опремом и 
наставним садржајем који ће допринети 
да наши ђаци стекну знање из матерњег и 
страних језика, као припрему за студирање, 
али и за све изазове који их очекују на 
тржиштима рада.

Реализација пројекта „Банатска школа 
језика“ почела је 27. августа и трајаће 
годину дана.

-Кроз пројекат ће се промовисати 
међусобно разумевање, толеранција и 
поштовање културне разноликости и 
иновативна решења за социјалне проблеме 
рањивих група и ми смо уверени да ће 
ово ново искуство допринети развоју 
конкретних способности младих, сматра 
Вера Жупунски, асистент менаџера 
партнера у пројекту са румунске стране. – 
Мултифункционалне учионице за језике у 
школама у Вршцу и Темишвару користиће 
генерације ђака да савладају што више 
знања о матерњем језику, како би успешно 
уписали жељене факултете.

У темишварској Гимназији настава 
се одвија на српском језику, а ђаци уче 
енглески, француски и руски језик, док је 
настава у Гимназији у Вршцу  двојезична. 

Ј.Е.

Вршчани су недавно у Дому војске имали 
прилику да посете изложбу слика вршачке 
уметнице Јелене Враговић. Изложба је била 
посвећена мушком акту и заинтригирала је 
љубитеље уметности, јер иако вечита тема, 
акт није често заступљен у опусима наших 
уметника.

- Изложба „Ерос егзистенције“ Јелене 
Враговић била је прилика за праву визуелну 
гозбу јер нас подсећа шта је то стварни 
ликовни доживљај, а уједно, посматрајући 
њена платна могли смо да проверимо 
колико је духовности остало у нама, рекао 

је истакнути вршачки уметник Томислав 
Сухецки и додао:

- Ако се питамо чему сликарство данас, 
радови Јелене Враговић нам нуде одговор: 
слика има смисао, јер је ово лек и подстицај 
изласку из хибернације и беспомоћности. 
Изложба је значајна у том контексту, јер 
не идемо у галерију као доколичари који 
се информишу о новотаријама уметника, 
већ да утолимо жеђ за правим ликовним 
искуством, перципирајући слику и као 
призор, али и тајни уметнички код, нагласио 
је Сухецки.

А како су Вршчани реаговали на изложбу 
и какви су коментари обичних конзумената 
културних догађаја, упитали смо саму 
уметницу.

- Уметност треба да буде отворена према 
свима, те ми је због тога важно мишљење 
свих посетилаца. За Вршчане је ова изложба 
била велико изненађење због тога што 
је тема неуобичајена и неочекивана. 
За мене је то био велики изазов и плод 
вешемесечног истраживања, припреме, 
цртања и сликања.  Оно што мене занима у 

фигуративном сликарству је покрет и 
лични естетски доживљај приказане мушке 
фигуре. То нису само пука мушка тела у 
покрету већ је свака слика једна прича 
која није до краја испричана већ пружа 
могућност сваком гледаоцу да је заврши 
према сопственом осећају.  Мислим да су 
посетиоци изложбе препознали управо 
оно што сам својим сликарством желела 
да кажем, па сам наишла на позитивне 
реакције, рекла је Јелена Враговић.

Б.Ј.

ОДЈЕЦИ ИЗЛОЖБЕ ВРШАЧКЕ УМЕТНИЦЕ ЈЕЛЕНЕ ВРАГОВИЋ

“ЕРОС ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ” 
ОСВЕЖЕЊЕ НА ДОМАЋОЈ 

ЛИКОВНОЈ СЦЕНИ

У ГИМНАЗИЈИ ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОЈЕКТА СРБИЈА - РУМУНИЈА

„БАНАТСКА ШКОЛА ЈЕЗИКА“

Промоција толеранције и културних разлика: Марина Путник и директорка 
Гимназије Тамара Пешић

Позитивне реакције Вршчана: Јелена Враговић

Ерос егзистенције
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Када почиње Ваше 
интересовање за фотографију?

- Оно што прво памтим је да ме 
је мој отац Ремус, још док сам био 
мали, често водио у Фото кино 
клуб „Вршац“, који је био у Дому 
омладине. Био сам тамо најмлађи, 
практично као маскота. Имао сам 
6-7 година, можда чак и мање, не 
сећам се, али добро памтим како 
сам био потпуно одушевљен када 
уђемо у фото лабораторију и  када 
настаје слика у развијачу. За мене 
је то било фасцинантно! Пуштали 
су ме да својим прстићима вадим 
слику из развијача и пребацујем 
је у фиксир. Сећам се још и да сам 
тамо научио како се ређају фигуре 
за шах. Сећам се и многих људи од 
којих доста њих није више са нама.

- Касније сам, негде у основној 
школи, дошао до првог „Зенита“. 
Био сам одушевљен! Кад сам био 
7. и 8. разред основне школе, била 
су такмичења Народне технике 
из разних техничких области, а 
ја сам редовно учествовао на 
такмичењима из фотографије. На 
тим општинским такмичењима сам 
увек пролазио као први и одлазио 
даље на републичка. Сећам се 
покојног Гагија Добросављевића, 
чувеног вршачког фотографа, који 
ми је, једне године, помогао и 
дао своју „Практику“, што је мени 
било одушевљење. Сликали смо 
за изложбу Титову штафету која је 
тада преноћила у хали Хемијске 
школе. Направио сам серију 
фотографија. Радио сам портрете 

људи који су чували штафету, те 
1980. и неке године. 

Када је кренуло дружење са 
камером?

- Кренуло је паралелно, јер је 
Ремус радио на телевизији, имао 
је филмску камеру. Мој отац је био 
један од ретких људи који је, тих 
70-тих, 80-тих година, имао звање 
сниматељ - репортер. То значи да је 
Ремус радио сам са камером и био, 
практично, и сниматељ и новинар. 
Цео свој радни век провео је на 
РТС-у. 

Нисам се толико дружио са 
Ремусовом филмском камером, јер 
нисам смео да „испуцавам“ филм, 
али када су кренуле електронске 

камере, они велики, огромни Ју 
матици, онда сам могао, практично, 
да се играм. Радио сам неке видео 
спотове за другара који је имао свој 
бенд. Све је то, наравно, било под 
будним оком Ремуса. Давао ми је да 
радим са камером, јер, од четворо 
деце у нашој породици, једино сам 
ја био „запаљен“ за то што је мој 
отац радио. Само сам ја наследио 
његову љубав према фотографији, 
камери. Негде у средњој школи, 
дошао сам до видео камере, ВХС. 

Кад сте почели озбиљније да 
се бавите камером?

- Званично, моја сниматељска 
каријера почиње 1990. када сам 
примљен, као хонорарац, у ТВ 
Нови Сад, сада је то ТВ Војводина. 
Почео сам да радим као асистент 
камере. Не сећам се тачно када су 
ми први пут дали камеру у руке 
да снимам и када су почели да ме 
потписују као сниматеља, око 1994, 
1995. У то време радило се доста за 
румунску редакцију. Било је врло 
интересантних снимања, али и 

досадних, морам да признам. Прво 
неко званично снимање је било 
када сам, са сниматељем Дамиром 
Чубрилом и Ремусом, ишао у 
Загреб, са Зораном Модлијем, 
тада новинаром Радио Београда. 
Правио је заједничку емисију 
„Зелени мегахерц“, са Радио 
Загребом. Била је прослава стоте 
емисије, 1990. Ишли смо авионом 
из Вршца у Загреб. Ми смо снимали 
прилог о том догађају и било је 
директно радијско укључење из 
авиона. 

Онда је дошло време када је 
ТВ Нови Сад имала доста екипа 
на ратишту, па сам ја упао у једну 
екипу и провео скоро 2 године 
на тадашњим ратиштима на 
просторима бивше Југославије. 
Игром случаја, 1996, примљен сам 

у ТВ Београд, тада је већ био РТС, 
фузионисале су се ТВ Нови Сад и ТВ 
Београд. Од 2004. сам у продукцији 
РТС-а као сниматељ. Радио сам за 
информативни и документарни 
програм. Радио сам доста у 

дописништву РТС у Вршцу, али 
сам званично био у продукцији. И 
данас сам у РТС дописништву.

Сећате ли се неких лепих, 
неких тешких, опасних 
тренутака из Ваше професије?

- Било је свега, и једног и другог 
и трећег. Лепо је то што ми је камера 
омогућила да пропутујем добар 
део света и са мојим Ремусом, и 
са другим људима који се баве 
телевизијом. Био сам на свим 
континентима, осим Аустралије, 
негде и по неколико пута. Волим да 
путујем, тако да сам спојио посао и 
љубав према путовањима. Ништа 
од тога не би било да није камере.

На ратишту је било тренутака 
где ми је живот, буквално, био 
угрожен: пала ми је мина с друге 

стране улице, гелер је прошао  на 
20-так цм од мене, у Херцеговини 
смо били под снајперском ватром, 
возили смо ауто са пробушеном 
гумом пар км да бисмо побегли 
из опасне зоне... Али, кад имам 
камеру у руци, не постоји тај осећај 
страха зато што се концентришем 
на снимање. Ево, на пример, 
скоро сам био у Немачкој, снимао 
сам операцију кичме, био сам у 
сали, поред хирурга. Многи су 
ме питали да ли ми је било мука. 
Нисам апсолутно имао никакав 
осећај, јер сам био сконцентрисан 
на слику, на оно што радим. Да сам 
био без камере, вероватно бих пао 
у несвест!

Да ли сте добили нека 
признања за свој рад?

- Било их је, и за фотографију, 
и за телевизију. Радио сам и 
неколико десетина неких својих 
документарних филмова и прича 
где сам снимао, режирао и био 
аутор или коаутор. Једна од првих 
награда, које памтим, је из времена 
кад сам почињао, имао сам 18-19 
година. Музички спот, који сам 
радио, нашао се на Ју видео фесту, 
Фестивалу видео стваралаштва. 
Одржавао се у Вршцу, био је на 
југословенском нивоу. Добио сам 
награду за најбољу камеру. Сећам 
се, у жирију је био наш познати 
преводилац филмова. То ми је баш 
драга награда.

Са колегом смо радили филм 
о ускршњим обичајима код 
Румуна у Стражи. Ангажовали смо 
читаво село. ТВ Нови Сад је филм 
послала на Светски фестивал 
који је био у Кракову (Пољска). 
Ушли смо у званичну селекцију 
од 24 филма, изабраних од више 
од 180 приспелих. Тако да смо се 
такмичили са британским BBC, 
аустријским ORF,  немачким ZDF, 
неким кинеским телевизијама, 

АЛЕКСАНДАР САША АВРАМЕСКУ, СНИМАТЕЉ РТС ДОПИСНИШТВА У ВРШЦУ:

ПОГЛЕД КРОЗ КАМЕРУ ЈЕ 
ПОТПУНО ДРУГА ДИМЕНЗИЈА!

АЛЕКСАНДАР САША АВРАМЕСКУ једини је 
од четворо деце наследио љубав према 
фотографији и камери од оца Ремуса 
Аврамескуа, који је радни век провео у РТС-у, 
као новинар, а једно време и сниматељ - 
репортер, што је, у том тренутку, била 
реткост. Саша је кренуо очевим стопама. 
Ради као сниматељ у дописништву РТС у 
Вршцу. Као део продукције РТС-а, са камером 
у руци, обишао је све континенте, сем 
Аустралије, упознао је значајна светска 
имена, научнике, уметнике, председнике 
бројних земаља, посебно радећи са Миром 
Адања Полак са којом је снимио на десетине 
емисија. Задовољан је, каже, јер има срећну 
породицу, ради посао који воли. Од двојице 
синова, Пеђе и Виктора, један је пошао 
Сашиним путем. Виктор је уписао Академију 
уметности у Темишвару.
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америчком продукцијском кућом...  
Били смо близу, али, нажалост, 
нисмо освојили Гран при. Међутим, 
имали смо јако добре критике и од 
жирија и од публике. 

У чему је лепота Ваше 
професије?

- Сложио сам се са једним 
својим колегом који, такође, каже 
да ми живимо своја занимања и 
да смо 24 часа посвећени томе. 
Немају то сва занимања, само 
по нека. А, у свему томе, мени је 
најлепше то што је моје занимање 
врло креативно. Сам си господар 
своје камере, немаш ограничења. С 
друге стране, посао у телевизији је 
тимски рад. Трудимо се да свако од 
нас уради најбоље свој део посла. 
Кад гледам кроз камеру, осећам 
да сам у некој другој димензији. 
Не размишљам о окружењу, већ 
како да најбоље све то пренесем 
на екран, кроз своју призму. 
Вероватно ми се зато и дешава 
да када сам на неким опасним, 
тешким, одвратним местима у 
неким нормалним околностима, са 
камером не доживљавам то лично, 
као човек, већ све преживљавам 
кроз тај екран. То се дешавало на 
ратишту кад смо снимали неке јако 
тешке, опасне сцене. Међутим, кад 
смо у монтажи гледали те сцене, 
„смрзао“ сам се. Поглед кроз 
камеру је једна потпуно друга 
димензија! Немам осећај да сам ту, 
приоритет су ми кадар и све остало 
везано за мој посао.

Уз посао у РТС-у, већ скоро 
20 година имам своју приватну 
продукцију. Радио сам све, 
од директних ТВ преноса, до 
играних филмова, музичких 
спотова, реклама, корпоративних, 
документарних филмова... 

Радио сам у сарадњи са бројним 
агенцијама из Београда, 
Зрењанина, Панчева које су ме 
ангажовале. То ми је дало прилику 
да радим са познатим људима из 
света телевизије у нашој земљи, а 
и шире. 

Један од драгих пројеката ми 
је рад са Миром Адања Полак, 
светски признатом новинарком. 
Снимио сам десетине емисија са 

њом. Пре две недеље дошли смо из 
Москве, то  нам је било последње 
снимање. Били смо и у Грчкој, у 
Кореји... Радили смо интервју са 
председником Словеније Борутом 
Пахором, то је једна пријатна, 
интимнија варијанта него на 
конференцијама за новинаре. Уз 
Миру Адања Полак, упознао сам 
много људи који у свету нешто 
значе, једног значајног грчког 
кореографа, еминентног немачког 
спиналног хирурга... Упознамо се, 

на неки начин, јер док снимамо, 
заједно проведемо пар дана.

Како памтите детињство?
- Рођен сам у Вршцу, 14. јула 

1970. Овде сам завршио основну 
и средњу школу. Увек сам живео у 
Вршцу, само један период у Новом 
Саду. Мој отац је Ремус Аврамеску, 
а мајка Ирена Матановић 
Аврамеску. Мама је била магистар 
фармације, годинама је била шеф 
болничке апотеке. Нажалост, више 
није са нама. Отац је био познати 
новинар РТС-а, сада је у пензији. 
Имамо велику породицу, нас 
четворо деце: Данијел, Кристина, 
Габријела и ја. Најстарија Габријела 
је професор немачког језика, 
предаје у Хемијској школи. Данијел 
је машински инжењер, директор 
је одржавања у Хемофарму. 
Млађа сестра Кристина ради у 
Војвођанској банци. Сви живимо 
у Вршцу, имамо своје породице. 
Деда Ремус има шесторо унучади. 

Када сте основали своју 
породицу?

-Моја супруга Зорица (девојачко 
Вулетин) и ја венчали смо се 1997. 
Дуго смо се забављали. Зорица је 
дуго година радила у Свислајону 
као финансијски књиговођа, сада 

је у пензији. Имамо сјајан брак, 
уживамо. Сада смо доста времена 
сами, деца су на студијама. Зорица 
и ја имамо двојицу синова: Пеђу 
и Виктора. Пеђа је на 4. години 
политичких наука, журналистика 
и комуникологија, у Београду. 
Виктор је кренуо мојим стопама, 
уписао је Академију уметности, 
фотографију, у Темишвару. 

Зорица сада има више 
времена тако да ме често прати 
на мојим „тезгама“ и у земљи, 
и у иностранству. Лепо нам је, 
недавно смо били у Врњачкој 
Бањи, пре тога на Тари... Иначе, 
већ 10 година уназад, ми летујемо 
у Столиву, у Боки Которској. Имамо 
тамо једну своју малу комуну 
људи који редовно долазе. Купили 
смо камп приколицу и тамо лети 
проведемо од 20 до 30 дана. 
Имамо и један чамац, уживамо. 
Наравно, сву опрему и технику, 
коју имам, редовно носим са собом 
на летовање и куд год да кренем. 
Волим да фотографишем. 

И даље се активно бавите 
фотографијом? Да ли сте 
излагали негде?

- Да, да. Један сам од оснивача 
и председник Фото клуба Вршац, 
који постоји 7 година. Имали 
смо на десетине врло успешних 
изложби фотографија, учествовао 
сам у организацији самосталних 

изложби наших чланова. И сам 
сам имао неколико самосталних 
изложби. Једна од мени најдражих, 
можда и најквалитетнијих, је 
изложба фотографија која се звала 
„Бока“, тема је био Бококоторски 
залив. Имао сам одличне критике, 
али да не причам ја о томе. 

Имате ли још неки хоби?
- Мотоцикли! Мада сад немам 

баш много „времена“, имам двојицу 
студената, а овај хоби тражи и мало 
пара. Имам два мотора. Психо 
- терапија ми је одувек била да 
седнем на мотор. Сами. Мотор, пут 
и ја! Мотором сам прошао целу 
Србију, Румунију, Македонију... 
Боривоје Влаисављевић и ја смо, 
пре 7-8 година, били у Јужној 
Америци. Моторима смо обишли 
Перу, Боливију и Чиле, прешли 
смо 6.500 км мотором. Видели смо 
предивне пределе, упознали дивне 

људе... Било је то путовање које 
се, како волим да кажем, дешава 
једном у десет живота. Наравно, 
и ту сам носио своју опрему. 
Направили смо, по повратку, 
кратак документарни филм, а наш 
Вршчанин Ђура Мрђа, редитељ, 
направио је документарни филм 
о нама. Звао се „Пут у Кочабамбу“. 
То је град у Боливији, био нам је 
крајња дестинација. Боривоје 

је написао књигу о овој нашој 
авантури. 

Моја велика љубав је и музика. 
Са својим другарима, један сам 
од организатора Џезтроник 
фестивала, који се већ 15 година 
одржава у Вршцу.

Да ли сте задовољни својим 
животом?

- Јесам. Бавим се најлепшим 
послом на свету. Кад бих се још 
три пута родио, сваки пут бих 
исто изабрао. Имам лепу, срећну 
породицу, моју Зорицу и наше 
синове. Имам и велику породицу, 
отац, моје сестре и брат и њихове 
фамилије. Окружен сам и са пуно 
добрих пријатеља. Зар то све није 
довољно?!

У животу је најважније да 
имаш свој мир, а он условљава 
здравље. Трудим се да живим 
садашњи тренутак. Дејвид Боуви 

је рекао: „Ја не живим у прошлости, 
ни у будућности, ја живим у 
садашњости!“. То сам прочитао 
пре 20 година, али остало ми је 
у сећању, допало ми се. Трудим 
се да тако живим. То не значи да 
не мислим на будућност  и да не 
правим неке планове, али тренутак 
у коме смо сада је најважнији!

Јованка Ерски
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У подземним просторијама бившег бункера немачке 
војске Бундесвера полиција пронашла око 2.000 повезаних 
рачунара преко којих су криминалци продавали дрогу, оружје, 
порнографију

Када су припадници немачке специјалне полиције ГСГ 9 
успели да пробију електронске безбедносне системе и отворе 
блиндирана метална врата бункера на брду изнад града Трабан 
-Трабаха на западу Немачке, у приземљу и четири подземна 
спрата бившег бункера немачке војске Бундесвера открили су 
око 2.000 међусобно повезаних рачунара.

Ово је највеће седиште сервера „Даркнета” откривено у 
Немачкој. Преко ових сервера криминалци из целог света 
продају све што је забрањено на скривеним веб локацијама: 
дрогу, оружје, фалсификовани новац или дечију порнографију, 
пише „Дојче веле”.

У немачкој полицијској акцији ухапшено је око 650 особа, а 
претреси станова вршени су и у околним земљама Луксембург, 
Холандији и Пољској. Истрага, која је сада успешно окончана, 
започела је пре пет година, а како тврди полиција, велики је 
изазов био улазак у бункер, који је „обезбеђен по највишим 
војним стандардима“.

То је терен од 13.000 квадратних метара који је био затворен 
жицама и земаљским насипима, осигуран видео камерама, а 
унутар жице су били пси чувари. Поред тога, врата резервоара 

била су осигурана дигиталном бравом.
Преко сервера у „Цибербункеру”, немачка полиција је 

почетком маја привела и блокирала другу највећу платформу за 
трговање дрогом, „Валнет Маркет”, „Вол Стрит Маркет”. Више од 
250 000 трансакција извршено је преко ње и уговаран  промет од 
41 милион евра.

Поред тога, корисници су укључили илегалне портале као што 
је „Канабис роуд”  преко којих је 87 дилера из целог света нудило 
дрогу или сличне платформе такође за препродају дроге, или 
дилере синтетичких дрога.

Хакерски напад на 1,25 милиона немачких рутера 
телекомуникација током 2016. године покренут је са сервера 
скривених у подземљу Трабан-Трабаха, смештеног у идиличном 
излетишту уз реку Мосел. Блокирали су рад овог немачког 
телекомуникацијског гиганта и покушали да добију приступ 
подацима и кодовима његових корисника - што су на крају 
стручњаци за рачунарску безбедност успели да спрече.

Тада се у Немачкој спекулирало да иза напада стоје руски 
хакери, а чак је и канцеларка Ангела Меркел дала изјаву која 
упућује у том правцу. Немачка полиција је саопштила да је напад 
извршен преко рачунара у бункеру.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ЖЕНЕВА - Розе дијамант 
од 18,96 карата продат је за 
више од 50 милионе евра 
(44 милиона евра са осталим 
трошковима) што је рекордна 
цена за такав дијамант, 
саопштила је аукцијска кућа 
Кристи.

Чудесни дијамант, који 
је откривен пре једног века 
у Јужној Африци, купио је 

амерички јувелир Хари 
Винстон, јавио је Франс прес, 
преноси Бета.

Дијамант назван „Розе 
наслеђе” је четвороугани 
резани дијамант и један од 
највећих те врсте који је икада 
представљен на некој аукцији, 
пренела је агенција АП.

 
Извор: Политика 

У немачком 
бункеру пронађени 
сервери „Даркнета”

Кина оснива економску зону 
између Земље и Месеца

Мекдоналдс дао отказ 
директору због везе са 

колегиницом

ЊУЈОРК – Амерички ланац брзе хране Мекдоналдс отпустио 
је извршног директора Стивена Истербрука због интимне везе 
са радницом, која представља кршења политике компаније, 
преноси Танјуг.

У мејлу који је послао запосленима, Истербрук је признао да 
је у вези са једном запосленом и да је то била грешка.

Гигант брзе хране Мекдоналдс саопштио је да је Истербрук 
лоше просудио и да је прекршио политику компаније 
која забрањује менаџерима да имају романтичне везе са 
запосленима, преноси АП.

Компанија није саопштила више детаља овог случаја.
Извор: Политика

Розе дијамант 
на аукцији 

продат за више 
од 50 милиона 

евра

ПЕКИНГ – Будући да је планета Земља очигледно постала 
премала за економске амбиције Кине, званични Пекинг размишља 
о развоју трговине изван оквира наше планете и о стварању 
економске зоне у сублунарном простору до 2050. године.

Нова зона покриваће простор у близини Земље и Месеца, 
као и између њих, рекао је Бао Вејмин, шеф комисије за науку 
и технологију у Кинеској ваздухопловној научно-технолошкој 
корпорацији (ЦАСТ), а преноси РТ.

Та агенција главни је извођач кинеског космичког програма.
Поменути пројекат би Кини могао да донесе око 10.000 

милијарди долара, објавио је државни лист „Сајенс енд технолоџи 
дејли”, позивајући се на стручњаке из индустрије, преноси Танјуг.

У извештају о развоју тог простора око Земље и Месеца, Бао је 
навео да то поље поседује огроман економски потенцијал и да би 
званични Пекинг због тога требало да проучи поуздане, јефтине 
системе ваздухопловног транспорта између наше планете и њеног 

сателита.
Основна технологија требало би да буде готова до 2030. године, 

док би кључна транспортна технологија требало да буде готова до 
2040. године.

До средине века, Кина би могла успешно да успостави космичку 
економску зону, према тврдњама тог кинеског званичника.

Кина последњих година убрзано развија свој космички сектор 
и проучава Месец.

У јулу је приватна компанија „и-Спејс” (позната и као Пекинг 
интелстар глори спејс технолоџи) лансирала ракету-носач, у склопу 
прве успешне орбиталне мисије кинеске комерцијалне космичке 
индустрије.

Кина је прошле године лансирала своју сонду „Чангде 4”, која 
је успешно 3. јануара спустила кинески лунарни ровер на тамну 
страну Месеца.

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

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

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

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Триптихон је деценијама био ушушкан 
у простору старе апотеке коју су захвални 
Вршчани звали Апотека код „спаситеља“.

Неко је био проницљив па је лекове 
хемије заменио уметношћу као леком.

Паја Јовановић је десетине својих 
слика на епске националне теме сликао 
по наруџбини и био добро плаћен од 
сиромашне државе која је добро знала 
каква је инвестиција раст нације.

Дошла су нека друга времена па сви 
они квалитети и учинци Пајиног дела 
постали су његови греси. Или се мешао у 
националне теме или их је улепшавао, а не  
као данас када се снима прескупа серија 
на националну тему која је банализује  

и руга се вредностима који су за сваку 
нацију свето тло.

Пре скоро једног века велику 
америчку финансијску и духовну кризу 
почео је да лечи и тада млад Џон Форд, 
редитељ, и његов већ приватни каубој, 
Џон Вејн. Овај редитељ је класичну 
структуру грчких епских драма уденуо у 
просторе колониста Америке, несретних 
људи и сточара, кравара, избеглица из 
Европе и свему томе дате су епске, митске 
димензије. То је итекако било лековито и 
Америка се и због тога брже усправила.

А ми се од данашњег несналажења, у 
кризи времена без преседана, када нам 
се  будућност без милости дешава без 

најаве, спасавамо тако што престајемо да 
се боримо.

Време које нам дебело режира 
животе данас је већ наступило и ово је 
цивилизацијски рат  у коме побеђује 
ум, самосвест, страст за опстајањем, 
налажењем решења, активирањем 
свих градитељских талената. Уместо 
тога ми већ начет сопствени ум и даље 
бомбардујемо губитничким садржајима 
који нам краду време, самосвест и увреда 
су за остатак наше  интелигенције. 

Никакве слике  данас не могу 
нам помоћи, али може уметност, у 
огромним количинама, која би заливала 
наше мозгове, испрала све страхове, 

непоузданост, ситничавост и поново 
створила интелектуалну епику коју 
ниједан компјутер не може да усвоји и 
сломи.

Када би улагали у себе колико у 
компјутере били бисмо ефикаснији од 
њих. Нису компјутери све ефикаснији већ 
су људске способности маргинализоване 
и скрајнуте због логике капитала или 
неке  друге много мрачније приче. Није 
човек смислио уметност већ је  уметност 
измислила човека. Нација стално рађа 
Стерије, Паје, Доситеје, Тесле, али се њима 
данас лукаво скраћују крила.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (51)

УМЕСТО КОД СПАСИТЕЉА ТРИПТИХОН У КОНКОРДИЈИ

Ликовна радионица Друштва за 
румунски језик Војводине, својеврсни 
је омаж румунском академском 
сликару, која је још једном окупила 
талентоване ученике омогућивши 
им да искажу свој ликовни таленат. 

Друштво за румунски језик Војводине 
и ове године је у вршачкој гимназији 
организовало ликовну радионицу 
посвећену уметнику, бившем 
професору Учитељског факултета и 
Гимназије “Борислав Петров Браца”, 

који је за живота значајно утицао 
на рад и креативност великог броја 
младих.

“Утицао је пре свега на ликовно 
стваралаштво своје средине и својих 
ђака, поготово што су многи наши 

професори, па између осталих и ја, 
били његови ђаци. Тако да је заиста 
је ово једно лепо и пријатно сећање 
на професора”, каже директорка 
Гимназије, Тамара Пешић.

Извор: РТВ/ТВ Банат

Модератори вечери на промоцији 
нове књиге Васе Павковића биле 
су Јелена Маринков, песникиња 
и Марија Васић Каначки, проф. 
књижевности, док је веће улепшано 
музичким пасажима Андријане 
Јовановић и Јане Томић, ученицима 
Музичке школа “Јосиф Маринковић”.

Перформанс, на основу песама 
из збирке који су приказале 
Јелена и Марија, послужио је као 
несвакидашња пролегомена сусрета 
са новом песничком књигом писца 
који је током четири деценије 
књижевне каријере потврдио свој 
таленат и велики посвећени рад и као 
песник, приповедач, романописац, 
књижевни критичар, уредник 
многобројних часописа, али и као 
лексикограф, стрип критичар.

„Књига На одморишту настајала 
је двадесет година. Нисам сваки 
дан писао; прошло је и три године 

а да нисам написао ни једну песму. 
Писао сам само онда када сам 
сматрао да имам нешто да кажем. 
Прва збирка песама Калеидоскоп 
настала разумљивим, савременим, 
стандардним, актуелним српским 
језиком,  потом у књизи Телесне 
страсти почео сам да правим 
тајанствене спреге. Након актуелне 
књиге На одморишту евоцирана је 
моја давнашња жеља да напишем 
тамну, тајанствену књигу која 
вам привлачи пажњу као нека 
композиција, али да буде потпуно 
неразумљива, да има апстрактни 
садржај као апстрактне слике… 
Епифанија одређује форму, чује се 
негде у глави, у дубини, ритам песме; 

ретко се дешава да је преслажем, али 
се дешава да је прецртам“, рекао је 
између осталог Васа Павковић.

Он је средњошколској публици 
био необично занимљив због 
непосредног приступа и пријемчивог  
језика којим је велике књижевне 
истине предочио једноставним 
речима и изразима и тиме, не само 
илустровао лепоту и богатство 
нашег језика, већ и подсетио да је 
језик огледало степена културног и 
духовног  развоја како друштва, тако 
и појединца.  

Васа Павковић (1953) је завршио 
је постдипломске студије на 
Филолошком факултету у Београду. 
Запослен у Институту за спрски 

језик у Београду од 1977-2018. Један 
од уредника Речника САНУ и један 
од водећих српских књижевних 
критичара последњих четрдесетак 
година. Објавио је десетак критичких 
књига и антологија и био приређивач 

мноштва дела која припадају српској 
књижевној традицији. Уређивао је 
више значајних часописа и едиција. 
Добитник је десетак књижевних 
награда за прозу, поезију и књижевну 
критику.

УДРУЖЕЊЕ ТАЧКА СУСРЕТАЊА У САЛОНУ КОД ПОРТЕ ПРОМОВИСАЛО НАЈНОВИЈУ КЊИГУ ВАСЕ ПАВКОВИЋА 

НА ОДМОРИШТУ

У ГИМНАЗИЈИ “БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА” ПО 11. 
ПУТ ОДРЖАН “МЕМОРИЈАЛ ДИМИТРИЈЕ АРДЕЉАН”

Вршачки сликар Калман Фаркаш 
рођен је 8. јуна 1950. у Ватину код 
Вршца, умро је 28. септембра 2019.

Излагао је са КЛУВ-ом на 
многобројним колективним изложбама 
у Вршцу, Београду и Словачкој.

Добитник је многобројних 
награда између којих се издвајају: 
Специјална награда Завода за 
културу савеза аматера Војводине, 
Диплома Савета аматера за учешће 
на 7. Смотри ликовних уметника 
аматера, Захвалницу Савеза 
инвалида рада Војводине Нови 
Сад, Битеф захвалницу за учешће 

ликовних аматера у Меленцима, 
Захвалницу за учешће на зонској 
смотри аматера Војводине, 
Захвалницу Нови Сад- Књажевац 
„Хвала што сте отворили своје срце, 
дозволили да у њега уђемо и ту 
останемо. Хвала, што сте дозволили 
да живимо са Вама а не поред Вас“- 
Нови Кнежевац.

ИН МЕМОРИАМ

КАЛМАН ФАРКАШ

Уз пројекцију филма „1492: Освајање Раја“, одржано је 
вече посвећено Вангелису,  у сали биоскопа Културног 
центра Вршац, 31. октобра. Након експозеа о животу и 
стваралаштву Вангелиса приказан је филм „1492:Освајање 
Раја“ познатог америчког режисера Ридлија Скота за 
који је музику компоновао Вангелис. Филм је прављен за 
петстогодишњицу откривања Америке 1992. са Жераром 
Депардјеом као носиоцем главне улоге – Кристофера 
Колумба.

Evangelos Odysseas Papathanassiou (29. март 1943.) је 
грчки композитор електронске, прогресивне, амбијенталне 
и оркестарске музике, познат под уметничким именом 
Вангелис. Сматра се најзначајнијим грчким композитором, 
продуцентом и аранжером свих времена. Познат је по 
изради музике за филмове „Ватрене кочије“, за коју је добио 
и Оскара, затим „Блејдранер“ и „1492: Conquest of Paradise“.

Професионалну музичку каријеру започео је 1960-их 
година сарађујући с неколико познатих рок група, као 

што су „ The Forminx“ i „Aphrodite’s Child“. Због албума „666“ 
је окарактерисан као класични психоделични музичар. 
Током 1970-их, сарађује са водећим певачем прогресивног 
рок бенда „Yес“ Јоном Андерсеном и под заједничким 
уметничким именом „Јон & Вангелис“ објављују неколико 
албума. Захваљујући неколицини песама које је направио 
за документарне филмове крајем 1970-их, а међу којима 
је најзначајнија музика „ Opéra sauvage“ за истоимени 
документарни филм, скренуо је пажњу филмских режисера.

Током каријере написао је и компоновао око 60 албума, 
а музички критичари га сматрају једним од највећих 
композитора електронске музике свих времена.

Ј.Е.

У САЛИ БИОСКОПА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ ОДРЖАНО 

ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ВАНГЕЛИСУ
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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Презентацијом Извештаја о одрживом 
развоју, компанија Хемофарм упутила је 
друштву  позив „Покренимо талас одрживих 
вредности“, у Вршцу, 30. октобра. У оквиру 
манифестације организоване су креативне 
радионице у којима су учествовали 
запослени, пословни партнери, жене и деца 
из друштвено осетљивих група окупљених 
у програму „Обучени за успех“ и основци 
из вршачке школе „Огла Петров Радишић“. 
Претварајући креативним радом половне 
аутомобилске гуме у мобилијар, шарену 
опрему и украсе, сви они су показали да и 
гума не мора да постане непотребни отпад, 
већ може да добије нови живот.

Папир од прерађених аутомобилских 
гума и одевне коже послужио је компанији 
Хемофарм да баш на њему одштампа свој 
нови Извештај о одрживом развоју и на 
тај начин додатно укаже да су рециклажа, 
поновна употреба сировина и циркуларна 
економија могући увек када постоји 
спремност, воља и креативност.

Завршном делу манифестације, одржаном 
у згради компаније, присутвовали су бројни 
представници медијских кућа којима су 
се обратили директор Хемофарма др 
Роналд Зелигер и Санда Савић, директорка 
корпоративних послова и комуникација у 
Хемофарму.

- За представљање новог, седмог 

по реду, Извештаја о одрживом развоју 
није случајно изабран баш производни 
комплекс у Вршцу, јер је управо ту пре 60 
година и почела и данас се креира прича о 
успеху овог највећег домаћег произвођача 
лекова и регионалног фармацеутског 
лидера, нагласио је др Зелигер. - Ми смо 
веома поносни да представљамо не само 
фармацеутског и пословног, већ и лидера 
одрживог развоја.  То значи да Хемофарм 
делом доказује да су, уз економске 
резултате, важни и сви други успеси који 
воде квалитетнијем животном окружењу и 
хуманијем друштву.

У 2018. години лекови са знаком 
Хемофарма били су доступни на три 
континента у 34 државе. Оборен је нови 
рекорд производњом 5,5 милијарди таблета, 
капсула и других форми односно 245 
милиона паковања готових производа, уз 
истовремено додатно смањење загађења 
и употребе воде и струје. Током прошле 
године скоро 200 милиона паковања за 
Хемофармове производе направљено је 
од рециклираног картона, што значи да је 
„одрживо паковање“ обезбеђено за више од 
80 одсто производа. На тај начин поново је 
сачувано више од 17.000 стабала. 

Др Зелигер је подсетио да је Хемофарм 
наставио да улаже у производне капацитете, 
али и у своје запослене чији број је порастао 

за седам одсто, при чему жене и даље 
чине већину од 53 одсто и у укупном броју 
запослених и у руководству.

- Одрживи развој није само 
екологија, већ и брига за бољитак читаве 
заједнице, нагласила је Санда Савић и додала 
да је управо зато ова компанија, кроз рад 
своје Фондације, само у прошлој години 
реализовала више од 90 појединачних 
активности које су за циљ имале побољшање 
квалитета здравља и живота људи. - 
Едукативне и хуманитарне акције биле су 
усмерене на подизање свести грађана о 
важности превентивних прегледа, донорства 
органа и трансплантације, али и на стицање 
нових знања лекара, најбољих студената и 
ђака. Награда за изузетност, коју од прошле 
године додељујемо, показује за које се 
вредности залажемо и верујем да ће бити све 
већи број оних који креирају садашњост која 
обезбеђује будућност и тако негују одрживи 
развој.

Као најважнија достигнућа одрживог 
пословања Хемофарма у 2018.години, 
наглашен је пораст портфолија Хемофарма 
који обухвата чак 415 производа различитих 
форми и доза. Компанија је задржала 
позицију највећег српског извозника лекова 
- удео у извозу лекова из Србије већи је 
од 70 одсто, док 60 одсто своје годишње 
производње Хемофарм извози на друга 
тржишта. У 2018. остварен је и раст прихода 
од продаје за 14 одсто у односу на 2017.

Образовање запослених такође је важна 
тема за Хемофарм: само у 2018. запослени 
у компанији похађали су више од 4.300 
интерних и екстерних обука и едукација.

Уз унапређење производње и продаје, 
циљ Хемофарма је да буде одговоран, а један 
од резултата су уштеде како стабала, тако 
и електричне енергије, али и воде, озон- 
френдли фреона, затим опасног и неопасног 
отпада.

Хемофарм константно настоји да повећа 
удео локалних добављача и на тај начин 
оснажује домаћу привреду. Током прошле 
године забележен је раст заступљености 
домаћих добављача у сегменту услуга и он 
износи чак 94 одсто. 

Једна од димензија одговорног 
пословања Хемофарма је и његова 
Фондација. За 25 година постојања, које је 
обележила 2018, Фондација је реализовала 
2.000 активности у вредности од 12 милиона 
евра. Само током прошле године, Хемофарм 
фондација реализовала је 86 активности 
у вредности око пола милиона евра које 
су биле усмерене на унапређење здравља 
појединца, подршку здравственом систему 
Србије и подизање квалитета живота уопште. 
Једна од најважнијих активности била је 
награђивана кампања „Не дозволи да пукне“ 
коју је Фондација покренула у циљу подизања 
здравствене културе и подстицања људи на 
редовне контроле крвног притиска.

Ј.Е.

ХЕМОФАРМ ПРЕДСТАВИО ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ ЗА 2018. 

СТВАРАЊЕ БОЉЕГ СВЕТА

Књига Пословне заједнице „Индустријско 
биље“ под називом „Производња и прерада 
индустријског биља“представљена је у 
октобру 2019. године у Привредној комори 
Војводине (ПКВ). 

Том приликом, председник ПКВ Бошко 
Вучуревић истакао је књига „Производња 
и прерада индустријског биља“прави 
аналитички документ, који представља 
сектор индустријског биља у претходној 
години, са свим његовим обележјима и 
трендовима, као и анализама у односу на 
претходни период.

„Не треба посебно истицати колико је 
производња индустријског биља значајна 
привредна делатност у Војводини. У 2018. 
години, производња се одвијала на 487.000 
хектара. Најзначајнија је производња 
шећерне репе, сунцокрета и соје, али ништа 
мање није значајна и производња уљане 
репице и дувана.Сматрам да ће и ово, 
јубиларно двадесето, издање књиге дати 
релевантан инпут нашој прерађивачкој 
индустрији у доношењупословних 
одлука, као и адекватних мера у политици 
пољопривредне производње“, истакао је 
Вучуревић.

Додао је да остварена вредност извоза 
аграрних производа, за првих осам месеци 
овегодине, у укупном извозу привреде АП 
Војводине, учествује са 24,4 одсто, а вредност 
увоза аграрних производа у укупном увозу 
учествује са 8,4 одсто. 

„У периоду јануар-август 2019. године, АП 
Војводина је реализовала спољнотрговинску 
размену аграрних производа у вредности од 

око 1,3 милијарде евра, што је за 25,6 одсто 
више у односу на исти период претходне 
године. Извозници са територије Региона 
Војводине у овом периоду реализовали су 
извоз аграрних производа  у износу од 962 
милиона евра, што је веће за 25,4 одсто у 
поређењу са истим периодом у 2018. години, 
док је увоз реализован у вредности 363,2 
милиона евра и већи је за 26,2 одсто у односу 

на исти период у претходној години“, рекао 
је Вучуревић.

Директорка Пословне заједнице 
„Индустријско биље“ Олга Чуровић истакла 
је да су у материјалу наведени битни догађаји 
из области економског и друштвеног живота, 
који су утицали на кретања у производњи, 
преради и промету индустријских култура. 
Подаци у најновијој књизи, односе се на 
период од 2000. до 2018. године.

„У првих седам година излажења била је 
само једна књига, да бисмо од 2007. године 
одвојено приказали групацију уља, групацију 
шећера и групацију дувана. Јубиларно 
20. издање обухвата групацију шећера и 
групацију уља. Циљ је да се забележе и 
отргну од заборава услови који су допринели 
оствареним резултатима у овој области“, 
рекла је Олга Чуровић.

Пословна заједница „Индустријско биље“ 
једино је пословно удружење у Србији 
за производњу и прераду индустријских 
култура масовне производње, као што су 
сунцокрет, соја, уљана репица, шећерна 
репа, дуван. Ове године, Пословна заједница 
„Индустријско биље“ обележава и 40 година 
постојања.

Књига „Производња и прерада индустријског биља“ 
представљена у Привредној комори Војводине

Директор Хемофарма др Роналд Зелигер

Вршачки основци учесници креативних радионица



ПЕТАК • 8.  новембар 2019.ВРШАЧКА КУЛА16

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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

На продају кућа у Николинцима. 
Тел. 060/6552301

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају спратна кућа код 
Градске болнице. Хитно. Тел. 
061/1601215.

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

Кућа на продају, у улици 
Скадарска бр.6 у Вршцу. Укупне 
површине 520 м2 од којих је 186 м2 
стамбеног простора. Кућа поседује 
два дворишта, башту и могућност 
два засебна стамбена простора. 
Тел. 013/ 832-924 и .061/ 6016736.

Стан на продају у дворишној 
згради, која се налази у улици 
Милоша Обилића бр.6 у Вршцу, 
на 1. спрату. Површине 48м2 
са баштом у дворишту која је у 
друштвеној својини и могуће је 
коришћење. Тел. 013/ 832-924 и 
.061/ 6016736.

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

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.

Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе 
Цвете бр. 5, кућа је двоспратна, 
горњи спрат сређен, доњи 
делимично, кућа је квадратуре 
по етажи 80 м². Тел. 062/1440065 и 
065/8360255.

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

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

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

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

На продају двособан стан у 
центру, први спрат, стара градња, 
57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел. 
064/2355436.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем плац у потезу  

Павлишко брдо погодно за 
виноград и воћњак као и пчеларе. 
Тел. 060/7401210 

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

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

На продају трособан стан Тел. 
013/807-767

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

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

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

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

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

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

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

На продају стан двособан 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. 
064/6610072

Продајме двособан стан 59 
м²2 спрат. Уз стан иду кухињски 
елементи, плакар и клима. Одмах 
усељив.Трг Андрије Лукића. Поглед 
на улицу. Тел. 064/3962064

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

Продајем трособан стан на 
Војничком тргу, 71 м², 44.500 еура. 
Тел. 065/3293060.

Продајем кућу на углу Иве 
Милутиновића и Козарачке. Тел. 
064/8977766.

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

Продајем викендицу у Дубовцу 
30м од Дунава, на плацу од 7 ари, 
кућа 50 ², струја, вода, ПВЦ прозори, 
сигурносна  врата. Тел. 065/2510357

Продаје се кућа у селу 
близу Вршца, плац 30 ари. Тел. 
062/1081097

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

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

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

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

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

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

Издајем 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 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 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

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. 807-
585 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

Издајем мањи локал у улици 
Гаврила Принципа 45. Тел. 
064/1443406

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

Издајем намештен стан 45 м у 
Стеријиној 14/8. Тел. 065/8805350 и 
069/92106946.

РАЗНО
На продају шпорет (струја/ плин) 

вертикални замрзивач, хаварисана 
З-128, трофазни електромотори, 
кирби усисивач, дрвене греде 
14х16х4000. Тел. 061/1601215.

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

Продајем пола гробнице са 
плочом. Тел. 061/6097917

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

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

На продају комбиновани 

фрижидер са замрзивачем 
у исправном стању. Цена по 
договору. Тел. 060/0831901 и 
013/831-901

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

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

Продајем 250 комада 
петроваранске црвене фасадне 
цигле, каблова за струју 3х2,5-
4•2,5-5•2,5, двофазне утичнице, 
трофазне утичнице и прекидачи. 
Тел. 064/4695175 и 833-524.

Повољно продајем регал, тросед, 
две фотеље и сто. Све је очувано. 
Тел. 063/81-11-948.

Математика, крајње је време за 
припреме факултет средња школа 
ако желиш да успеш сигурно. Тел. 
013/2839461.

Продајем 1 брзинац, 2 пони 
бицикла, 5,5 ланаца земље „Јарак“, 
4 стола за кафић (метални), разну 
одећу. Тел. 013-832-536.

Повољно продајем шпорет 
на дрва „смедеревац“ деветку, 
коришћен само годину дана. Тел. 
062- 1510340.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Озбиљна жена бринула би за 
децу или старије особе. Могуић 
сваки договор. Тел. 060/3333470.

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

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

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

Продајем електровиљушкар 
носивости 1,6 т. Тел. 064/1297323.

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

Продаје се стега за металне цеви 
за скеле, за грађевинаре, цена 250 

дин. комад. Тел. 013/837-631 и 024-
2805862.

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

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

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

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

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

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

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

Продајем масажер за цело 
тело лежећи, купљен децембра, 
гаранција 2 године, и масажер за 
ноге купљен децембру гаранција 
2 године. Тел.013/831-560 и 
061/6806244.

Продајем виноград и култиватор 
56 Тел. 063/7306041.

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

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

Продајем дечији креветац са 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем нов пони бицикл. 
Цена 10.000 дин и још 3 половна 
бицикла. Тел. 061/2941161.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  

потребан кувар 
са искуством и 

помоћни кувари.
Контактирајте 
нас на  имејл: 

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

особа за контакт: 
Дејан.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

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

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

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

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

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

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

На продају ауто приколица од 
поцинкованг лима, моторна леђна 
прскалица. Тел. 062/8804049.

На продају мотокултиватор ИМТ 
506 SXи сетвоспремач 2,9м., ауто 
гаража лимена. Тел. 066/9520727

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају три капије гвоздене 
(4х5 метара)(4х2,2м) и гаражна. Тел. 

013/404-507
На продају кошнице са пчелама. 

Цена по договору. Тел. 013/805-074
Чувала би и одржавала кућу у 

околини Пландишта, или старије 
особе ради становања. Тел. 
062/8727204

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

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

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

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

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

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

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

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

Купујем ратарску прскалицу.Тел. 
063/1820521

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

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

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

Каталог Вилерови гоблени у 
боји добро очуван, комплетна 
основа „Тајне вечере“ , „Лавинија“ 
, „Пастирска идила“, „Мона Лиза“, 
радна свеска за рад, већа количина 
конца у разним бојама, сталак за 

рад при изради гоблена и други 
прибор за ручне радове. Тел. 830-
077 

Купујем тример за кошење траве. 
Тел. 066/8204221

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

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

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

плин).Тел. 606/701622
Продајем орахове талпе 

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

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

На продају регал и кауч. Тел. 
066/411496

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

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

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

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

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

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

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

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

064/4486655
На продају електромотори, 

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

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

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

Продајем 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 дводелну судоперу, 
комбиновани креденац, 
трпезаријски креденац, мали 
прозор  сашалоном и стаклом, тв 
сточић, лустер са пет кугли, тепих 
3х2м. 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.

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 нову судоперу, климу 
-12, пластично буре, тегле и флаше. 
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, котао-
казан-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

Продајем пржионицу кафе 
са комплетном опремом, 
гвоздену ограду за терасу 3м. Тел. 
065/4523337.

На продају собна грејалица на 
точкиће, цена по договору. Тел. 
063/485418 и 013/861419

Продајем малокалибарску 
пушку. Тел. 064/3511952Продајем 
плински бојлер, 3 плинске пећи, 2 
кварцне грејалице, тики бојлер, пвц 
бурад за купус, дечји креветац. Тел. 
060/8435003

Продајем стеге за цеви за скелу. 
Тел. 837-631Продајем дрвену 
столарију у одличном стању, собна 
врата, прозорре са ролетнама, 
храстову трокрилне капије 2 
комада. Тел. 060/0873863.

Продајем електрични бојлер 
80 литара, тики бојлер и плински 
бојлер, све исправно. Тел. 013/401-
210,060/7401210 и 060/1671519

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

Југо 55, 93 годиште у возном 
стању, мотор и мењач добри, 
лимарија солидна, акумулатор 
исправан, 4 М+С гуме у добром 
стању, ентеријер добар, све браве 
раде. Цена 299 €, може договор. 
Регистрација истекла у марту. 
Може замена за Томос аутоматик 
или АПН-6.

Тел. 064/1630118
Продајем Југо 45, 1989. годиште, 

у одличном стању, први власник, 
регистрован до априла. Цена по 
договору. Тел. 064/1286044.

Продајем Фиат пунто 1,2 S. година 
производње 2000. Повољно! 
Телефон 064- 84-22-674.

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 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

На продајем Рено Лагуна2003, 
2,0 турбо бензин, урађен велики и 
мали сервис Регистрован до јула 
2020. год, Тел. 064/5672185

Купујем Опел Корсу, 
регистровану, у добром стању, без 
улагања. Тел. 063/482418

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.

МИЛКА МАРЈАНОВ 
(2004 - 2019)

С љубављу заувек Твоји: Марија, Цеца, Зоран и Новица. 

ПОМЕН

СОЊА ЂОРЂЕВИЋ
1949 - 2019.

Испратили смо је достојанствено и са 
поносом што смо јој припадали.
Одликовала се знањем, отменошћу и 
мирноћом  
племенита и несебична, била је права дама. 
Оставила је траг који ваља следити.
Са љубављу и успоменом
Породице Ђорђевић, Бугарчић, родбина и 
пријатељи.

У среду, 30.октобра 2019. у својој 71.години, преминула је у Вршцу
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Исте године поникло је и „прво 
вршачко-млинско-тестерско- и 
дрварско-акционарско друштво“ 
са 150 акција по 500 ф., што 
чини главницу од 75.000 фор. у 
акцијама. Ово друштво сазидало 
је данашњу Первуловићеву и 
Формаћеву малу 1).

Затим „цигљарско и зидарско 
друштво“, које се је конститујисало 
у главној скупштини од 16. 
августа и.г. Ово друштво 
сазидало је исте године једну 
величанствену цигљану (систем 
Фридриха Хофмана у Берлину) 
на Тамишградском друму изван 
вароши 2). Још се радило и о томе, 
да се оснује „друштво лојд“ и „ 
друштво за освештљавање газом“ 
3), али ни једно није остварено. 
Напослетку, 5. декембра и. г. 
конституисао се је и месни одбор 
задруге чиновника австроугарске 
монархије 4).

Год 1870. основано је „ друштво 
за винску и производну трговину“, 
а 1871. „вршачка кредитна банка“. 
Овај завод добио је дозволу 13. 
октобра 1870,. а  конституисао 
се је истом 23. априла 1871. Цељ 
му је, да зајмовима и другим 
банкарским радњама подиже 
трговину и радиност у Вршцу и 
околини. Њему је ваљало имати 
3000 акција по 200 ф., што би 
чинило главницу од 600.000 ф. 
у акцијама, међутим само 1500 
акција пуштено је у промет 5). И 
овај завод јако је на гласу.

Год. 1871. радило се на томе, да 
се оснује и задруга за штедњу и 
потпомагање 6).

Друго опет акционарско 
предузеће, коме беше цељ 
да улепша варош и подигне 
друштвене прилике, јесте 
такозвана „Хомбарска конзорција“. 
Г. 1862. варош је купила за 50.000 

фор. сва здања, у којима је до 
1854. било смештено коморско 
управитељско звање, и која су 
била уцењена на 73.778 ф. 81 нов., 
да смести војнике у њима. Но како 
варош није положила сав новац, 
1866. уништена је та продаја 
и варош добије натраг свој 
пишманлук. Год. 1867. комора је 
хтела приватним људима продати 
земљиште, на ком беху те зграде, 
поделивши га на  6 кућишта, 

но ни то није изведено. Онда је 
год. 1868. основано друштво, 
које је почетком 1869., купило 
од министарства финансије 
читаво оно земљиште заједно 
са  зградама за 62.200 ф. Још 
исте године друштво је продало  
вароши онај део тога земљишта, 
што лежи источно од хамбара, а 
пружа се до владичанског мајура. 
Земљиште то, са плочом од 1253 
�°, продато је по  22 ф. �°, али 
под тим условом, да се употреби 
искључиво на јавне цељи, наиме, 
ради повећања унутарњег трга.

У лето 1870. конзорција 
је дражбом продала читаво 
земљиште између хамбара и 
владичанског мајура за 30.350 
фор., поделивши га на 5 парцела, 
јер пројект о продужењу школске 
улице није се могао остварити 
стога, што му је стајала на путу једна 
приватна кућа. Како је конзорција 
била морално обавезна, 
управо, како се је ли ради тога и 
конституисала, да из хамбара, за 
који је заједно с трошкови издали 
на 4000 фор., створи нешто, што 
ће бити од опште користи, н. пр. 
хотел са двораном за играње  и 
позоришним локалом, задржала је 
себи хамбар и тек 1872., кад се није 
могло доћи до споразума, продала 
га је Јовану Хофману, који је од 
њега назидао прву двокатницу у 
Вршцу 7). Као свагда тако и онда 
се овде  најјаче трговало вином. 
Које отварањем железнице, које 
опет добрим годинама, Вршац је 
тада производио вина у изобиљу. 
У јесен 1864. беше на  вршачком 
земљишту 3085 1/2 ланца 
винограда 8).

Како се тада вино лако, 
брзо и скупо продавало, опште 
благостање беше се повећало, 
а виногради и земља јако 
поскупели. Последња околност 
донела је деобу излаза између 
земљопоседника. Излаз је 
подељен у зиму 1870 и 1871. 
поводом пресуде урбаријалног 
суда тамишке жупаније од 17. 
фебруара 1870. Подељено је 
земљиште од 1526. ланаца 9).

Деоба излаза изазвала је нов 
раздор у општини, ради чега су 
17 представника поделили своје 
оставке 10). Размирицом између 
земљопоседника и оних, који 
немају земље, престао је немир 
међу Немцима и Србима.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (197)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Исто, бр. 31
2) „Werschetzer Gebirgsbote“, год. 1869. бр. 34
3) Исто, бр. 38. и 44
4) Исто, бр. 51
5) Записник седнице од 17. јуна 1872.

6) „Werschetzer Gebirgsbote“, год. 1871.
7) „Werschetzer Gebirgsbote“, год.1870.,1871. и др.
8) Записник седнице  од 3. септембра 1864.
9) „Werschetzer Gebirgsbote“, год. 1871. бр. 1
10) Записник седнице од 2. маја 1871.

XXII ОДЕЉАК
           1861-1871.

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

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

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

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

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛОКАЛ МЕДИА, ГОДИНА 40, БРОЈ 1012, 15. MAJ 2015.

ФЕЈЗИЋ 12. НА СВЕТУ
Српски теквондо репрезентативац, Дамир Фејзић, 

освојио је дванаесто место на Светском шампионату 
у Чељабинску у категорији до 74 кг. Фејзић је у Русији 
остварио две победе, у првом колу против Мароканца 
Саидија (10:3), а у другом против Словака Давида Сајка (4:0). 
Дамир је заустављен у трећем колу, од репрезентативца 
Конгоа Давида Нкоја (10:14) и на жалост остао без борбе 
за медаљу. Ипак, Вршчанин заслужује све честитке за 
одличан наступ јер је на првенство дошао после дугог 
опоравка од лома руке а не треба заборавити и да су пре 
само неколико месеци лекари изражавали сумњу у његово 
даље бављење спортом због проблема са здрављем. Овај 
наступ Дамира Фејзића буди наду да ће већ на Европским 
играма у Бакуу (12. - 28. јун) показати да и даље припада 
самом светском теквондо врху. У репрезентацији Србије, 
сем Дамира Фејзића су још вођа тима Борис Горјуп и 
тренер Марин Дујић.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛОКАЛ МЕДИА, 40 ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 
1012, 15. MAJ 2015.

СЛАВКО СТАНОЈЕВ 
ВИЦЕШАМПИОН БАЛКАНА

Првенство Балкана у саватеу за сениоре (француски бокс) 
које је одржано од 8. до 10. маја у Хрватској обележио је члан 
Бокс клуба “Гард” Славко Станојев одличним наступом у дресу 
са државним грбом. У Вараждину је наступило 10 земаља 
међу њима и репрезентација Србије, а Славко Станојев је у 
категорији -56 кг освојио друго место и окитио се сребрном 
медаљом.

У финалу је на поене, у веома жестокој и изједначеној 
борби, изгубио од домаћина хрватског такмичара Алена 
Нокаја, који је актуелни вицепрвак света у саватеу. Овим 
наступом Станојев је изборио и место у репрезентацији 
Србије која ће наступити у Паризу у Француској у јуну месецу. 
Србија је на Балканском првенству у Вараждину у генералном 
пламану освојила друго место укупно освојивши 9 златних, 
5 сребрних и једну бронзану медаљу. Наредни Балкански 
шампионат одржаће се 2017. године у Руми.

На још 2 такмичења наступили су такмичари БК Гард у 
протеклих 10 дана и то на првенству Војводине у санда фул 
контакту (ткз. кинеском боксу) у Кикинди где су освојили 
2 златне и 4 сребрне медаље. прва места освојили су:  Вук 
Павловић старији пионир -49 кг и Марко Раденковић јуниор 
-60 кг. Друга места заузели су: Марко Танкосић млађи пионир 
-38 кг, Лазар Вукашиновић старији пионир -45 кг, Бранислав 
Гвозденов кадет -55 кг и Славко Обреновић сениор -70 кг.

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

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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ТРИЈУМФ ВРШАЧКЕ МЛАДОСТИ

МЛАДОСТ - НАФТАГАС 32:27 (12:10)
ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 7. КОЛО

ОРК Панчево - Будућност 35 : 34
Металац - Војвода Степа 27 : 25
Далматинац - Сомбор 43 : 27
Младост - Нафтагас  33 : 27
Раднички - Херцеговац 31 : 31
Славија - ПИК Пригревица 39 : 33
 

1.Херцеговац  7         6  1  0  13
2.ПИК Пригревица  7         6  0  1  12
3.Славија  7         6  0  1  12
4.Војвода Степа  7         5  0  2  10
5.Будућност  7         3  1  3   7
6.Металац  7         2  2  3   6
7.Младост  7         3  0  4   6
8.Далматинац  7         2  1  4   5
9.ОРК Панчево  7         2  0  5   4
10.Сомбор  7         1  1  5   3
11.Нафтагас  7         1  1  5   3
12.Раднички  7         1  1  5   3

Центар Миленијум, гледалаца: 650, судије: Прпа, 
Арсенијевић, Пешић

ВРШАЦ: Милошевић 3, Димић 12 (5 ск, 5 ас), 
Васар 5, Ћирковић 2 (4 ас), Аџић 3, Грушановић 
14, Газибеговић 9 (5 ск), Савовић 6 (6 ск), Грбовић, 
Чампара 6 (7 ск), Билер 19.

МЕТАЛАЦ: Павловић 8, Степановић 20 (4 ск), 
Васић 6 (9 ас), Стефановић 4 (5 ск), Ђуковић 4, 
Радомировић 4, Васиљевић 8 (5 ск), Томашевић 9 (4 
ск), Анђушић 8, Слијепчевић.

Вршац је наставио са победама и учврстио се у 
врху табеле, али против борбених Ваљеваца није 
лако дошао до бодова. Гледаоци у Миленијуму су 
свих 40 минута гледали резултатски неизвестан 
меч уз обиље лепих потеза од играча оба тима. Ово 
је уједно била и последња утакмица Љубомира 
Чампаре у дресу Вршца, у наредном периоду 
играће у Чешкој. 

Домаћи тим је нервозно почео што су гости 
искористили за серију од 13 узастопних поена и 
дошли до своје највеће предности на утакмици од 
8 разлике (19:11). У другом периоду искусни Димић 
преузео је одговорност и својом серијом вратио 
резултатску равнотежу, да би тројком Аџића и 

закуцавањем Билера Вршац комплетирао серију 
за стицање 6 поена предности (36:30). Чинило се на 
почетку другог полувремена, када је Билер погодио 
тројку за вођство 42:34, да је отпор Металца 
сломљен, међутим Ваљевци се нису предавали, 
разиграли су се Васић, Степановић и Томашевић, 

па је у у 27. минуту резултат био изједначен (53:53). 
Самопоуздање Вршчанима вратио је Грушановић, 
најпре ефектим ролингом и закуцавањем, а касније 
постигавши изузетно важне кошеве који су били тас 
на ваги за недостижну предност. Последњи покушај 
Металца да угрози тријумф домаћих био је 4 минута 
пре краја када је Радомировић смањио на 75:71, 
али Вршац је имао убедљив одговор, два узастопна 
коша Чампаре, који су украсили заслужени тријумф 
екипе тренера Дарка Костића.

- Металац подиже своју игру из утакмице у 
утакмицу и биће за свакога тврд орах поготово на 
свом терену. Задовољан сам одбраном у већем 
делу утакмице и рекао сам момцима да само тако 
можемо да добијемо меч. Улога фаворита нас 
доводи у нервозу, промашили смо велики број 
отворених шутева, али је Грушановић погодио кад 
је било јако важно а посебно ме радује што нам се 
вратио Ћирковић који је у претходним мечевима 
имао малу кризу игре. Жеља ми је да будемо 
здрави од понедељка и да се спремимо за Динамик. 
Чампари бих се захвалио на свему што је урадио за 
клуб и желим му срећу у наставку каријере, рекао је 
тренер Вршчана Дарко Костић.

 ИЗАБРАНИЦИ ТРЕНЕРА ДАРКА КОСТИЋА ЗАБЕЛЕЖИЛИ НОВУ ПОБЕДУ

ЧЕТВРТО СЛАВЉЕ ВРШЧАНА 
ВРШАЦ – МЕТАЛАЦ 79:71 (15:19, 24:15, 23:25, 17:12)

КО Ш А Р К А

РУ КО М Е Т

Центар Миленијум, гледалаца 150, судије: Савић, Шошкић 
(БГ)

ВРШАЦ: Стаменковић 2, Стјепановић, Бошњић, Керкез 26, 
Веригић 2, Бабић, Вучковић 11, Јовановић 9, Цера, Милетић 3, 
Крстајић 12, Ковачевић.

СПАРТАК: Бенде, Додеровић, Петрекановић, Керлета 4, 
Станаћев 22, Шујица, Јелић, Поплудијевић 13, Савковић 25, 
Цвијетић, Ковачевић, Чича 12.

Кошаркашице Спартака убедљиво су славиле у 5. колу и 
реванширале се Вршчанкама за недавни пораз у Купу Милана 
Васојевића. Суботичанке су од почетка наметнуле свој ритам 
игре, играле чврсто у одбрани и ефикасно у нападу, за разлику 
од играчица Вршца, које су биле ослабљене неиграњем Инес 
Бошњић и којима је у највећем делу меча мало шта полазило 
за руком. Спартак је резултатски бег направио у другој 
четвртини после које је имао 16 поена предности, а велике 
заслуге припадају Душици Станаћев и Исидори Савковић. У 
трећем периоду гошће су дошле до највеће предности од 21 
поена разлике (50:29) и практично је меч већ тада био решен. 
Све што су играчице тренера Мирослава Кањевца успеле да 
ураде било је да спусте разлику на 10 поена (70:60), али за 
преокрет нису имале ни снаге ни времена.

- Направили смо превише грешака да би савладали 
квалитетну екипу Спартака. Пореметило нас је одсуство 
Бошњићеве, њен недостатак се осетио пре свега у одбрани, 
рекао је тренер Вршца Кањевац.

ПОРАЗ КОШАРКАШИЦА ВРШЦА У ДРУГОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

ЛОШ ДАН ВРШЧАНКИ, СПАРТАК СЛАВИО У МИЛЕНИЈУМУ
ВРШАЦ – СПАРТАК 65:76 (13:18, 10:21, 18:21, 24:16)

26 поена капитена мало за тријумф: Милана Керкез (КК Вршац)

Наставак серије: Младен Грушановић (КК Вршац)
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Центар Миленијум, гледалаца 100, 
судије: Илић, Васиљевић

БАНАТ: Зарић, Павловић, Боровчанин, 
Д. Јовановић, Тинтор, Савин, Марков, 
Дабић, Медић, Рабирац, Рајковић, 
Јованић, Ф. Јовановић, Јоцин.

ТОПЛИЧАНИН: Бечејски, Ристић, 
Ивановић, Мијачић, Младеновић, 
Ковачевић, Рогановић, Данковић, 
Милосављевић, Стаменковић, 
Гавриловић.

Вршачки одбојкаши забележили су 
другу првенствену победу савладавши 
у Миленијуму чврсту и неугодну екипу 
Топличанина из Прокупља, у четири сета 
,после сат и 50 минута игре. Изабраници 
тренера Игора Сантрача дуго су ломили 
отпор чврстих гостију, али су заслужено 

дошли до тријумфа који их води у горњи 
део табеле, у друштво непоражених 
тимова у прва два кола. Прва три сета била 
су врло слична, Банат је стицао уводну 
предност, гости су се враћали, да би на 
крају одлучивале нијансе. Банат је имао 
више надахнутих појединаца, у кључним 
моментима био чврст на блоку, смирен 
у пријему и прецизан у организацији 
напада.

- Још увек тражимо праву форму, 
имамо квалитет, али нисмо ни близу 
граница наших могућности. Разлоге за 
то треба тражити у чињеници да смо на 
важним позицијама довели нове играче, 
имали смо током целе недеље проблем са 
повредом капитена Медића и одсуством 
Маркова. Очекујем да ћемо у наредним 

мечевима играти боље иако нас очекују 
квалитетни противници. Следи нам 
гостовање у Параћину где традиционално 
пружамо добре партије, Борац је кандидат 
за највиши пласман, у питању је искусна и 

квалитетна екипа која већ две године игра 
у непромењеном саставу. Даћемо све од 
себе да наставимо низ победа, рекао је 
тренер Баната Игор Сантрач.

ОД Б О Ј К А
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БАНАТ ЗАБЕЛЕЖИО ДРУГУ ПОБЕДУ У ПРВОЈ Б ЛИГИ

ТОПЛИЧАНИН ПАО У МИЛЕНИЈУМУ
БАНАТ - ТОПЛИЧАНИН 3:1 (25:23, 25:21, 25:27, 25:15)
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 12.КОЛО

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

1.Железничар  12    10  2  0  32
2.Бачка 1901  12      9  2  1  29
3.Раднички (Зр)  12      8  2  2  26
4.Раднички 1912  12      5  5  2  20
5.ОФК Вршац  12      6  1  5  19
6.Динамо 1945  12      5  2  5  17
7.Бечеј 1918  12      5  2  5  17
8.Братство 1946  12      5  2  5  17
9.Раднички (СМ)  12      4  3  5  15
10.1. Мај Рума  12      5  0  7  15
11.Борац   12      4  2  6  14
12.Омладинац  12       2  7  3  13
13.Војводина 1928  12       3  4  5  13
14.Хајдук 1912  12       3  0  9   9
15.Козара  12        2  3  7   9
16.Дунав   12        1  1  10   4

ПФЛ ПАНЧЕВО 12. КОЛО

Долина - Полет (Ид)   4 : 2
Потпорањ - Спартак 1911  1 : 4
Јединство (В) - Стрела  3 : 2
Партизан (У) - Слога (БНС)  0 : 1
Југославија - Раднички (К)  0 : 0
БАК - Хајдучица   2 : 0
Црвена звезда - Будућност (А)  2 : 0
Партизан (Г) - Раднички (Б)  1 : 0
 

1.Јединство (В)  12      11  0  1  33
2.Стрела   12       9  1  2  28
3.Раднички (К)  12       8  2  2  26
4.Долина   12       7  2  3  23
5.Потпорањ  12       7  1  4  22
6.Слога (БНС)  12       6  1  5  19
7.Спартак 1911  12       5  2  5  17
8.БАК   12       4  4  4  16
9.Партизан (Г)  12       4  2  6  14
10.Црвена звезда  12       3  3  6  12
11.Раднички (Б) (-1)  12       3  3  6  11
12.Југославија  12        2  5  5  11
13.Полет (Ид)  12        3  2  7  11
14.Партизан (У)  12        2  4  6  10
15.Будућност (А)  12        2  3  7   9
16.Хајдучица  12         2  1  9   7

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 11. КОЛО

Караш (Ј) - Борац (ВС)  1 : 2
Ратар - Банат (И)   0 : 3
Банат (Д) – Дунав   4 : 1
Борац (ВГ) – Шевац   0 : 1
Вултурул - Војводина (ЦЦ)  3 : 1
Караш (К) - Полет    3 : 2

1.Банат (И)  10      9  0  1  27
2.Вултурул  10      8  1  1  25
3.Дунав   10      8  1  1  25
4.Шевац   11      6  3  2  21
5.Банат (Д)  10      5  3  2  18
6.Војводина (ЦЦ)  11      4  2  5  14
7.Ратар (-1)  10      4  2  4  13
8.Борац (ВГ)  10      3  1  6  10
9.Борац (ВС) 10      3  0  7   9
10.Караш (Ј)  10      2  3  5   9
11.Караш (К)  10      2  2  6   8
12.Партизан (К)  10      2  1  7   7
13.Полет   10      0  1  9   1

СПОРТ

ФУД БА Л

Белегиш, судија: Белић (Зрењанин), стрелци: Хаска у 12. и 17. (из 
пенала), Живковић у 27. за Омладинац, Видаков у 34. за ОФК Вршац

ОМЛАДИНАЦ: Јагодић, Иветић, Ђуршић, Раденковић, Лабовић 
(од 46. Берић), Хаска, Стојановић (од 60. Филиповић), Савић, Гајић 
(од 55. Мојсиловић), Живковић, Ранђић.

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Илић, Видаков, Вучетић, 

Б. Благојевић, Ћирка (од 46. Којић), Станков, Лазевски, Јанков (од 46. 
Спасић), Обрадовић (од 70. Јанковић).

Чудним сплетом околности су фудбалери ОФК Вршца доживели 
пораз у Новим Бановцима. Десетковани изостанцима неколицине 
кључних играча, екипа тренера Ненада Мијаиловића није имала ни 
спортске среће на терену у Белегишу.  Наиме, већ после пола ОФК 
Вршац био је у заостатку од три поготка, што и није превише чудно 
ако се има у виду да је зрењанински арбитар Белић брзопотезно 
досудио два једанаестерца за домаће. 

- Немамо превише времена да тугујемо, чека нас важан меч 
на нашем стадиону против Дунава. Морамо максимално да се 
мобилишемо, ни случајно нас неће заварати тренутни пласман и 
бодовни салдо ривала јер је у питању квалитетан састав који тражи 
форму. У сваком случају ми ћемо бити комплетни што је довољан 
разлог да будемо оптимисти, рекао је тренер Ненад Мијаиловић.

Дунав лечи ране: Данијел Бељин (ОФК Вршац)

ПОРАЗ ОФК ВРШЦА У НОВИМ БАНОВЦИМА

ДВА ПЕНАЛА ЗА ПЕТ МИНУТА ОДЛУЧИЛА МЕЧ
ОМЛАДИНАЦ - ОФК ВРШАЦ 3:1 (3:1)

У Сенти је 2. и 3. новембра одржано Првенство Србије 
у кикбоксу у дисциплини фул - контакт за све узрасте у 
организацији Будо клуба Сента и Кик бокс савеза Србије. 
Наступило је преко 100 такмичара из целе Србије, у  јуниорској 
конкуренцији у категорији до 71кг наступио је и члан БК Гард 
из Вршца Вук Павловић. Импресије са такмичења пренео је 
Стево Павловић, тренер вршачког Гарда.

- Вољом жреба Вук је био слободан у првом колу док га је 
у другом чекао репрезентативац из КБК Спарта из Темерина 
Милош Гермек. Вук је изненадио искусног репрезентативца и 
победи одлуком судија 3:0. Тако се пласирао у финале где га је 
цекао други репрезентативац  наше земље из КБК Батајница, 
Лука Ђорђевић, који је и освајач медаље са овогодишњег 
Европског првенства за јуниоре. 

И у овом мецу Вук Павловић је показао квалитет и са 
одличним супарником приредио праву посластицу за 
публику и љубитеље ове борилачке вестине. Сенку на 
одличну борбу бацио је врховни судија који је првобитну 
одлуку на крају меча, 2:1 за Вука, преиначио на 1:2 у корист 
противника са образложењем испадања гуме у 3 рунди. 
Поред тога последња рунда, да ли случајном или намерном 
грешком мериоца времена, трајала је 4 и по минута иако 
је за јуниоре трајање рунде 2 минута. На проглашење се 
чекало скоро 5 минута јер је врховни судија инсистирао на 
променама поена на бодовним листама. То је све бацило 
сенку на ову добру представу, али никако на оба борца који 
су приредили одличан меч, рекао је Стево Павловић.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДИСЦИПЛИНИ ФУЛ КОНТАКТ 

ОДЛИЧНОМ ПАВЛОВИЋУ ОТЕТА ТИТУЛА

Влајковац, стадион Јединства, гледалаца 200, судија: 
Никола Драча (Панчево) 7, стрелци: Богдановић у 70, 
Симић у 75. и Ђурђевић у 77. минуту за Јединство, Симуљ 
у 65. и Лукић у 67. минуту за Стрелу, жути картони: Васић 
(Стрела)

ЈЕДИНСТВО: Илкић, Пауновић, Ђуркин, Живанов (од 61. 
И. Попов), Бирђан, Ђурђевић, Б. Попов (од 80. Ковачевић), 
Богдановић, Моторов, Калин (од 80. С. Попов), Симић.

СТРЕЛА: Васић, Балог, Америан, Панић, Каранфиловски, 
Дудуј, Максимовић, Груловић, Вукајловић (од 60. 
Савановић), Симуљ, Лукић.

Јединство из Влајковца више није само најпријатније 
изненађење Подручне лиге Панчево већ најозбиљнији 
кандидат за освајање титуле јесењег првака. Изабраници 
тренера  Мише Бељина заслужено су славили у дербију 
против одличних гостију из Иванова, умакли свим 

пратиоцима и остали усамљени на врху табеле. Играчи 
Стреле представили су се као тврд орах бројним 
љубитељима фудбала на стадиону у Влајковцу и средином 
другог полувремена из одлично организованих контра 
напада, у сред офанзиве домаћих, преко Симуља и Лукића 
постигли два поготка и дошли на корак од тријумфа. 
Међутим, тада је уследио период од фуриозних седам 
минута играча Јединства, сломљен је отпор ривала и настао 
је потпуни резултатски преокрет. Најпре је Богдановић на 
асистенцију најбољег појединца на терену, Пауновића, 
смањио заостатак, потом је Симић затресао мрежу Стреле 
на одлично додавање Богдановића, а експлозију радости 
домаћих изазвао је Ђурђевић, који је ефектно завршио 
одличну акцију Пауновића.

Б. Ј.

УЗБУДЉИВ ДЕРБИ ПОДРУЧНЕ ЛИГЕ ПАНЧЕВО

ВЛАЈКОВЧАНИ МЕРКАЈУ ЈЕСЕЊУ ТИТУЛУ
ЈЕДИНСТВО (ВЛАЈКОВАЦ) – СТРЕЛА 3:2 (0:0)

К И К  Б О КС

ПОРАЗ КАДЕТА У СУПЕРЛИГИ СРБИЈЕ
ОФК ВРШАЦ – РЕАЛ (НИШ) 0:1 (0:0)
Павлиш, стадион Црвене звезде, гледалаца 100, судија: 

Предраг Јањуш (Панчево) 7, стрелци: Спасић у 73. минуту, 
жути картони: Стојичић (Реал)

ОФК ВРШАЦ: Цвијић, Шушњар, Нецин (од 75. 
Максимовић), Николић, Дугић, Вранић, Трњанац, Главинић, 
Миошко, Врањеш, Грбић.

РЕАЛ: Стевановић, Стојичић, Вукић, Стојановић, Динић, 
Миленковић, Николић (од 56. Костић), Дамњановић (од 
46. Петковић), Миљковић (од 71. П. Николић), Спасић, 
Величковић (од 80. Митић). 

Дечаци из Ниша славили су минималну победу у 
утакмици у два изједначена ривала у којој су искористили 
једину повољну прилику. Јунак је био капитен Реала Илија 
Спасић, одлично је извео слободан ударац у 73. минуту, 
што је уједно био и једини шут у оквир гола који су гости 
упутили. Вршчани су стварали и пропуштали прилике у 
оба полувремена, Главинић је пропустио три стопостотне 
прилике и шансу да се прослави.
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