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ПОЧИЊЕ 27. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“

САВРЕМЕНА ЛИЦА ПОД МАСКАМА КЛАСИКЕ
Поповића, стратешка културна
установа за наш град, локална
самоуправа
наставиће
са
пружањем пуне подршке како
даљој реконструкцији позоришне
зграде, тако и унапређењу
Фестивала „Вршачка позоришна
јесен“.
Фестивал ће бити свечано

отворен у петак, 15. новембра,
изложбом под називом „Светлана
Бојковић - уметност глуме или
трагање за истином“, аутора
Зорана Максимовића, кустоса
театролога.
- Част да својим колегама
глумцима
отвори
Фестивал
имаће ове године Светлана Цеца

Бојковић, а потом ће публика
видети премијерно „Ујка Вању“
Антона Чехова, у режији Андреја
Носова, урађену у копродукцији
Народног позоришта „Стерија“ и
Хартефакт (Heartefact) фондације
из Београда, најавио је селектор
и директор Фестивала Ђура
Мрђа. – Потом долазе велике

Фото: А. Путник

Овогодишњи, 27. по реду,
Међународни фестивал класике
„Вршачка
позоришна
јесен“
биће одржан у Народном
позоришту „Стерија“ од 15. до 23.
новембра. Селектор и директор
Фестивала Ђура Мрђа одабрао
је најуспешнија остварења на
„даскама које живот значе“ а
угођај ће, свакако, улепшати и
реновирана позоришна дворана
која је добила ново рухо.
Градоначелница
Драгана
Митровић позвала је, у име
Града, Вршчане да посете
„Вршачку позоришну јесен“, на
конференцији за медије, одржаној
у НП „Стерија“, 8. новембра.
- Поред врхунске селекције
представа, која је ове године,
по мом мишљењу, превазишла
многе претходне, све љубитеље
позоришта угостићемо у једном
потпуно новом амбијенту, у
потпуно реконструисаној великој
сали која ће засијати новим сјајем,
нагласила је градоначелница
Митровић. – Обзиром да овај
Фестивал припада низу догађаја
који Вршац сврставају на врх
културне мапе Србије, а да је
наше позориште, које носи
име великана Јована Стерије

У ПРОСТОРИЈАМА УДРУЖЕЊА „ОТВОРЕНО СРЦЕ СВЕТА“

ОТВОРЕН ОМЛАДИНСКИ
ИНКЛУЗИВНИ КЛУБ

У просторијама Удружења „Отворено срце света“ почетком
октобра месеца почео је са радом „Омладински инклузивни
клуб“. То је пројекат финансиран од стране Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину, а биће реализован у сарадњи
са Унијом студената Града Вршца.
Циљ пројекта је социјална инклузија младих са интелектуалном
ометеношћу, као и промоција волонтерског рада кроз који
млади доприносе развоју своје заједнице. У току три месеца
трајања пројекта „ Омладински инклузивни клуб“ биће место
где ће млади са интелектуалном ометеношћу и млади типичног
развоја учествовати на креативним, едукативним и драмским
радионицама, заједнички учити и проводити слободно време.

Почетком октобра месеца, волонтери
чланови Уније
студената прошли су едукацију која је подразумевала програм
вођења радионица, рада и комуникације са осетљивом групом
младих, усвајање терминологије у пољу рада са особама са
инвалидитетом.
Након тога према афинитетима,волонтери су се определили
за радионице на којима ће учествовати заједно са члановима
удружења. Планирано је да се до краја године осмисли и
изведе инклузивна представа, да се заједнички на креативним
радионицама припреме радови који ће бити изложени на
Новогодишњим ђаконијама и на изложби поводом завршетка
пројекта.
Марија Кери Кутлешић

представе „Злочин и казна“, „Роман
о Лондону“, „Нечиста крв“, „Негри“
и „Зла жена“ Јована Стерије
Поповића
којом
затварамо
такмичарски део Фестивала.
У суботу, 23. новембра,
биће уручене награде о чему
ће одлучити жири у саставу:
Светислав Јованов, театрологселектор Стеријиног позорја, Тања
Бошковић, глумица, и редитељ
Снежана Тришић.
Уторак, 19. новембар, биће
Дан сећања на Драгана Џанкића,
доајена вршачке позоришне
сцене, аутора веома успешних
дечјих представа. Тога дана, на
великој сцени, у 20 часова, биће
одржан омаж Драгану Џанкићу,
а током дана биће изведене две
дечје представе.
Цене улазница за 27. Фестивал
„Вршачка позоришна јесен“ су:
појединачна улазница кошта 600
динара у претпродаји, а 800 на
дан представе. Комплет улазница
је 3.500 динара, док улаз на дечје
представе кошта 200 динара.
Радно
време
билетарнице
Народног позоришта „Стерија“ је
од 10 до 12 и од од 17 до 20 сати.
Ј.Е.

СЦЕНА НА РУМУНСКОМ НП „СТЕРИЈА“ СПРЕМНА ЗА ФЕСТИВАЛ

ПРЕМИЈЕРНО

„РУЖА СА ДВА МИРИСА“

На 27. Фестивалу класике
„Вршачка позоришна јесен“
наступиће Сцена на румунском
Народног позоришта „Стерија“
која ће премијерно извести
комад „Ружа са два мириса“.
Аутор
текста
је
Емилио
Карбаљидо, а режију потписује
млада вршачка редитељка
Снежана Удицки.
Национални
савет
румунске националне мањине
подржао је професионалну
сцену на румунском језику,
финансијски, логистички и
морално, заједном са Градом
Вршцем, рекао је Даниел Магда,
председник Националног савета
румунске националне мањине,

захваливши се вршачкој градској
власти на сарадњи и подршци. –
Заједничком сарадњом желимо
да одржимо и унапредимо рад
сцене на румунском језику,
јер то је врло битно за нашу
националну мањину. То је једина
професионална сцена коју
имамо у Србији.
Говорећи
о
премијери,
глумица Отилија Пескарију
је истакла да је реч о нешто
другачијој представи и додала:
- Овога пута, отишли смо
нешто даље, није румунски
аутор, нису аутори који су веома
познати, истраживали смо и
Јонескуа, али сада нешто мало
шпански, мексички, тако да је

представа у том духу. Атмосфера
је динамична, веома дирљива, а
и мелодраматична као што је и
сам текст. Ради се о женама и о
томе како оне могу да савладају
и победе било које зло. То је
веома реална прича о мушкарцу
који воли да воли више жена
истовремено, али жене су
веома интелигентне и врло брзо
сазнају оно што мушкарци желе
да сакрију.
Премијера
представе
„Ружа са два мириса“ Сцене на
румунском језику НП „Стерија“
заказана је за 18. новембар,
четвртог фестивалског дана, са
почетком у 20 часова.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ГРАД ВРШАЦ ОБЕЗБЕДИО СРЕДСТВА ЗА САНАЦИЈУ СТАРЕ ЗГРАДЕ У УЉМИ

400.000 ДИНАРА ЗА ЗАМЕНУ КРОВА
Фото: А. Путник

Седиште некадашњег суда у Уљми добиће ново рухо.
Наиме, Град Вршац је обезбедио средства за реновирање ове
лепе зграде у старинском стилу која је прави архитектонски
бисер Уљме.
- Зграда је девастирана и пропала, а Град Вршац је одлучио
да ове године издвоји 400.000 динара да је заштитимо, каже
градоначелница Митровић. - Ова фаза обухвата радове на
замени кровног покривача, ојачавању ивица и уређење
предњег дела фасаде. Што се тиче унутрашњег амбијента,
прво морамо да решимо имовинско - правне проблеме,
обзиром да је читав спрат у једном од стечајних поступака.
Град је заинтересован да, по окончању тог поступка, поред
доњег дела, који припада Граду Вршцу, узме и горњи спрат.
Сада ћемо да заштитимо зграду од пропадања, а у будућности

и да је рестаурирамо, јер ово је једна од ретких зграда која се
може видети у нашим селима.
Према речима градоначелнице, зграда се може искористити
за различите културне догађаје, да постане музеј, а једна од
жеља мештана Уљме је да део зграде буде преуређен у салу за
венчања. Иначе, зграда је подигнута 1892. године.

- Ова инвестиција за нас значи много, јер Уљма је
највеће насељено место на територији Града Вршца, са
2.980 становника, каже Драгиша Ђорђев, председник
Савета Месне заједнице Уљма.
Ј.Е.

УСПЕШНА САРАДЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ

Заједничком
сарадњом
Предшколске
установе „Чаролија“ и Пољопривредне школе
„Вршац“, обележен је Светски дан здраве хране у
објекту „Плави чуперак“, 8. новембра. Малишани
су, уз помоћ старијих другара - ученика
Пољопривредне школе, правили колаче и
сокове од јабуке и том приликом много научили
о здравим намирницама.
- На овој радионици водили смо се лајт
мотивом јабуке, као специфичног представника
и симбола здравља, а учествовала су деца
средњег, старијег и припремног предшколског
узраста, каже Габријела Тошовић, координатор
Еко програма у вртићу. – „Плави чуперак“ и
Пољопривредна школа „Вршац“ чланови су
међународног програма „Еко школе и вртићи“
који има за конотацију бригу о заштити животне
средине и зравим стиловима живљења.
Тошовићева је подсетила да већ три године
за редом „Плави чуперак“ марљиво сакупља
папирни и пластични отпад и предаје рециклеру
и тако учи своје малишане како да брину о

животној средини и рециклажи отпада.
- До сада смо сакупили више од 500 кг хартије
и око 200 кг пластике, наглашава Тошовићева. –
У вртићу, такође, обележавамо важне еколошке
датуме, израђујемо макете, моделе, експонате
од рециклираног материјала, организујемо
рециклажне радионице за наше родитеље,
вредно истражујемо, експериментишемо,
откривамо, детектујемо и бележимо све
оно што је важно за екологију. Наше напоре
несебично потпомаже управа Града Вршца и
C&A фондација.
Вршачки малишани уживали су, али и
доста научили током ове радионице, а ђаци
Пољопривредне школе поделили су са њима
своје знање и искуство.
- За њихов узраст је битно да имају пет
оброка у току дана: доручак, ужина, ручак, ужина
и вечера, каже Александра Крнетић, ученица
друге године Пољопривредне школе „Вршац“,
смер кувар. – За сваки оброк је потребно
јести што више разноврсне хране. Доручак је,

Фото: А. Путник

МАЛИ ВЕЛИКИ КУЛИНАРИ

наравно, најбитнији оброк у току дана и треба
бити најобилнији и најразноврснији.
Радионицу одржануа поводом Светског
дана здраве хране, у објекту „Плави чуперак“,

дуго ће још памтити како малишани, тако и
њихови другари средњошколци, као једно лепо
дружење.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО ИМЕНОВАО НОВОГ ВРШИОЦА

ДР ИВАН ИВАНОВИЋ,
НОВИ РУКОВОДИЛАЦ
ВРШАЧКЕ БОЛНИЦЕ
Покрајински секретаријат за здравство
именовао је др Ивана Ивановића за новог
вршиоца дужности директора Опште болнице
Вршац.
Др Иван Ивановић рођен је у Лесковцу
1977. године где је завршио основну и средњу
школу. Медицински факултет Универзитета у
Нишу завршио је 2003. године, а до 2010. године
радио је у Служби хитне медицинске помоћи
Дома здравља Вршац. Након тога уписао је
специјализацију из ортопедске хирургије
и трауматологије на Војно медицинској

академији у Београду. Од 2015. године ради као
лекар специјалиста на Одељењу ортопедије
и трауматологије Опште болнице Вршац где
је до данас самостално обавио више од три
стотине хируршких операција. Учесник је
више стручних конгреса, како у земљи, тако и
у иностранству.
Дужност заменика директора Опште
болнице Вршац вршиће др Весна Милошев,
досадашња начелница Службе анестезиологије
са реаниматологијом.

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

Ј.Е.
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ГРАД ВРШАЦ И ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” СПРОВЕЛИ АКЦИЈУ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ

УКЛОЊЕН НЕПРОПИСНО
ОДЛОЖЕНИ ОТПАД

Град Вршац је у сарадњи са ЈКП “Други
октобар” 12. и 13. новембра спровео акцију
уређења простора испред нехигијенског
дела насеља Војводе Степе од 13-15. О
акцији је “Вршачку кулу” говорила Татјана
Николић, члан Градског већа задужена за
здравство и социјалну заштиту.
- Дугогодишњи проблеми, нагомилавања
шута, отпада и одређеног материјала који је
ту непрописно одложен, који су повезани
са стиловима живота корисника тог дела
насеља, конкретно ромске националности,
који се не уклапају у стил живота шире
друштвене заједнице, нарушавају
не само здравље становника овог
дела града већ и ширу животну
средину. Са циљем решавања тих
проблема кренули смо у акцију
заједно са вредним радницима
нашег
комуналног
предузећа.
Колики је обим посла био у питању
најсликовитије ће описати податак
да је уклоњено више од десет
камиона, шута, смећа и разног другог,
непрописно одложеног материјала.
Николићева истиче да Град већ
дуже време покушава да реши овај
проблем имајући у виду да људи

у овом стамбеном објекту, који је видно
нарушен, живе без правног основа, да је
реч о људима који су радно способни и
који су материјално обезбеђени од стране
државе финансијским примањем социјалне
помоћи.
- Годинама они ту обитавају, долазе,
одлазе, Град покушава да реши њихов
начин живота. Сада смо кренули да колико
толико уредимо њихову околину и не
доводимо у питање њихово здравља као и
здравље околине. Град је уз подршку ЈКП
“Други октобар” организовао комплетно

одношење
неправилно
одложеног
материјала као и отпада како би они
несметано могли да функционишу и излазе
из својих станова.
Татјана Николић је нагласила да су
активности на уређењу насеља, не само
када је у питању одношење шута, отпада
и кабастог материјала, предвиђени
стратешким документима за унапређење
положаја Рома.
- Конкретно ове активности предвиђене
су оперативним планом за социјалну
инклузију Рома и Ромкиња. Основ се
у Локалном акционом плану по
којем радимо на инфраструктури у
ромским насељима радимо као и на
унапређењу здравља и безбедности.
Паралелно са тим радимо едукацију
у сарадњи са члановима мобилног
тима и ромском координаторком
као и здравственом медијаторком на
подизању свести о значају културе
становања и одржавања простора
са циљем унапређења њиховог
здравља.
Б.Ј.
Фото: Б. Вила
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ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ ГРАДА ВРШЦА ОБЕЛЕЖИЛО

35 ГОДИНА
ПОСТОЈАЊА И РАДА
локална самоуправа подржава. Искрено се
надам да ће Вршчани што више користити
релаксирајуће активности у оваквим
удружењима, а што мање терапеутске.
Љиљана Обрадовић, председница
Друштва за борбу против шећерне болести
Града Вршца, подсетила је на бројне
активности удружења током протеклих 35
година рада.
- Основани смо 1984. и исте године
постали смо чланица Савеза друштава
Војводине за борбу против шећерне
болести који је, уједно, и наша кровна
организација, нагласила је Обрадовићева.
Према најновијим подацима, у Војводини
има више од 600.000 оболелих од дијабетеса,
а у Граду Вршцу је око 5.000 регистрованих
пацијената. Око 1.300 оболелих је на
инсулинској терапији, а око 1 одсто су
деца и млађи од 30 година. За 35 година
колико постоји Друштво, реализовани су
многобројни програми и пројекти. Редовно
учествујемо у пројекту Савеза друштава
Војводине за борбу против шећерне
болести ,,Летња школа“ која се одржава
у Врднику и којом је било обухваћено
стотинак деце из Вршца, узраста 7-15
година. Кроз наше програме и активности
превентивног мерења шећера у крви буде

Фото: А. Путник

Друштво за борбу против шећерне
болести Града Вршца једно је од најстаријих
у Србији. Обележило је завидан јубилеј 35 година постојања и рада. Приређена
је пригодна свечаност у Геронтолошком
центру, 12. новембра, два дана пре Светског
дана борбе против шећерне болести које
Друштво редовно обележава.
- Тридесет пет година је значајан јубилеј
Друштва за борбу против шећерне болести
Града Вршца, које има своје представнике
и на вишим нивоима, у организацијама
Војводине и Србије, нагласила је Татјана
Николић,
чланица
Градског
већа
задужена за здравство и социјалну
заштиту, поздрављајући присутне у име
Града Вршца и градоначелнице Драгане
Митровић. – Оболели од шећерне болести
значајна су популација, а ми смо ту да
заједно предупредимо оно што можемо и
спроводимо превентивне акције у складу са
постојећим капацитетима и могућностима.
Ово је једна од активности невладиног
сектора које Град Вршац у потпуности
подржава, а спој јавног сектора и удружења
грађана је врло значајан за наше суграђане.
Све мере и активности, које произилазе из
рада оваквих удружења, могу само бити
на добробит наших грађана, због тога их

Татјана Николић уручује признања за допринос раду Друштва за борбу против дијабетеса Града Вршца

обухваћено од 2.500-3.000 особа годишње,
што дијабетичара, што осталих грађана,
поготово из ризичних и маргинализованих
група. Овако значајне резултате не бисмо
могли постићи без велике и несебичне
подршке Града Вршца, градоначелнице г-ђе
Драгане Митровић, сектора за социјалну и
здравствену заштиту и гђе Татјане Николић,
који снажно подржаваjу наше активности
и пружаjу широку подршку реализацији
наших планова и програма рада.
Др Оливера Василић Кокотовић,
ендокринолог, која се, већ дужи низ година,
професионално бави лечењем шећерне

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ АКЦИЈЕ “САКУПИ ХУМАНИ ЧЕП” „ПАРАКВАДА

болести, одржала је предавање о дијабетесу.
Она је указала на значај превенције и ране
детекције ове болести, као и благовремену
примену терапије како би се ублажиле и
зауставиле компликације до којих доводи
неконтролисани ниво шећера у крви.
Након тога уручене су захвалнице
свима који су допринели раду Друштва,
а свечаност су улепшали чланови дечјег
фолклорног ансамбла КУД „Виногради“ из
Гудурице и вршачки песници Слободан
Милинковић и Ержебет Лиза Фехер.
Ј.Е.

ВШ“

ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА - 55. ПОМАГАЛО

Акција “Сакупи хумани чеп”, коју је
покренуло Удружење параплегичара и
квадриплегичара „Параквад ВШ“, донирала
је ново, 55. помагало. Купљена су нова
инвалидска колица за Никицу Јуку из
Јерменоваца. Колица је Никициној мајци
Марији Јука уручио Драган Виторовић у
просторијама Удружења.
- За ово помагало сакупљено је 866 кг
или у чеповима 390.000 пластичних чепова
свих врста, обкашњава Драган Виторовић,
председник Удружења параплегичара
и квадриплегичара „Параквад ВШ“. – Ту
количину чепова успемо месечно да
скупимо, што је велики успех, јер чепове
скупљамо само на територији Града Вршца.
Друга удружења то раде по целој Србији.
Удружење наставља са сакупљањем чепова
и ми се захваљује свим нашим суграђанима
учеснима акције.

Никица Јука је изгубио обе ноге после
страдања у последњим ратовима и сада је
на рехабилитацији у београдској болници.
Очекују га протезе, али потребна су му и
инвалидска колица. Његова мајка Марија
Јука затражила је помоћ од „Параквада ВШ“.
-Никица не може без инвалиских колица
и ова помоћ вршачког Удружења„Параквад“
много нам значи, каже Марија Јука. – Тешко
нам је јер толико тога још треба, да се стан
прилагоди Никици и још доста тога. Протезе
су правдане из Фонда, али нема право и на
једно и на друго.
„Параквад ВШ“ се још једном захваљује
Вршчанима на хуманости и њиховом
укључењу у акцију и позива све остале да
им се придруже како би помогли људима
којима недостају помагала.
Ј.Е.

Војвођанска привредна
делегација у посети
Доњој Аустрији

Председник Привредне коморе Војводине
Бошко Вучуревић боравио је у понедељак, 11.
новембра 2019. године у радној посети Доњој
Аустрији, у делегацији на челу са председником
Покрајинске владе Игором Мировићем. Том
приликом, Привредна комора Војводине
предводила је укупно 12 привредника из АП
Војводине, који су тада посетили „Технопол“,
технолошко-научни институт у Тулну, где је
одржан округли сто и презентација аустријсковојвођанских привредних потенцијала и
повезивање привредних субјеката. Делегацију су
примили директор „Технопола“ Ангелика Ваилер
и директор „Cafe+CoInternationalHolding“ Ерик
Калтенегер.
„Циљ су нам свакако мала и средња предузећа,
јер малим и средњим предузећима треба нова
технологија, они немају средстава за њихове
развојне службе, развојне центре и једноставно,
овакав начин и овакав вид комуникације између
научних института и привредних субјеката је
од изузетне важности“, рекао је председник
Вучуревић
Тог дана, председник Покрајинске владе

Игор Мировић састао се са председницом Владе
Доње Аустрије Јоханом Микл-Лајтнер, са којом
је разговарао о новој иницијативи регионалне
сарадње у области економије, пре свега на
Западном Балкану, коју је покренуо председник
Републике Србије Александар Вучић, али и о
европским питањима.
„Имамо добар тренд трговинске размене, све
већи број компанија из ове земље присутан је у
АП Војводини, и ми желимо да тај ниво односа
одржимо и унапредимо“, истакао је председник
Мировић.
На иницијативу председнице Микл-Лајтнер, АП
Војводина ће председавати Заједници подунавских
регија 2020-2021. године, и то ће бити прилика да у
важним областима остваримо додатне контакте и
предузмемо одговарајуће иницијативе.
Делегацију из АП Војводине чинили су и
покрајински секретар за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Огњен Бјелић, представници Развојне агенције
Војводине, а састанцима је присуствовао и
амбасадор Републике Србије у Аустрији Небојша
Родић.

Уручено 55.помагало акције “Сакупи хумани чеп”
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ДРАГАН ЈАКИША, ИНИЦИЈАТОР И ПОЧАСНИ ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА „РИЋАНИ“:

“ЖЕЛИМО ДА САЧУВАМО ЛЕПЕ
УСПОМЕНЕ НА РАДНИЧКО НАСЕЉЕ “

Драган Јакиша један је од иницијатора
и оснивача Удружења „Рићани“ основаног
крајем октобра 2019. године. Повод је био
да се окупе људи који су некада живели у
радничком насељу Вршачки Ритови. Живели
су као права сложна браћа, од родитеља до
деце којих је било на десетине. Насеља више
нема, али та слога траје и данас. Рићани су
наставили да се друже, састају, а рођено је и
неколико бракова међу ритском омладином.
Један од таквих је и брак Драгана и Славише
Јакиша.

Пре 15-так дана основано је
Удружење „Рићани“. Какво је то
удружење?
- Удружење грађана „Рићани“
основано је 26. октобра. Мика
Николић, Зорица Мазманидис и
ја смо оснивачи. Имали смо доста
добру подршку, масовност још
није заживела. Чланови Удружења
су углавном Рићани - људи који су
становали у радничком насељу
Вршачки Ритови. Било је на 18 км
од Вршца. Насеље је настало 50тих година 20. века. Долазили су
људи са разних страна, највише
„трбухом за крухом“. Радили су,
углавном, пољопривреду. Била је
прво фирма „Соња Маринковић“,
онда СОУР ПИК „Вршачки Ритови“.
Доласком Исидора Николића,
који је донео сушаре за луцерку,
кренуо је нагли бум фирме, али и
доласка људи у радничко насеље,
70-тих година. „Ритови“ су били,
својевремено, највећи извозници
луцерке и луцеркиног брашна у
овом делу Европе.
Шта је био мотив за
формирање
Удружења
„Рићани“?
- Повод је била невероватна
слога која је владала међу

становницима радничког насеља
Вршачки Ритови, која је остала
до данас. Ми смо наставили да се
дружимо, посећујемо, окупљамо.
Родила се идеја да оснујемо своје
удружење, градска власт нам је
изашла у сусрет , дали су нам
простор у Стеријиној 69 за седиште
Удружења. Сада имамо где да се
окупљамо, дружимо, евоцирамо
успомене на нашу младост, живот
у насељу. Жеља нам је била да
сачувамо лепе успомене које
носимо из радничког насеља. Циљ
нам је да омасовимо удружење
младом генерацијом који су
већ показали вољу да нам се
придруже. Унуци људи који су
живели у насељу, сада су расути по
свету, има их свуда, интересују се
за Удружење.
Ко може да буде члан
Удружења?
- Врата нашег Удружења свима
су отворена. Чланови су сви они
који су се родили, живели, радили у
насељу, али и симпатизери. Имамо
око 40 чланова, а биће их сигурно

још. Имамо и чланске карте,
уведену чланарину. Изабрали
смо руководство. Председник
Удружења„Рићани“ је Дарко Стајић,
а ја сам почасни председник.
Мика Николић води комплетну
администрацију. Верујемо да ће
нас подржати и спонзори. Било би
лепо да имамо један телевизор да
гледају људи кад се скупљамо, а
за рад Удружења потребан нам је
један компјутер. У просторијама се
скупљамо уторком и петком у 10
сати, а недељом у 5 поподне. Ми
не причамо о политици. Сећамо се
старих времена.
Волели бисмо да одемо на
неку једнодневну екскурзију,
да нађемо слична удружења, да

се спријатељимо, дружимо, да
водимо децу у Београд...
Колико је, у неким златним
временима, било житеља у том
радничком насељу?

- У радничком насељу била је
већа група Грка, затим са Косова
из Урошевца, из врањанског
краја, Словеније... Била су и
двојица старијих људи из овог
краја - бироши, који су радили код
властеле. Имали су по деветоро
деце која су, касније, отишла у
„бели свет“. Било је много деце у
радничком насељу. Породице су,
углавном, имале од 5 до 9 деце,
а данас једва једно, највише 2.
Имали смо и забавиште и школу од

1. до 4. разреда. После су ишли у
Павлиш да заврше основну школу.
Путовали смо возом, више од 20
деце. Сва деца из насеља завршила
су школе, неко занат, неко факултет.
Израсла су у вредне људе, поштене
и радне. И њихова деца су данас
успешни људи. Имамо човека
који је био професор Природно математичког факултета у Београду
- Дуле Костадиновић, одрастао је
са нама.
Имали
смо
пекара
и

ИНТЕРВЈУ
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ВРШАЧКА КУЛА

наших фудбалера - ФК „Пролетер“
Вршачки Ритови. Клуб се основао
кад је настајало насеље, онда је
престао са радом неко време,
па смо га поново регистровали,
1972. Прво сам био активан играч,
голман. Имао сам и квалитете,
али и мањкавости. Био сам низак.
`Ди мож` да будем голман метар
и жилет висок?! Имао сам ја и
храброст и срце, али не и физичке
предиспозиције. Онда сам постао
тренер у ФК „Пролетер“. Све
један играч је био старији од
мене. Имао сам 22 године. Имам
33 године стажа у фудбалу, као
тренер. После Ритова, прошао
сам Гудурицу, Маргиту, Шушару
у два наврата, Парту, Јасеново,
Куштиљ...
Шта се догађа, како се гаси
продавницу, држао је тадашњи
„Промет“. У насељу је било струје,
воде није била уведена, доносили
смо је у кантама. Биле су зграде
са 4 улаза и исто толико станова,
скромних, најчешће једнособних.
Породице су гајиле живину, свиње,
радили су баште. Долазили су нам
биоскоп и позориште из Вршца.
Лепо смо живели. Били смо јако
сложни. Жене су размењивале
рецепте, радиле ручне радове,
училе једна од друге. И мушкарци
су
размењивали
искуства,
помагали једни другима. Ми деца
смо се играли заједно. Нисмо
знали ко је које нације, није нам
било важно, тако смо одрастали.
Били смо сложни, и одрасли и деца.
Заједно смо славили све празнике:
1. мај, 29. новембар, Нову годину...
Била су то лепа славља да су нам у
госте долазили и људи из Вршца.
Кад сте Ви дошли у радничко
насеље Вршачки Ритови?
- Моји родитељи су дошли
овде, мајка Ирма Јакиша из
Словеније, а отац из јужне Србије.
Живели смо прво у Гудурици.
Њихов брак је био неуспешан. Кад
су кренуле свађе, отац Драгослав
Вукојчић био је полицијац, и
мало привилегован. И кад су се
моји родитељи разишли, мајку и
мене су одвели у Рит. Било је то
1952. Имао сам 3 године. Тамо сам
одрастао.
Добро
памтим
„златна
времена“ радничког насеља, 70 и
неке. Било је око 400 становника.
Одлуком државе, формиране
су месне заједнице. У месној
заједници био је чика Пера
Томашевић. Ми смо већ стасали
као деца и били смо активни
у месној заједници: Бранко
Стојаковић, покојни Пера Блажу,
Радослав Жижић, Милан Ћурчић,
и ја. Желели смо да допринесемо
нашем насељу. Регистровали

смо фудбалски и стонотениски
клуб. Месна заједница Вршачки
Ритови узела је прва три места
на такмичењу месних заједница у
Загребу у стоном тенису. У нашој
екипи су били: Мика Жижић,
Зорица Мазманидис, Марица
Жижић... Они су даље стигли од

прешли су у Вршац. У Риту се
угасила школа, ђаци су морали
да путују у Вршац.
Данас је то дивље насеље.
Живе само две бабе и са њима су
два џукца који их чувају.
Како је текао Ваш живот?
- Рођен сам 1949, давно је
било, у Гудурици, у подруму. А,
крштен сам у сеоској кафани,
јер су цркву затворили. Такво
је било време. Мајка се звала
Ирма Јакиша, отац Драгослав
Вукојчић. Мајка и ја смо прешли
у радничко насеље када сам
имао 3 године. Одрастао сам
тамо са осталом децом. Био сам
активан омладинац, постао сам

година, врло успешно. Била су
лепа времена. Подигли смо кућу,
ишколовали децу. После су и
деца радила са мном. Одатле сам
отишао у пензију, 2015.
Кад сте основали породицу?
- Оженио сам се, 1973,
правом Личанком, Славицом,
девојачко Јовић, која је рођена
у Риту. Знали смо се од малена,
обоје смо живели у радничком
насељу. Има доста бракова међу
младима из насеља.
- Славица и ја имамо двоје
деце: сина Ђурицу и ћерку Јасну.
Имају своје породице. Ђурица
је већ 3 године у Чешкој, а снаја
Даница је овде са децом, Иваном

преседник Месне заједнице.
- Радио сам у „Ремонту“, па на
„Рибњаку“, онда су ме одвели
у „Транспорт“ Ритови који се
после спојио са вршачким
„Транспортом“ код Хелвеције.
Кад је дошла трансформација,
прешао сам у београдски „Србија
превоз“. Никад нисам писао
молбе за посао. Завршио сам
за машинбравара. Два дана сам
био машинбравар. Био сам мало
љубимац са те спортске стране,
привилегован.
- Онда сам одлучио да оснујем
своју фирму „Вихор“, 1995. Бавио
сам се транспортом, теретни
саобраћај. Фирма је радила 20

и Филипом. Ивана је 1. средње, а
Филип 5. разред основне. Ћерка
Јасна и зет Милоје Вулић имају,
такође, двоје деце. Марко је 3.
разред Хемијске школе, а Обрад
је 6. основне. Јасна има своју
фирму за превоз робе. Наша
деца и унуци су нам највећа
радост.
Желим још једном да кажем
да сам јако задовољан што смо
основали Удружење „Рићани“.
Жеља ми је да сачувамо успомену
на наше родитеље, који су
градили тај Рит, то радничко
насеље, да све то пренесемо
младима да и они памте.
Јованка Ерски

насеље Рит?
- Доласком демократије и
транзиције. Ми никад нисмо
закључавали врата од својих кућа
у Риту, кад је дошла демократија,
морали смо да закључавамо.
Насеље је почело да се гаси

80 и неке. Тада су биле фирме
ОУР-и „Пумпа“, „Нова градња“,
„Дехидратор“ и „Рибњак“, као
најмлађи. Све је то било у оквиру
СОУР-а Вршачки Ритови. Фирме
су почеле да пропадају, људи
су одлазили из насеља, поново
кренули „трбухом за крухом“, неки
и преко границе. Прво је пропало
сточарство - коњи, краве, па
свињогојство... После и млекара,
остала су још живинарска фарма
и сушара која је била изграђена.
Све се угасило од 1990. до 2000.
- Моја породица и ја доселили
смо се у Вршац, 1982. Делили су
станове солидарности и неки
људи из радничког насеља
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ВРШАЧКА КУЛА
Наступ Лејди Гаге и Бредлија Купера на
овогодишњој додели Оскара одржаној у
фебруару био је само то – наступ – изјавила
је певачица у интервјуу за часопис Ел. У
разговору који је водила краљица ток шоуа
Опра Винфри, Лејди Гага је рекла како је
њихово романтично извођење хита „Shallow”
из филма „Звезда је рођена” била искључиво
глума.
Подсетимо, одмах после поменутог
наступа светска јавност је почела да
спекулише како су ексцентрична певачица и
холивудски глумац у тајној вези иако су обоје
у то време били заузети. Но, и Лејди Гага и
Бредли Купер су у међувремену раскинули
са својим партнерима – она је раскинула
веридбу са „ловцем” на таленте Кристијаном
Карином, а он је наставио даље без руске
манекенке Ирине Шајк, пише Јутарњи лист.
– Искрено, мислим да су медији врло
блесави, направили смо љубавну причу. Као
певачица и глумица наравно да сам хтела да
људи поверују у нашу заљубљеност. На томе
смо напорно радили, све смо увежбавали
данима. Оркестрирали смо одличну
представу која је очито прошла у јавности.
Сви су„пали” на нашу причу што само доказује
да смо Бредли и ја урадили одличан посао –
закључила је добитница Оскара за најбољу
оригиналну песму.
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УВЕЖБАВАЛИ

ДАНИМА

Извор: Политика

ЏЕНИФЕР
АНИСТОН
КРАЉИЦА
ИНСТАГРАМА

Постављена Божићна јелка од 23,5
метра у Рокфелер центру у Њујорку
ЊУЈОРК – Норвешка смрека од 23,5 метра која је купљена
као младица пре 60 година, постављена је јуче у Рокфелер
центру у Њујорку као најава предстојећих божићних
празника.
Керол Шулц је садницу купила 1959. године и држала је на
столу. Посадила ју је у своје двориште после Божићне сезоне
и посматрала како расте, преноси Танјуг.
Шулц и њен пратилац Ричард О’Донел су 2010. године
отишли на веб сајт Рокефелер центра и „кандидовали” дрво.
Пре неколико месеци сазнали су да је баш њихова смрека
изабрана за најчувенију божићну јелку на свету.
Дрво је у четвртак посечено и дизалицом утоварено на

камион.
Церемонија паљења украсних лампица биће одржана 4.
децембра.
Прошлогодишња јелка, такође норвешка смрека, била је
висока 23 метра и тешка 17 тона.
Прва Рокфелерова јелка постављена је 1931. године,
током изградње центра, када су радници сакупили новац и
купили јелку високу шест метара коју су затим украсили.
Две године касније Рокфелер центар је одлучио да
то постане традиција и одржао прво званично паљење
лампица 1933. године.
Извор: Политика

Џенифер Анистон је
отворила Инстаграм профил
и за мање од 24 сата успела
да прикупи више од 6
милиона пратилаца, а прву
фотографију лајковало је
више од 9 милиона људи.
Само неколико сати након
што поставила фотографију
на којој је цела екипа
Пријатеља, Мет Лебланк,
Кортни Кокс, Дејвид Швимер,
Лиса Кудроу и Метју Пери,
њен профил се под налетом
посетилаца срушио.
Обожаваоци већ дуго чекају поновно окупљање
глумаца из популарне серије. У септембру 2019. обележена
је 25. годишњица премијере популарне серије.
Извор: Политика
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БОГАТА ИЗДАВАЧКА ТРПЕЗА ВРШАЧКОГ КОВ-А

Књижевна општина Вршац је и
ове године била веома запажена
на Међународном сајму књига
у Београду, када је реч о већ
традиционалној понуди на коју
читаоци могу наићи на штанду
КОВ-а и када је реч о новим
издањима ове реномиране куће,
и те како познате у сајамским
издавачким круговима.
На челу са главним уредником
Михајлом Пантићем, КОВ се
представио
својом
новом
библиотеком Несаница плус у којој
је објављена и књига Миодрага
Раичевића „Музини ветрови”,
збирка пародијских песама на
стихове наших најпознатијих
песника почевши од Симе
Милутиновића, Јована Стерије
Поповића, Бранка Радичевића,
Лазе Костића, Симе Пандуровића,
Милоша Црњанског, Десанке
Максимовић, Васка Попе до
Зорана Ћирића, Гојка Божовића
и других, скоро 200 песника.
Милосав Тешић је написао да
у књизи има више смеха него

у целој српској књижевности,
а Милорад Павић је рекао, пре
скоро 25 година када се појавила
упола краћа верзија ове збирке,
тоном који одговара управо
њеном шаљивом карактеру:
„Признајем, смејао сам се до суза.
А, онда ми је умрла ташта.“ Драган
Јовановић Данилов је забележио
да тек кад прочитате ову смешну
књигу схватићете како је писање
поезије озбиљан посао.
Други наслов у новој едицији
Несаница плус је „Бескрај као
Бранкуши” Ане Бабуц Крду,
књига која разбија стандардне
клишее и позиционира се између
романсиране монографије и
књиге кратких есеја. Говори
о
стваралаштву,
животним
тешкоћама, радостима и љубавима
једног од највећих вајара 20. века
и засигурно најпознатијег Румуна
у свету. Драшко Ређеп, недавно
преминули главни уредник
КОВ-а, написао је последњу своју
рецензију управо за ову књигу
рекавши да је Ана Бабуц Крду

Богата издавачка делатност КОВ-а

пишући о Бранкушију, на трагу
Васка Попе и Петру Крдуа и на
српском, открила тавни вилајет
предочене скулпторске уметности
као шансу њене и Петруове
биографије.
Припадајући
многобројним жанровима у исти
мах (есеј, разговор, сећање),
разматрања и сведочења Ане
Бабуц Крду говоре о драгим
људима колико и о великој
илузији, о сну. Књига изазовна,
како о великом уметнику, тако и о
оствареној љубави.
У библиотеци Несаница су се
појавиле 3 врло значајне књиге.
Књига „Човек без судбине“,
светски познатог филозофа
Емила Сиорана написана је
тридесетих година прошлог
века када је млади филозоф још
увек живео у Румунији и писао
на румунском. Књигу је превео
песник и преводилац Габријел
Бабуц, а у рецензији Љубомир
Корачевић бележи: „Објавивши
стечену свест о неопходности
присвајања сопствене судбине са
непуних шеснаест година млади
румунски филозоф се упустио
у обрачун са наслеђем научних
антрополошких
достигнућа,
темељећи своја уверења на
чињеници сопствене смртности,
али и непоновљивости.”
Још једна занимљива књига
у КОВ-овој Несаници је књига о
Београду публицисте и критичара
Петра Пеце Поповића „Пролећа
у Топчидеру”. Она представља
избор текстова насталих на
основу
вишедеценијског
праћења, описивања, тумачења
и коментарисања историјских и
савремених слика, личности и
прилика из живота главног града.

Вршачки КОВ на Сајму
У препоруци Владимир Пиштало,
између осталог, пише: „Поповић
је наш незванични министар
повратка
култури.
Његово
музичко знање је неограничено.
Пеца је рођени хроничар великог
времена.”
Несаница, надалеко позната
и призната библиотека коју
је основао Петру Крду далеке
1994. и која је добила име према
Сиорановим несаницама, била
је свих ових година на завидном
нивоу као што и приличи
уметничкој величини којом је
инспирисана. У њој је есеистички
жанр најзаступљенији. Зато се
и књига аналитичких текстова
познатог нашег књижевног
критичара, песника и есејисте
Саше
Радојчића
„Огледало
на пијаци Бајлони” бави
веристичким крилом савремене
српске поезије. Гојко Божовић
у рецензији књиге истиче да у
„Радојчићевој
интерпретацији
тој линији припадају, у већој
или мањој мери, целином

опуса или само појединим
делима, не само песници које
је критика већ детектовала
као неку врсту ‘чврстог језгра’
српског веризма (Максимовић,
Зубановић, Новаковић), и они
који су се у појединим фазама
рада привремено окренули
веристичким
поступцима
(Данилов, Недељковић, Ана
Ристовић) него и они на које
обично не помишљамо када
говоримо о веризму (Александар
Ристовић).”
Даље активности КОВ-а до
краја године биће фокусиране на
промоције најновијих издања и у
том контексту биће и учествовање
на Мини сајму српске књиге у
Темишвару, а потом следи већ
традиционална манифестација
„Дани Петру Крдуа“, под
покровитељством Министарства
за културу Републике Србије, овог
пута са слоганом „Двојезичност
као шанса“.
Сања Вукелић

ВРШАЧКИ АФОРИСТИЧАР ОСВОЈИО ТРЕЋЕ МЕСТО НА 4. МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ ХУМОРА И САТИРЕ У ЛЕСКОВЦУ

ЂУРОВИЋЕВИ АФОРИЗМИ НАСМЕЈАЛИ ЛЕСКОВЧАНЕ

На недавно одржаном лесковачком СЛЕМ-у,
у
конкуренцији 114 афористичара
који
су послали 1075 афоризама, високо треће
место освојио је вршачки афористичар Зоран
Ђуровић Ђурке.

-Да будем искрен, зачудио ме оволики
број пријављених афористичара, утолико ми
је драже освојено треће место. Пласманом
нисам изненађен јер сам на фестивал послао
стварно јако добре афоризме. Најбитније

је да имам континуитет, већ 4-5 година на
разним фестивалима и конкурсима освајам
друга и трећа места, надам се да ћу негде
ускоро освојити и прво место - рекао је Зоран
Ђуровић.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (52)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ ПОСЛЕДЊА УТОПИЈА

Утопија је сан о друштву, хармоничном,
функционалном о коме историје буквално
нема. Наша велика историја цивилизације
је као жута штампа, бележи, потенцира
и чини немогућима све девијације,
бруталности и застаревања које пркосе
разуму да би се поново појавила.
Изгледа да је креирању наше историје
разум само козметичка појава и бива прва
жртва.
Пајино сликарство је светски редак
пример како је уметност једног човека
у одређеном тренутку афирмисала и
карактерисала све вредности битне за
храброст и самосвест једног друштва.

Пајино сликарство је мера човека, оно
је призор сличан менталним призорима
социјалних мапа личности а и документ
логике стваралачке хемије, дискретне и
без вулгарности.
Ко је одредио да се модерна уметност
развије по контексту формалне структуре
слике, боје, инпресионизам простора
конструкције слике, кубизам ненаративних
структура апстракције разних врста, и онда
пре видео игрица, као великог духовног
јаловишта, настала је концептуална
уметност, која се коначно одриче своје
друштвене улоге осим да узурпира
просторе галерија, фондове и политичка

дејства окована у историјама уметности
које се стотинак година преписују као
некад библија.
Да ли су визуелне хармоније, логика
слике и њено подстицајно дејство на дух
превазиђени да би достигли максимум?
Да ли поезија постаје модерна кад се
одроди од живота или је моћ поезије да
нам откључа двери духа под дубоким
генетским табуима зацртаних менталних
лимита? Да ли божанска даровитост
уметника да препознаје логику сопственог
креативног ума и да поседује способност
да боје, речи, музику кодира тако да његова
креативна искуства одзвањају у умовима

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

оних осуђених од стране цицијашке
еволуционе лутрије да никада не доживе
чудесни увид у просторе бића сопственог
ума помаже да интуитивно схвате своју
праву природу и осете чудесно епско
употпуњење духовности толико другачије
и слободније од бескрајне злоупотребе
сопственог
ума
за
обезбеђивање
тривијалних преживљавања или ће са овог
света отићи са горким осећањем губитка
да нису упознали себе јер је та даровитост
устукнула пред копирањем бесконачних
варијанти света у коме као непријатељи
најпре жртвујемо свој сопствени дух?
Т. Сухецки
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем два ланца земље
потез Јарак, поред пруге. Тел 0641247557.
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. 836096 и 060/3856594
Продајем кућу на веома лепом
месту код Виле брег, постоји
могућност да се мења за приземну
кућу. Тел. 064/3759459.
На продају кућа (новија спратна
и старија приземна) централно на
плин, ПВЦ, канализација, косовска
48, Вршац. Цена 70.000€ , или
мењам спратну за стан уз доплату.
Тел. 062/1106066
Хитно и повољно на продају кућа
у Великом Средишту са великим
плацем и баштом. Тел. 062/8041649
Кућа на продају ул. Другог
октобра 83. Тел. 2824-853.
Двособан стан 84 м²,на продају
близу центра, Иве Милутиновића
80.Тел. 062/511751.
Продајем плац од 9,5 ари у Уљми.
Тел. 062/8232883
Продајем гарсоњеру у Панчеву,
повољно, новија градња, први
спрат, тераса, погодно за студенте.
Тел. 063/8221696
Кућа на продају 90 м² са
поткровљем ул. Јанка Халабуре ,
код хале Миленијум, на парцели
680 м². Тел. 060/4902207
На продају стан од 54 м² центар,
стара зелена пијаца, може са
стварима. Тел. 063/8909931 и
063/215854
Продајем реновиран дворишни
стан од 32 м².Тел. 064/4486655
На продају спратна кућа на плацу
од 700 м², посебно гаража. Тел
064/2805862 и 837-631
Продајем плац у потезу КозлукМајдан
са
виноградарском
кућицом, има градски водовод. Тел.
060/7401210.
Продајем кућу од 53m² са
помоћним објектима 121m², плин,
струја, клима, вода, канализација.
Тел. 064/0078668
Продајем плац у потезу

Број
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Павлишко брдо погодно за
виноград и воћњак као и пчеларе.
Тел. 060/7401210
На продају стан двособан у
центру. Хитно. Тел. 061/1601215.
Купујем већи стан са лифтом или
кућу чврсте градње, може кућа за
рушење, предност шири центар,
брег. Тел: 064/8795697.
На продају трособан стан Тел.
013/807-767
Купујем стан на Вождовцу,
Београд, у новоградњи. Тел.
064/1374669.
Продајем двособан дворишни
стан од 47 м², у улуци Стеријина бр.
80. Цена 16.000 €. Тел. 062/652413
Продајем кућу са ппоткровљем
на плацу од 670 м² у ул. Јанка
Халабуре, Вршац. Тел. 060/490-2207.
Продајем плац на вршачком
брегу потез „Павлишко брдо“, 60
ари, погодно за виноград, воћњак
и пчеларе. Тел.060/1671519
Врло повољно кућа на продају у
Војводе Книћанина 24. плац 8 ари
са комплетном инфраструктуром.
Тел. 064/8076858.
Хитно продајем дворишну
гарсоњеру 36 м², струја, вода, плин,
центар, прва зона одмах усељива.
Тел. 060/1434422
Кућа на продају у центру Иланџе,
у близини школе, амбуланте.Цена
повољна. Тел. 063/7440598
На продају стан двособан 69 м²,
лифт, централно грејање, подрум,
два балкона, трофазна струја,
паркет и плочице на Војничком
тргу у Вршцу. Повољно. Тел.
066/5398048
Плац Х.Пинкија 134, 984
м², ширина до улице 17 м,
очишћен, ограђен, комплетна
инфраструктура, Може замена за
стан у Вршцу. Тел.065/2640944.
Мењам два стана у Вршцу за
један у Београду. Тел. 065/8319255.
Поклањам кућу испред Виле
Брег на плацу од 6,5 ари, вода,
струја, канализација, асфалт улица
Борачка 4/3. Тел. 063/575980.
На продају једнособан стан
комплетно реновиран, Трг Андрије
Лукића 4/2. Тел.064/2098617
На продају двособан стан у
строгом центру Вршца. Тел.
064/6610072
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 807585
Продајем трособан стан на
Војничком тргу, 71 м², 44.500 еура.
Тел. 065/3293060.
Продајем кућу на углу Иве
Милутиновића и Козарачке. Тел.
064/8977766.
На продају једнособан стан
комплетно реновиран, други
спрат, Трг Андрије ЛУкића 4/2. Тел.
064/2098617.
Хитно продајем леп и комфоран
стан у цетру града од 66 м². Тел.
065/3379985
Продајем кућу у солидном стању,
кућа је усељива, налази се у Вршцу,
улица Далматинска бр.1. Тел.
063/320019
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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
име и презиме даваоца купона

потпис

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

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Издајем пословни простор у
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно за
магацин. Тел. 064/1255376
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. 807585 и 064/2582696
Издајем стан у кући, засебан улаз
за ученице или запослене девојке.
Тел. 060/1671519 и 060/7401210
Издајем намештен трособан
стан са плинским грејањем. Тел.
064/2355436.
Издајем једнособан, намештен
стан, у Вршцу. Звати после 17
часова. Тел. 013 834 975.
Издајем намештен двособан стан
у центру града. Тел. 064/1771021.
Издајем једнособан намештен
стан, дворишни, све је посебно.
Тел.060/5805192 и 805-192
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

Осб плоче за подашчавање
кровова, цена 296 дин м2.Превоз
на адресу купца.Тел.062/37236
Продајем гвоздену ограду за
терасу 3 м дугачку. Тел. 065/4523337.
На продају тепих (3х2м) 3500
дин, трокрилни орман 9500 дин,
плинска пећ 3000дин, виолина
8000 дин, гоблени „Вилерови“. Тел.
062/329812.
На
продају
комбиновани
фрижидер
са
замрзивачем
у исправном стању. Цена по
договору. Тел. 060/0831901 и
013/831-901
На продају француски лежај са
душеком Форма Идеале ( 2x1,60).
Купљен пре пар година, у добром

стању, одржаван редовно, без
непријатних мириса, урађено
дубинско чишћење душека. Душек
у добром стању. Лежај поседује и
део (испод) за постељуну. Лежај се
налази у Вршцу и лако је доступан.
Тел 060 3333441. Цена по договору.
Продајем кућу, приколицу од
три тоне, машину за прање веша,
фрижидер, замрзивач, тегле од 1
кг., ћилим, два јоргана од вуне. Тел.
013/283-2536.
Продајем
250
комада
петроваранске црвене фасадне
цигле, каблова за струју 3х2,54•2,5-5•2,5, двофазне утичнице,
трофазне утичнице и прекидачи.
Тел. 064/4695175 и 833-524.
Повољно продајем регал, тросед,
две фотеље и сто. Све је очувано.
Тел. 063/81-11-948.
Математика, крајње је време за
припреме факултет средња школа
ако желиш да успеш сигурно. Тел.
013/2839461.
Продајем 1 брзинац, 2 пони
бицикла, 5,5 ланаца земље „Јарак“,
4 стола за кафић (метални), разну
одећу. Тел. 013-832-536.
Повољно продајем шпорет
на дрва „смедеревац“ деветку,
коришћен само годину дана. Тел.
062- 1510340.
Култиватор ИМТ 507, мало
коришћен, пумпу за воду вуче са
15 м дубине, круњач за кукуруз са
два улаза и додатком за силажу. Тел.
065/8806652
Продајем
комерцијални
пчелињак од 50 дб кошница са
свом опремом. Тел. 061/3175360.
На продају тв пријемник,
француски лежај, двосед, тросед,
фотеља, плинска пећ, плинска
зидна грејалица, електрични
радијатор, тепих, бојлер“Тики“,
тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел.
069/8696371.
Котао за централно грејање
на гас 24 kw. Продајем повољно,
исправне. Тел. 063/482418 и
013/861-419.
На продају буишилица „Томос“ за
бушење рупа у воћњаку и за лозу.
Тел. 064/3208414.
Продајем чаробну пећ на дрва
и електричну пећ од 3,5 kw. Тел.
060/3805110
Продајем два фикуса, две
шефлере и два Адама. Тел.
068/5221329.
Продајем „Тонет“ столица 6 ком.
у добром стању. Тел. 060/ 8435097.
На продају та пећ 6 kw, електрично
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“
(кабинет),
компјутерски
сто,
кожну компјутерску фотељу и
микроталасна. Тел. 060/4250200.
Продајем књиге разних издавча
100 комада цена 100 динара комад.
Тел. 061/1338946.
Продајем моторну черупаљку
за пилиће, шурилицу, левкове за
клање, и појилицу за воду велику.
Тел. 013/833-494.
Озбиљна жена бринула би за
децу или старије особе. Могуић
сваки договор. Тел. 060/3333470.
Кошење
и
одржавање
травнатих површина тримером,
као и крчење терена и плацева
обраслих дрвенастим растињем
и високом травом са тримером
или
мотокултиватором.
Тел.
064/1955269.
Продајем камп приколицу Адриа,
исправну, комплетно опремљену,
регистровану до новембра 2019.
Тел. 064/ 0108921.
Продајем две тепих стазе, израда
„Антре“, са мотивима „Вршца“,
гроздови и натпис „Вршац“, дужина
3 метра и ширине 1,20 метра. Цена
по договору, у Вршцу, Стевана
Немање 6, стан 23 или телефон
2837-179.
Продајем
електровиљушкар
носивости 1,6 т. Тел. 064/1297323.
Продајем дугу крзнену бунду,
мало ношена, очувана са великом
крагном, браон боја бр. 44, цена
8.000. Тел. 064/2805862 и 013/837631.
Продаје се стега за металне цеви
за скеле, за грађевинаре, цена 250
дин. комад. Тел. 013/837-631 и 0242805862.
На продају ел. бојлер, тв
полица, тв пријемник, тросед,
двосед, фотеља, плинска пећ
„Алфа“, плинска зидна грејалица,
електрични радијатор, „Тики“

бојлер. Тел. 069/8696371.
Продајем тепих вунени 2,5х1,5
тепих 2х1,5, тепих стазту 2,5х0,8,
тегле, пећ на дрва, телефон фиксни.
Тел. 069/8696371.
Продајем
плаву
колпасан
гарнитуру за купатило, када,
лавабо, огледало, ормарићи
висећи. Повољно. Тел. 060/8435003.
Продајем кавез за коке носиље
10 ком. Тел. 065/2579100.
Продајем пушку ИЖ МП 155 нову
(400 €), само уз дозволу, кожну
угаону гарнитуру, микроталасна
супер стање. Тел. 064/3858314.
Купујем старе часописе„Булевар“
од 1990 до 2002. године. Тел.
065/8838634.
Продајем масажер за цело
тело лежећи, купљен децембра,
гаранција 2 године, и масажер за
ноге купљен децембру гаранција
2 године. Тел.013/831-560 и
061/6806244.
Продајем виноград и култиватор
56 Тел. 063/7306041.
На продају кауч класичан, добро
очуван и витрина из два дела по
дужини, очувана. Тел. 837-631 и
064/2805862.
Продајем мотокултиватор Хонда
6,5 кс, са точковима и новом
фрезом. Генерално сређен. Тел.
060/0330746.
Продајем дечији креветац са
душеком „беби макс“ за дете до 6
година, већи дечји пони бицикл,
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806527.
На продају каљава пећ на
струју, 50 €. Тел. 013/832-438 и
063/8909931.
Продајем тример Villager BC 750
CS, бицикл Capriolo Metropolis,

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.

телевизор Sony 70 цм. Тел.
064/5264980.
На продају земља, (4 ланца) два
хектара, у комаду. Преко од белог
моста, код крста. Тел. 061/1738628
и 2830-795.
На продају мешаона за сточну
храну, черупаљка, бојлер за
шурење пилића. Тел. 2830-795 и
061/6975441.
Продајем цртеже за дечију собу
(без рама), димензије 22,9х30,5 .
Тел.064/2286449.
Кошење дворишта, воћњака
тримером и крчење тешко
зараслих плацева са дрвенастим
растињем и високом травом
тримером и моторном тестером.
Тел. 064/1955269.
Бринула би о старијој особи. Тел.
064/2880347.
На продају ловачка пушка ЦЗ
Застава 12-ка у одличном стању,
није пуно коришћена. Могућа
замена за мобилни телефон нов,
таблет, ваздушну пушку... Тел.
064/1955269.
Продајем тример за траву 165 kw,
двотактни, акваријум са прибором
300л и осовину са главчинама са
два гибња. Тел. 013/833-494.
Продајем нов пони бицикл.
Цена 10.000 дин и још 3 половна
бицикла. Тел. 061/2941161.
Продајем: 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.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
ОГЛАС ЗА ПОСАО
КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР
За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у Вршцу,
компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао за позицију
конобар/конобарица, као и сомелијер.
Кандидати који испуне услове и буду изабрани, упућују се на обуку и/или
пробни рад у Требиње (Босна и Херцеговина) у Туристички комплекс Град
Сунца и хотеле СЛ Индустрy и СЛ Панорама. Пробни рад у Требињу ће трајати
3-4 месеца. Кандидати који прођу обуку и испуне очекивања на пробном
раду, биће примани у радни однос у Вршцу у објекту „Хелвеција“.
Потребни услови:
-ССС, искуство пожељно
-Знање енглеског и/или румунског језика
Пријава за посао треба да садржи ЦВ и пропратно и шаље се електронски
на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком: Оглас за посао у
„Хелвецији“ - конобар.
066/9520727.
На продају цистерна за осоку
цистерна са пумпом и круњач
и прекрушач Оџаци. Тел.
066/9520727.
На продају дизел мотор ЛДА
450-12 кц, нов , мотокултиватор
МИО стандард, комбинирка
Миостандард. Тел. 066/9520727
На продају ауто приколица од
поцинкованг лима, моторна леђна
прскалица. Тел. 062/8804049.
На продају мотокултиватор ИМТ
506 SXи сетвоспремач 2,9м., ауто
гаража лимена. Тел. 066/9520727
На продају абрихтер и циркулар
, стаклене тегле 1кг, круњач и
пркрупач Лифам. Тел. 066/9520727.
На продају моторна косачица,
електрична
косилица,
ауто
приколица,
моторна
леђна
прскалица. Тел. 066/9520727
На продају тучани казан и корито
за клање свиња , траклене тегле 1
кг. Тел. 066/9520727
На продају ловачки карабин
3006- nox и 223 – rem ново, само уз
дозволу.Тел. 066/9520727.
Продајем велика собна врата
(старинска) са стаклом димензија
250х150 (2х75) и 240х140 (70х2). Тел.
061/1125698.
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал), са пумпом и
експанзионом посудом, коришћен
2 године. Повољно. Тел. 063/257647
Плински бојлер, пећи, решое,
плинске шпорете сервисирам и
поправљам повољно и квалитетно.
Тел. 063/482418 и 013/861-419
Купујем Олтову сејалицу за
кукуруз механичку и прскалицу за
ратарство. Тел. 063/1820521
На продају три капије гвоздене
(4х5 метара)(4х2,2м) и гаражна. Тел.
013/404-507
На продају кошнице са пчелама.
Цена по договору. Тел. 013/805-074
Чувала би и одржавала кућу у
околини Пландишта, или старије
особе ради становања. Тел.
062/8727204
Повољно продајем етажни котао
на дрва са пумпом и експанзионом
посудом кориштен само две грејне
сезоне. Тел. 062/255119
Ел. бојлер 80 л, плинска пећ Алфа,
плинска пећ Иком. Тел. 065/8454503
Продајем монитор за компјутер,
тв vivax, твvox, сто за телевизор,
стону лампу. Тел. 060/0833293
На продају замрзивач Горење
400л., замрзивач Ободин 310 л. Тел.
066/9520727.
Немачки језик, часови у Београду.
Ради се по уџбенику Делфин
(Хубер) или по другом уџбенику.
Цена двочаса (2х45 мин) је 1200
динара. Тел. 062/1760629
Продајем камен темељац, ручну
справу за садњу купуса, пластично
буре од 200 л. мушки бицикл, два
плуга (једнобразни и двобразни)
Тел. 064/1830018
Продајем мајице памучне у
разним бојама,женске и дечје
као и дечје и мушке пиџаме. Тел.
064/1830018
Поклањам женку мешанца
немачког птичара стару 3 године,
стерилисану,
вакцинисану,
чиповану. Тел. 060/7342609
Купујем ратарску прскалицу.Тел.
063/1820521
Продајем кућице за псе, мачке,
птице, разне жардињере за цвеће,
тендере, металну мрежицу за кош.

Тел. 064/9912221
Продајем чаробну пећ, регале,
плинске
пећи,
прекрупар,
замрзивач, фрижидер, бутан боцу
са решоом, плинско електрични
шпорет, корито и казан за топљење
масти. Тел 064/6585499.
Продајем та пећ „елинд“ 2,5 кw и
два колор телевизора екран 55. Тел.
064/1284698.
Каталог Вилерови гоблени у
боји добро очуван, комплетна
основа „Тајне вечере“ , „Лавинија“
, „Пастирска идила“, „Мона Лиза“,
радна свеска за рад, већа количина
конца у разним бојама, сталак за
рад при изради гоблена и други
прибор за ручне радове. Тел. 830077
Купујем тример за кошење траве.
Тел. 066/8204221
За продају машина за прање
судова Беко (12 особа) исправна,
повољно и две машине за прање
веша у одличном стању, исправне
Тел. 061/3071085.
Продајем
комбиновани
фрижидер- замрзивач 50л/160л,
фрижидер вертикалан. Исправно.
Цена 4.000 дин. Тел. 061/3071085.
Купујем
очувану
кухињу
(горње и доње делове), плакар за
предсобље, шпорет (струје,
плин).Тел. 606/701622
Продајем
орахове
талпе
природно суве. Тел. 063/7569429
На продају агрегат 1,5 kw, нов
неодпакован, пумпа за воду. Цена
по договору. Тел. 066/411496
На продају регал и кауч. Тел.
066/411496
Продајем два женска бицикла,
краљицу пећ, роштиљ на струју.
Тел. 064/1685894
Продајем тегле од 1 кг, пећ на
нафту (погодна за викендице),
роштиљ на ћумур нов. Тел.
062/420665
Продајем вунени тепих 2,50х1,50
м, тепих 2,00х1,50 м, стазу 250х80
цм, плинску пећ Алфа зидну
грејалицу, електрични радијатор,
Тики бојлер, бојлер 80л, писаћи сто,
шиваћу маину. Тел. 069/8696371
Продајем дечју формулу, дечје
јакне величине 8,10 и 6, тексас јакну
величине Л. Тел. 069/8696371
Продајем трпезаријску витрину,
брачни кревет и циркулар. Тел.
060/6607961
Продајем ловачке пушке ТОЗ-34
Е боксерице, 12 кал. Цеви тврдо
хромиране, карабин 30-06, 2
обарача, оптика 6х42 досач оптике
„Швенк“. Само уз дозволу. Тел.
064/2717088
На продају инкубатор за
1.000 јаја, бетонски сталак за
сунцобран,
алуминијумске
цеви за наводњавање, кавез за
коке носиље за 24 комада. Тел.
064/9912221
Продајем Симпо сет (сто са
шест столица). Повољно. Тел.
064/4486655
На продају електромотори,
вертикални замрзивач, кирби
усисивач, компјутер са монитором.
Тел. 064/2355436.
На продају 5 ¾ ланца земље 200
метара од Влајковца и 200 метара
од канала ДТД цена по договору.
Тел. 063/7199076
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал) са пумпом и
експанзионом посудом, коришћен
2 године. Повољно. Тел: 063/257647.

Продајем 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
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, котаоказан-карлица за свињокољ,
старији женски бицикл. Тел. 834549
Продајем регал, четвороделни,
дужине 4 м, очуван, беле боје. Цена
100 евра. Тел. 066/41- 59-59.
Грађевински пословиповољно и

квалитетно (кровне конструкције,
бетонажа, малтерисање, фасада,
стиропор) Тел. 061/2342612
Продајем повољно исправну
веш машину Горење WT63090
АА класа 6 кг, цена 100 еура. Тел.
064/8956970.
Повољно продајем ПВЦ врата
и ПВЦ преграде ширине 3,70 м
и висине 2,65 м цена 25.000. Тел.
064/3392633
Продајем судоперу, сто и
столице. Тел. 064/2262883
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. 013/401210,060/7401210 и 060/1671519
Храстова врата 180х220, пећ
на дрва новија краљица, бојлер
Металац димензије 125х35 две
године стар. Тел. 061/1112821.
Продајем пианино Чајковски,
кухињу
Марлес,
храстову
трпезарију(комода, витрина, сто,
столице), храст гарнитур тросед,
двосет, фотеља, СТО. Тел. 837-586.
Продајем већи кауч „Шипад“
3.000,
дводелну
витрину
4.000, фотељу 1.000 динара и
комбиновану машину м-8 МИООсјек 250 еура. Тел. 063/1871673 и
807-793
Продајем замрзивач, фотељу на
расклапање, машину Сингер. Тел.
063/8768575.

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

Дана 19. новембра 2019. год. навршиће се тужна година од
како је преминуо мој драги тата

МИОДРАГ СЕКУЛИћ
Његов дух и осмех остаће у мом срцу, његове огромне доброте и љубави
сећаћу се заувек. Унуцима Јанису и Леону недостаје
њихов дека. Њима је дао предивне тренутке пуне смеха и шале.
Помен се даје у Франкфурту на Мајни где је провео скоро пет деценија,
живећи и радећи као стални странац, а у души је носио свој Вршац где је
и сахрањен.
Цитирајући господина Павла Влаховића рећи ћу:
“Нека ти је лака ова наша топла Банатска земља...”
И овим путем се захваљујемо пожртвованим комшијама Арва који су
били ту када је требало, госпођи Марини и госпођи Зорици која негује
гробницу у нашем одсуству.
Заувек у дубокој тузи
ћерка Гордана са породицом
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛОКАЛ МЕДИА, ГОДИНА 41, БРОЈ 1085, 7. ОКТОБАР 2016.

МОДНИ ДИЗАЈН ВИШЕ ОД МОДЕ
ИЗАЗОВ ВРЕМЕНА
Уметница Сенка Ђорђевић на изложби у Дому војске
понудила је публици већи изазов од слике а то је мода.
Слика се обраћа духу и остаје субјективна перцепција, док
модна одећа постаје скулптура амбалаже која хода, делује
и говори о интелигенту онога ко се усудио да носи нешто
ликовно. Млади у данашње време подераних фармерки,
подеротина у духу, носе панталоне које збуњују оне који
их виде. Постмодерна није антиуметношћу сатрла само
ликовну уметност већ и моду. У доба када царује анти мода
Сенка Ђорђевић нуди цртеже као бајковити сан о свету
смисла узвишеног реда у одећи, чија логика говори о
смисленој уредности духа онога који то носи.
Ове скице нису само тек дизајнерске илустрације,
оне су и независна ликовна дела која говоре о ликовном

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (198)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXII ОДЕЉАК
1861-1871.

ВРШАЦ СЛОБОДНА КРАЉЕВСКА ВАРОШ
Политичке промене. - Банат се утелује Угарској. - Први избор зем. посланика. Варошко представништво
организује се на основама једне слободне вароши. Нов политички обрт, услед чега нар. представништво
резигнира. - „Други провизоријум“. Ново представништво наименовано. - Г. 1865. поново се буди
уставан живот. - Из живота месних црквених општина. - Школске вести: подреалка претворена у реалну
гимназију а затим у грађанску школу. Православна богословија укида се . - Гладна година 1863. Човекољубље Вршчана. - Живот у друштвима. - Асоцијација и трговина развијају се. - У вароши се подиже
јошт једно јавно место. - Подела ивлава. - Разне вести. - Резултат народног пописа г. 1870.
потенцијалу и респекту уметнице која се бави модом као
видом уређења света у време када се смисао и органиција
вредности пара по вековним шавовима.
Сенка Ђорђевић успешно се бави и сликањем и
графичким дизајном и то све у контексту смисла ликовности,
дакле тежњи ка вредностима које постмодерна тако
успешно глобално, а посебно код нас убија.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛОКАЛ МЕДИА, ГОДИНА 41, БРОЈ 1085, 7. ОКТОБАР 2016.

У ВРЕМЕНУ АНТИЛИКОВНОСТИ
Међународна Октобарска ликовна колонија „Моја вода“
одржаће се по петнаести пут од 8. до 15. октобра у Градском
музеју Конкордија. У петак 14. октобра у Конкордији одржаће
се изложба радова који су настали у Ликовној колонији.
У време оснивања ове колоније она је била тек једна од
неколико стотина, а данас, петнаест година касније, остало их
је тек неколико десетина. Ова је међу најбољима.
Шта је то тако опасно у сликарству, слици и ликовности да
су се веома вешти манипулатори у пар последњих деценија
потрудили да нас под рефлекторима постмодерне доведу у
стање без ликовности.

Како је то слика опасна па је има све мање, све је
невидљивија, а самим тим оваква ликовна колонија постаје
све драгоценија. јер у општем чишћењу од ликовности и
духовности постаје једна од последњих оаза у којој ликовне
вредности опстају.
Парадокс времена учинио је да сликари фигура, тј оног,
класичног израза какве окупља ова колонија, постану
својеврсна авангарда, андерграунд уметници.
Једно успешно предузеће које одолева моди времена да се
све урушава спонтано је пронашло и овај идентитет и одолева
општој равнодушности и према суштинским уметничким
вредностима.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Докле је у овој периоди
нaше вино брзо разношено по
свима аустријским насљедним
земљама и по Немачкој, и докле
је на изложбама одликовано
наградама дотле је свиларство
у Вршцу сасвим престало. Год.
1860. и Ева Херцог укинула
је своју свилару, а суша из
год. 1863. и 1864. уништила
је најзад и оно мало, што је
преостало иза болести, која
је кроз неколико година
беснила међу гусеницама.
Вршачко вино добило је ове
награде: на пољопривредној
и
шумарској
изложби
од 1866. у Бечу вршачки
производиоци вина добише
за своја извесна вина сребрну
медаљу, а на вештачкој и
индустријској изложби од
1869. у Рудолфсхајму код
Беча, коју је приредила
трговачка
и занатијска
задруга из Беча, магистрат
је добио за изложена вина
медаљу од туча.
У ово време одржане су и
две локалне изложбе вина,
које би биле од знатног
утицаја по квалитету овог
производа, да су биле како
ваља приређене. Прва од
ових изложби беше управо
коштање вина, која су послата
на лондонску светску изложбу.
Она је одржана 10. декембра
1862. у великој магистратској
дворани. Том су приликом
раздате и припослате награде.
Међутим главни одбор у Пешти
вратио је натраг ова вина,

1)
2)
3)

почем су била тек од прошле
бербе, па отуда неудесена
за изложбу. Друга изложба
одржана је 12. и 13. фебруара
1866. Том су приликом
показивана вина од неких 80
излагача. И ова изложба беше
у ствари коштање вина, која је
ваљало слати на прве изложбе
у Паризу и Бечу. 1)

Год. 1866. С. Пфајлшмид
донео је амо први плуг за
копање из творнице Мишова
и др. у Паризу. Овај плуг, ког
су овдашњи ковачи наскоро
почели правити, шта више с
неким поправкама 2), млого
је допринео да се намложе
виногради, јер њиме се
уштеђује млого радне снаге.
И занати су унапређени и
ако је 1. маја 1860. заведена

„Werschetzer Gebirgsbote“, год. 1866. бр 6 и 7.
Исто, год. 1871. бр. 37.
Исто, год. 1863. бр 26.

4)
5)
6)

слобода радиности. Новембра
1869. Никола Александровић
отворио је другу парну млину
са 5 камена 3).
Год. 1866. премештено је
у Вршац једно одељење вел.
варадског кр. угар депова
државних пастуха, и смештено
је у старој коњичкој касарни.
Ово одељење броји често на
150 пастуха разних пасама,
и од знатног је утицаја на
коњушарство овог предела.
Год. 1860. Антон Сајберт
ископао је први артески
студенац
у
дворишту
Фрицовог парног млина. Год.
1861. ископао је Сајберт први
јаван артески студенац на
малој пијаци прикупљеним
новцем 4). Но како је тада
бушење артеских студенаца
одвећ млого стајало, они нису
посвуд заведени.
Јуна 1863. Х. Фриц отворио
је уз своју парну млину удобно
купатило како с водом, тако
и с паром, подмиривши тиме
једну од преких потреба овога
места 5).
10. октобра 1867. угледао
је света први број првог
вршачког српског недељног
листа „Вршачке куле“, под
уредништвом Димитрија Е.
Поповића а накладом Ј.Е.
Кирхнера.
Бујнији живот изазвало је
и стрељачко друштво, које је
међу осталим корпоративно
суделовало и о „немачком
савезном
стрељању“,
одржаном 1868. у Бечу.6).

„Werschetzer Gebirgsbote“, год. 1869. бр 49.
Исто, год. 1861. бр. 18. и 36.
Исто, год. 1868.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

1 kg
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00
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КО Ш А Р К А

ПОРАЗ ВРШЧАНА У ПАНЧЕВУ У ДРАМАТИЧНОЈ ЗАВРШНИЦИ

ВРШЧАНИ ДОЖИВЕЛИ ПОРАЗ У УЗБУДЉИВОМ ДЕРБИЈУ 6. КОЛА КЛС У ПАЛАТИ СПОРТОВА “РАНКО ЖЕРАВИЦА”

ЗАТАЈИО СКОК

ПАНЧЕВО - МЛАДОСТ 25:24 (13:11)
ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 8. КОЛО

Будућност - ПИК Пригревица
Војвода Степа - Раднички
Сомбор - Металац		
Далматинац - Нафтагас		
ОРК Панчево - Младост		
Херцеговац - Славија		

28 : 28
33 : 25
22 : 28
34 : 29
24 : 23
играно 13. 11.

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

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

6
6
6
6
3
3
3
3
3
1
1
1

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

13
13
12
12
8
8
7
6
6
3
3
3

ОД Б О Ј К А
ПОРАЗ БАНАТА НА ГОСТОВАЊУ У ПАРАЋИНУ У 3. КОЛУ ПРВЕ
Б ЛИГЕ

БОРАЦ - БАНАТ 3:0
(25:19, 26:24, 25:22)

ПРВА Б ЛИГА 3. КОЛО
Топличанин - Ужице
Борац - Банат			
К. Митровица - Баваниште
Лозница - Футог		
Карађорђе - Дубочица		

0:3
3:0
3:1
3:0
3:1

1.Борац
3
2.Карађорђе 3
3.Дубочица
3
4.Банат
3
5.К.Митровица 3
6.Лозница
3
7.Ужице
3
8.Баваниште 3
9.Футог
3
10.Топличанин 3

0
0
1
1
1
2
2
2
3
3

3
3
2
2
2
1
1
1
0
0

9
8
6
6
6
4
3
3
0
0

ДИНАМИК - ВРШАЦ 91:80 (26:15, 16:19, 17:21, 32:25)
Хала спортова “Ранко Жеравица”, судије: Глишић, Јевтовић,
Дашић
ДИНАМИК: Пашајлић 22, Глас 2, Мерт 7, Вуликић 6, Беслаћ
13, Томашевић 2, Остојић 16, Пауновић 3, Смиљанић 12,
Вујовић 8.
ВРШАЦ: Милошевић 4, Димић 2, Васар 8, Дукић, Ћирковић
10, Аџић, Грушановић 21, Павковић, Газибеговић 4, Савовић 2,
Билер 27, Шћекић 2.
Дерби 6. кола Кошаркашке лиге ломио се неколико
пута и одлучен је у последој четвртини. Динамик је био
спретнији у тренуцима одлуке, имао више расположених
играча у последњој четвртини и био много бољи у скоку,
што је, испоставило се, био кључни статистички параметар
који је превагнуо на страну Београђана. Домаћи су боље
ушли у утакмицу, искористили нервозу и промашене зицере
Вршчана и повели са 10:0. Изабраници тренера Костића
успели су нешто касније да поврате концентрацију и дођу
до своје игре којом су успоставили резултатску равнотежу.
Почетком последњег периода чинило се да је Вршац близу
потпуног преокрета, али је примио чак 32 поена за десет
минута, што је било изузетно тешко надокнадити. Динамик је
КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 6. КОЛО
Тамиш - Нови Пазар 		
Војводина - ОКК Београд 		
Металац - Колубара
Динамик - Вршац		
Слобода - Напредак		
Младост - Златибор		
Борац - Дунав			

79 : 78
85 : 78
94 : 80
91 : 80
103 : 101
121 : 105
85 : 67

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

6
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6

12
10
10
10
10
10
10
9
9
8
8
7
7
6

Поправни у Миленијуму: Милош Савовић, капитен
Вршца
имао 18 скокова више на утакмици, али много важнији је број
постигнутих поена из другог напада, 16:5 у корист домаћих,
што је разлика идентична оној у укупном резултатском скору.
Капитен Вршца Милош Савовић изјавио је:
“Захваљујем се Динамику на фер и коректној игри. Ми смо
млада екипа која још треба да расте и потрудићемо се да што
пре заборавимо овај пораз. Окрећемо се Слободи из Ужица
са којом играмо следеће суботе”.
Тренер Вршчана Дарко Костић честитао је Динамику на
заслуженој победи и наставио:
“Када примимо 28 поена из контранапада, немамо шта
да тражимо на оваквој утакмици. Имали смо доста проблема
са повредама и кратком ротацијом и нисмо издржали
висок темпо ове утакмице. Радићемо на проблемима у
организацији игре и мислим да коначан резултат није реалан.
На крају смо се више разлетели и указивала нам се прилика
неколико пута да сустигнемо предност Динамика, али то
нисмо искористили. Окрећемо се Слободи и надамо се да
ћемо за ту утакмицу бити здрави и на највишем нивоу.”

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА СЛАВИЛЕ ПОБЕДУ ПОСЛЕ ПРОДУЖЕТКА

ДРАМА ЉУБОВИЈА
У ЉУБОВИЈИ
СА
ХЕПИЕНДОМ
- ВРШАЦ 91:96 (21:17, 15:23, 27:26, 19:16, 9:14)

Ефикасна: Ана Милетић

ЉУБОВИЈА: Петровић, Васиљевић 13, Крстић 7, Перић
42, Петричић 6, Јовановић, Васиљевић 9, Ђокић 3,
Васиљевић, Полић, Јањић, Поповић 11.
ВРШАЦ: Керкез 14, Вучковић 29, Стамнековић 8,
Милетић 26, Крстајић 4, Цера, Стјепановић 1, Ратковић 8,
Веригић 3, Бабић, Ковачевић 3.
Права драма виђена је у дуелу кошаркашица Љубовије
и Вршца у 6. колу Друге женске лиге Србије. Током читавог
сусрета водила се неизвесна борба, Вршчанке су у
последњи минут ушле са четири поена предности (82:78),
али су домаће ипак имале велику шансу да тријумфују.
Капитен Љубовије и најефикаснија играчица меча, Перић,
постигла је погодак у последњој секунди меча уз фаул,
изједначила резултат (82:82) и имала додатно бацање
за победу. На срећу Вршчанки није била прецизна и
ушло се у додатних пет минута у којима су изабранице
тренера Мирослава Кањевца биле смиреније и више
нису дозволиле екипи Љубовије да дође до прилике за
тријумф. Највеће заслуге за вредне бодове припада трију
Вршца Вучковић, Милетић, Керкез, а треба рећи да су
Вршчанке биле изузетно ослабљене без Иване Јовановић
и Инес Бошњић. У наредном колу Вршац дочекује екипу
Карабурме (23. новембра у 18 часова) а пре тога одиграће
меч осмине финала Купа Милан Цига Васојевић (среда,
20. новембар 18. часова), против београдског Партизана.

СПОРТ
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ФУД Б А Л
ОФК ВРШАЦСЛАВИИО НАЈУБЕДЉИВИЈУ ПОБЕДУ ОВЕ СЕЗОНЕ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

АЛАСИ У МРЕЖИ ВРШЧАНА

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 13. КОЛО

ОФК ВРШАЦ – ДУНАВ 6:1 (3:0)

Да је на стадиону под Кулом гостовала и далеко
квалитетнија екипа од Дунава питање је да ли би боље
прошла пред разиграним, растрчаним и ефикасним
Вршчанима. Аласи“ могу бити задовољни што је Недовић
„само“ шест пута вадио лопту из мреже, а главни креатор
тријумфа екипе тренера Мијаиловића био је сјајни
Војкан Сарајлин. Искусни голгетер пленио је спектром
луцидних решења у разигравању саиграча и сам се
уписао у листу стрелаца. Серију погодака отворио је
одлични Станков, Видаков је новим голом избио на
чело листе стрелаца Српске лиге Војводина, док ће се
о пројектилу Илића за вођство од 3:0 дуго причати. У
другом полувремену Вршчани су видно спустили темпо,
али и такав интензитет био је довољан да се створи
десетак гол прилика од којих су три реализоване. Белић
је у првом контакту са лоптом матирао одбрану гостију,
а свој први погодак у сениорској конкуренцији уписао је
млади Матеја Ћирка. Почасни погодак за Дунав постигао
је Јакшић.
Б. Ј.

ОФК ВРШАЦ – ДУНАВ 6:1 (3:0)
Вршац, Градски стадион, гледалаца 100, судија: Кристијан
Чапо (Нови Сад) 7, стрелци: Станков у 37, Видаков у 42, Илић
у 44, Сарајлин у 53, Белић у 59. и Ћирка у 82. минуту за ОФК
Вршац, Јакшић у 88. минуту за Дунав
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Бељин, Илић
(од 54. М. Ћирка), Сарајлин (од 63. Јанков), Видаков (од 57.
Белић), Спасић, Станков, Лазевски, Бабић, Јанковић.
ДУНАВ: Недовић, Цвјетиновић, Мирчетић (од 46.
Живковић), Кркобабић, Васовић, Николчић, Јакшић, Јефтић,
Басрак (од 54. Шарац), Дујић (од 82. Курјак ), Џанић.

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

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

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

0
1
3
5
5
3
5
5
3
5
8
6
7
7
10
11

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
9
8
7
6
5
6
5
3
4
5
4
4
3
3
1

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

35
30
26
22
20
20
20
18
16
16
15
15
14
12
9
4

ПФЛ ПАНЧЕВО 13. КОЛО

Тандем: Војкан Сарајлин и Милан Видаков

ФУ ТС А Л

ПЕТИ ТРИЈУМФ ФОРУМА У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

ФОРУМ - ВИКИНГ 5:2 (3:1)
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 5. КОЛО
Форум - Викинг		

5:2

Кикинда - Индианс		

5:1

Краљевићево - Динамо		

3:8

1.Форум		

5

5

0

0

15

2.Динамо

5

4

0

1

12

3.Кикинда

5

2

0

3

6

4.Викинг		

5

1

1

3

4

5.Краљевићево

5

1

1

3

4

6.Индианс

5

1

0

4

3

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

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

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

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

13 11
13 10
13 8
13 8
13 7
13 6
13 6
13 4
13 5
13 3
13 3
13 3
13 3
13 2
13 3
13 2

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

33
31
27
26
23
20
19
17
17
14
12
12
11
10
10
9

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 12. КОЛО

АТЛ Е Т И К А

ЗАПАЖЕН НАСТУП МЛАДИХ ВРШАЧКИХ
АТЛЕТИЧАРА У ПАНЧЕВУ
У трци поводом Дана града Панчева,која је одржана
8. новембра, наступило је и троје младих атлетичара АК
Атина. У конкуренцији 12 клубова, највише успеха је имао
Марко Младеновски у трци 6. разреда који је убедљиво
тријумфовао на дестинацији од 500 м.Треће место је освојила
Миња Милојевић у конкуренцији других разреда у трци на
250 м. Мало среће недостајало је Ани Мојсијев која је морала
да се задовољи са четвртим местом у трци трећих разреда
на 350 м.
Следеће такмичење које долази је Цомтраде маратон и
трка на 5 км,где ће учествовати сениори и ветерани,следећег
викенда у Београду.

Борац (ВС) - Полет 		
Партизан (К) - Караш (К)
Шевац – Вултурул		
Дунав - Борац (ВГ)		
Банат (И) - Банат (Д)		
Караш (Ј) – Ратар		

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

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

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

11 10
11 9
11 8
12 6
11 5
11 4
11 4
11 4
11 3
11 3
11 3
11 2
11 0

1
1
1
2
3
5
5
7
5
7
7
7
10

30
28
26
22
18
14
13
12
12
10
10
8
1
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