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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”

Други Туристички форум Грчка-Србија-
Република Српска под називом „Откријте нове 
туристичке дестинације“ одржан је у суботу, 9. 
новембра 2019. годинеу Конгресном центру 
„ИоанисВелидис“,  у оквиру  Међународног сајма 
туризма „Филоксениа“ у Солуну,  Републици 
Грчкој, а у организацији Грчко-српске привредне 
коморе за индустрију, туризам и мала и средња 
предузећа Северне Грчке, уз подршку Привредне 
коморе Војводине (ПКВ), Привреднекоморе 
Републике Српске и Општине Превеза.

Том приликом, учествовало је око 100 
представника туристичке привреде који су 
учествовали у билатералним сусретима, а 
војвођанску привредну делегацију чинили 
су Туристичка организација Војводине, 
Хотел „Президент“Нови Сад, Хотел 
„ПрезидентПремиер“ Сремски Карловци, Вила 
„Президент“ Сремски Карловци,  Хотел „Путник“ 
Нови Сад, Хотел „Војводина“ Нови Сад, Пансион 
„Ана“ Сента, ЈП за управљање пристаништем 
и марином „Марина“ Апатин, Новосадски 
сајам, Туристичка агенција „Маркет турс“ Нови 
Сад, Туристичка агенција „Компас-туризам 
и путовања“ Нови Сад,Туристичка агенција 
„Магелан“ Нови Сад. Војвођанску делегацију 
предводиле су Драгица Самарџић, виши 
саветник за туризам ПКВ и Славица Хајдер, виши 
самостални стручни сарадник у Удружењу услуга 
ПКВ. Пословне сусрете отворио јепредседник 
Грчко–српске привредне комореКонстантиносГ
еоргакос,који је указао на значај овог Пословног 
форума за  будућу привредну сарадњу не само 
у области туризма, него како је рекао, и за 
целокупну привреду Грчке и Србије.

„Република Србија је увек имала добру 
пословну сарадњу са Републиком Грчком у 
свим областима привреде, а посебно у области 
туризма, али недовољно економски развијену 
у односу на могућности. Грчка је омиљена 

дестинација за бројне туристе из Србије и  
Војводине.Многобројне туристичке агенције у 
Србији заснивају своју понуду на аранжманима 
за летовања у Грчкој.Ти аранжмани за следећу 
годину се већ налазе у продаји на српском 
тржишту.Жеља нам је да успоставимо пословну 
сарадњу са туристичким фирмама из Северне 
Грчке како би се туристичка понуда Војводине 
нашла у њиховим програмима“, истакла је 
Драгица Самарџић у свом обраћању на Форуму.

Додала је да су мотиви за долазак туриста у 
Војводину бројни. „Посебно бих истакла верски 
туризам који повезује грчки и српски народ, као 
и Српску Свету Фрушку Гору на којој се налази 16 
манастира који су непроцењиво благо културне 
и духовне баштине.Гостољубивост којом се 
туристи дочекују, богата гастрономска понуда, 
као и бројне манифестације чине Војводину 
незаобилазном туристичком дестинацијом.
Надам се да ће пословни форум и представљање 
туристичке привреде Србије и Војводине 
на Сајму туризма „Филоксениа“, допринети 
остварењу повећања броја грчких туриста у 
Војводини“, рекла је Драгица Самарџић.

У пленарном делу скупа, на којем је 
била презентована и туристичка понуда 
Војводине,Републике Српске и регије Превеза из 
Грчке, присутнима су се обратили и председник 
Трговачке коморе СолунаЗорпидисМихалис, 
представник Грчко-српске привредне 
коморе Северне Грчке у Србији,Миливоје 
Милетић, градоначелник Града Превезе 
ГеоргакосНиколаос, председник Привредне 
коморе Републике Српске Борко Ђурић, као 
и конзул Републике Србије у Солуну Драгана 
Глишић.

На Пословном форуму и Сајму туризма 
„Филоксенија“ учествовали су и Привредна 
комора Србије и Туристичка организација 
Београда.

Успешни пословни сусрети војвођанских 
и грчких привредника на Другом 

туристичком форуму у Солуну

У оквиру свеобухватне акције пошумљавања Србије, 
Град Вршац, у суботу, 23. новембра, започиње своју 
кампању под слоганом „Посади своје дрво и негујмо га 
заједно“. Тога дана биће посађено првих 1.000 стабала на 
потезу међународног пута ка Румунији, на излазу из Вршца, 
где је предвиђено подизање ветрозаштитног појаса. 

Градоначелница Вршца Драгана Митровић позива своје 
суграђане да се у што већој мери одазову овој друштвено 
одговорној акцији, у суботу, 23. новембра, од 10 часова. 

- Иако Банат важи за један од најнепошумљенијих 
региона, у Вршцу је другачија ситуација и захваљујући 
нашем Брегу и Градском парку овде је ваздух веома здрав, а 
цела територија Града Вршца обилује зеленим површинама, 
истакла је градоначелница Драгана Митровић. 

У акцији ће учествовати велики број ученика средњих 
школа са својим професорима и директорима, спортиста 

са тренерима, као и функционера Града Вршца и јавних 
установа и предузећа.

Подршку овој акцији пружили су својим позивима 
и истакнути Вршчани међу којима су чувена драмска 
уметница Рада Ђуричин, оперска примадона Љубица 
Вранеш, као и спортисти Дамир Фејзић, први вршачки 
олимпијац након 60 година, и Бобан Богосављевић, први 
шаховски велемајстор после Боре Костића. 

Средства за садњу и заштитна опрема обезбеђени су у 
сарадњи са ЈКП „Други октобар“, као и превоз из града до 
локације садње о чему ће грађани бити обавештени путем 
локалних средстава информисања. У плану је да се ова 
акција настави на Градском језеру, парку у Избишту, као 
и на још неколико локација како у самом граду, тако и у 
сеоским срединама.

У СУБОТУ ГРАД ВРШАЦ ПОКРЕЋЕ АКЦИЈУ ПОШУМЉАВАЊА 

ПРВИХ ХИЉАДУ СТАБАЛА НА ПУТУ КА РУМУНИЈИ

На основу члана 51б Закона о планирању и изградњи („Сл. 
Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)  и члана 54 
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС“, 
бр. 64/2015) Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ВРШЦА ЗА ПРОСТОР ТРГА 
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 

Јавни увид у нацрт плана бр. 05-169/2019 од новембра 
2019. године траје 15 дана од дана објављивања овог огласа 
у холу зграде Скупштине Града Вршца, Трг победе бр.1.

 
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе 

на изложени нацрт плана за време трајања јавног увида у 
писаном облику и предају их путем писарнице Одељењу 
за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство 
Градске управе Града Вршца.

Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца свим 
заинтересованим лицима пружиће потребне информације 
и стручну помоћ у вези са појединим решењима и 
евентуалним давањем примедби на нацрт плана. 

У току јавне седнице Комисије за планове Града Вршца, 
која ће бити одржана 05.12.2019. године са почетком у 
12,00 часова у 3. сали зграде Скупштине Града Вршца, сва 
физичка и правна лица која су поднела примедбе на нацрт 
планског документа у писаном облику могу образложити 
достављене примедбе. 

АКЦИЈОМ ЗАУСТАВЉАЊА ВОЗАЧА ОБЕЛЕЖЕНО

СЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ У САОБРАЋАЈУ
Град Вршац, Савет за безбедност 

у саобраћају и Саобраћајна 
полиција Полицијске станице Вршац 
организовали су акцијом којом је 
обележен Светски дан сећања на 
страдале у саобраћајним незгодама. 
Тачно у 5 до 12 заустављен је 
саобраћај у центру града на пар 
минута, 18. новембра. Заустављеним 
возачима и случајним пролазницима, 
вршачки средњошколци делили 
су пропагандни материјал о 
безбедности у саобраћају. 

-Као и прошле године, Град Вршац 
обележава Светски дан сећања на 
страдале у саобраћајним незгодама, 
каже Милош Васић, председник 
Савета за безбедност у саобраћају 
Града Вршца, и члан Градског већа за 
заштиту животне средине. – Желели 
смо да се, као и држава Србија, 
подсетимо на жртве саобраћаја. 
На годишњем нивоу, у Србији је 
било између 500 и 600 жртава у 
саобраћајним  незгодама, а ми се 
подсећамо наших страдалих којих 
је било 2 током ове године и тешко 
повређених 15 учесника у саобраћају. 
У овој години укупно је било код нас 
78 саобраћајних незгода што је за 10 
одсто мање него претходне године.

Према речима Васића, смањење 
броја саобраћајних незгода на 
територији Града Вршца резултат 
је активности Савета за безбедност, 
Саобраћајне полиције, вршачких 
школа, медија... 

-Међутим, чињеница је да возач 
држи волан у својим рукама и лично 

одлучује о томе да ли ће себе и 
сапутнике довести у неку опасност, 
сматра Васић. – Мој савет свим 
учесницима у саобраћају је да поштују 
саобраћајне прописе, да воде рчуна 
и о себи и о осталим учесницима у 
саобраћају, јер то је једини начин да 
се смањи број саобраћајних незгода 
на територији Града Вршца. 

Васић је подсетио да има људи 
који током свог возачког стажа нису 
направили ни један саобраћајни 
прекршај, којима и сам припада.

-То је потврда да је све то могуће 
када се возач понаша одговорно 
и према себи и према осталим 
учесницима у саобраћају, истиче 
Васић. – Јер, главни узрочник, који 
доводи до саобраћајних незгода, је 
непоштовање саобраћајних прописа: 
пребрза вожња, непоштовање 
ограничења, некоришћење 
сигурносних система - сигурносних 
појасева, кацига и дечјих ауто 
седишта који се често неправилно 
користе. Из тих разлога је, на предлог 
лично градоначелнице Драгане 
Митровић, Град Вршац покренуо 
акцију да се сваком новорођеном 
детету поклони дечје ауто седиште.

Ј.Е.
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Додељивање спортских реквизита за 
опремање фискултурних сала, пројекат 
“Спорт у школе”, као и многе друге акције 
које је Министарство омладине и спорта 
Владе Републике Србије организовало 
претходних неколико година имале су 
за циљ да заинтересују децу и уведу их у 
систем школског спорта, рекао је министар 
Вања Удовичић у Вршцу, у својој 36 посети 
локалним самоуправама Војводине. 

Министар је обишао Стрељачки клуб 
“Уљма” и Фудбалски клуб “Партизан”, а 
потом је у Вршцу посетио Основну школу 
“Младост” и Одбојкашки клуб “Банат”. Заједно 
са министром спортске клубове обишла је 
Градоначелница Вршца Драгана Митровић, 
њен помоћник Дејан Сантрач и члан Градског 
већа задужен за омладину и спорт Бобан 
Богосављевић. Министра Удовичића срдачно 
су дочекали мештани Уљме и спортисти, а 
директор школе “Бранко Радичевић”  и тренер 
уљмаснких стрелаца, Дејан Панић, упознао је 
министра Удовичића са резултатима клуба на 
недавно одржаном такмичењу у Словачкој.

Министар је разговарао и са младим 
фудбалерима уљманског “Партизана” 
пожелевши ми успех у школи и спортској 
каријери. 

У наставку посете министра Удовичића 
дочек гостима приредила је директорка 
Основне школе “Младост”, Татјана Јашин 
- Мојсе. Министар је поздравио ђаке и 

одбојкаше “Баната” у спортској сали и том 
приликом рекао:

- Жеља нам је да помогнемо локалним 
клубовима у директној синергији са Градом 
Вршцем, да имају боље услове за рад у 
садашњости и будућности. Поносан сам 

што настављамо нашу акцију опремања 
фискултурних сала, желимо да промовишемо 
школски спорт и спорт уопште, желимо да 
омогућимо свим грађанима да спорт буде 
доступан и бесплатан, да буде категорија 
која се подразумева. Захваљујем се 
градоначелници на системској бризи за 
развој спорта као и на томе што је за ту 

наменуиздвојено 6,6 одсто локланог буџета. 
Поносам сам на све инфраструктурне 
пројекте које смо заједно урадили, на 
реновирану атлетску стазу, на изграђен 
олимпијски базен, јер бављење спортом 
преудслов је за стварање здраве нације, 
рекао је Удовичић.

Основна школа Младост добила је као 
донацију Министарства спорта Владе Србије 
у виду 2 рукометна гола, две кошаркашке 
табле са обручима, једну одбојкашку мрежу и 
40 лопти за кошарку, одбојку и рукомет. 

Градноачелница Драгана Митровић 
истакла је ће Град наставити да помаже 
спортске клубове како у селима тако и у 
граду и да је најважнији задатак у наредном 
периоду завршетак спортске хале у Уљми.

- Град ће издвојити средства у буџету за 
наредну годину, удружити их путем конкурса 
са вишим нивоима власти и на тај начин 
завршити пројекат у који са нестрпљењем 
чека 150 уљманских малишана који се баве 
спортом. Што се тиче балон сале у Гудурици, 
издвојили смо средства за израду пројектно 
- техничке документације, она неће бити 
димензија као уљманска, али ће пружити 

могућност становницима Гудурице да се баве 
спортом. Мотивише нас велики број деце која 
се баве спортом, имамо и велику подршку 
Владе Републике Србије која је поуздан 
партнер у остварењима свих наших циљева, 
нагласила је Митровић.

Б.Ј.

МИНИСТАР ОМЛАДИНЕ И СПОРТА У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ВАЊА УДОВИЧИЋ, ПОСЕТИО УЉМУ И ВРШАЦ

“ПОНОСАН САМ НА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОЈЕКТЕ 
МИНИСТАРСТВА СПОРТА И ГРАДА ВРШЦА”

Председник Скупштине Града Вршца, 
Ненад Барош, сазвао је 41. седницу градског 
парламента на чијем је дневном реду 
предложено 11 тачака. С обзиром на то да 
је овај број “Вршачке куле” ушао у штампу 
пре одржавања седнице, комплетан извешта 
прочитаћете у наредном.

Одборници су разматрали Консолидовани 

извештај о извршењу Одлуке о Првом 
ребалансу буџета Града Вршца за период 
јануар - септембар 2019. године, затим Одлуку 
о изменама Одлуке о покретању поступка 
отуђења станова који су у својини Града 
Вршца, Одлуку о сахрањивању и гробљима, 
као и Одлуку о погребним делатностима. 
Као пету тачку дневног реда одборници су 

разматрали Решење о давању сагласности на 
Одлуку ЈКП “Други октобар” о цени топлотне 
емергије, затим су расправљали о Решењу о 
именовању председника и чланова Управног 
и Надзорног одбора Културног центра, а потом 
и о Решењу о измени решења о именовању 
чланова Школског одбора Основне школе 
“Паја Јовановић”. Осма тачка дневног реда била 

је Доношење Решења о престанку функције 
директора ЈКП “Други октобар”, а девета 
доношење Решења о именовању вршиоца 
дужности директора ЈКП “Други октобар”. Затим 
су расправљали о Решењу о престанку функције 
вршиоца дужности директора Апотека Вршац 
а потом и о Решењу о именовању вршиоца 
дужности директора Апотека Вршац.

У ГРАДСКОЈ КУЋИ 41. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ПАРЛАМЕНТА

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА

Ф
ото: Б.Јосимов

Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања у сарадњи са 
Канцеларијом Уједињених нација за пројектне 
активности (УНОПС), спроводи пројекат 
„Оснаживање центара за социјални рад на 
територији Републике Србије“. У току је четврта 
фаза која укључује инфраструктурне радове, 
изградњу нових центара за социјални рад. 

 Град Вршац  је, у оквиру овог пројекта, 
одабран за изградњу нове зграде Центра за 
социјални рад која ће бити изграђена у складу 
са савременим стандардима и потребама 

корисника.
Очекивана вредност објекта је око 400.000 

еура и надлежно министарство је ова средства 
већ предвидело буџетом за наредну годину.

 Овим поводом у Вршцу је, у среду, 13. 
новембра, одржан радни састанак коме су 
присуствовали: представници надлежног 
Министарства, представници УНОПС-а, 
градоначелница  Вршца Драгана Митровић, 
Татјана Николић, чланица Градског већа за 
здравство и социјалну заштиту, Мирјана 
Кнежевић, директорка Центра за социјални 

рад Града Вршца, и начелници Одељења 
за  урбанизам и инвестиције Града Вршца. 
На састанку су договорене  и прецизиране 
појединачне обавезе.

 За потребе изградње нове зграде Центра 
за социјални рад, Град Вршац ће определити 
парцелу која се налази непосредно поред 
зграде садашњег Геронтолошког центра, а која 
у потпуности испуњава услове за изградњу 
објекта ове намене.

Предметне парцеле су у јавној својини града 
и збирно дају површину од 1.600 м2 , налазе се 

у центру града, у зони која, према планском 
документу, представља комплекс социјалне 
службе. Парцеле су заведене под бројем 
5593,5594,5595 и 5597 КО Вршац и налазе се у 
Улици Абрашевићевој .

Након спровођења потребних даљих 
активности, које су на састанку договорене, 
а  спроводиће се предвиђеном динамиком,   у 
току 2020. започеће реализације овог значајног 
пројекта за Град Вршац.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, КАНЦЕЛАРИЈЕ УН И ГРАДА ВРШЦА

ИЗГРАДЊА НОВЕ ЗГРАДЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

УДОВИЧИЋ: 

УДОВИЧИЋ ПОХВАЛИО УСПЕХ УЉМАНИНА НЕМАЊЕ СТОЈАНОВА
Тренер Стрељачког клуба Уљма, Дејан Панић, упознао је министра са недавним 

наступом чланова клуба на такмичењу у Словачкој, мада је  Удовичић већ знао да 
су уљмански стрелци били веома запажени и срдачно им честитао на оствареном 
резултату јуниора Немање Стојанова.

- На такмичењу у Митри које је окупило младе репрезентативце европских 
земаља, једини пиштољаш у репрезентацији Србије, Немања Стојанов, пласирао се у 
финале и на крају освојио шесто место. Посебан куриозитет је је што је Немања пуцао 
из пиштоља старог 13 година, рекао је директор Панић. 

ЗА ПЕТ ГОДИНА ДУПЛИРАН БРОЈ ДЕЦЕ У СИСТЕМУ 
ШКОЛСКОГ СПОРТА СРБИЈЕ

Министар Вања Удовичић рекао је да је пре пет година у систему школског спорта 
у Србији било укључено око 75.000 - 80.000 ђака. 

- Жеља нам је да повећамо број деце у систему школског спорта и данас са 
поносом могу да кажем да имамо 175.000 деце која су у систему школских спортских 
такмичења. Нећемо се зауставити на томе, али када се осврнемо на године уназад 
видимо да је направљен огроман помак, закључио је Удовичић.
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Служба Водовод ЈКП завршила је прву 
фазу реконструкције водоводне мреже 
у Бихаћкој улици, у делу од улице Руских 
ослободилаца до броја 25 у Бихаћкој улици 
у дужини од 423 м. 

У овом делу улице комплетно је 
реконструисана стара азбест цементна 
водоводна мрежа пречника Ф80 
полиетиленском водоводном мрежом 
пречника Ф110. Такође,  замењено је  44 
кућна прикључка и уграђено 3  хидранта 
за испирање водоводне мреже. Наставак 
радова на реконструкцији Бихаћке  улице, 
од броја 25 до Омладинског Трга, биће 
настављено на пролеће уз благовремено 
обавештење о тачном датуму почетка 
радова

АКТИВНОСТИ ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР”

ЗАВРШЕНА ПРВА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
ВОДОВОДА У БИХАЋКОЈ УЛИЦИ 

У Етно кући Динар  у Вршцу, приређен 
је 13.  новембра несвакидашњи кулинарски 
спектакл. Гост овог, вршачког и српског бисера 
угоститељства, био је Милијан Стојанић, Витез 
кулинарства, својевремени кулинарски шампион 
Европе и Почасни доктор гастрономских наука 
Европске уније, власник Гинисовог рекорда, 
оствареног у Пољској, у граду Вроцлав, 2006. 
године, када је скувао чорбу од невероватних 
десет хиљада литара. У кулинарским вештинама 
се огледао на 216 такмичења, на којима је 213 
пута победио.

У сасвим необичном амбијенту ресторана 
Етно куће Динар, у потпуности претвореном у 
збирку достојну изузетног етнолошког музеја, 
сликали су и вајали уметници справљања 
укусних залогаја Милијан Стојанић и млади, а 

већ, у гастрономском свету утицајни куварски 
тим Етно куће Динар.

Етно кућа Динар, ове, 2019. године обележава 
свој десетогодишњи јубилеј.

Од почетних двадесет седам места и осам 
запослених, данас поседује 243 места под 
кровом и 88 у башти. Располаже са сопствених 
52 паркинг места и што је можда и најважније, 
запошљава 40 радника. Свакодневно угости 
око 300 гостију, а викендом чак 1200, што 
даје податак о 2500 гостију недељно или 
десет хиљдада гостију месечно, већином из 
инострансдтва, потом  из  Београда, Новог Сада, 
Панчева, Зрењанина и других градова. Наравно 
и Вршчана.

Ово све говори о изузетном значењу овог 
угоститељскиог објекта за Вршац и српски 

туризам уопште.
За свој труд и угоститељску понуду, 

несвакидашњи амбијента и врхунску гастронију, 
добили су низ домаћих и иностраних награда, 
све на предлог својих одушевљених гостију.

Осим  хране и ретких посластица, имају 
изузетну понуду домаћих, италијанских 
и молдавских вина, којих су увозници са 
заступством за српско тржиште.

Истовремено, породица Зонаи, као власници 
успешног, српског и инернационалног, 
туристичког бренда, који су сами осмисили, 
створили и довели до неслућених висина, има и 
одговорност за своје окружење , па тако помаже, 
спорт, културу, уметност и акције од јавног и 

друштвеног значаја хуманитарног чињења и 
доброчинства.

Знајући да ништа није вечно, да гостима 
треба понудити увек нешто ново, позвали су у 
госте Милијана Стојанића и у садејству са њим 
и сопственим снагама, сачинили су Банатски сто 
од двадесет и четири јела, која су пленила својим  
изгледом, мирисом и надасве  укусом. Што би се 
по банатски рекло: одједаред астал шарен...”

Све приређено и приказано, забележили су 
вршачки медији и специјални новинарски тим 
часописа Блиц жена. Више од речи посведочиће 
слика.

.Драгољуб Ђорђевић

КУЛИНАРСКИ СПЕКТАКЛ У ЕТНО КУЋИ ДИНАР

Милијан Стојанић приредио гастрономски спектакл 

Кувари Етно куће Динар са Милијаном Стојанићем
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У Народном позоришту „Стерија“ 
одржава се 27. Међународни фестивал 
класике „Вршачка позоришна јесен“. 
Фестивалска завеса подигла се прошлог 
петка, 15. новембра, када су фестивал 
отвориле градоначелница Драгана 
Митровић и позоришна дива Светлана 
Бојковић, а свечано уручење награда биће 
у суботу, 23. новембра.

- Ми Вршчани љубоморно чувамо свој 
фестивал позоришне класике, рекла је 
градоначелница Митровић обраћајући 
се поштоваоцима театра. – „Вршачка 
позоришна јесен“ је обележје нашег 
града и ми ћемо, као локална самоуправа, 
гледати да га и у будућности подржавамо 
и унапредимо. Задовољство ми је што ове 
године Вршчани имају прилику да уживају 
у изузетној селекцији представа, али и у 
новом амбијенту - рерконструисали смо 
позориште на шта су Вршчани чекали више 
десетина година. Верујем да ћемо у овом 
новом, лепом амбијенту, успети да угостимо 

не само наше суграђане, већ и бројне госте 
који су увек добродошли.

Светлана Бојковић захвалила се на 
позиву да отвори „Вршачку позоришну 
јесен“, пожелела је својим колегама успешан 
наступ и указала на значај Фестивала.

- Фестивали су прилика да се људи и 
у другим градовима упуте у позоришно 
стваралаштво, јер не живе сви у Београду, и 

ја увек поздрављам овакву врсту фестивала, 
сматра Бојковићева. -  Овај фестивал 
посебно је значајан за Вршац, јер Вршчани 
морају да се поносе својим Стеријом, који 
је један једини, који траје већ 200 година и 
трајаће још. И његова божанствена мисао 
је:“Театар је лек за болести моралне“. Ко 
разуме - разуме.

Селектор и директор Фестивала Ђура 
Мрђа одабрао је најуспешније представе са 
репертоара српских позоришта, а Вршчани 
су имали прилику да, из вечери у вече, 
уживају у најквалитетнијим театарским 

остварењима.
- Мислим да је урађена најбоља 

селекција од оног што је понуђено, 
каже Мрђа. – Имамо 6 представа које се 
такмиче за награде, долазе позоришта из 
Београда, Суботице, Бања Луке, Крагујевца, 
Вршца... Није било лако изабрати. Игра се 
класика у нашим позориштима, али није 

то више класика на коју смо навикли. Све 
је осавремењено, другачије. Они растуре 
текст до темеља и онда слажу коцкице, у 
питању су нове естетике, нове поетике, 
али класике има у траговима, ми је чујемо, 
видимо.

Мрђа је подсетио да је за 26 година 
Фестивала, кроз салу вршачког позоришта 
прошло је више од 100.000 гледалаца и 
додао:

- То и јесте улога и значај Фестивала који 
је настао као потреба после распада једне 
земље. Вршац се први сетио. Били су то 
Радомир Путник, Душан Белча и тадашњи 
управник Павле Влаховић, а у част 200 
година од играња прве представе у Срба 
која је била овде у Вршцу.

Фестивал је свечано отворен у петак, 
15. новембра, а потом је публика видела 

премијерно „Ујка Вању“ Антона Чехова,  
у режији Андреја Носова, урађену у 
копродукцији Народног позоришта 
„Стерија“ и Хартефакт (Heartefact) 
фондације из Београда. Поштоваоци театра 
гледали су представе „Злочин и казна“, 
„Роман о Лондону“, „Нечиста крв“, „Негри“, а 
вечерас (петак, 22. новембар) на програму 

је „Зла жена“ Јована Стерије Поповића којом 
се затвара такмичарски део Фестивала. 
У суботу, 23. новембра, биће уручене 
награде о чему ће одлучити жири у саставу: 
Светислав Јованов, театролог - селектор 
Стеријиног позорја, Тања Бошковић, 

глумица, и редитељ Снежана Тришић. 
О томе ћемо вас детаљно обавестити у 
наредном броју, јер је „Вршачка кула“ ушла 
у штампу за време трајања Фестивала.

У уторак, 19. новембра, одржан је Дан 
сећања на Драгана Џанкића, доајена 
вршачке позоришне сцене, аутора веома 
успешних дечјих представа. На великој 
сцени, у 20 часова, одржан је омаж Драгану 
Џанкићу, а током дана изведене су две дечје 
представе.

Ј.Е.

 27. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“

ПОДИГЛА СЕ ЗАВЕСА „ВРШАЧКЕ 
ПОЗОРИШНЕ ЈЕСЕНИ“

Ф
ото: А. Путник
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Одакле та љубав према 
позоришту?

- Ја сам позоришно дете и да то 
није тако, вероватно ме живот не би 
ни одвео у ту моју позоришну причу. 
Моји родитељи су радили у вршачком 
Позоришту. Тата Ђура Удицки био је 
позоришни редитељ, а мама Бојана 
Удицки је глумица, сада у пензији, 
али и даље се бави позоришним 
и педагошким радом са децом. 
Има много успеха у томе, јер доста 
маминих ученика глуми, завршило је 
неки од уметничких факултета. Кажу 
да ко једном осети „даске које живот 
значе“, ко свим срцем осети ту лепоту, 
тешко се после одлепи од њих.

Мој тата, позоришни редитељ, 
умро је, нажалост, врло рано, пре 
више од 30 година.  Имао је 43 године. 
Заустављен је у успону своје до тада 
веома успешне каријере. Тата је 
био студент Вјекослава Афрића на 
Факултету драмских уметности. Мама 
и тата су се упознали раније, а добитак 
једног посла, довео их је у вршачко 
Позориште где је тата провео десетак 
година. Али, оставио је дубок траг, 
јер драго ми је, кад данас чујем, да се 
људи сећају мог оца и његовог рада, 
да га памте по доброти, харизми 
којом је пленио. Могу да кажем за 
тату да је био врло племенит човек, 
можда та доброта није баш пожељна 
за редитеља. Мислим да сам је и ја 
наследила, али због тог неког његовог 
искуства које памтим, а које га је и 
коштало у животу, трудим се да будем 
племенита, али да постављам границе 
до којих људи и сарадници могу да 
иду. Ни превише надобудости не 
може да доведе до неких резултата, а 

опет, не треба допустити ни да свако 
ради шта хоће, јер представа, као 
крајњи производ, тада не може да 
буде квалитетна. 

Шта је за Вас, као младог 
редитеља, квалитетна представа?

- Када публика осети емоцију. 
Тврдим да ако успоставите лепу 
атмосферу, знате шта радите у 
процесу припреме представе, ако 
дођете спремни на посао (што је мени 
врло битно), тешко вам ствари измичу 
контроли. У раду са људима може 
увек да се догоди нека непредвиђена 
околност, али, уз овакав рад, мали је 
проценат таквих догађаја. 

Како сте Ви стигли до „дасака 
који живот значе“?

- Мој пут је мало нетипичан, 

вероватно због специфичности 
професија мојих родитеља, где ви 
немате фиксно радно време, вртић 
или дадиљу која ће чувати вашу 
децу. Тако сам ја, као мала, буквално 
спавала у вршачком позоришту док 
су моји родитељи радили, имали 
пробе и представе увече до ко зна 
колико сати. Имала сам 6-7 година, 
али сећам се да сам пратила процесе 
припреме представа са татом. Знала 
сам текст целе представе. Памтим да 
је једном приликом глумац побркао 
текст током представе и ја сам одмах 
отрчала код тате да му кажем да је 
глумац погрешио. Сећам се да сам, са 
5 година, присуствовала представи 
у којој убијају моју маму. Када сам, 
након пар месеци поново гледала ту 
представу, вероватно сам схватила 
како ће они да убију моју маму 
на крају и тако сам јако почела да 
вриштим да је тата морао да ме изнесе 
из сале. Мислим да је то била гора 
непредвиђена околност него када 
глумац заборави текст?!

Кад се десила татина смрт, добила 
сам неку аверзију према позоришту. 
Имала сам 10 година. До пред крај 
средње школе, нисам одлазила на 

представе, нисам чак ни пратила 
репертоар вршачког позоришта, сама 
сам себе одстранила из позоришног 
живота. Онда ме је моја разредна, 
професорка Данијела Мареш, у 
најпозитивнијем контексту питала 
како ме не виђа на фестивалу класике. 
Због тог коментара, почела сам да 
долазим у позориште, стварно је 
неприродно да ме нема на таквим 
догађајима. Тако сам полако почела 
да превазилазим свој проблем и да се 
враћам позоришту.

И даље сам била на томе да 
ме занима литература, али не и 
позориште. Уписала сам студије 
опште књижевности са теоријом 
књижевности. Почела сам да пратим 
репертоар београдских позоришта 
и сећам се да су прве представе, које 
су оставиле јак утисак  на мене, биле 
„Позоришне илузије“ и „Буре барута“ 
које је режирао мој будући професор 
Слободан Унковски, кога сматрају 
једним од највећих европских 
редитеља. Он је из Македоније, није 
тако често присутан у Србији, али, ето, 
догодило се да мој долазак у Београд 
на студије буде пропраћен његовим 
представама. И ја ћу, 10 година 
касније, уписати студије позоришне 
режије код њега. 

Шта радите тих десет година по 
завршетку студија књижевности, а 
пре уписа позоришне режије код 
професора Унковског?

- Постала сам дипломирани 
филолог, а код нас у земљи не постоји 
посао за ту професију, једноставно 
није регистровано занимање које 
се тако зове. Тако сам, како волим 

иронично да кажем, од вишка 
слободног времена одлучила да 
упишем постдипломске студије на 
истој катедри. Јако ме је занимао 
Шекспир. На факултету се посвећујете 
гомили писаца, али можда не толико 
колико бисте желели да се посветите 
једном писцу. Одлучила сам да 
упишем постдипломске студије код 
проф. Зорице Бечановић Николић 
која је наш највећи шекспиролог. 
Када сам завршила студије, одлучила 
сам да свој рад још мало коригујем 
и објавила сам књигу под називом 
„Замена родног идентитета и мотив 
прерушавања у Шекспировим 
комедијама“. Пошто сам добила 
позитиван одјек у јавности, одлучила 
сам да пробам и да негде практично 
реализујем ту љубав према 
позоришту.

Тих година, радила сам као 
професор књижевности у разним 
школама, али, нажалост, само на 

замени, јер је то везано са мојом 
дипломом која није адекватна за 
професора српског. Пријао ми је тај 
рад са децом. 

Нисам хтела да излазим из 
позоришне приче, тако да  сам 

објављивала доста текстова у 
позоришном часопису „Сцена“ који 
издаје Стеријино позорје. Бавила сам 
се драмским текстовима кроз читање 
позоришног редитеља. Можда ми је 
то била припрема, увод у академију 
коју ћу касније уписати.

Када постајете студент 
професора Слободана Унковског?

- Професор Унковски био је 
већ пред пензијом и посветио се 
студентима у Македонији. Осмислио 
је диван програм рада, доводио је 
значајна позоришна имена да му буду 

СНЕЖАНА УДИЦКИ, ПОЗОРИШНИ РЕДИТЕЉ, У ДОСАДАШЊОЈ КАРИЈЕРИ УСПЕШНО ЈЕ РЕЖИРАЛА ЈЕДАНАЕСТ ПРЕДСТАВА:

БОЖЕ, КОЛИКО ЈА ВОЛИМ СВОЈ ПОСАО!
Млада вршачка уметница Снежана 
Удицки, позоришни редитељ, потписала 
је режију на једанаест представа до 
сада. Њени родитељи Ђура Удицки, 
позоришни редитељ, и Бојана Удицки, 
глумица, пренели су јој своју љубав према 
театру. изненадна и прерана очева 
смрт, удаљила је тада десетогодишњу 
девојчицу од вршачког позоришта где је 
одрастала, преспававши многе вечери 
док су јој родитељи радили. али, живот 
се побринуо, вратио је Снежану на прави 
пут, позоришни, који су дубоко утабали 
њени родитељи. Схватила је да воли, да 
је поносна на свој родни град, „Стеријино“ 
позориште, где би желела да настави да 
гради своју каријеру. Човек може највише 
да пружи када је свој на своме, каже 
Снежана.
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сарадници, предавачи, тако да сам 
ту стекла важне контакте са људима 
из Словеније, Хрватске, Македоније, 
Србије. Постдипломске студије на 
македонском Факултету драмске 
уметности позоришна режија трајале 
су 2 године и тек онда креће наша 
професионална борба, како нас је 
учио проф. Унковски. Био је у праву. 

Како је изгледала Ваша борба? 
Шта сте прво поставили на 
позоришне „даске“?

-Моја мастердипломска представа 
била је у Крушевачком позоришту 
пре 7 година. Могу са задовољством 
да кажем да је и данас тамо на 
репертоару. Радила сам текст Угљеше 
Шајтинца „Говорите ли аустралијски?“, 
врло емотиван текст, мелодрама 
са елементима хумора. Кажу да се 
прво дете највише воли, а ја за ову 
представу везујем и то да сам у том 
процесу припреме преболела све 
дечје болести. А, опет, дала сам се 
представи емотивно, свим срцем, и 
видела да нису глумци толике аждаје, 
како редитељи воле да кажу. Схватила 
сам да ако дођете припремљени, 
чисти, отворени према глумцима, 
не пропустите да чујете њихова 
мишљења (некад ћете их уважити, 
некад не), може да се створи један 
леп однос, обострано поштовање, а 
све то уроди плодом. Када се створи 
енегрија која циркулише кроз процес, 

она се пренесе и на публику. Не 
мислим да је моја прва представа 
генијална, врхунац мог рада, али 
енергија, коју сам унела и глумци је 
примили, прожима се и на публику. 
Зато је та представа толико вољена.

Шта сте још режирали?

-У Ужичком позоришту радила сам 
текст „Свечана вечера у погребном 
подузећу“, аутор је хрватски писац Иво 
Брешан. На основу те две представе, 
добила сам позив из Позоришта 
у Сомбору да радим представу 
„Ружа са два мириса“ коју сам сад 

радила у вршачком Позоришту, 
са Професионалном сценом на 
румунском језику, а која је премијерно 
изведена на овогодишњем Фестивалу 
класике „Вршачка позоришна јесен“. 
После сомборског, имала сам и две 
режије у Шабачком позоришту: 
Иво Брешан „Гњида“ и „Мата Хари“, 
праизведба текста Иде Јовић. У 
Сремској Митровици радила сам текст 
Небојше Рончевића „Јавна личност“, 
у Приједору Гогољеву „Женидбу“. 
Претпоследња представа била ми је у 
Зајечару - Патрик Марбер „Блискости“. 
Направила је велики одјек на српској 
позоришној сцени. И, ево ме, у мом 
родном граду! Овде сам прво радила 
дечју представу „Зачарани замак“, 
текст Бојане Иванов Ђорђевић, затим 
Харолд Пинтер „Стара времена“ и 
Емилио Карбаљидо „Ружа са два 
мириса“ на румунској сцени, чија 
је премијера била у понедељак, у 
оквиру Фестивала класике. 

Какви су утисци након 
премијере?

- Била ми је велика част што ми 
је, као српском редитељу, указано 
поверење да, и поред језичке 
баријере, радим представу на 
румунском језику. Идеја је потекла 
од глумице Отилие Пескариу која је 
погледала моју сомборску представу 
„Ружа са два мириса“ и пожелела 
да је поставимо на репертоар 
Професионалне сцене на румунском 
језику при Народном позоришту 
„Стерија“. Било је потребно неко 
време да се склопе коцкице. Улогу 
је оберучке прихватила и глумица 
Моника Болдовина, а добили смо 
финансијску и логистичку подршку 
Националног савета румунске 
националне мањине и Града Вршца. 
Ово је за мене било драгоцено 
искуство. Било је олакшано јер 
глумице говоре српски језик као 
матерњи, а било је занимљиво, чак 
и комично, са обе стране, и моје и 
њихове, моје све веће препознавање 
румунског језика, тако да оне нису 
могле да прескачу, мењају текст. Било 
је захтевно, али и врло инспиративно 
и верујем да ће ми ова представа (рад 
на нематерњем језику) отворити не 
само нека друга врата, већ улити ново 
самопоуздање. 

- Увек имам бојазан на дан 
премијере, полулагодну трему, 
јер моје субјективно мишљење о 
представи је једно, а публика има 
право на своје мишљење. И она не 
морају да се поклапају. Задовољна 
сам премијером, јер публика је почела 
адекватно да реагује на одређеним 
местима, било је пар аплауза у току 
представе. Али, оно што нисам 
очекивала, био је дуг, дуг аплауз, 
стојећи, што ме је охрабрило да први 
пут изађем да се, на крају преставе, 

поклоним публици. Јер, некако смо 
сви осетили да смо једна целина. Тако 
сам се први пут поклонила на сцени 
позоришта у коме сам одрасла. Била 
је то велика срећа за мене. 

Млади сте, каријера је пред 
Вама. Имате ли неку жељу?

- Имам ја читав фолдер жеља у 
свом компјутеру! Некада имате јаку 
жељу да нешто радите, али коцкице 
се не склопе, и када, после неког 
времена, погледате, просто ми није 
јасно зашто сам желела да радим тај 
текст. Има више наслова који су ми 
занимљиви. Моја жеља одувек је била 
да радим и да будем препознатљива 
по комедијама са мелодрамским 
елементима, или по мелодрамама 
са комичним елементима. Ја волим 
да мислим на публику. Сматрам 

да је то  нешто што јако недостаје 
нашим позориштима. Јуре се неки 
трендови, ангажованост на прву 
лопту, сматрам да нема смисла да то 
буде присутно у толикој количини. 
Текстове бирам по ономе шта се 
мени тренутно дешава, шта ме 
дотиче, да бих могла да пружим праву 
емоцију прво сарадницима, а онда и 
публици. Не желим да мистификујем, 
али то су теме које се тичу сваког 
човека, можда не комплетно, али 
увек је неки сегмент обухваћен. Да 
ли је то љубав, неузвраћена љубав, 
остављање од стране пријатеља, нека 
неприлагођеност... 

Како је изгледао ваш живот? 
- Рођена сам 1978. године, у Вршцу. 

Овде сам завршила ОШ „Вук Караџић“, 
после Гимназију, друштвено-језички 
смер. Студирала сам у Београду 
где сам провела већи део живота. 
Завршила сам књижевност на 
београском Филолошком факултету, 
затим постдипломске на истој катедри, 
а после постдипломске студије на 
Факултету драмских уметности 
„Ћирило и Методије“ у Скопљу, у класи 
професора Слободана Унковског. 

Зашто волите свој позив?
- Сећам се кад сам се вратила кући 

са једне пробе „Руже са два мириса“, 
спустила ствари и рекла мами: „Боже, 
колико ја волим свој посао?!“. Волим 
сарадњу са људима. С једне стране, 
стидљива сам, а с друге екстровертна 
када је мања заједница у питању. 
Волим да се бавим литературом, да 
истражујем шта један драмски текст 
нуди. У самој припреми представе 
откривам, можда и психотерапијски, 
неке стране своје личности, шта 
би требало променити, где смо 
погрешили или ја или можда неко 
други... Тај део припреме је 50 одсто 
посла и тада креће рад са глумцима. 
Тврдим да су данас млади глумци јако 
образовани, изузетно талентовани, 
нажалост пуно њих је у запећку. 
Када видите ту њихову енергију, да 

препознају ваше мисли, идеје, када 
добијете повратну реакцију, када 
схватите да вас разумеју, надограђују 
ваше идеје, толико вам је срце 
пуно! То је осећај који не може да 
се дефинише, као што не можете 
љубав да дефинишете, зашто 
неког партнера волите, а видите 
да има мане, није савршен. Тако 
се и ја пријатно осећам у процесу 
рада!

Да ли сте задовољни 
животом? Шта бисте желели?

- Живот активног позоришног 
редитеља је динамичан, јер вас 
пројекти одводе од града до 
града где упознајете драгоцене 
људе, постају вам пријатељи који, 
у том тренутку, али и касније, 
обележе део вашег живота. Све 
је то лепо, али када дођу неке 
године пожелите да се вратите 
у родни град. Осећам да ми је 
овде база, да су ми ту најблискији 
људи. Аплауз после премијере 
у нашем позоришту где сам 
одрасла потврдио је мој циљ, 

моју жељу, да једног дана и ја 
будем стални члан Народног 
позоришта „Стерија“. То ми је 
велика жеља. Волела бих да и 
сама дам допринос вршачком 
позоришном животу, да се, на 
неки начин, придружим својим 
родитељима који су оставили 
траг у овом нашем „Стеријином“ 
позоришту.  Верујем да могу. Јер, 
човек може највише да пружи 
када је свој на своме. А, ово је 
мој родни град, позориште мог 
детињства!

Јованка Ерски
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ФОРТ ЛОДЕРДЕЈЛ – Јединствени луксузни хотел 
у облику џиновске рок гитаре какву би пожелео 
и легендарни гитариста Лед цепелина Џими Пејџ, 
отворен на Флориди, још је једна архитектонска 
грађевина у свету која привлачи пажњу необичним 
изгледом, попут оних у облику корпе, крузера, 
животиња, конзерви, слика...

Хотел, за који кажу да је невероватан, другачији, 
узбудљив, забаван, да обогаћује поп културу, део 
је великог пројекта компаније Хард Рок. Сваке 
вечери, на „фасади” гитаре, уз живописну музику 
одиграва се и спектакуларни гитар лајт шоу.

Дизајниран као две гитаре наслоњене једна на 
другу, висине око 140 метара, прави је спектакл за 
све који га угледају. Има 35 спратова, 638 луксузно 
опремљених апартмана и соба, базене, лагуну као 
и спа центар од 3.900 квадрата, пренео је Танјуг.

Хотел, у коме се и небо огледа, има и велики 
казино, са 3.000 слот апарата, 193 стола за играње 
и покер салу са 46 столова, концертну дворану 
са 7.000 места, мноштво трговина и позоришних 
дворана.

Пројекат изградње хотела гитаре вредан 1,5 
милијарди долара, заједно са новцем за концерте 
који ће у комплекс привлачити туристе из свих 
делова света.

На свечаном отварању крајем октобра били су 
Џони Деп, Морган Фриман, Марун фајв и бројне 
личности светског џет сета, а почетком новембра 
у том хотелском комплексу наступили су Стинг и 
Андреа Бочели.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Издање пуштено у оптицај 1. новембра садржи 
пет марака номиналних вредности 27 динара, три 
коверта првог дана (ФДЦ) и жиг, а штампано је у 
тиражу од 10.000 примерака

Анри Матис (Като Камбрези, 1869 – Ница, 1954), 
један од пионира експерименталног сликарства, спада 
у највеће колористе и најутицајније сликаре 20. века. 
Сликањем директном, недескриптивном бојом створио 
је основне претпоставке за настанак сликарског правца 
фовизам. Снажно је утицао на кубисте, експресионисте, 
надреалисте, као и на представнике америчког поп-
арта. Оно што издваја Матиса у историји уметности јесте 
експериментисање с потпуно различитим сликарским 
стиловима у исто време. Био је одређен за правничку 
каријеру, али 1891. уписује Академију „Жулијан”, а 
годину дана касније прелази на Школу лепих уметности, 
где студира у класи Густава Мороа. У то време, осим 
Мороа, на њега утичу и Дега, Де Тулуз-Лотрек, јапанска 
графика, Реноар и Сезан.

Извор: Политика 

Црна Трава и Трговиште с тану у 
једну београдску зграду

ФИЛАТЕЛИЈА

С ТО ПЕДЕСЕТ ГОДИНА 

ОД РОЂЕЊА 
АНРИЈА МАТИС А

У највећој згради у Србији живи 3.500 људи, дугачка скоро 
километар, има 795 станова, 62 улаза на четири различите адресе

Уновобеоградском Блоку 21 налази се највећа зграда у Србији 
у којој живи око 3.500 људи, а у коју би се сместило становништво 
Црне Траве и Трговишта заједно, али и велики део житеља Голупца, 
Ирига, Чоке, Нове Црње, Косјерића, Осечине, Бабушнице или 
Бојника.

Ламеле поређане као девет домина чине ту зграду јединственом 
по величини, али и по чињеници да има 62 улаза на четири 
различите адресе - распоређене између булевара Михајла Пупина и 
Зорана Ђинђића, те улица Милентија Поповића и Антифашистичке 
борбе, објашњава главни градски урбаниста Марко Стојчић.

Према његовим речима, та зграда, дугачка скоро километар, 
има 795 станова.

Изграђена је, како додаје, под утицајем тренда који је покренуо 
један од највећих светских архитеката 20. века Ле Корбизије, а у 
историји архитектуре названим брутализам.

„У Марсеју је почетком 1952. године почела изградња зграде за 
око 1.600 људи. Ле Корбизје јој је дао име ‘машина за људе’. Била је 
идеја да станари све потребе задовоље у згради - да имају место за 
набавку, рекреацију, вртић, на крову је била трим стаза ...„, рекао 
је Стојчић за Танјуг и додао да се касније тренд проширио и на 
Београд.

Према речима Стојчића, најсличнији том објекту у Марсеју 

могле би бити „Телевизорке” у блоку 28 од којих је једна поред 
ауто-пута а друга до улице Милутина Миланковића.

Назив су, каже, добиле по прозорима које подсецају на старе 
телевизоре прикачене на фасаду.

„Ти прозори, који изгледају мало, су и те како велики”, додао је 
урбаниста и додао да су Телевизорке пројектоване попут оних у 
Марсеју за велики број људи, али се тај тренд показао као мање 
одржив и од њега се одустало 80-их година.

„Тешко их је одржавати, а данас имамо и проблем - нема 
довољно паркинг места, јер тада нису важили параметри као и 
данас - 1,1 паркинг место по стану”, рекао је он.

И садашњи и бивши станари највеће зграде у Србији воле 
да се присете времена када је она била тек усељена, када се по 
крову могло трчати, а чега више нема због накнадне непланске 
изградње на последњем нивоу.

Многи се сећају и да је супруга Јосипа Броза Тита Јованка 
отворила школу у коју су ишла деца из те зграде, а која се данас 
зове „Јован Дучић”.

Зграда у Блоку 21, у непосредној близини „Шест каплара”, 
Хајата и Центра Сава је заједно са Мамутицом, изграђеном у 
Загребу 1974. године, а у којој у 1.169 станова живи око 5.000 
људи, једна од навећих у региону, јавља Танјуг.

Извор: Политика

ЈОШ ЈЕДНО ЧУДО ГРАДИТЕЉСТВА 
ХОТЕЛ 
У ОБЛИКУ 
ГИТАРЕ
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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

Пајин Трииптихон чека посетиоца попут 
човека раширених руку а митски је далеки 
одјек анђела чувара раширених крила.

Слика је онолико значајна колико 
остварује креативног дејства на 
посматраче.

Данас су слике  значајније од публике. 
Сликама модерне уметности астрономски 
расту цене, а ми осећамо како нама из дана 
у дан пада цена и на тржишту рада и по 
способности да разумемо нови свет који 
заузима место наших несталих надања.

Филозоф Милан Узелац дефинише 
духовни слој слике  као ауру која из ње 

зрачи и исијава.
Наравно то зрачење и исијавање је наш 

доживљај дејства уметничке слике и тај 
феномен битан је да квалификује и слику 
и човека.

У модерној уметности такмичарског 
карактера духовно дејство слике бивало је 
све  неважније, слика је  постајала фетиш 
већи од публике и постојала је као трофеј 
инагурације на свето место у историји 
уметности од стране духовне инквизиције 
ликовних критичара. Што је духовност 
слике мање постојала и на крају потпуно 
нестала,  то је обожавање и глорификација 

слике била већа.
Десетинама година ни на једној изложби 

у Србији као државни репрезент скоро 
да није  било слике уз  коју се посматрач 
осећа живим и потпуним као човек 
после услишене молитве. На савременим 
галеријама слободно би могао да стоји 
поразан, али истинит натпис - ви који овде 
улазите оставите сваку наду.

Продукт људског ума првобитне 
намене да пружа подршку и подстицај 
убогима духом претворио се у средство за 
производњу духовних богаља.

 Квази уметничка дела која су са 

себе отресла златни прах духовности 
да би завршила у сефу елите, остају 
као беживотне шкољке да нас увере 
да верујемо својим очима подложним 
сугестији, а не свом срцу чије откуцаје све 
слабије примећујемо.

Привилегија Вршца је да има Пајине 
слике, а ако желимо да активирамо 
духовне привилегије натерајмо себе да их 
погледамо иако вирус губитништва убачен 
у нас вришти и каже немој.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (53)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ ФЕТИШИЗАЦИЈА СЛИКЕ 

У среду, 6.11.2019.г. у вечери су 
учествовали поред аутора, Књига „Нада 
Срце – лепотица Вршца“ представљена 
је у Тачки сусретања у среду, 6. новембра, 
а поред аутора учествовали су др Татјана 
Брзуловић Станисављевић, лектор књиге; 
модератор Јелена Маринков, песникиња, 
а вече је било употпуњено музичким 
вињетама ученика Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“.

Књига је завет сина мајци и дубоко 
емотивно, мисаоно из перспективе сина, 
приказује живот изузетне личности која му 
је попут светионика осветљавала живот. 
Такође син, аутор књиге, интроспективно 
налази одговоре на питања која су се 
јављала као последица веома комплексног 
односа његове мајке и његовог оца. Књига 
је колоплет биографских, аутобиографских 

елемената са јасно видљивим  
документарним и историјским приступом. 
Што је историјски удаљенија, то је 
драгоценија грађа која је приказана а тиме 
се уједно потврђује и пишчева опчињеност 
Вршцем.

Прво представљање своје књиге у свом 
родном граду др Зоран Николић је отпочео 
речима: „Дугогодишњи Вршчани су у једном 
моменту моју мајку Наду прогласили за 
најлепшу девојку Вршца, што сматрам 
да је врло релативна ствар, али самим 
тим што је увршћена у тако нешто мене 
испуњава поносом. И не само то, носила 
је не само лепоту обличја, но је носила и 
једну савршену лепоту душе и беспрекорне 
човечности.“

М. В. К.
 

УДРУЖЕЊЕ ТАЧКА СУСРЕТАЊА ПРЕДСТАВИЛО ЈЕ КЊИГУ ДР ЗОРАНА НИКОЛИЋА 

„НАДА СРЦА – ЛЕПОТИЦА ВРШЦА“

Вршчани су имали изузетну прилику 
да, на дан отварања Фестивала класике, 
присуствују отварању изложба под називом 
„Светлана Бојковић - уметност глуме или 
трагање за истином“ Музеја позоришне 
уметности Војводине из Новог Сада. 
Поставка, чији је аутор Зоран Максимовић, 
виши кустос театролог, садржи фотографије 
чувене глумице Цеце Бојковић - део њеног 
богатог глумачког опуса.

- Ова изложба постављена је на 
овогодишњем Стеријином позорју и 
одмах сам пожелео да је погледају и 
Вршчани током Фестивала, рекао је Ђура 
Мрђа, селектор и директор 27. Фестивала 
ккласике „Вршачка позоришна јесен“, 
захваливши се Светлани Бојковић која је 
дошла да присуствује отварању изложбе и 
Фестивала. 

Аутор Максимовић је нагласио да је за 
њега, као и за читав тим који је припремао 
изложбу, била изузетна част, задовољство и 
одговорност:

- Почашћени смо што смо били у 
прилици да једну овако значајну каријеру, 
која исписује странице историје наше 
позоришне уметности - уметничку 
биографију Светлане Бојковић преточимо 
у ову поставку, рекао је Максимовић и 
нагласио да је изложба реализована у 
сарадњи Музеја позоришне уметности 
Војводине и Стеријиног позорја. 

Коментаришући назив поставке, др 

Мирослав Мики Радоњић, директор 
Стеријиног позорја, истакао је да је 
позоришна уметност увек једно трагање за 
истином до које се тешко досегне.

- Али, велики уметници, као што је и 
Светлана Бојковић, успевали су у томе, 
у својим глумачким задацима, сматра 
др Радоњић и подсећа да је ове године 
Стеријино позорје Цеци Бојковић доделио 
своје највише признање - Стеријину награду 
за животно дело. – Ова изложба нуди само 
мали део онога што је наша уметница 
урадила не само у позоришту, него и на 
филму и телевизији. Поставка највише 
говори о Цеци и њеној фасцинантној 
каријери, али истовремено и о 50 година 
богате историје позоришне уметности на 
овим и просторима бивше Југославије, као и 
о историји кинематографије југословенске 
и српске и телевизије. 

Врхунска уметница, доајен српског 
и југословенског глимишта, Светлана 
Бојковић поздравила је Вршчане и 
захвалила се на позиву да отвори вршачки 
позоришни фестивал беседом својим 
колегама глумцима.

- Била сам на неки начин шокирана 
када сам први пут угледала ову изложбу 
на Стеријином позорју ове године, рекла 
је Бојковићева. – „Напале“ су ме све те 
фотографије, сви ти моменти из мог 
професионалног па и приватног живота. 
Ми сви живимо у садашњем тренутку и 

као што је говорила Мира Ступица:“Живот 
је једна железничка композиција са много 
вагона“. Наравно, све те вагоне не можемо 
да носимо са собом и када овако гледате: 
„Па, ово сам била ја, и ово сам била...“- била 
сам некако збуњена. Међутим, када сам 
вечерас погледала изложбу, осетила сам 
неку љубав и сентимент према свим тим 

мојим ликовима које сам својевремено 
одиграла.

Бројни посетиоци, који су током 
„Вршачке позоришне јесени“ погледали 
поставку, били су очарани присетивши се 
мноштвом ликова којима је живот удахнула 
маестрална Светлана Бојковић.

Ј.Е. 

ИЗЛОЖБА МУЗЕЈА ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НП „СТЕРИЈА“

ФОТО ЗАПИСИ ИЗ БОГАТЕ КАРИЈЕРЕ СВЕТЛАНЕ БОЈКОВИЋ
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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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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем кућу на лепом месту 
код „Виле брег“ и радијатор мало 
коришћен. Тел. 064/3759459

Плац иза планинарског дома 
„Широко било“ погодан за узгој 
пчела, викендицу, воћњак, ширина 
плаца 10 метара дужина 108 
метара. На плацу су дрва (липа и 
багрем), пролази струја и вода. Тел. 
062/8731135

Продајем кућу, почетак Борачке 
улице, три нивоа, 200 m², плац 5 
ари, градска канализација, вода, 
гас, 2 струјомера, или мењам за 
некретнину у Београду или Новом 
Саду. Тел. 064/8974635.

Продајем кућу за одмор 
површине 5,5х7 м од чврстог 
материјала, подигнута на пашњаку 
6. класе у површини од 10 ари, 
уписана у КО Дупљаја у потезу 
„Песак“, шума испред насеља 
Гребенац. Тел. 064/1246099 и 
064/1499420.

На продају викендица, потез 
Широко било, на плацу од 12 
ари под воћем, викендица има 
подкровље. Тел. 064/2229643 и 
060/5000854.

Продајем трособан стан 101 m² 
у центру Вршца, Светосавски трг 
бр.5. Тел. 013/2836-508.

На продају кућа у улици Иве 
Милутиновића 160а. Повољно. Тел: 
064/5983898

На продају двособан стан у 
Иве Милутиновића 80-86 м². Тел. 
062/511751.

Продајем двособан стан од 65м² 
у Дворској 18 у Вршцу. Тел. 013/834-
058 и 064/4943394.

Викендица од 80 квадрата , 25 
ара плаца, вода, струја, укњижено, 
Николино поље, Кајтасово. Тел. 210-
36-65 и 064/ 2274817.

Продајем кућу спратну на Тргу 
Андрије Лукића. Тел. 064/6859415 и 
064/1641461.

Продајем кућу у ужем центру 
Вршца у улици Гаврила Принципа.
Тел: 063/308355

Продајем двособан стан у 
Панчеву 62 m², стан је у приземљу, 
врло повољно Тел. 063/8524563

Кућа спратна на продају, гаража, 
воће, лоза, плац површине 700 
м².Тел.  837-631.

Мењам гарсоњеру на Војничком 
тргу за викендицу на брегу (ближе 
граду). Тел. 061/2941161.

Плацеви за продају од 600 m² 
до 3000 m², на више локација. Тел. 
064/1979069.

Продајем нову недовршену 
спратну кућу на Гудуричком путу 
( могућа замена за стан) Тел. 013/ 
806-815 и 065-6473655.

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 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

Проидајем кућу ул. Војводе 
Книћанина 62 Вршац, спратна 
са лепим погледом на Хемоград. 
Тел.060/4911005

Продајем једнособан стан 
20 м² трг св.Теодора 3/4 (код 
Комерцијалние банке) Вршац. Цена 
15.500 €. Тел. 063/8100154.

Продајем кућу са двориштем и 
баштом у Вршцу, Панонска 62. Тел. 
064/9030439

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.

РАЗНО
Два половна, очувана лимена 

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

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

Полован исправан прозор 
(80х140цм) „Словенијалес“, очуван, 
дупло термо стакло са додатном 
кутијом и пласт ролом. Цена 40€. 
Тел 064/1231756.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поштена и вредна жена помагала 
би и бринула о старијој женској 

особи у кући или стану. Тел. 
064/2810216.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем 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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  

потребан кувар 
са искуством и 

помоћни кувари.
Контактирајте 
нас на  имејл: 

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

особа за контакт: 
Дејан.

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

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

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

Продајем пушку ИЖ МП 155 нову 
(400 €), само уз дозволу, кожну 

угаону гарнитуру, микроталасна 
супер стање. Тел. 064/3858314.

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

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

Продајем виноград и култиватор 
56 Тел. 063/7306041.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем: 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, вуненеу 
тепих стазу. 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

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, 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

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 МИО-
Осјек 250 еура. Тел. 063/1871673 и 
807-793

Продајем замрзивач, фотељу на 
расклапање, машину Сингер. Тел. 
063/8768575.

Продајем нов тросед  крем 
боје некоришћен, 4 месеца стар. 
Имам рачун цена 15.000дин. Тел. 
064/1319128.

Продајем зимске гуме са фелнама 
– Тигар 165-70 Р14. Тел. 061/1132661

Продајем делове за веш машину 
Горење стари тип, делове од аута 
Опел Аскона и плински бојлер нов.. 
Тел.063/8100154 и 065/8806204.

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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

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

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

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

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

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

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.
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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

За ове периоде учињене су неке промене и 
у овдашњем гарнизону. Јуна 1865. закупила је  
варошка комуна просторије гостионе код „угар. 
Круне“ да их преустроји за  аугментациони 
магазин батаљоном депову пешадијске 
регименте барона Алемана број 43  1)

17. марта 1866. оставио нас  је досле овде 
настањени ескадрон уланске регементе ћесара 
Фрање Јосифа бр. 6. да суделује доцније у 
биткама по Чешкој 2). 
Од то доба коњица није  
никад више смештена у 
стару коњичку касарну.

Год. 1869. општина 
је планирала да зида 
касарну. Ова касарна 
требала се је сазидати 
тамо иза Ленгаорове 
фабрике и била је 
прорачуњена на 
69.157 ф 74 н. Год. 
1871. министарство је 
одобрило тај план, но он 
ипак није изведен 3).

Бројање народа јесте 
мерило за напредовање 
земаља, градова и 
т.д. у сваком обзиру. 
Резултат оваквог бројања 
најзанимљивији је онда, 
кад  се оно обавља крајем  
извесних периода, као 
што је било 31. децембра 
1869. Бројање народа, 
које је тада обављено у 
читавој Угарској, показује 
нам стање Вршца на 
почетку новог ступња у 
развићу му, пре но што ће добити муниципална 
права.

Према том бројању Вршац је тада имао 21.457 
душа.

Од ових је о самом бројању било у месту 
21.095. По сполу беше 10.570 мушких и 10.525 
женских особа, које признаваху 6 разних 
вероисповести, наиме: римокатоличку: 11.635, 

грчкокатоличку: 8,  источ.православну : 8630, 
евангеличко-аугсбуршку:203, хелватску: 43, и 
мојсијевску:576. По положају беше мушких: 
5725 неожењених, 4469 ожењених, 355 удовица 
и 21 развенчан, женских: 5140 неудатих, 4476 
удатих, 879 удовица и 30 развенчаних.

Родом Вршчана беше 9757 мушких и 10.041 
женска особа. Странаца беше: из других 
општина ове земље: 726 мушких и 430 женских, 

из австријских 
круновина: 61 мушки 
и 48 женских, а из 
иноземства: 26 мушких 
и 6 женских особа. Од 
свију ових странаца 57 
мушких и 40 женских 
беху пријављени 
на привремено 
бављење. Од 362 тада 
одсутна Вршчанина 
бавише се: у земљама 
угарске круне: 226 
мушких и 17 женских, 
у австријским 
круновинама: 18 
мушких и 5 женских, а у 
иноземству: 12 мушких 
особа. У заједничкој 
војсци активно је 
служило њих 57, а код 
домобранаца 27 људи.

Од свега присутног 
с т а н о в н и ш т в а 
знадоше читати и 
писати само 3804 
мушке и 2471 женска 
особа, дочим остале 
две трећине, т.ј. 6766 

мушких и 8054 женских не знадоше ни читати 
ни писати.

По позиву и занимању овако  беше подељено 
присутно становништво.

Свештенству припадаху 22 особе.
Јавних чиновника беше, и то: државних: 15, 

жупанијских: 12, а варошких: 54.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (199)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1). Седнички записник
2) „Werschetzer Gebirgsbote“ год. 1868. бр. 12

3) Исто, год. 1869. бр. 14 и год. 1871. бр. 30.

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 42, БРОЈ 1140, 27.  ОКТОБАР 2017.

ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИЦИ 
ЗАМЕНИЛИ ПАПИРНЕ

У ОШ „Јован Стерија Поповић“ папирни дневници 
отишли су у историју. Ова вршачка образовна установа, уз 
основну школу у Самошу, једина је у Јужном Банату која је 
увела нову технологију у наставни процес. Реч је о пројекту 
под називом „Е дневник“ Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, покренутом на 
државном  нивоу, а ОШ „Јован Стерија Поповић“ укључила 
се јуна месеца када је пројекат и започет.

Од 15. октобра у нашој школи више нема папирних 
дневника, користимо само електронске дневнике, 
наглашава Љиљана Бешлин, директорка ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ . Ми смо школску годину кренули са папирним 
дневницима док се нисмо обучили за рад са електронским. 

Имали смо два едукатора који су први обучени и који су 
стечено знање, везано за коришћење Е дневника, пренели 
осталим наставницима наше школе кроз обуку. Потом су 
наставници имали радну верзију Е дневника на којој су 
могли да вежбају.

У првом кругу пројекта „Е дневник“ укључено је око 60 
школа у Србији. Електронски дневници су сада законском 
регулативом изједначени са папирним дневницима.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛОКАЛ МЕДИА, ГОДИНА 42, БРОЈ 1140, 27.  ОКТОБАР 2017.

МИЈАЧ: МЕЊАЊЕ У 
НЕПРОМЕЊИВОСТИ - ТО ЈЕ КЛАСИКА

Прошлог петка свечано је отворен јубиларни 25. 
Међународни фестивал класике „Вршачка позоришна јесен“, 
под слоганом „Човек... загонетка сам себи“.

- Они који данас гаје таква необична осећања, као што је 
љубав према позоришту, чине прилично малу „секту“. Јер 
позориште је наизглед скрајнуто у урнебесној битки, буци 
и трци која је око нас. Позориште тражи контемплацију, 
позориште тражи нежни додир између публике и сцене... 
Ипак, док буде човека биће 
и позоришта. За класику 
се понекад погрешно 
мисли да је то нешто што је 
преживело векове и остало 
нетакнуто такво какво јесте. 
Али није тако када се ради 
о позоришту. Позориште се 
мења и никада није исто. Из 
године у годину, из века у век, 
мења се и тако што се увек 
враћа на праву ствар. То значи 
– мењање у непромењивости. 
А то је класика – рекао је 
славни редитељ Дејан Мијач, 
отварајући Фестивал.

Публици су се обратили 
и Зоран Хаџи Лазин, подсекретар за културу и јавно 
информисање у Влади АП Војводине, аутор изложбе „Поглед 
Стеријиних очију“, која је исте вечери отворена у фоајеу 
Народног позоришта „Стерија“, као и градоначелница Вршца 
Драгана Митровић, која је истакла значај Фестивала за град 
Вршац и Вршчане.

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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КО Ш А Р К А

БОРЦИМА “ГАРДА” 13 МЕДАЉА
У спортској хали у Жабљу је 17. новембра одржан 

“Куп Војводине” . На турниру је учествовало преко 120 
такмичара ит 20так клубова. На турниру је наступила и 
екипа БК Гард са 13 чланова и успела да се окити са исто 
толико медаља.

Прво место су освојили: Милица Николић мл. пионирка 
-30кг, Марко Печеничић -ст. пионир -42 кг, Лука Секулић 
ст. пионир - 51кг, Вања Станисављев кадеткиња - 50.

Друго  место су освојили: Андреј Петковић мл пионир 
-26кг, Урош Недин ст. пионир - 51кг, Анђела Баришић 
јуниорка -70кг, Анђела Костадинов јуниорка -75кг

Треће местоосвојили су: Марија Николић -ст пионирка 
-60кг, Михајло Грујић ст пионир -37кг, Милан Костадинов 
ст пионир -42кг, Бранислав Секулић кадет - 56кг, Вукашин 
Пурић јуниор - 70кг.

По заврштку такмичења проглашени су најуспешнији 
спортисти по узрастима и у кокуренцији млађих 
пионирки је Милица Николић из БК Гард проглашена 
за најбољу такмичарку у свом узрасту. Клуб БК Гард је у 
укупном пласману заузео 3. место.

РУКОМЕТ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 9. КОЛО

Младост - Будућност  28 : 32
Раднички - Сомбор   40 : 22
Металац - Нафтагас  40 : 18
Далматинац - ОРК Панчево 29 : 28
ПИК Пригревица - Херцеговац  26 : 25
Славија - Војвода Степа  играно касније 

 
1.Херцеговац  9     7  1  1  15
2.ПИК Пригревица 9   7  1  1  15
3.Војвода Степа 8   6  0  2  12
4.Славија  8     6  0  2  12
5.Будућност  9     4  2  3  10
6.Металац  9     4  2  3  10
7.Далматинац  9     4  1  4   9
8.ОРК Панчево 9     3  0  6   6
9.Младост  9     3  0  6   6
10.Раднички  9     2  1  6   5
11.Сомбор  9     1  1  7   3
12.Нафтагас  9     1  1  7   3

РУ КО М Е Т

ОДБОЈКА ПРВА Б ЛИГА 4. КОЛО

Ужице – Дубочица  0 : 3
Футог  - Карађорђе  1 : 3
Баваниште - Лозница  1 : 3
Банат - Косовска Митровица 3 : 1
Топличанин – Борац  0 : 3
 
1.Борац  4  4  0  12
2.Карађорђе  4  4  0  11
3.Дубочица  4  3  1   9
4.Банат  4  3  1   9
5.Лозница  4  2  2   7
6.К. Митровица 4  2  2   6
7.Баваниште  4  1  3   3
8.Ужице  4  1  3   3
9.Футог  4  0  4   0
10.Топличанин 4  0  4   0

ОД Б О Ј К А

Центар Миленијум, гледалаца: 650, судије: Јовчић, Стрика, Дашић
ВРШАЦ: Милошевић, Димић 10 (4 ск, 6 ас), Васар 9, Ћирковић 4 

(4 ск), Аџић, Грушановић 18 (4 ск), Павковић, Газибеговић 6 (7 ск), 
Савовић 2 (7 ск, 4 ас), Вранеш 4, Билер 17 (7 ск), Шћекић 5.

СЛОБОДА: Фостер 20 (4 ск), Симић 17 (5 ск, 5 ас), Тадић 12 (5 ск), 
Кутлешић 16 (8 ск, 7 ас), Аксентијевић, Божић, Николић 18 (9 ск), 
Алајбеговић, Марић 8, Крстић 1, Бошковић, Матовић.

Ужичани су у Миленијуму забележили прву победу на 
гостовањима ове сезоне и заслужено су испраћени аплаузима 
објективне вршчаке публике. После узбудљивог и неизвесног првог 
полувремена, које је имало два велика резултатска преокрета, 

све што је било вредно у друге две четвртине интерпретирали 
су играчи Слободе. Терет победе Ужичана изнела је практично 
једна петорка, и ако треба издвојити кључног појединца онда је то 
Димитрије Николић. Успео је да надскочи вршачке центре и донесе 
кључну превагу свом тиму. Гости су боље почели, повели 8:0, да би 
у 7. минуту, кошем Симића, стекли двоцифрену предност (28:18). 
Тада је тренер Вршчана Дарко Костић на паркет послао Ћирковић 
а он је у тандему са Грушановићем потпуно променио однос снага 
на паркету. Вршац је до краја првог периода смањио предност 
Слободе, а почетком друге четвртине наставио серију до 16:0 за 
вођство 34:28. Тада Слободин Американац, Фостер, долази до 
изражаја и са две тројке успоставља резултатску равнотежу, једину 
током првог полувремена. До краја друге четвртине Ужичани су 
успели да стекну предност захваљујући надахнућу Николића.

У другом полувремену Ужичани су наставили у истом ритму, 
а Вршчани потпуно стали. Кварили су проценат шута из игре и са 
линије слободних бацања, бирали лоша решења у нападу и остали 
потпуно без енергије која их је красила на почетку сезоне. Слобода 
је кажњавала сваку грешку домаћих, тројке Фостера из транзиције 
после нереализованих напада Вршца дизале су самопоуздање 
играча тренера Лучића до максимума. 

ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ У 7. КОЛУ КЛС

БЕЗ ЕНЕРГИЈЕ У ДРУГОМ ПОЛУВРЕМЕНУ
ВРШАЦ – СЛОБОДА 75:92 (25:28, 19:21, 20:23, 11:20)

Пропуштена прилика: Вања Газибеговић у акцији под 
кошем Слободе

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ  7.КОЛО

Дунав - Тамиш   76 : 68
Златибор - Борац   79 : 80
Напредак - Младост  79 : 84
Вршац - Слобода   75 : 92
Колубара ЛА 2003 - Дyнамиц 70 : 109
ОКК Београд - Металац  76 : 71
ОКК Нови Пазар - Војводина 118 : 124
 
1.Борац   7  7  0  14
2.Динамик   7  5  2  12
3.Слобода   7  5  2  12
4.Златибор   7  4  3  11
5.Напредак   7  4  3  11
6.Нови Пазар   7  4  3  11
7.Вршац   7  4  3  11
8.Младост   7  4  3  11
9.Тамиш   7  3  4  10
10.Дунав   7  2  5  9
11.Металац   7  2  5  9
12.Војводина   7  2  5  9
13.Колубара   7  2  5  9
14.ОКК Београд   7  1  6  8

С А В АТ Е

АТИНА ГРАДИ АТЛЕТСКЕ МОСТОВЕ
Атлетски клуб Атина наступио је на 1. Комтрејд маратону, 

одржаном у Београду, где је ове године наступило преко 2000 
учесника у свима категоријама.

На траси од 5 км наступили су Марко Бегенишић који је 
остварио време од 22:23 мин, Срђан Јовановић 26;36 мин, и Богдан 
Кнежевић 37:09 мин. Успостављена је билатерална сарадња 
са клубом АК Морава из Ћуприје и легендом српске атлетике и 
селектором за средње и дуге пруге Драганом Здравковићем, који 
ће бити специјални гости на следећим атинским играма.

Подршку АК Атини је дао и председник АСС Веселин 
Јевросимовић и директор Слободан Бранковић.

Следећи догађај је учешће Ак Атине редоној скупштини АСС и Данима атлетике који ће бити одржани у Крагујевцу 
почетком децембра.

АТЛ Е Т И К А
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 14. КОЛО

Омладинац - Дунав   1 : 2
Хајдук 1912 - ОФК Вршац  0 : 0
Бачка 1901 - Војводина 1928  3 : 1
Раднички (СМ) - Бечеј 1918  1 : 0
Раднички 1912 - Динамо 1945  3 : 4
Борац - Козара   2 : 1
Раднички (Зр) - Братство 1946  0 : 1
1. Мај Рума - Железничар  1 : 2
 
1.Железничар  14    12  2  0  38
2.Бачка 1901  14    10  3  1  33
3.Раднички (Зр)  14      8  2  4  26
4.Динамо 1945  14      7  2  5  23
5.Братство 1946  14      7  2  5  23
6.ОФК Вршац  14      7  2  5  23
7.Раднички 1912  14      5  5  4  20
8.Бечеј 1918  14      5  3  6  18
9.Раднички (СМ)  14      5  3  6  18
10.Борац   14      5  2  7  17
11.Омладинац  14      3  7  4  16
12.Војводина 1928  14      4  4  6  16
13.1. Мај Рума  14      5  0  9  15
14.Козара  14      3  3  8  12
15.Хајдук 1912  14      3  1  10  10
16.Дунав   14      2  1  11   7

ПФЛ ПАНЧЕВО 14. КОЛО

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

1.Јединство (В)  14      12  0  2  36
2.Стрела   14      10  2  2  32
3.Долина   14        9  2  3  29
4.Раднички (К)  14        8  3  3  27
5.Потпорањ  14        7  2  5  23
6.Спартак 1911  14        7  2  5  23
7.Слога (БНС)  14        7  1  6  22
8.БАК  14        4  5  5  17
9.Партизан (Г)  14        5  2  7  17
10.Црвена звезда  14        4  3  7  15
11.Југославија  14        3  6  5  15
12.Хајдучица  14        4  1  9  13
13.Полет (Ид)  14        3  3  8  12
14.Будућност (А)  14        3  3  8  12
15.Раднички (Б) (-1)  14        3  3  8  11
16.Партизан (У)  14        2  4  8  10

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 13. КОЛО

 
Ратар- Борац (ВС)   1 : 0
Банат (Д) - Караш (Ј)   2 : 0
Борац (ВГ) - Банат (И)   0 : 1
Вултурул – Дунав   1 : 5
Караш (К) - Војводина (ЦЦ)  3 : 2
Полет - Партизан (К)   3 : 2
 

1.Банат (И)  12      11  0  1  33
2.Дунав   12      10  1  1  31
3.Вултурул  12        8  2  2  26
4.Шевац   12        6  4  2  22
5.Банат (Д)  12        6  3  3  21
6.Ратар (-1)  12        5  2  5  16
7.Војводина (ЦЦ)  12        4  2  6  14
8.Борац (ВС) 12        4  0  8  12
9.Караш (Ј)  12        3  3  6  12
10.Караш (К)  12        3  2  7  11
11.Борац (ВГ)  12        3  1  8  10
12.Партизан (К)  12        3  1  8  10
13.Полет   12        1  1  10   4

СПОРТ

ФУД БА Л

Кула, стадион “Милан Средановић”, судија Кристијан 
Чапо (Нови Сад)

ХАЈДУК: Шмит, Варга, Бабић, Богићевић (од 67. Марић), 
Миликић, Радмановић (од 83. Божовић), Ерак, З. Вуковић, 
Шарац, Матијашевић, С. Вуковић.

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Бељин, Бабић 
(од 73. Вучетић), Сарајлин, Видаков (од 54. Илић), Спасић, 
В. Благојевић, Станков, Лазевски, Јанковић (од 46. 
Качаревић).

Фудбалери ОФК Вршца освојили су важан бод на 
гостовању Хајдуку где су против некадашњег прволигаша 
одиграли без погодака. Јунак утакмице био је голман 
Вршчана Немања јеверичић, који је у време теренске 
доминације домаћих успевао у неколико ситуација да 
одбрани гол после стопостотних прилика Куљана. 

- Изузетно тешка утакмица против веома мотивисаних 
домаћина. Имали су шансе у првих 20 минута, а ми 
сјајног Јеверичића. После тога уследио је период наше 
иницијативу и шансе које нисмо искористили, на 
крају реалан исход уз веома висок ритам обе екипе. 
Задовољан сам са нерешеним резултатом уколико га 
потврдимо победом против Бачке, рекао је тренер ОФК 
Вршца Ненад Мијаиловић.

Вршчани у дербију последњег кола јесењег дела 
првенства Српске лиге Војводина на Градском стадиону 
дочекују другопласирани тим на табели, Бачку из 
Суботице, меч се игра у суботу од 13 часова.

- Гледао сам Бачку против Борца из Сакула и Радничког 
из Зрењанина и видео одличан тим који са стилом 
побеђује. Биће тешко,  али ми имамо своје мотиве и на 
нашем стадиону идемо на победу, уз навијаче биће нам 
лакше да додјемо до циља, закључио је Мијаиловић.

ОФК ВРШАЦ СЕ ВРАТИО НЕПОРАЖЕН СА ТЕШКОГ ГОСТОВАЊА У КУЛИ

ЈЕВЕРИЧИЋ САЧУВАО МРЕЖУ
ХАЈДУК (К) - ОФК ВРШАЦ 0:0

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ
ОФК ВРШАЦ – СПАРТАК ЖК 0:2 (0:1)

Павлиш, Стадион „Црвене звезде“, гледалаца 150, судија: 
Новица Анђелоски (Качарево) 5, стрелци: Хрстић у 12. и 
Арсовић у 47. минуту, жути картони: Грбић, Тошић (ОФК 
Вршац).

ОФК ВРШАЦ: Цвијић, Дугић (од 80. Милићевић), Главинић, 
Миошко, Врањеш, Николић, Трњанац (од 65. Секулић), Грбић 
(од 53. Борисављевић), Вранић, Шушњар, Тошић. 

СПАРТАК: Дулић, Рац, Миодраговић, Врбљанац, 
Михајловски, Терзић (од 77. Милијић), Журкић, Арсовић, 
Хрстић, Димковић (од 82. Милетић), Копуновић (од 
55.Андрић)

Млади Суботичани заслужено су славили победу у 
борбеној и квалитетној утакмици у Павлишу у којој су и 
Вршчани имали своје прилике да коначан исход учине 
потпуно другачијим. Гости су рано повели после одличног 
продора и центаршута брзоногог Раца, одлично се снашао 
најбољи појединац меча Хрстић а голман Цвијић био је 
потпуно немоћан. Вршчани су до краја првог полувремена 
успели да дођу до иницијативе и полуприлика које је 
стварао Вранић, али у тиму тренера Миока није било 
расположеног стрелца. Почетком другог полувремена пала 
је и одлука по питању победника. Грешку Миошког у задњој 
линији Вршчана искористио је Арсовић и поставио коначан 
резултат.

Бедем пред голом Вршчана: Немања Јеверичић

Павлиш, стадион „Црвене звезде“, гледалаца 
100, стрелци: Којић у 16, Јовановић у 36. минуту 
за Ц.звезду, Чеха у 55. минуту за Раднички, жути 
картони: Поморишац, Загорац, Тадић, Чејић, 
Јовановић (Ц. Звезда), Стаменовић, Миленковић, 
Делиблаћанин, Поповски (Раднички)

Ц. ЗВЕЗДА: Загорац, Петковић, Иг. Јовановић 
(од 90. Ив. Јовановић), Радосављев, Којић (од 83. 
Ердеји), Поморишац, Ратковић, Тадић, Бућинац, 
Гвозденов, Чејић.

РАДНИЧКИ: Аврамовић, Раденковић (од 46. 
Рајић), Митковић, Рађеновић, Стаменовић, 
Миленковић, Чеха, Симић, Гавриловић (од 6,. 
Поповски), Вулићевић, Делиблаћанин.

Павлишани су остварили веома важну победу 
којом су из опасне зоне кренули ка средини табеле. 
Екипа тренера Јована Стефанова успела је у свим 
елементима да надигра Ковинце, а водећи погодак 
Миљана Којића дуго ће препричавати љубитељи 
фудбала у Павлишу. Дриблинг на петопарцу уз гол 
аут линију, а потом геометарски прецизан шут у сам 
угао изазвао је кулу радости домаћих. Други гол 
Црвене звезде дело је брзоногог Игора Јовановића, 
врхунски је реаговао на одлично проигравање 
искусног Радосављева. Гости су дали све од себе 
у другом полувремену да дођу до преокрета, 

али успели су само да постигну почасни погодак. 
Одличну акцију везног реда Ковинаца и завршни 
пас Симића реализовао је Чеха.

ЈЕДИНСТВО (В) - ПОЛЕТ (И)3:2 (0:0)

Влајковац, судија: Угљеша Томић (Омољица), 
стрелци: Балог у 82, Симић у 89. и Богдановић у 90. 
за Јединство, Михајлов у 46. и Чавић у 87. минуту за 
Полет

ЈЕДИНСТВО: Илкић, Попов (Калин), Ђуркин, 
Москић, Живанов, Балог, Пауновић (Бирђан), 
Ђурђевић, Богданов, Моторов, Симић.

ПОЛЕТ: Мрчић, Ивковић, Рашић, Бартош, Чавић, 
Селаковић, Михајлов, Мићуновић, Јовановић, 
Мршовић, Станковић.

У невероватној утакмици Влајковчани су 
остварили победу којом су обезбедили титулу 
јесењег првака. Гости из Идвора су три минута пре 
краја имали два гола разлике, али су у чудесном 
финишу изабраници тренера Мише Бељина 
постигли три поготка и славили велики тријумф.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ВЛАЈКОВЧАНИМА ЈЕСЕЊЕ ПОЧАСТИ, 
ВАЖАН ТРИЈУМФ ПАВЛИШАНА

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – РАДНИЧКИ (К) 2:1 (2:0)
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