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ГРАД ВРШАЦ НАСТАВЉА ДА БРИНЕ О НАЈМЛАЂИМ УЧЕСНИЦИМА У САОБРАЋАЈУ

ОДРЖАНА ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗА ПОДРШКУ ЖЕНАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

УРУЧЕНА БЕСПЛАТНА ДЕЧЈА АУТО СЕДИШТА ВРШАЦ ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ
Фото: А. Путник

Завршна
конференција
пројекта
„Унапређивање
подршке
женама
са
инвалидитетом“ на тему „Да ли су услуге и
институције заштите од насиља у породици
доступне женама са инвалидитетом“, одржана је
у просторијама Скупштине Града Новог Сада, у
понедељак, 25. новембра. Реч је о пројекту који
организација “Из круга Војводина” реализује у
сарадњи са телом Уједињених нација за родну
равноправност и унапређење положаја жена,
уз финансијску подршку Европске уније. Град

У сарадњи са организацијом за подршку
женама са инвалидитетом “Из круга
Војводина”, у Вршцу је недавно организована
и обука за коришћење знаковног језика,
коју су похађали представници релевантних
градских институција, укупно њих 16 из
различитих система. Одржано је и предавање
за здравствене раднике са циљем додатне
сензибилизације медицинских радника за
поступање према женама са инвалидитетом
које су претрпеле насиље.

Вршац представаљала је Татјана Николић,
чланица Градског већа за здравство и социјалну
заштиту.
О активностима на реализацији пројекта
говорила је Андријана Човић, „Из круга
Војводина, Оливера Пејак Прокеш, Апелациони
суд Нови Сад, Иван Радин, Полицијска управа
Зрењанин, Јелена Стојановић, Центар за
социјални рад Сремска Митровица и Даница
Тодорова.
Николићева је на конференцији говорила
о спроведеним мерама и активностима
у Граду Вршцу, као и о улози локалне
самоуправе у поступању са женама особама са
инвалидитетом које су жртве насиља, као и о
доступности услуга.

Предавање на тему“Особе са инвалидитетом
и жене у насиљу” има за циљ представљање
смерница за поступање институција са женама
са инвалидитетом у ситуацијама насиља.
Осим овога, жене ОСИ чланице вршачких
удружења,као саставни део ових пројектних
активности у октобру месецу биле су у прилици
да присуствују предавању из ове области са
посебним освртом на препознавање,пријаву
насиља и мере локалне заједнице.
Вршац је већ препознат као средина у
коју вреди улагати и у којој ниједан ресурс
неће остати неискоришћен те је у склопу тога
чланица ГВ позвана на конференцију да, као
излагач, представи пример добре праксе у
поступању са женама жртвама.

Члан Градског већа Милош Васић уручује ауто седишта родитељима
Према статистичким подацима, на листи
узрока саобраћајних незгода је и некоришћење
или неправилна употреба дечјих ауто седишта.
Тако је, на иницијативу градоначелнице Драгане
Митровић, Град Вршац покренуо акцију донирања
дечјих ауто седишта сваком новорођенчету са
територије града. Нова количина од стотину
ауто седишта уручена је родитељима најмлађих
Вршчана у сали Градске куће, 20. новембра.
- Акција бриге Града Вршца о најмлађим
учесницима у саобраћају траје већ четврту
годину, подсетио је Милош Васић, члан Већа за
заштиту животне средине и председник Савета
за безбедност у саобраћају Града Вршца. –
Проценили смо да можда неко нема да купи ауто
седиште за дете, тако да сваком новорођеном
детету поклањамо седиште. Данас смо поделили
више од сто ауто седишта. На основу контроле
Саобраћајне полиције, дошло се до закључка

да неки родитељи неправилно користе ауто
седиште. Зато на додели дечјих седишта, вршимо
промоцију безбедног и правилног везивања деце
за вожњу. То радимо у сарадњи са републичком
Агенцијом за безбедност у саобраћају, која нам
много помаже и са којом имамо изузетну сарадњу.
Ове године добили смо 20 дечјих ауто седишта
по конкурсу, јер сматрају да смо добра локална
самоуправа која много улаже у безбедност у
саобраћају.
Родитељи најмлађих Вршчана, рођених у овој
години, поздрављају ову акцију Града Вршца
и локалне власти. Они истичу да је донирање
дечјег ауто седишта значај подршка породичним
буџетима, а обука о правилном постављању и
везивању ауто седишта је од велике помоћи
родитељима.
Ј.Е.

На основу Одлуке Градског већа Града Вршца, бр. 06.2-25/2019-III-01 од 21. новембра 2019. године Комисија за спровођење поступка јавног
надметања за постављање привремених објеката, расписује

ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Расписује се оглас за спровођење јавног надметања за давање
локације на површини јавне намене у Уљми, у складу са Планом
размештаја монтажних објеката, ради постављања привременог
објекта – киоска и то:
- на локацији у Уљми, на Тргу ослобођења, испред Основне школе
„Бранко Радичевић“, површине 6m2.
План локације може се погледати сваког радног дана у канцеларији
211 Градске управе Вршац, у времену од 10 -14 часова.
Почетна цена за спровођење јавног надметања за доделу локације
за постављање киоска износи 10.000,00 динара.
Локација се даје на период до 5 година.
Право учешћа на јавном надметању имају активна правна лица и
предузетници.
Учесници јавног надметања су дужни да уплате депозит у висини
од 30% од почетне цене и доказ о уплати доставе уз пријаву за јавно
надметање. (Депозит се уплаћује на рачун број: 840-720804-40 Градске
управе Вршац – „Депозит Град Вршац“, са позивом на број 54-241 по
моделу 97).
Уз пријаву се такође подноси доказ о уплати административне
таксе у износу од 1.000,00 динара, на рачун Буџета Града Вршца, број
840-742241843-03, позив на број 54-241 по моделу 97.
Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Град Вршац,
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање
привремених објеката, Трг Победе бр.1, 26300 Вршац или лично на
писарници Градске управе Вршац (образац пријаве може се добити
у канцеларији 211 Градске управе Вршац или преузети са званичног
Портала Града Вршца). У пријави учесник јавног надметања обавезно
уписује своју e-mail адресу.
Рок за подношење пријаве је до 10. децембра 2019. године до 15
часова.
Пријаве које су непотпуне и пријаве поднете после рока Комисија
неће разматрати.

Јавно надметање ће се обавити у Великој сали Градске управе
Вршац дана 12. децембра 2019. године у 12 часова
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања
једне исправне пријаве којом се подносилац региструје и истом се
додељује локација ако прихвати утврђену почетну цену надметања. У
случају више учесника на јавном надметању, право на локацију стиче
учесник који је дао највећу понуду. Уколико најповољнији понуђач
одустане од своје понуде, Комисија обавештава о томе следећег по
реду учесника јавног надметања са нижом понудом од најповољније
и нуди му локацију. Локација се додељује понуђачу који остане при
својој понуди и писмено се изјасни о томе. У случају одустајања свих
учесника у јавном надметању за локацију, поступак давања локације
се понавља.
Свим учесницима у јавном надметању, осим најповољнијем,
уплаћени депозит ће се вратити након спроведеног поступка.
Најповољнијем учеснику, депозит ће бити урачунат у излицитирани
износ. Учесник јавног надметања који је дао највећу понуду, као и
сваки следећи учесник јавног надметања према утврђеном редоследу
понуда, који одустане од своје понуде, нема право на повраћај
депозита.
Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати
понуђени – излицитирани износ (умањен за износ уплаћеног
депозита) до 13. децембра 2019. године. У случају да се цео износ
не уплати у предвиђеном року Градска управа неће одобрити
коришћење локације.
Поред уплате излицитираног износа којим стиче право на предметну
локацију, најповољнији учесник у јавном надметању у обавези је
да месечно плаћа накнаду за коришћење јавних добара чији износ
ће Градска управа утврдити у складу са Одлуком о накнадама за
коришћење јавних добара.
Ближе информације, могу се добити у канцеларији 211 на II спрату
зграде Градске управе Вршац или на телефон 013/ 800-534.

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”

КОМИСИЈА

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 29. новембар 2019.

33

ОДРЖАНА 41. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГРАДСКОГ БУЏЕТА
Остварен буџетски суфицит

Кадровске промене

је Мануела Ђан разрешена функције в.д.
директора „Апотеке“ Вршац, а на њено место
именован је Жељко Пешут.
Именовани су и нови чланови Управног и
Надзорног одбора Културног центра Вршац,
као и Школског одбора ОШ „Паја Јовановић“.

Одборници су усвојили Решење о престанку
функције директора ЈКП „Други октобар“
Небојше Перића, који је поднео оставку 17.
новембра. На његово место именован је Јован
Кнежевић, досадашњи начелник Градске
управе Града Вршца, као вршилац дужности
директора.
Градоначелница Драгана Митровић позвала
је одборнике да подрже одлуку и захвалила се
Перићу на успешној сарадњи.

Фото: А. Путник

Актуелни сазив одборника заседао је
прошлог петка и једногласно усвојио 18 тачака
дневног реда који је предложио Ненад Барош,
председник Скупштине Града Вршца. Седници
је присуствовало 23 одборника, довољно за
пуноважно одлучивање.

Усвојен је консолидовани извештај о
извршењу Одлуке о првом ребалансу буџета
Града Вршца за период од 1. јануара до 20.
септембра ове године. Одлуком о првом
ребалансу буџета Града Вршца за 2019,
усвојеном 3. априла, утврђена је равнотежа
између планираних прихода и примања и
укупних расхода и издатака. Укупни приходи и
примања, заједно са пренетим неутрошеним
средствима из претходне године, планирани
су у износу од 2.292.840.300 динара, колико су
планирани и укупни расходи, издаци и отплата

Усвојене важне одлуке
Одборници су усвојили Одлуку о
покретању поступка отуђења станова који су
у јавној својини Града, Одлуке о сахрањивању,

Суфицит од 62,2 милиона динара
у Буџету Града:
Градоначелница Драгана Митровић

Нови руководилац вршачких комуналаца:
Јован Кнежевић, в.д. директора ЈКП
“Други октобар”

кредита. Између усвајања првог ребаланса и
овог извештаја, Град Вршац је добио 28.992.500
динара на име трансфера од виших нивоа
власти. Нови план укупних прихода, а самим
тим и расхода, утврђен је на нивоу 2.321.832.800
динара.
Известилац поводом ове тачке била је
Вања Радека, начелница Одељења за буџет и
финансије градске управе.
- У првих 9 месеци, укупни приходи и
примања, заједно са пренетим неутрошеним
средствима из претходне године, оствари су
са 1.502.000.000 динара, односно са 65 одсто,
укупни расходи и издаци са отплатама главница
извршени су у износу од 1.460.000.000, у
процентима то је 63 одсто, објаснила је Радека.
– Само текући приходи и примања остварени
су са 1.420.000.000 динара, а текући расходи и
издаци са 1.358.000.000, па је овај извештајни
период завршен са буџетским суфицитом од
62,2 милиона динара.

- У протекле две године, у сарадњи са нама
као оснивачем, Перић је постигао значајне
резултате у пословању ЈКП „Други октобар“,
од реализације важних инфраструктурних
пројеката, до подизања нивоа квалитета
комуналних услуга, што је најважније за наше
суграђане, нагласила је градоначелница
Митровић.- Сачували смо запослене, успешно
раздвојили комуналне од угоститељских и
осталих делатности, завршили постројење
за пречишћавање пијаће воде, унапредили
вододовну, канализациону, гасну мрежу…
Имајући све ово у виду, предложили смо да
за вршиоца дужности буде именован управо
Јован Кнежевић, са уверењем да ћемо заједно
поспешити пословање „Другог октобра“, у
највећем интересу свих наших суграђана.
Одборници су усвојили и Решење којим

гробљима и погребној делатности које су
усклађене са Законом, а дали су и сагласност
на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други
октобар“ о цени топлотне енергије која ће бити
виша за 10 одсто од јануара наредне године.
Усвојен је кадровски план Градске управе за
2019, Одлука о максималном броју запослених
на неодређено време у систему локалне
самоуправе за ову годину, подржана измена
Одлуке о покретању поступка ликвидације
Јавног предузећа за стамбено пословање
„Вршац“, Одлука о изради Плана детаљне
регулације комплекса Хемоград и Одлука о
отуђењу непокретности из јавне својине Града
непосредном погодбом катастарске парцеле 46
КО Вршац.
Ј.E.

ВИШЕ ОД 700 ВРШЧАНА УЧЕСТВОВАЛО У АКЦИЈИ ПОШУМЉАВАЊА СРБИЈЕ

ПОСАЂЕНО 1000 СТАБАЛА НА ПУТУ ЗА ВАТИН

Градоначелница Вршца.
У акцији су учествовали запослени
функционери као и прослављени вршачки
спортисти.
- Надамо се да ће акција да се настави и
да ће је грађани подржати у што већем броју.
Природа је та која треба нама, а не ми њој, имамо
брег, али треба засадити које дрво и у равници,
рекао је Дамир Фејзић, члан ТК Еурошпед и
репрезентативац Србије у теквондоу.
- Дошли смо да засадимо дрвеће јер је оно
један од извора кисеоника, прави фотосинтезу
и оптимализује климу, рекла је Софија Толанов,
ученица 8. разреда ОШ“Паја Јовановић“.
Акцијом се обнавља постојећи и подиже
нови ветрозаштитни појас у дужини од
4 километара. Према речима Слободана

Јованова, члана Градског већа за пољопривреду
садила су се стабла јасена, док ће се на пролеће
садити ниже растиње.
Члан Градског већа за екологију и животну
средину Милош Васић, подсећа да ће
садња нових дрвореда повећати проценат
пошумљености територије Града која,
изузимајући вршачке планине, износи свега 2
%.
- То је врло мали проценат, али када будемо
пошумили све површине које су одређене
комасацијом Град Вршац ће постићи проценат
од 10 %, што је много ближе покрајинском
просеку од 14 % него сада.
Наредна акција садње дрвећа биће
организована у самом градском језгру а потом
се планира и садња у сеоским срединама.

Фото: А. Путник

У
оквиру
свеобухватније
акције
пошумљавања Србије Вршчани су посадили
првих 1000 стабала уз међународни пут ка
Румунији на излазу из Вршца. Ово је само прва
у низу акција која за циљ имају постизање веће
пошумљености Вршца, проширење зелених
оаза и унапређење животне средине.
Град Вршац започео је своју кампању„Посади
своје дрво и негујмо га заједно“ у подизању
ветрозаштитног појаса на међународном
путу ка Румунији. Упркос јаком ветру позиву
градоначелнице Вршца да се прикључе првој
акцији организованој у сарадњи са Службом
зеленила ЈКП “Други октобар” одазвали су се
Вршчани свих генерација.
- Позвана су два градска удружења, школе,
спортски клубови и ввелико задовољство
што су се и ђаци средњих и основних школа
појавили у великом броју. Идеја је да на овај
начин посадимо, за почетак, хиљаду стабала
и учинимо наш град лепшим и здравијим
местом за живот истакла је Драгана Митровић,

ИНИЦИЈАТИВА ГРАЂАНА ВРШЦА УРОДИЛА ПЛОДОМ

Након молбе грађана који живе у
Синђелићевој улици, где су услед нагомиланог
смећа у кориту потока Месић почели да се шире
непријатни мириси, уследила је брза и ефикасна
акција радника ЈКП “Други октобар”, Штрабага и
ВДП “Јужни Банат” који су отклонили проблем.
Житељка овог дела Вршца, Радмила Јованов,
подсећа да је некад у у том делу потока Месић
вода била чиста, да је било рибица, али да је
услед нагомиланог смећа почео не само да
се шири непријатан мирис већ је постојала и
опасност од поплаве.

- Заказала сам састанак код Градоначелнице,
она је одмах реаговала, и у кратком року ,на
наше задовољство, проблем је решен.
Члан Градског већа за заштиту животне
средине, Милош Васић, наглашава да је у
водотоку Месић на природан начин настао
спруд на коме се нагомилавало смеће.
- Грађани су оправдано страховали да се
не понови ситуација из 2014. године када је
услед великих падавина баш овај део града,
Синђелићева и Милетићева улица, био потпуно
под водом.

Фото: А. Путник

ОЧИШЋЕНО КОРИТО МЕСИЋА У СИНЂЕЛИЋЕВОЈ УЛИЦИ

Акција уређења потока Месић и санација
мостова која је у току није обухватила ову
интеревенцију, тако да је иницијатива грађана
била неопходна.
- Акција је резултат добре комуникације са
грађанима чије нам је мишљење веома важно.
Захваљујући њиховој иницијативи решили смо
велики проблем у Синђелићевој улици, али по
том рецепту решаваћемо и друге проблеме,
рекла је Драгана Митровић, градоначелница
Вршца.
Б. Ј.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ИЗ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“ ПОРУЧУЈУ:

ЗИМСКА СЛУЖБА СПРЕМНА

Јавно комунално предузеће „Други
октобар“ спремно је за почетак рада зимске
службе што је и потврдила смотра возила,
механизације за чишћење снега и леда,
организована у кругу овог поредузећа, 26.
октобра. Смотри је присуствовао недавно
именован вршилац дужности директора
ЈКП „Други октобар“ Јован Кнежевић, са
сарадницима.
- Пред нама се налази једанаест возила,
толико је и у плану за чишћење и одржавање
саобраћајница током ове зиме, нагласио је
Кнежевић. – У случају ванредних ситуација,
биће укључена још четири возила, а на
пословима чишћења биће ангажовано 75
запослених, по потреби и више. Радиће се
према плану и приоритетима, као и ранијих
година. Желим да нагласим да је, протекле
две године, зимско одржавање и чишћење
путева било на високом нивоу, надам се да ће
тако бити и ове зиме и да ћемо обезбедити
несметано одвијање саобраћаја у граду.
Уз спремну механизацију, ЈКП „Други
октобар“ обезбедило је и довољно агрегата
за потребе зимске службе.
- Набавили смо око 400 тона соли,
купљено је и око 50 кубика ризле, каменог
агрегата, и 11.000 калијум хидрата којима ће
се посипати улице да се омогући несметан
саобраћај, истакао је в.д. директора ЈКП
„Други октобар“. – Посао зимске службе је
обиман, замашан, озбиљан и одговоран, а

надзор ће вршити Град Вршац.
Према речима Кнежевића, „Други
октобар“, према плану, одржава око 60 км
градских улица и 86 км локалних путева.
Уколико субјекти, задужени за одржавање
магистралних и државних путева, не буду

активности, рекао је Дејан Сантрач,
помоћник
градоначелнице
Драгане
Митровић, и нагласио да све послове,
које Град повери „Другом октобру“, ово
предузеће обави квалитетно.
Сантрач је апеловао на грађане да

обављали свој посао, у помоћ ће прискочити
ЈКП „Други октобар“.
- Град Вршац очекује да „Други октобар“
и ове, као и протеклих година, квалитетно
одржава путеве и тротоаре, прилазе
школама, вртићима... како би наши грађани
могли несметано да обављају своје редовне

редовно чисте снег испред кућа и локала,
да Вршчани буду одговорни. Град ће бити на
услузи старијим суграђанима и онима који
нису у могућности да уклоне снег испред
својих кућа.
Ј.Е.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ РУМУНА СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖИО ПРАЗНИК

ДАНИЈЕЛ МАГДУ: ЗАЈЕДНО СМО
РЕАЛИЗОВАЛИ 60 ПРОЈЕКАТА

Национални савет румунске националне
мањине у Србији са седиштем у Вршцу
и ове године је поводом 1. децембра,
Националног дана Румуна, организовао
свечаност и културно уметнички програм.
У
присуству
бројних
званица,
дипломатског кора, представника града
Вршца и бројних гостију из Румуније
учесници су представили своје културно
наслеђе. Поштујући националне мањине
које чине богатство разноликости у
Војводине присутне је поздравила
градоначелница Вршца Драгана Митровић.
- Након што смо прошле године заједно
прославили великих 100 година од
уједињења Румуније, седиште Националног
савета румунске националне мањине у
Србији поново је у Вршцу, који представља
темељ друштвеног, културног, образовног
и религијског живота Румуна на овим
просторима. Наша локална самоуправа ће
и у будуће радити на очувању међуљудских
и међунационалних односа као што смо
и до сада то успешно радили јер је и сама
природа различитости уткана у традицију
нашег града тј. народа вековима.

Да локална самоуправа подржава
националне мањине и једнако их третира
са осталима говори и улагање у последњих
годину дана. Изградњу летње сцене у
Куштиљу, спортских терена у Ритишеву,

реконструкција Дома културе у Месићу
и помоћ при реализацији бројних
манифестација међу којима су најзначајније
Фестивал фанфара у Војводинцима, и
Месићу.

На значај овог датума подсетио је
Данијел Магду председник Нациналног
савета Румуна истичући место Румунске
заједнице у суживоту са осталим народима
у Србији.
- Национални дан Румуније обележавају
данас Румуни у целом свету кроз културно
уметничке садржаје истичући своју улогу
по угледу на претке који су се истакли кроз
историју. Ми Румуни у Србији живимо у миру
са свим народима у овој земљи поштујући
њен Устав, Законе и наше обавезе у циљу
изградње боље будућности за нашу децу.
Сваки велики пројекат почиње малим
корацима који полазе од нас самих. Година
није била лака, али смо заједно успели да
превазиђемо све препреке и остваримо
60 пројеката до сад. Поласкан сам што
се све више вас укључује у рад Савета а
посебно на чињеницу да ће вечерас сви
румунски музичари свирати заједно. Више
од тридесет музичара на сцени и игроказ
глумаца Сцене на румунском заједно само
потврђује оно чему румунска заједница
тежи.
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ЗАВРШЕН 27. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ „ВРШАЧКЕ ПОЗОРИШНЕ ЈЕСЕНИ“

ПОЧАСТИ “ЗЛОЧИНУ И КАЗНИ”,
“ЗЛОЈ ЖЕНИ” И “НЕЧИСТОЈ КРВИ”
Нови Пазар.
Један фестивалски дан био је
посвећен Драгану Џанкићу, доајену
овдашњег театра, који је оставио
дубок печат у вршачком позоришном
животу. Током преподнева изведне су
две дечје предстеве: „Папагаји“, аутора
Драгана Џанкића, и Јежић Жожо,
Позоришта младих Нови Сад. Исте
вечери приређен је Омаж Драгану
Џанкићу на великој сцени. Била је то
прилика да се његове колеге глумци,
пријатељи и поштоваоци Џанкићевог
дела, подсете на сва остварења из
његовог богатог уметничког опуса.

Фото: НП “Стерија”

Вршац је био град театра током
протекле седмице, а поштоваоци
ове уметности уживали су у
најквалитетнијим представама 27.
Међународног фестивала класике
„Вршачка позоришна јесен“, по
одабиру Ђуре Мрђе, селектора и
директора Фестивала. Фестивалску
завесу подигла је премијерна
изведба представе „Ујка Вања“ Антона
Чехова, у режији Андреја Носова,
урађена у копродукцији Народног
позоришта „Стерија“ и Хартефакт
(Heartefact) фондације из Београда,15.
новембра. Завеса је пала у суботу, 23.
новембра, када су уручена признања
најуспешнијим учесницима.
Стручни жири овогодишњег
Фестивала радио је у саставу:
Светислав Јованов, театролог селектор Стеријиног позорја, Тања
Бошковић, глумица, и редитељ
Снежана Тришић. Жири је једногласно
одлучио да специјану награду додели
„Злој жени“ Народног позоришта
из Суботице, режију потписује Ива

Александра Милосављевића. Велику
пажњу публике привукла је изложба
Музеја
позоришне
уметности
Војводине под називом „Светлана
Бојковић - уметност глуме или трагање
за истином“. Аутор поставке је др
Зоран Максимовић, кустос театролог.
Реч је о изложби фотографија богатог
опуса ликова којима је живот удахнула
једна од највећих глумица српске
и југословенске позоришне, ТВ и
филмске сцене.
Иначе, ужитак у најквалитетнијим
остварењима позоришне класике
овогодишње „Вршачке позоришне

Награђени на 27. Вршачкој позоришној јесени
Милошевић.
За најбољег младог глумца
проглашен је Златан Видовић,
Раскољников у „Злочину и казни“
редитеља Душана Петровића, у
извођењу Народног позоришта

Из представе “Зла жена”

Републике Српске Бања Лука. Најбоља
млада глумица „Вршачке позоришне
јесени“ је Милица Сужњевић за
улогу Султане у представи „Зла жена“
суботичког театра.
Признање за најбољег глумца
додељено је Ненаду Јездићу за
улогу газда Марка у „Нечистој крви“
редитеља
Милана
Нешковића,
продукција Народно позориште
Београд.
Бањалучко позориште однело је
још два признања. Њихов „Злочин
и казна“ проглашен је најбољом
представом у целини, а Душан
Петровић награђен је за најбољу
режију.
Ове године своје мишљење
исказала је и вршачка публика.
Оценила је свих шест представа
које су биле у такмичарском делу
Фестивала. Након сваке представе,
жири је прегледао гласачке листиће
са оценама публике. У жирију су били:
председник Павле Влаховић, Марина
Стојковић и Драгана Павлов. Највишу
оцену публике 4,77 добила је „Нечиста
крв“, режија Милан Нешковић,
Народно позориште Београд. Следе
„Роман о Лондону“, режија Ана
Ђорђевић, продукција БДП и БреоАрт
Београд, „Злочин и казна“ бањалучког
позоришта, „Зла жена“ суботичког
театра, „Негри“ Књажевског српског
театра Јоаким Вујић Крагујевац и „Ујка
Вања“ позоришта домаћина.
Након
доделе
признања,
награђенима у част изведена је
представа „Живи су, није смешно“,
иинспирисана
Нушићевим
комедијама, у копродукцији Првог
приграског позоришта – ПУЛС театра
Лазаревац и Регионалног позоришта

Из представе “Живи су, није смешно”
Током фестивалске недеље, као
пратеће манифестације, промовисане
су књиге„Сурова класика - редитељски
заокрети у тумачењу драмске
класике“ аутора Ксеније Радуловић
и монографије „Милена Дравићвише од уметности“ Татјане Њежић и

јесени“ свакако је увећао и нови,
савремени амбијент реновиране
свечане сале Народног позоришта
„Стерија“, која је завршена непосредно
пред почетак Фестивала, захваљујући
Граду Вршцу.
Ј.Е.

Делегација Привредне коморе Војводине у посети

Делегација Привредне коморе Војводине (ПКВ), коју су
предводили председник ПКВ Бошко Вучуревић и покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук
Радојевић, боравила је у радној посети Краљевини Мароко од
10. до 14. новембра 2019. године. Привредну делегацију чинили
су представници компанија из пољопривредне производње,
прехрамбене индустрије, металског комплекса и туристичког
сектора. Посета је организована уз подршку Амбасаде Краљевине
Мароко у Републици Србији и Амбасаде Републике Србије у
Краљевини Мароко и резултат је вишемесечних припрема ПКВ и
партнера у Мароку.
„Краљевина Мароко је свакако једна од привредно
најснажнијих афричких земаља и један од лидера развоја
привредних и економских веза са европским тржиштем. Само
тржиште Марока је већ довољно интересантно војвођанској
привреди, а не сме се занемарити и значај Марока за улаз на
целокупно тржиште афричких земаља“, рекао је председник
Вучуревић.
Војвођанска делегација посетила је Привредну комору
Казабланке, која представља највећи и најразвијенији регион
Марока. Том приликом, председник ПКВ Бошко Вучуревић и
председник Привредне коморе Казабланке-СетатЈасирАдил
потписали су Споразум о сарадњи ове две коморе. Председник
Вучуревић је том приликом истакао да изврсне политичке односе
две земље морају пратити и економски односи и шира привредна
сарадња.
„То и јесте био основни циљ ове привредне делегације, а
исказани интерес са обе стране само показује да је реализација
оваквих споразума прави пут отварања нових тржишта и даљег
проширења спољнотрговинске размене.У Привредној комори

Краљевини Мароко
Казабланке истакли су да им је ово посета прве делегације из
Републике Србије још од 1993. године и да су потенцијали наше
сарадње велики, али и недовољно искоришћени, првенствено
због недостатка информација. У том контексту, изузетно им је
задовољство што су домаћини делегацији Војводине и радо су се
одазвали позиву да посету са својим привредницима и узврате у
наредној години. По завршетку званичног дела састанка, одржани
су директни билатерални сусрети мароканских компанија са
привредницима наше делегације“, рекао је Вучуревић.
Током радне посете, делегација је боравила у Генералној
конфедерацији мароканских компанија (ЦГЕМ), највећој
пословној асоцијацији мароканских привредника са седиштем
у Казабланки. Делегацију су примили председник ЦГЕМ
МохамедБашири и потпредседник ЦГЕМ КхалидБењелоун са
својим сарадницима. Бењеллун је у септембру био гост ПКВ у
Новом Саду и том приликом је прецизирана посета привредне
делегације Краљевини Мароко.
„На састанку у Казабланки су представљени привредни
и инвестициони потенцијали АП Војводине, као и конкретни
пословни предлози наших компанија. Домаћин је презентовао
и структуру мароканске привреде уз учешће мароканских
привредника, који су исказали велики интерес за успостављање
сарадње“, рекао је Вучуревић.
Другог дана посете војвођанској делегацији домаћин је била
Агенција за пољопривредни развој (АДА) у Рабату, на челу са
генералним директором Ел МахдиАрифијем, који је са својим

сарадницима представио сектор пољопривредне производње у
Мароку заједно са свим мерама и подстицајима које Министарство
пољопривреде Марока пружа својим произвођачима и
прерађивачима. Покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство др Вук Радојевић представио је
мере аграрне политике како Покрајинске владе, тако и на нивоу
Републике Србије, уз детаљну презентацију аграрног сектора у
Војводини.Покрајински секретар истакао је велике потенцијале
извозних сектора пољопривредних производа Војводине,
односно Републике Србије, али и Марока и додао да баш у томе
постоји шансу за повећање наше међусобне спољнотрговинске
размене.
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ДРАГИША СТЈЕПАНОВИЋ, ВОЗАЧ СТУП-А У ПЕНЗИЈИ:

ДОБАР ВОЗАЧ ТРЕБА ДА ПОШТУЈЕ
ПУТНИКА, КОЛЕГЕ И РУКОВОДСТВО!

Драгиша Стјепановић дошао је у
Вршац са непуних 18 година. Кренуо
је из Вишеграда „трбухом за крухом“.
Велика помоћ при сналажењу била
му је возачка дозвола, коју је стекао
на радној акцији. Јер, мало је ко, у то
време, умео да вози трактор и још
да има и дозволу за то. Променио је
пар фирми, а најдуже се задржао у
вршачком СТУП-у, одакле је отишао у
пензију. Љубав према волану и данас
траје.
Нисте Вршчанин родом. Како
Вас је живот довео у овај град?
- Рођен сам у Преловској
Ријеци, засеоку код Вишеграда.
Тамо сам завршио основну и
започео средњу школу. Завршио
сам је накнадно, кад сам дошао
у Београд. Отац ми се звао
Гојко, а мајка Зорка, девојачко
Продановић. Као и већина људи
у том крају, и моји су се бавили
земљорадњом и сточарством.
Нас има сестра и петорица браће.
Сестра је једна, сви је волимо, зове
се Станојка, из милоште је зовемо
Цана. Живи у Вишеграду. Радо
одлазим, имам и брата Радомира,
који се вратио тамо после рата.
Брат Милорад је на Романији.
Завршио је угоститељство и тамо
добио запослење, формирао
породицу. Један брат је у Горњем
Милановцу. Тренутно ради у Бечу,
заједно са синовима. Радиша је у
Вршцу, дошао је 3 године после
мене. Има 2 ћерке и сина. Иначе,
сваке године 3. августа, окупљамо
се сви на родитељском плацу у
засеоку Преловска Ријека. Имамо
велику фамилију, има нас 67, све то
од наших родитеља - од једног оца
и једне мајке.
Врло рано сте кренули
„трбухом за крухом“. Где и како?
- Са непуних 18 година,
кренуо сам са сестром од стрица
Борком, сада удата Рончевић у
Марковићеву. Заједно само дошли
у Вршац, познавала је ову средину.
Морао сам да кренем у свет, јер у то

време, шездесетих и неке године, у
Вишеграду није било запослења
за Србе, без обзира на струку.
На власти су били Муслимани.
Муслиман је био председник
општине, начелник у полицији...
на свим одговорним местима.

Запошљавали су припаднике
своје националности. Од моје
генерације нико није био запослен
тада.
Где сте нашли посао када сте
дошли овде?
- Запослио сам се у „Вршачким
виноградима“. Биле су тамо бригаде
радника са стране, ја сам им се
прикључио. Радио сам послове у
виноградима: резидба, везивање

ластара... годину и нешто дана.
Помогло ми је што сам на радној
акцији стекао возачку дозволу
Ф категорије. У то време мало је
људи имало дозволу за трактор.
У међувремену сам положио
и Б категорију, после армије,
1972. Први трактор добио сам на
Пристави, прешао сам у Ратарство
Агровршац. Био сам тракториста.
Примио ме је Тома Стоиљковић,
главни за ратарство. Дао ми
је послове искусног радника,
тањирање,
скидање
силаже
комбајном, транспорт, касније и
превоз радника... После сам добио
комби да возим раднике на посао
из Каменолома, где смо имали
ресторан друштвене исхране, и за
Куштиљ. Брзо су ме унапредили
на боље радно место. Сигурно
сам то заслужио својим радом.
Ту сам био до 1977. Пошто сам
имао дозволу за Ц и Е категорију
(камион са приколицом), прешао
сам у Кооперацију. Све је то био
ПКБ - Пољопривредни комбинат

Београд, директори су међусобно
сарађивали. Посао ми је био
да возим камион и директора
Кооперације Миодрага Павловића,
по потреби. Возио сам све што је
требало, цистерну с млеком, ишли
смо по пилиће... Из Кооперације
сам се вратио на Приставу, возио
сам аутобус са радницима јер сам
имао и ту дозволу. Ту сам радио 5
година. Имао сам лепу сарадњу са

директором Младеном Ћапином,
нажалост већ дуго покојним.
Међутим, указала се прилика да
пређем у СТУП, био је отворен
конкурс за возаче.
Како је то било?
- На конкурс се јавило нас 9
кандидата. Сви смо положили
тестове и онда кренули на вожњу.
Ишли смо из Вршца према Ватину
и ја сам предложио да одемо
мало на брдо, да се попнемо,
окренемо аутобус и спустимо га, да
се види ко како вози. Комисија је
прихватила мој предлог. Сећам се
када смо одлазили, члан комисије
Стипе ми је тихо рекао да ћу ја
бити примљен. Тако је и било.
Иначе, ја сам дошао на тестирање
аутобусом Агровршца, јер сам се
после тестирања враћао да возим
раднике. У СТУП-у сам почео да
радим марта 1986.
- У међувремену сам се
дошколовао. Био сам у Техничкој
школи у Панчеву, добио звање
саобраћајни техничар. Радио сам
праксу у Форсу, као механичар,
отварање и склапање мотора, рад
са мајстором. Све то уз рад. Било је
то у рангу државног испита. После
сам уписао Саобраћајну школу у
Земуну, четврти степен. Завршим и
то и пети степен саобраћајни. Онда
сам положио за инструктора Б, Ц,
Д и Е категорије. То сам завршио
2008. Нисам хтео раније. Плашио
сам да ме не повуче нешто из

СТУП-а. Јер, волео сам СТУП.
Како је било радити у СТУП-у
у то време?
- Мени је било јако лепо. Волео
сам аутобус, имао добре колеге,
лепо друштво. Генерални директор
је, те 1986, био Душан Галоња,
директор саобраћаја Слободан
Средић, а радионице Драгомир
Ћосић. Милан Ђурић, звали смо га
Чича, долази за директора 1991,
уместо Петра Јововића. Чича нас је,
практично, дигао из мртвих. Диван
човек, одличан руководилац,
паметан и вредан, директор који
је знао и директор који није крао.
Умео је да размишља 50 година
унапред. Знао је да нареди да се
одради и тражио је резултате,
увео нас је у ред. Водио је рачуна
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о свему, од регистровања линија,
до свега осталог. Подигао је фирму.
Први аутобус који сам добио,
купио је Чича Ђурић. Купио је
тада 3 аутобуса, добили су двојица
старих возача и ја као најмлађи.
Трудио сам се да будем добар
радник. Сећам се да сам успео да
од три стара, расходована аутобуса
саставим један потпуно исправан
за вожњу. Прошао је технички, ја
сам га касније возио. У то време
Љиља Стојановић је била шеф
међународног саобраћаја. Памтим
како су ме неке колеге гледале са
подсмехом - сад ће он да склопи
аутобус од ових кршева?! Урадио
сам то за 28 дана, уз подршку и
помоћ појединих колега. Са једног
аутобуса сам скинуо мењач, са
другог мотор, каросерију... и био
сам поносан шта сам урадио.
Доста ми је помогао колега Зоран
Николић, велики и добар мајстор,
његов млади сарадник Золи,
Мирко Мандић који има златне
руке.
После Чиче, за генералног
директора СТУП-а дошла је
Љиљана Стојановић. Покупила је
све манире свог ујака Чиче: добар
организатор, вредна, поштена,

тражи, али и плаћа рад. Успела
је, као жена, да изађе на крај са
возачима, како јој је било - то
само она зна. Али, Љиља је, пре
свега, велики човек. Радила је
систематски, ништа површински,
све у детаље. Успела је да одржи
фирму. Захваљујући њој, СТУП
данас постоји.

На којим линијама сте
возили?
- Возио сам за Београд, Нови
Сад, на међународним линијама
за Стокхолм, као други возач,
шопинг туре за Истанбул, као
први возач. Узели смо минибус од
Психијатријске болнице, па смо
ја и њихов покојни возач Дика
возили панчевачки Рукометни
клуб „Динамо“ у Амстердам.
Ишао сам за Беч, редовна линија
за Минхен, Јенчепинг, лети за
црногорско приморје... Волео
сам и често сам возио децу, ђачке
екскурзије за Лепенски вир,
Златибор, Аранђеловац, Букуља...
свуда по Србији.
Кад сте отишли у пензију?
- Радио сам до 9. октобра,
отишао на одмор, а званично
сам отишао у пензију 14.
новембра 2007. Приредили су
ми изненађење на нашој станици
директор Зоран Личина, моје
колеге и моја породица, кад сам се
вратио са последње вожње. Моја

ВРШАЧКА КУЛА

деца (обојица зетова су ми колеге
у СТУП-у) су позвала музику.
Кључеве аутобуса сам предао зету.
Баш су ме сви изненадили, било је
лепо то што су ми приредили. Био
сам толико збуњен да сам кренуо
пешке кући, заборавио сам ауто.
У Павлишу ме је дочекала музика,
фамилија и комшије, пријатељи...
Ту смо наставили, сећам се само да
сам у једном тренутку имао само
слику, не и тон, био сам тропа.
У чему је лепота Вашег
позива? Шта је важно за једног
доброг возача?
- Важно је да поштује људе од
којих фирма живи. Прво путник, па
колега и руководство. Без путника
нема ни резултата рада. Аутобус
који иде празан, не привређује, не
доприноси. Љиља Стојановић је
то умела да препозна, извршила
је селекцију - добре линије је
остављала, лоше редуковала.
Волим свој позив. И данас
возим. Кад сам отишао у пензију,
возио сам један камион - малу
хладњачу, годину дана. И овај
посао сам добио преко препоруке.
Волим људе и да им пренесем
своје знање. Ако се знање не
пренесе другима, то ништа не
вреди - мртво слово на папиру.
Треба још неко да има користи.
Возио сам, отишао сам у пензију,
никог нисам повредио. Знао
сам брзо да возим, полицајци су
ми, доста пута, прогледали кроз
прсте, али и плаћао сам казне
за брзу вожњу. То су биле моје
једине грешке у саобраћају.
Ничији живот нисам угрозио. Моји
путници су заштићени, безбедни,
а то и јесте циљ. Алкохол никако!
Кад не радим, могу да попијем са
друштвом. Алкохол нема места у
овом послу!
Последњих десет година радио
сам у аутошколама, прво у „Алфи“
до 2009. После сам прешао и Ауто
школу „Бос“, власника Слободана
Милошевића. Слоба је коректан,
добро познаје посао, његов однос
према запосленима је на много
вишем нивоу у поређењу са
осталима. Човека вреднује, а рад
плаћа.
Кад
сте
формирали
породицу?
- Оженио сам се 4. маја 1971.
године и са супругом Милицом
(девојачко Јовановић) сам дошао
у Вршац. Милица је из Вишеграда.
Била је то љубав из младости. Ја
сам је украо, како се то код нас у
Босни каже. Једна је у оца и мајке
и побегла је са мном за Вршац.
Родитељи су били мало љути, ја
сам признао да сам био главни
кривац. Дошли су код нас први
пут за Грожђебал, у септембру те
године.
Милица ми је родила Гордану
(1972), а 1976. године Мирјану.
Ћерке су нам одрасле, имају своје
породице. Гордана и зет Ђорђе

Рашић - Ђокица имају двоје деце:
Марка и Александру. И они су
већ одрасли људи. Мирјана и зет
Александар Степановић имају
старију ћерку Драгану и сина
Јована (15). Драгана је пунолетна,
прошле године је положила
возачки, ја сам је обучавао.
Обојица наших зетова су возачи у
СТУП-у.

- Задовољан сам и срећан јер
имам велику и добру породицу.
И Милица и ја смо поносни на
нашу децу и унучад. Добри су сви.
Успео сам у животу. Имам стан
и кућу у власништву, купио сам

vrsackakula@open.telekom.rs
COBISS.SR-ID 16048898

..

.

ланац земље да се мало забављам.
Међутим, комшија ради. Љубав
према волану је превагнула.
Поносан сам кад сретнем
мог кандидата - возача који
зарађује хлеб, вози безбедно
своју породицу, као и на возаче
у теретном саобраћају, које сам
ја припремао и учио. Задовољан
сам, јер мислим да сам успео
да
своје
знање
пренесем
другима који су данас успешни и
безбедни учесници у саораћају.
Имам списак кандидата које
сам обучавао за дозволе свих
категорија, анализирао сам - нико
није направио саобраћајку, до
данас. Приликом обуке ништа
нисмо препустили случају, радили
смо озбиљно, систематски.
Највећи успех у животу је бити
широкогруд, помоћи човеку и
у невољи, и у добром. Пружити
максимум сваком човеку. Мој
став је да нема лоших људи,
већ само лошег приступа. Када
имам мало затворене кандидате,
морам да нађем начин како да
им приступим, да се отворе, да
успоставимо добар контакт. Само
тако можемо да успемо. Јер,
знање је важно, али још је важније
не бити себичан, већ га пренети
другима. То је начин да свако од
нас да свој допринос унапређењу
друштва и живота свих нас
заједно.
Јованка Ерски
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ВРШАЧКА КУЛА
ЛОНДОН – Након што је у суботу угинула
последња женка суматранског носорога на Борнеу,
може се утврдити како је ова врста у потпуности
изумрла у Малезији, јавља Би-Би-Си.
Наиме, женка овог носорога Иман стара 25
година умрла је након што је боловала од рака.
Последњи мужјак суматранског носорога имена
Там преминуо је у мају ове године.
„Умрла је природном смрћу, а као узрок се
сматра шок”, рекла је Сабах Стате, министарка
туризма, културе и екологије, те додала како је овој
женки носорога пружана најбоља њега и пажња
након што је ухваћена у марту 2014. године.
Процењује се да је на свету остало мање од 100
суматранских носорога, јавља Танјуг.
Иначе, у прошлости су суматрански носорози
живели у целој Азији. Сада су, међутим, готово
нестали па се верује да их је на свету остало мање
од 100, а неке песимистичније процене наводе
број од 30, тако да је ова врста сада критично
угрожена. Они живе на Суматри и још неким
острвима Индонезије.
Главни разлози изумирања суматранског
носорога су криволов и губитак природног
станишта. На свету сада постоји пет врста носорога,
од којих су две у Африци те три у Азији.
Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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СУМАТРАНСКИ

НОСОРОГ

ИЗУМРО У МАЛЕЗИЈИ

Европска свемирска
агенција упозорила

на „гужву”
у космосу

Непознате
особе у
Аустрији
украле
камион пун
чоколаде

БЕЧ – Неуобичајена крађа тренутно задаје проблеме
аустријској полицији у покрајини Тирол.
Један аутопревозник из Аустрије добио је од једне
компаније налог да превезе камион пун чоколаде у
петоцифреној вредности од Блуденца до Белгије.
Након што је аустријски превозник проследио налог
другој форми, непознати лопов се „умешао” и нестао са
камионом пуним чоколаде, преноси Танјуг.
„Аутопревозник проследио је налог за превоз робе
мађарској компанији, а та фирма је потом проследила посао
даље чешкој фирми. Непознато лице је дошло до мађарске
компаније и рекло да је из чешке фирме, преузело је робу
у Блуденцу, али чоколада никада није стигла до Белгије”,
навела је полиција.
Испоставило се да су таблице, које су биле на камиону
којим је непознати мушкарац дошао по робу, биле украдене.
За сада је чоколада нестала без трага, а полиција
покушава да реши овај веома „запетљани” случај.
Извор: Политика

Европскла свемирска агенција (ЕСА) је објавила
неколико занимљивих вести међу којима је
упозорење да је у Земљиној орбити велика „гужва”
и да би избегли сударе или оштећења сателити
све чешће морају да изводе маневре, упозорио
је координатор ЕСА Томас Рајтер. Уз упозорење
да је Земљина орбита пуна различитог отпада,
Рајтер је казао да „се стање значајно погоршало
у протеклих неколико деценија и да ће проблем
наставити драматично да се умножава”.„Много је
отпада од свемирских летова тамо”, рекао је Рајтер
на форуму посвећеном раду космичких летелица
у немачком граду Бремену, а преноси Танјуг.
Рајнер је упозорио и да је успешно лансиран
сателит који ће довести до радикалне промене
глобалног приступа интернету, али није објаснио
о каквој се промени ради.
Вест је и да је Русија до сада у орбиту послала
рекордна 72 сателита, док је Индија лансирала 31
сателит у свемир.
Извор: Политика
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ВРШЧАНИ - УЧЕСНИЦИ “СВЕТИОНИКА ЗНАЊА”

Вршац је, минулог викенда, угостио
средњошколце из 15 градова Србије, учеснике
„Светионика знања“. Реч је о манифестацијји
едукативног и такмичарског карактера коју
реализује Асоцијација за афирмацију културе
(АСК), уз финансијску подршку Амбасаде
Сједињених америчких држава.
Током тродневног скупа, одржаног
у вршачком Хотелу Србија, тимови
средњошколаца почели су да раде на својим
пројектима, уз помоћ ментора. Ђачки тимови
треба да осмисле и припреме занимљиве
пројекте везане за област екологије, туризма,
културе, спорта или друштвене одговорности.
Вршачки тим чине ученици Школског центра
„Никола Тесла“ Јелена Јанков и Дејан Ландуп,
Мирјана Прванов из Хемијско медицинске
школе и Лука Брковић, ученик Гимназије
„Борислав Петров Браца“. Екипа је сложна,
пројекат им је везан за туризам и спремни су
да иду до победе. Заједничка жеља им је да
унапреде своју средину, а „Светионик знања“

је прилика за то, уз дружење са вршњацима и
упознавање нових младих људи.
„Светионик знања“ заживео је пре три
године с циљем да се средњошколци из Србије
мотивишу да осмисле и пронађу идеје како би
променили на боље своју животну средину.
Неке од идеја већ су реализоване у претходним
„Светионицима знања“, као што су Пешачка тура
у Пироту, Омладински портал у Мајданпеку,
Културни хаб у Шапцу... Реализацији идеје
претходи јавна презентација пројекта за шест
најбољих тимова како би се пронашла подршка
за спровођење ђачких замисли и решења.
Асоцијација за афирмацију културе пружиће
стручну помоћ тимовима. Након скупа у Вршцу,
биће организована три тестирања како би се
видело и усмерило напредовање пројеката,
уз недељне састанке и комуникацију преко
интернета. Стручни жири одлучиће о квалитету
пројеката након презентације која ће бити
одржана на Златибору, од 1. до 3. фебруара.

Ј.Е.

ПРОМОВИСАНА КЊИГА О ЖИВОЈ ЛЕГЕНДИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РОК СЦЕНЕ БРАНИМИРУ ШТУЛИЋУ

“ИЗМЕЂУ КРАЈНОСТИ”

Велику пажњу читалаца и новинара изазвала
је београдска промоција књиге„Између крајности
– Водич кроз албуме Азре и Џонија Штулића“, која
је одржана 19. новембра у књижари Делфи СКЦ.
На промоцији су осим аутора говорили Душан
Павловић, професор на Факултету политичких
наука, и новинар Владимир Стакић. Учесници
промоције су се сложили да књига „Између
крајности“ представља објективан поглед на
Штулићеву дискографију, како са Азром тако
и самосталну, и не подилази митовима и не
потхрањује заблуде створене током његовог
холандског егзила.
Ивачковић у књизи истиче да је Џони највећи
генерацијски песник и гласноговорник.
„Ову књигу сам написао у част своје генерације,
која је одрастала уз Азру, али и која је начинила
Азру великим, утицајним и популарним бендом.
Јер нема великог генерала иза кога не иде војска“,
каже Ивачковић, и додаје да је„Између крајности“
писана и за нове, млађе генерације како би им
понудила поглед ка једном другом и другачијем,
одавно прохујалом, али незаборавном времену.
Ивачковић је рекао да је до сада настало много
митова о Џонију Штулићу и да је та „митоманија
истовремено и смешна и штетна, понајвише
за самог Штулића. Желео сам да представим
Џонија као човека од крви и меса, а не као
натприродно биће божанских својстава, како га
виде они који нису разумели његову најважнију
поруку с почетка осамдесетих – да треба мислити
трезвено, критички, сопственом главом“.
Штулићев креативни пад десио се,
слажу се говорници, у тренутку када је цела
новоталасна сцена постала мејнстрим, постала
део естаблишмента, чему он није могао да се
прилагоди, нити је желео то да прихвати. „Штулић

није могао себи да објасни шта се дешава, куда
дува ветар. Тада се променио и од тада опада
квалитет свега што је радио“, сматра Павловић.
Један од последњих озбиљних интервјуа са
Џонијем Штулићем направио је Владимир Стакић
1990. године. Присећајући се тог разговора,
Стакић је рекао да Штулић није желео да говори
о албумима које је објавио после одласка у
Холандију, већ о политичкој ситуацији и партији
коју је желео да оснује. „Није био сигуран на коју
страну да крене. Био је звезда, а боље се сналазио
као аутсајдер. Али, нажалост, морам да приметим

и оно што су ми његови пријатељи у Загребу
потврдили: Џони је дуго патио од параноје.
Мислио је да ће бити ухапшен или да ће га неко
убити, као Ленона“, открио је Стакић.
Ивачковић признаје да му је приликом
писања књиге најтеже пало подсећање на лоше
моменте Штулићеве каријере, који су се догодили
после 1984. године. „Пре тога, оно што је снимила
Азра било је вероватно нешто најбоље у читавој
историји југословенске рок музике.“
Ивачковић сматра да се у једном тренутку
на Штулићевим леђима нашао превелик терет и

да је то један од разлога Штулићевог одласка у
Холандију.
„Југославија се“, закључио је Ивачковић,
„превише лако одрекла Џонија Штулића, али и
неких других великих људи.“ Као илустрацију,
навео је пример Данила Киша, са којим је иначе
Штулића поредио у књизи. „Киш је отишао као
победник у сукобу с глупацима, али ако није
превише патетично да кажем, његово велико и
племенито срце није могло да издржи чемер
којим га је тај сукоб напунио, тако да је Киш
читаву ствар платио животом. Штулић је сва
срећа и жив и здрав, али и он је наилазио на
велика неразумевања и трпео велике неправде.“

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (54)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ КОМЕ ТРЕБА СЛИКАРСТВО

Користимо хиљаду пута више речи да
опишемо спољни свет него сопствена ментална
стања и процесе. Шта уопште уочавамо кад
посматрамо слику, слушамо музику, читамо
поезију? Шта се ту радикално другачије дешава
него редовно запажење нас самих, као бића које
мисли да мисли.
Користе се већ излизане флоскуле о
духовном доживљају, искуству, бића духовности
креативном доживљају, уузбуђењу налик
контемплацији.
Шта је све то када нас искуство правог
уметничког дела можда као апсолутне слике,
попут Триптихона, доведе у ментално стање

да се нађемо у простору између оног што смо
омеђили речима и интуиције које квалификујемо
емоцијама, дрхтавим доживљајима, који нестану
када покушамо да им попут узда набацимо име.
Али, ипак накратко меморишемо узбуђење
јер смо завирили у сопствену ризницу и уверили
се да нипошто није празна као што нас наша
лоша животна искуства убеђују.
Искуства бића духовности руковање са
сопственом креативном хемијом, тако су ретка
и непотребна, а суштински је феномен којим се
квалификује човек.
Све остало је удовољавање, продавање
времена и шансе за духовност прозаичном

коришћењу ума. Како смо лако одустали од
искуства уметности као да смо одустали од
најдубље вере у себе.
Где заврзлама живота почиње да се одмотава?
Ко је покварио индикатор правих вредности а
то је искуство себе? Да би у предаху остварења
егзистенцијалне сигурности човек посећивао
сопствено биће духовности, додирнуо обрисе
своје хемије, неопходно је да му пут у те пределе
трасира искуство уметности.
Кажу да је остатак уметничког живота данас,
привилегија елите. Да би угледао цвеће човек
мора да искорени коров заблуда запуштених
духовних стаза.

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

Људи живе и нестају усамљени, а највећа
од свих усамљености је непопустљива туга,
као најтиша Бахова фуга која се оглашава из
простора нашег духовног бића што је невољно,
непосећено, напуштено.
Једна материјална чињеница нашег живота
је стварност увида у просторе сопственог
менталног механизма а водич на те екскурзије
почиње читањем песме, слушањем праве
музике или питањем: Шта овде радим пред
Пајиним Триптихоном?
Т. Сухецки

VIN
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Enološka stanica

Vršac

Akreditovana laboratorija
za ispitivanje životnih namirnica

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

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
Продајем двособан стан 59 m²,
2. спрат. Уз стан иду кухињски
елементи, плакар и клима. Одмах
усељив. Трг Андрије Лукића, поглед
на улицу. Тел. 064/3962064
На продају кућа улица Сремска
бр 5, између „ДИС-а“ и Хемијске
школе. Тел. 063/8860704.
Продајем кућу или замена за
стан. Тел. 064/1685894.
Продајем гарсоњеру 35 m² у
Хемограду. Тел. 063/8055785.
Продајем стан 45 м² у Вршцу,
угао Стеријине и Анђе Ранковић,
може замена. Цена по договору. Тел
063/8548048 после 17 часова.
На продају два једнособна стана у
центру од 35 м² и 45 м². Хитно! Тел.
064/2355436.
Продајем кућу у Избишту, са
окућницом и баштом, на плацу од
14,5 ари. Тел. 064/3906276
Мењам стан 43 м², приземље,
Архитекте Брашована за стан исте
површине на Светосавском тргу
исте површине уз моју доплату. Тел.
805-095 звати од 14 до 21 сата
На продају спратна кућа код
Градске болнице. Хитно. Тел.
061/1601215.
На продају плац, грађевинска
зона, 12 ари, улаз у Павлиш. Тел.
062/329812.
Кућа на продају, у улици
Скадарска бр.6 у Вршцу. Укупне
површине 520 м2 од којих је 186 м2
стамбеног простора. Кућа поседује
два дворишта, башту и могућност
два засебна стамбена простора.
Тел. 013/ 832-924 и .061/ 6016736.
Стан на продају у дворишној
згради, која се налази у улици
Милоша Обилића бр.6 у Вршцу,
на 1. спрату. Површине 48м2
са баштом у дворишту која је у
друштвеној својини и могуће је
коришћење. Тел. 013/ 832-924 и
.061/ 6016736.
Продајем дворишну гарсоњеру
од 25 м², у ужем центру. Потребно
реновирање. Тел. 061/3215451.
Купујем гарсоњеру или мањи
једнособан стан. Тел. 061/7239352.
Продајем једнособни стан
44м² код Катедрале, реновирано
купатило, застакљена тераса,
одмах усељив. Тел. 064/3208414
На продају спратна кућа, ул.
Светозара Милетића, близу центра.
Тел. 060/7218959.
Продајем стан у ул. Војводе
Книћанина 70 од 72 м². Тел.
064/2582696.
Продајем пола куће, бојлер на
струју нов 80 литара, идропак за
воду исправан „Север“, апарат за
варење „Кончар“, кућа или стан
за одржавање и чување. Тел.
064/1685894.
Приземна кућа комплетно
намештена, велико двориште,
башта на плацу величине 6 ари,
одмах усељива, Лазе Нанчића 54,
Вршац. Тел. 064/6585499.
Мењам двособан комфоран
стан у центру, Стеријина улица, са
централним грејањем, кабловска,
лифт, подрум, 2 терасе. Тел 830-701
и 064/1830312.
Продаје се кућа у Вршцу ул. Лепе
Цвете бр. 5, кућа је двоспратна,
горњи спрат сређен, доњи

делимично, кућа је квадратуре
по етажи 80 м². Тел. 062/1440065 и
065/8360255.
Мењам двособан стан 59 м² за
кућу, у ул. Стеријиној, централно
грејање, лифт, подрум, две
терасе(једна ограђена). Договор.
Тел. 830-701 и 064/1830312.
Продајем стан у ул. Војводе
Книћанина, број 70 са гаражом,
стан је 72 м². Тел. 064/2582696.
Продајем гарсоњерру или
мењам за једнособни стан. Тел.
833-478.
Хитно продајем једнособан
стан (46) у центру, реновиран са
намештајем. Тел. 013/833-478.
На продају двособан стан у
центру, први спрат, стара градња,
57 м², и кућу у Ј. Богдана. Тел.
064/2355436.
Продајем викендицу у Месићу.
Површине 2000 м², идеална за
виноград, баштенска кућица,
прилаз мост, артерска вода, на путу
до Караша. Тел. 064/1324531.
Продајем кућу у Великом
Средишту,
Железничка
158,
са окућницом и баштом. Тел.
062/8041649.
На продају плац (грађевинска
зона) 12 ари, улаз у Павлиш. Тел.
062/329812.
На продају кућа у Вардарској
улици бр 17 и кућа на Гудуричком
путу. Хитно са великим плацем. Тел.
064/2355436.
За продају стан од 45 м² преко
пута поште нова радња. Тел. 836096 и 060/3856594
Продајем кућу на веома лепом
месту код Виле брег, постоји
могућност да се мења за приземну
кућу. Тел. 064/3759459.
На продају кућа (новија спратна
и старија приземна) централно на
плин, ПВЦ, канализација, косовска
48, Вршац. Цена 70.000€ , или
мењам спратну за стан уз доплату.
Тел. 062/1106066
Хитно и повољно на продају кућа
у Великом Средишту са великим
плацем и баштом. Тел. 062/8041649
Кућа на продају ул. Другог
октобра 83. Тел. 2824-853.
Двособан стан 84 м²,на продају
близу центра, Иве Милутиновића
80.Тел. 062/511751.
Продајем плац од 9,5 ари у Уљми.
Тел. 062/8232883
Продајем гарсоњеру у Панчеву,
повољно, новија градња, први
спрат, тераса, погодно за студенте.
Тел. 063/8221696
Кућа на продају 90 м² са
поткровљем ул. Јанка Халабуре ,
код хале Миленијум, на парцели
680 м². Тел. 060/4902207
На продају стан од 54 м² центар,
стара зелена пијаца, може са
стварима. Тел. 063/8909931 и
063/215854
Продајем реновиран дворишни
стан од 32 м².Тел. 064/4486655
На продају спратна кућа на плацу
од 700 м², посебно гаража. Тел
064/2805862 и 837-631
Продајем плац у потезу КозлукМајдан
са
виноградарском
кућицом, има градски водовод. Тел.
060/7401210.
Продајем 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.

Број
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013/807-767
Купујем стан на Вождовцу,
Београд, у новоградњи. Тел.
064/1374669.
Продајем двособан дворишни
стан од 47 м², у улуци Стеријина бр.
80. Цена 16.000 €. Тел. 062/652413
Продајем кућу са ппоткровљем
на плацу од 670 м² у ул. Јанка
Халабуре, Вршац. Тел. 060/490-2207.
Продајем плац на вршачком
брегу потез „Павлишко брдо“, 60
ари, погодно за виноград, воћњак
и пчеларе. Тел.060/1671519
Врло повољно кућа на продају у
Војводе Книћанина 24. плац 8 ари
са комплетном инфраструктуром.
Тел. 064/8076858.
Хитно продајем дворишну
гарсоњеру 36 м², струја, вода, плин,
центар, прва зона одмах усељива.
Тел. 060/1434422
Кућа на продају у центру Иланџе,
у близини школе, амбуланте.Цена
повољна. Тел. 063/7440598
На продају стан двособан 69 м²,
лифт, централно грејање, подрум,
два балкона, трофазна струја,
паркет и плочице на Војничком
тргу у Вршцу. Повољно. Тел.
066/5398048
Плац Х.Пинкија 134, 984
м², ширина до улице 17 м,
очишћен, ограђен, комплетна
инфраструктура, Може замена за
стан у Вршцу. Тел.065/2640944.
Мењам два стана у Вршцу за
један у Београду. Тел. 065/8319255.
Поклањам кућу испред Виле
Брег на плацу од 6,5 ари, вода,
струја, канализација, асфалт улица
Борачка 4/3. Тел. 063/575980.
На продају једнособан стан
комплетно реновиран, Трг Андрије
Лукића 4/2. Тел.064/2098617
На продају двособан стан у
строгом центру Вршца. Тел.
064/6610072
Продајме двособан стан 59
м²2 спрат. Уз стан иду кухињски
елементи, плакар и клима. Одмах
усељив.Трг Андрије Лукића. Поглед
на улицу. Тел. 064/3962064
Продајем стан у ул. Војводе
Книћанина бр. 70, од 72 м²са
гаражом. Тел. 064/2582696и 807585
Продајем трособан стан на
Војничком тргу, 71 м², 44.500 еура.
Тел. 065/3293060.
Продајем кућу на углу Иве
Милутиновића и Козарачке. Тел.
064/8977766.
На продају једнособан стан
комплетно реновиран, други
спрат, Трг Андрије ЛУкића 4/2. Тел.
064/2098617.
Хитно продајем леп и комфоран
стан у цетру града од 66 м². Тел.
065/3379985
Продајем кућу у солидном стању,
кућа је усељива, налази се у Вршцу,
улица Далматинска бр.1. Тел.
063/320019
Продајем викендицу у Дубовцу
30м од Дунава, на плацу од 7 ари,
кућа 50 ², струја, вода, ПВЦ прозори,
сигурносна врата. Тел. 065/2510357
Продаје се кућа у селу
близу Вршца, плац 30 ари. Тел.
062/1081097
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 Вршац. Тел.
063/8100154.
Продајем кућу са двориштем и
баштом у Вршцу, Панонска 62. Тел.
064/9030439
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Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Издајем пословни простор у
ул. 2.октобра у Вршцу, погодно за
магацин. Тел. 064/1255376
Издајем локал 35 m², Омладински
трг, иза Педагошке академије,
повољно, згодно за фризере и
занатлије. Тел. 064/1704999.
Радионица
за
издавање,
аутомеханичар – електричар итд.
Добра локација са паркингом. Тел.
064/1979069.
Новоизграђена кућа са баштом,
може намештена и ненамештена
на дужи временски период у
Потпорњу. Тел. 063/8829782.
Млађем
брачном
пару
потребна празна кућа на чување
и одрзжавање или уз неку мању
доплату на дужи временски
период.062/1577261
Млађи брачни пар тражи старију
особу на чување, негу доживотну
бригу и помоћ за некретнину.
062/1577261
Издајем намештену дворишну
гарсоњеру,
посебан
улаз,
комуналије, за самице , ученице.
Тел. 062/520955
Издајем собу самици, посебан
улаз. Тел. 064/1685894
Издаје се гарсоњера у центру
Вршца, посебан улаз, засебна
струја, плин, има кабловска. Тел:
069/2701066.
Издајем две собе за две девојке,
Иве Милутиновића 18б, клима,
централно грејање, цена 80 евра
без додатних трошкова. Тел:
069/2701066, и 013/834-065.
Издајем двособан дворишни стан
на Војничком тргу. Тел: 013/806-235.
Издајем магацин 400 м²у Вршцу
ул. Подвршанска 17, има струју и
воду. Тел. 063/8100154
Издајеm двособан дворишни
стан. Тел. 013/831-538
Издајем двособан стан у центру,
може и као једнособан, 4 спрат,
грејање на плин, погодан за
студенте, ученице и запослене
женске особе. Тел. 063/8909931
Издајем намештену гарсоњеру у
центру Вршца. Тел. 064/2657948 и
013/835-354
Издајем собу са купатилом
засебан улаз, клима, веш машина,
за ученицу или запослену девојку.
Тел. 013/401210 и 060/7401210,
060/1671519
Издајем спрат куће ученицима
на Војничком тргу, пшосебан улаз,
купатило, интернет и кабловска
као и употреба кухиње. Тел. и
065/6688383
Издаје се гаража на употребу у
Војводе Книћанина бр 70.Тел. 807585 и 064/2582696
Издајем стан у кући, засебан улаз
за ученице или запослене девојке.
Тел. 060/1671519 и 060/7401210
Издајем намештен трособан
стан са плинским грејањем. Тел.
064/2355436.
Издајем једнособан, намештен
стан, у Вршцу. Звати после 17
часова. Тел. 013 834 975.
Издајем намештен двособан стан
у центру града. Тел. 064/1771021.
Издајем једнособан намештен
стан, дворишни, све је посебно.
Тел.060/5805192 и 805-192
Издајем мањи локал у улици
Гаврила Принципа 45. Тел.
064/1443406
Издајем полунамештен стан,
дворишни, у Змај Јовиној. Тел.
064/1572948.

РАЗНО

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

два улаза и додатком за силажу. Тел.
065/8806652
Продајем
комерцијални
пчелињак од 50 дб кошница са
свом опремом. Тел. 061/3175360.
На продају тв пријемник,
француски лежај, двосед, тросед,
фотеља, плинска пећ, плинска
зидна грејалица, електрични
радијатор, тепих, бојлер“Тики“,
тегле од 1 кг., тепих стаза. Тел.
069/8696371.
Котао за централно грејање
на гас 24 kw. Продајем повољно,
исправне. Тел. 063/482418 и
013/861-419.
На продају буишилица „Томос“ за
бушење рупа у воћњаку и за лозу.
Тел. 064/3208414.
Продајем чаробну пећ на дрва
и електричну пећ од 3,5 kw. Тел.
060/3805110
Продајем два фикуса, две
шефлере и два Адама. Тел.
068/5221329.
Продајем „Тонет“ столица 6 ком.
у добром стању. Тел. 060/ 8435097.
На продају та пећ 6 kw, електрично
тоцило,шиваћу машину „Јадранка“
(кабинет),
компјутерски
сто,
кожну компјутерску фотељу и
микроталасна. Тел. 060/4250200.
Продајем књиге разних издавча
100 комада цена 100 динара комад.
Тел. 061/1338946.
Продајем моторну черупаљку
за пилиће, шурилицу, левкове за
клање, и појилицу за воду велику.
Тел. 013/833-494.
Озбиљна жена бринула би за
децу или старије особе. Могуић
сваки договор. Тел. 060/3333470.
Кошење
и
одржавање
травнатих површина тримером,

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.

као и крчење терена и плацева
обраслих дрвенастим растињем
и високом травом са тримером
или
мотокултиватором.
Тел.
064/1955269.
Продајем камп приколицу Адриа,
исправну, комплетно опремљену,
регистровану до новембра 2019.
Тел. 064/ 0108921.
Продајем две тепих стазе, израда
„Антре“, са мотивима „Вршца“,
гроздови и натпис „Вршац“, дужина
3 метра и ширине 1,20 метра. Цена
по договору, у Вршцу, Стевана
Немање 6, стан 23 или телефон
2837-179.
Продајем
електровиљушкар
носивости 1,6 т. Тел. 064/1297323.
Продајем дугу крзнену бунду,
мало ношена, очувана са великом
крагном, браон боја бр. 44, цена
8.000. Тел. 064/2805862 и 013/837631.
Продаје се стега за металне цеви
за скеле, за грађевинаре, цена 250
дин. комад. Тел. 013/837-631 и 0242805862.
На продају ел. бојлер, тв
полица, тв пријемник, тросед,
двосед, фотеља, плинска пећ
„Алфа“, плинска зидна грејалица,
електрични радијатор, „Тики“
бојлер. Тел. 069/8696371.
Продајем тепих вунени 2,5х1,5
тепих 2х1,5, тепих стазту 2,5х0,8,
тегле, пећ на дрва, телефон фиксни.
Тел. 069/8696371.
Продајем
плаву
колпасан
гарнитуру за купатило, када,
лавабо, огледало, ормарићи
висећи. Повољно. Тел. 060/8435003.
Продајем кавез за коке носиље
10 ком. Тел. 065/2579100.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
ОГЛАС ЗА ПОСАО
КОНОБАР/КОНОБАРИЦА/СОМЕЛИЈЕР
За потребе рада новог туристичког комплекса „Хелвеција“ у Вршцу,
компанија Сwисслион д.о.о. Београд расписује оглас за посао за позицију
конобар/конобарица, као и сомелијер.
Кандидати који испуне услове и буду изабрани, упућују се на обуку и/или
пробни рад у Требиње (Босна и Херцеговина) у Туристички комплекс Град
Сунца и хотеле СЛ Индустрy и СЛ Панорама. Пробни рад у Требињу ће трајати
3-4 месеца. Кандидати који прођу обуку и испуне очекивања на пробном
раду, биће примани у радни однос у Вршцу у објекту „Хелвеција“.
Потребни услови:
-ССС, искуство пожељно
-Знање енглеског и/или румунског језика
Пријава за посао треба да садржи ЦВ и пропратно и шаље се електронски
на имејл адресу: info@swisslion-takovo.com са назнаком: Оглас за посао у
„Хелвецији“ - конобар.
Продајем пушку ИЖ МП 155 нову
(400 €), само уз дозволу, кожну
угаону гарнитуру, микроталасна
супер стање. Тел. 064/3858314.
Купујем старе часописе„Булевар“
од 1990 до 2002. године. Тел.
065/8838634.
Продајем масажер за цело
тело лежећи, купљен децембра,
гаранција 2 године, и масажер за
ноге купљен децембру гаранција
2 године. Тел.013/831-560 и
061/6806244.
Продајем виноград и култиватор
56 Тел. 063/7306041.
На продају кауч класичан, добро
очуван и витрина из два дела по
дужини, очувана. Тел. 837-631 и
064/2805862.
Продајем мотокултиватор Хонда
6,5 кс, са точковима и новом
фрезом. Генерално сређен. Тел.
060/0330746.
Продајем дечији креветац са
душеком „беби макс“ за дете до 6
година, већи дечји пони бицикл,
дрвену гарнишну од 2,5 м. Тел. 806527.
На продају каљава пећ на
струју, 50 €. Тел. 013/832-438 и
063/8909931.
Продајем тример Villager BC 750
CS, бицикл Capriolo Metropolis,
телевизор Sony 70 цм. Тел.
064/5264980.
На продају земља, (4 ланца) два
хектара, у комаду. Преко од белог
моста, код крста. Тел. 061/1738628
и 2830-795.
На продају мешаона за сточну
храну, черупаљка, бојлер за
шурење пилића. Тел. 2830-795 и
061/6975441.
Продајем цртеже за дечију собу
(без рама), димензије 22,9х30,5 .
Тел.064/2286449.
Кошење дворишта, воћњака
тримером и крчење тешко
зараслих плацева са дрвенастим
растињем и високом травом
тримером и моторном тестером.
Тел. 064/1955269.
Бринула би о старијој особи. Тел.
064/2880347.
На продају ловачка пушка ЦЗ
Застава 12-ка у одличном стању,
није пуно коришћена. Могућа
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. 830077
Купујем тример за кошење траве.
Тел. 066/8204221
За продају машина за прање
судова Беко (12 особа) исправна,
повољно и две машине за прање
веша у одличном стању, исправне
Тел. 061/3071085.
Продајем
комбиновани
фрижидер- замрзивач 50л/160л,
фрижидер вертикалан. Исправно.
Цена 4.000 дин. Тел. 061/3071085.
Купујем
очувану
кухињу
(горње и доње делове), плакар за
предсобље, шпорет (струје,
плин).Тел. 606/701622
Продајем
орахове
талпе
природно суве. Тел. 063/7569429
На продају агрегат 1,5 kw, нов
неодпакован, пумпа за воду. Цена
по договору. Тел. 066/411496
На продају регал и кауч. Тел.
066/411496
Продајем два женска бицикла,
краљицу пећ, роштиљ на струју.
Тел. 064/1685894
Продајем тегле од 1 кг, пећ на
нафту (погодна за викендице),
роштиљ на ћумур нов. Тел.
062/420665
Продајем вунени тепих 2,50х1,50
м, тепих 2,00х1,50 м, стазу 250х80
цм, плинску пећ Алфа зидну
грејалицу, електрични радијатор,
Тики бојлер, бојлер 80л, писаћи сто,
шиваћу маину. Тел. 069/8696371
Продајем дечју формулу, дечје
јакне величине 8,10 и 6, тексас јакну
величине Л. Тел. 069/8696371
Продајем трпезаријску витрину,
брачни кревет и циркулар. Тел.
060/6607961
Продајем ловачке пушке ТОЗ-34
Е боксерице, 12 кал. Цеви тврдо
хромиране, карабин 30-06, 2
обарача, оптика 6х42 досач оптике
„Швенк“. Само уз дозволу. Тел.
064/2717088
На продају инкубатор за
1.000 јаја, бетонски сталак за
сунцобран,
алуминијумске
цеви за наводњавање, кавез за
коке носиље за 24 комада. Тел.
064/9912221
Продајем Симпо сет (сто са
шест столица). Повољно. Тел.
064/4486655
На продају електромотори,
вертикални замрзивач, кирби
усисивач, компјутер са монитором.
Тел. 064/2355436.
На продају 5 ¾ ланца земље 200
метара од Влајковца и 200 метара
од канала ДТД цена по договору.
Тел. 063/7199076
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал) са пумпом и
експанзионом посудом, коришћен
2 године. Повољно. Тел: 063/257647.
Продајем две та пећи у солидном
стању. Купујем старе ручне и џепне
сатове. Тел. 063/1687471
Продајем сејалицу за жито,
запрежна преправљена за трактор
18 реди. Тел 065/2579100
Продајем дводелну судоперу,
комбиновани
креденац,
трпезаријски креденац, мали
прозор сашалоном и стаклом, тв
сточић, лустер са пет кугли, тепих

3х2м. Тел. 061/1844316
Продајем кожну канцеларијску
фотељу, 2 писаћа стола, тапацирану
клупу и дечји креветац. Тел.
064/3049145 и 832-867.
Продајем замрзивач, фрижидер,
електричну шиваћу машину. Тел.
827-367.
Улазна врата од јасена,
застакљена „Словенијалес“ кровни
прозор немачки са рамом Velukx
прозор вакумирано стакло1х 120.
Tel. 061/2188086
Аутомат
за
развијање
интраоралних
рентгенских
снимака
раз.стоматолошки
материјал. Тел. 061/2188086
Издајем казан за печење ракије,
довозим га на вашу адресу. Тел
062/502437
Продајем соковник Бош нов,
велики, цена 6.000, ел. бојлер Тики
5 и 8 л, високомонтажни по цени
20 €, судопера дводелна ростфрај
само корито, цена 2.000 дин. Тел.
063/1077271.
Купујем дечји креветац. Тел
064/3892738
Купујем аутоседиште за дете до
5 година и подметач за дете до 12
година. Тел. 064/3892738
Продајем апарат за варење,
професионални. Тел. 069/797606
Продајем
две
термоакумулиационе пећи од
седам и пет киловата, фрижидер,
женски бицикл, казан за котао,
котао и карлицу за свињокољ,
шиваћу машину кабинет Багат Ана,
дрвена собна једнокрилна врата
са ракастолом и дрвени дупли
прозор са ракастолом. Тел 834-549.
Купујем аутоседиште до пет
година. Тел. 063/482418
Купујем дечји креветац без
душека, аутоседиште од 5-12
година. Тел. 063/482418.
Продајем собну витрину, кауч,
тепих, двосед, 2 фотеље, леђну
бакарну прскалицу, отоман, вунене
јоргане, кухињску витрину. Тел.
064/3906276
Пружан услуге пеглања на сат.
Тел. 061/2059900.
Продајем кајле идеалне за
монтажу АЛУ и ПВЦ столарије. Тел.
063/8420246
Продајем креветац са душеком,
дечија колица, дечjу столицу
за храњење, украсне оградице
за креветац. Клуб сто, 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, котаоказан-карлица за свињокољ,
старији женски бицикл. Тел. 834549
Продајем регал, четвороделни,
дужине 4 м, очуван, беле боје. Цена
100 евра. Тел. 066/41- 59-59.
Грађевински пословиповољно и
квалитетно (кровне конструкције,
бетонажа, малтерисање, фасада,
стиропор) Тел. 061/2342612
Продајем повољно исправну
веш машину Горење WT63090
АА класа 6 кг, цена 100 еура. Тел.
064/8956970.
Повољно продајем ПВЦ врата
и ПВЦ преграде ширине 3,70 м
и висине 2,65 м цена 25.000. Тел.
064/3392633
Продајем судоперу, сто и
столице. Тел. 064/2262883
Продајем пржионицу кафе
са
комплетном
опремом,
гвоздену ограду за терасу 3м. Тел.
065/4523337.
На продају собна грејалица на
точкиће, цена по договору. Тел.
063/485418 и 013/861419
Продајем
малокалибарску
пушку. Тел. 064/3511952Продајем
плински бојлер, 3 плинске пећи, 2
кварцне грејалице, тики бојлер, пвц
бурад за купус, дечји креветац. Тел.
060/8435003
Продајем стеге за цеви за скелу.
Тел. 837-631Продајем дрвену
столарију у одличном стању, собна
врата, прозорре са ролетнама,
храстову трокрилне капије 2
комада. Тел. 060/0873863.
Продајем електрични бојлер
80 литара, тики бојлер и плински
бојлер, све исправно. Тел. 013/401210,060/7401210 и 060/1671519
Храстова врата 180х220, пећ
на дрва новија краљица, бојлер
Металац димензије 125х35 две
године стар. Тел. 061/1112821.

Продајем пианино Чајковски,
кухињу
Марлес,
храстову
трпезарију(комода, витрина, сто,
столице), храст гарнитур тросед,
двосет, фотеља, СТО. Тел. 837-586.
Продајем већи кауч „Шипад“
3.000,
дводелну
витрину
4.000, фотељу 1.000 динара и
комбиновану машину м-8 МИООсјек 250 еура. Тел. 063/1871673 и
807-793
Продајем замрзивач, фотељу на
расклапање, машину Сингер. Тел.
063/8768575.
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..
Продајем петоделни регал,
тросед, двосед, фотељу, кауч, два
ормана. Тел. 064/1196670 после 18 ч.

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

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Дана 28.новембра 2019.године навршило
се девет тужних година
од када није са нама наш најдражи отац,
деда и брат

ЖИВОРАД ЉУБИЧИЋ
Једино је вечна и моћна љубав јер
побеђује смрт и заборав.
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоји: ћерка Катарина, зет Зоран, унук
Стефан, сестра Вера са породицом,
братаница Милена са породицом и шурак
Живко са породицом.
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛОКАЛ МЕДИА, ГОДИНА 43. ГОДИНА, БРОЈ 1197, 30. НОВЕМБАР 2018.

ЛИДЛ СТИГАО У ВРШАЦ!
Свечаним пресецањем врпце, Компанија Лидл Србија
отворила је, тачно у 8 часова, врата своје продавнице у
Вршцу, на адреси Николе Нешковића 39, поред Агрико
пијаце. Велики број Вршчана чекао је да се обави чин
отварања како би ушли у савремено опремљен продајни
објекат са полицама препуним артикала и бројним
снижењима која су дочекала прве купце.

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (200)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.

XXII ОДЕЉАК
1861-1871.

ВРШАЦ СЛОБОДНА КРАЉЕВСКА ВАРОШ
- Наставили смо да ширимо мрежу продавница са
циљем да будемо доступни што већем броју потрошача,
па верујемо да и грађани Вршца деле нашу радост и
узбуђење, те да ћемо у кратком периоду заслужити
њихово поверење, истакла је, овом приликом, Јелена
Шпановић, представница Лидла, захваливши се потом
држави Србији, Граду Вршцу и пословним партнерима
на успешној сарадњи током припрема за отварање
објекта у Вршцу. Трудићемо се да се свима њима, посебно
Вршчанима, одужимо како најбоље умемо за стрпљење
и топлу добродошлицу. Грађанима Вршца понудићемо
најбољи однос цене и квалитета, као и једноставну, бољу
и повољнију куповину.

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛОКАЛ МЕДИА, ГОДИНА 43. ГОДИНА, БРОЈ 1197, 30. НОВЕМБАР
2018.

ОТВОРЕНА ФАБРИКА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПИЈАЋЕ
ВОДЕ У ПАВЛИШУ

Постројење за пречишћавање пијаће воде у Павлишу
свечано је отворено у присуству бројних гостију и званица,
23. новембра. Свечаности су присуствовали Њ.Е. амбасадор
Републике Немачке у Србији Томас Шиб, представници

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
немачке Развојне KFW банке, Консултантске куће Сетек,
градоначелница Драгана Митровић са члановима Градског
већа, као и представници привреде, политичког и јавног
живота града.
- Постројење за пречишћавање пијаће воде је једна од
најзначајнијих инвестиција које смо реализовали у претходне
две године, рекао је Небојша Перић, директор ЈКП “Други
октобар” поздрављајући присутне. Постројење је значајно за
грађане Вршца имајући у виду да смо на овај начин решили
проблем повишених вредности мангана и амонијака које
постоје од саме изградње водовода у Вршцу. Изградњом
постројења, „Други октобар“ подиже ниво квалитета услуге
водоснабдевања, што је важно и за привреду града која воду
користи као сировину.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Политичке промене. - Банат се утелује Угарској. - Први избор зем. посланика. Варошко представништво
организује се на основама једне слободне вароши. Нов политички обрт, услед чега нар. представништво
резигнира. - „Други провизоријум“. Ново представништво наименовано. - Г. 1865. поново се буди
уставан живот. - Из живота месних црквених општина. - Школске вести: подреалка претворена у реалну
гимназију а затим у грађанску школу. Православна богословија укида се . - Гладна година 1863. Човекољубље Вршчана. - Живот у друштвима. - Асоцијација и трговина развијају се. - У вароши се подиже
јошт једно јавно место. - Подела ивлава. - Разне вести. - Резултат народног пописа г. 1870.
Наставом се занимало 39 особа. Од писаца
беше само 1, вештака, наиме: сликара, вајара,
свирача и певача – 49, а адвоката 16.
Санитетско особље састојало се је из 8
градуиратих лечника, 1 ранара, 9 примаља
(бабица), 4 дипломована лекара (апотекара) (у
две лекарне) и 12 помоћника, наиме марвених
лечника и болничких чувара и чуварица.
Виноделством, односно земљоделством и
шумарством занимаху се 2016 земљепоседника,
13 закупаца, 3 газдинска
чиновника,
1497
годишњих слугу и 1405
надничара. А ловом и
риболовом занимало се
је 11 особа.
И н д у с т р и ј о м
се
занимало
1032
самостална подузимача,
7 чиновника и 951
помоћник.
Само
зидарством и вештачком
радиношћу
занимало
се је 37 самосталних
подузимача, 1 чиновник
и 99 помоћника, занате,
који обрађују ковину,
дрво и камен радише 349
самосталних подузимача
и
347
помоћника,
израдом хемијске робе и
свега за негу потребнога
бавило
се
је
140
самосталних подузимача,
1 чиновник и 119
помоћника, предивом и
ткањем занимаху се 127
самосталних подузимача
и 112 помоћника, а израдом коже и папира 379
самосталних подузимача, 5 чиновника и 174
помоћника. Непроизводним радњама (крчмари,
бербери и т.п.) занимао се 141 самостални
подузимач, 3 чиновника и 9 помоћника.
Трговином се бавило 333 самостална

подузимача, 6 чиновника и 108 помоћника.
Транспортовањем и експедициом занимало се
је 8 самосталних подузимача, 3 чиновника и 36
раденика. На новчаним и кредитним заводима
делало је 13 чиновника.
Од кирије и подобних доходака живело је
28 особа.Рентира и пензионираца беше 249,
а слугу оба пола 1646. Људи без одређеног
занимања, ђака, сиромаха и т.д. преко 14 година
беше: 242 мушке и 4534 женске особе, а испод
14 година: 3284 мушке и
3315 женских особа.
Ово
становништво,
које је бројало 17.791
породичног члана, 1616
слугу и слушкиња и 688
укућана,
располагало
је са 3887 домова, 1883
коморе, 563 предсобља,
4919
кухиња,
1073
подрума, 324 дућана и
134 радионице, осим
тога беше још и 1561
настрешница,
201
магазин, 1814 коњушара,
12 обора и 105 котарака
за кукуруз.
Од домаће стоке
нашло се је тада: 3254
коња и то: 9 пастуха
чисте пасмине и 48
мелеза, 6 кобила чисте
пасмине и 531 мелез, 44
кастрата чисте пасме и
2499 мелеза, а ждребади
до пуне 3. године 117.
– Од рогате марве:
1802 комада и то : од
мађарске пасме: 7 бикова, 1399 крава, 13 волова
и 225 телади до пуне 3. године, а од швајцарске
пасме (краткороге), 131 крава, 3 вола и телета. –
Племенитијих оваца беше 750, а обичних 1164,
осим тога 6 магараца, 2 козе, 2070 свиња и 23
кошнице 1).

1) Bericht über das Resultat der Volkszäblung in der königl. Freistadt
Werschetz im Jahre 1870.- Штампано великим бележником и

председником комисије за бројање народа, Михаилом Ковачем
млађим.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme
od 8 do 20 časova,

subotom od 8 do 14h

Tel: 837-902

1 kg
5 kg

41,80
203,50

1 kg
5 kg

36,30
176,00

25 kg 852,50
25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

2121

КУЛИН КУВАР

22 ВРШАЧКА КУЛА

Печени маринирани
лосос

НАМИРНИЦЕ:
2 чена белог лука
(сецкана)
6 кашике уља
1 кашичица сувог
босиљка
1 кашичица соли
1 кашичица бибера
1 кашика сока од лимуна
1 кашика першуна
2 филета лососа

ПРИПРЕМА: У чинији припремити маринаду мешањем
белог лука, уља, босиљка, соли, бибера, сока од лимуна и
першуна. Ставити рибу у суд за печење и прелити маринадом.
Оставити да се маринира 1 сат у фрижидеру (поклопити посуду
алуминијумском фолијом, због мириса). Загрејати рерну на
190ºЦ. По маринирању, рибу пећи 35 до 45 минута.

Слани штапићи са
сиром и сусамом

ПЕТАК • 29. новембар 2019.

Кроасани са кремом
од ваниле

НАМИРНИЦЕ:

Тесто:
500 г брашна
1 кесица сувог квасца
40 г шећера
2 равне кашичице соли
40 г путера
250 мл млека
1 јаје
1 беланце
250 г хладног путера

Премаз:
1 жуманце
1 кашика слатке павлаке
Крем:
4 јаја
175 г шећера у праху
1 кесица ванилин шећера
60 г брашна
5 дл млека

ПРИПРЕМА: Умесити тесто од наведених састојака
(осим хладног путера). Развити га и премазати половину
хладним путером, па преклопити другом половином.
Поново развити у правоугаоник. Обе бочне стране
преклопити ка средини (тако да се сударају), а затим
преклопити једну половину преко друге (тако да тесто има 4
слоја). Покрити тесто и оставити га да одстоји у фрижидеру
15 минута. Цео процес још једном поновити. Тесто
развити, исећи на троглове и савити кифлице. Поређати
у тепсију (обложену папиром), премазати жуманцетом
(умућеним са слатком павлаком) и пећи на 200ºЦ, око 20
минута. Крем: Умутити пенасто јаја са шећером и ванилом.
Умешати брашно, усути постепено кипуће млеко и мешати
на тихој ватри док се маса не згусне. Готов крем скинути
с ватре и мешати док се не охлади. Кроасане пресећи на
пола и филовати охлађеним кремом.

Бухтлице са џемом

НАМИРНИЦЕ:

НАМИРНИЦЕ:
250 г маргарина
250 г тврђег сира
250 г брашна
50 г сусама
2 жуманца

ПРИПРЕМА: Дан раније замесити тесто
од сира, маргарина и брашна, па ставити у
фрижидер да преноћи. Сутрадан растањити
тесто, сећи штапиће и премазати жуманцима
помешаним са сусамом. Пећи на 200°Ц, десетак
минута.

500 г меког брашна
200 г оштрог брашна
100 г шећера
½ кашичице соли
100 г милерама
1 јаје
2 дл млека
60 г масти
50 г свежег крављег
сира
40 г свежег квасца
кора од 1 лимуна
(нарендана)
½ кашичице екстракта
ваниле
џем од вишања
50 г растопљеног
путера

ПРИПРЕМА: Маст растопити и
мало охладити. Загрејати млеко и у њему
размутити квасац, шећер и јаје. У брашну
направити удубљење и додати со, милерам,
сир, кору лимуна, ванилу, растопљену маст
и смесу с млеком. Мутити миксером док се
смеса не уједначи. Додати оштро брашно и
умесити тесто. Покрити крпом и оставити
да нарасте. Развити тесто дебљине око 1
цм и исећи га на коцкице. На сваку коцкицу
ставити кашику џема, склопити крајеве,
добро их притиснути и завртети (да џем не
исцури). Готове бухтлице уваљати у путер,
положити у плех и оставити да још мало
нарасту. Загрејати рерну на 180ºЦ и пећи
док не порумене.

СПОРТ
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ВРШАЧКА КУЛА

ФУД Б А Л
ТРИЈУМФОМ У ПОСЛЕДЊЕМ КОЛУ ОФК ВРШАЦ УСПЕШНО ЗАВРШИО ЈЕСЕЊИ ДЕО СЕЗОНЕ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

САРАЈЛИН И ВИДАКОВ ЗАСЛАДИЛИ ЈЕСЕН
ОФК ВРШАЦ – БАЧКА 1901 2:0 (1:0)

Вршац, Градски стадион, гледалаца 200, судија: Душан Панчић
(Сомбор) 7, стрелци: Сарајлин у 14, и Видаков у 63. минуту, жути
картони: Јеверичић, Бељин, Сарајлин, В. Благојевић, Вучетић (ОФК
Вршац), Бједов, Анђић, Масалушић, Милић (Бачка), црвени картон:
Бједов (Бачка) у 89. минуту.
ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић, Бељин, Качаревић,
Сарајлин (од 82. Белић), Видаков (од 74. Вучетић), Спасић, В.
Благојевић, Миошко (од 52. Илић), Станков, Лазевски.
БАЧКА 1901: Студен, Бједов, Лазић, Мезеи (од 68. Калуђеровић),
Анђић, Лучић (од 79. Лукић), Вујошевић, Масалушић, Носковић,
Ненадовић (од 35. Бијеловић), Милић.
У борбеном мечу високог темпа на стадиону под брегом
Вршчани су пружили најзрелију партију ове јесени и освојили
бодове захваљујући којима ће презимити у пробраном друштву
из врха табеле. Изабраници тренера Ненада Мијаиловића у свим
елементима игре надвисили су Суботичане, од првог минута

наметнули ритам који су гости пратили тешком муком, а пресингом
освајали лопте на свим деловима терена и лако стварали прилике.
Прву праву искористио је Сарајлин после идеалног центаршута
Лазевског из слободног ударца са десне стране, лопта је падала на
ивицу петерца, а нападач ОФК Вршца био је најбржи и најспретнији.
Домаћи су у 39. минуту могли да дуплирају предност, Сарајлин је
као мађионичар украо лопту дефанзивцима Бачке и искоса са десне
стране погодио стативу. У следећем нападу Суботичани су извели
једину праву акцију на утакмици и упутили једини шут у оквир гола
преко Лучића који је Јеверичић зауставио. Иницијатива Вршчана
није јењавала ни у наставку. У 65. минуту после одличног продора
и центаршута Лазевског, Видаков је врхунски реаговао и постигао
свој 11 гол ове сезоне којим је осигурао тријумф. Победа ОФК Вршца
моглас је бити и убедљивија, у 89. минуту Илић није реализовао
оправдано досуђени једанаестерац.

Б. Ј.

КО Ш А Р К А
КОШАРКАШИ ВРШЦА У ЗЕМУНУ А КОШАРКАШИЦЕ У МИЛЕНИЈУМУ ИСПУСТИЛИ ПОБЕДЕ У ПОСЛЕДЊИМ МИНУТИМА

ФИНИШ ЗА ЗАБОРАВ

МЛАДОСТ - ВРШАЦ 99:97 (21:20, 20:23, 28:31, 30:23)
Кошаркаши Вршца нису направили добру увертиру за дерби јесењег
дела шампионата који ће у недељу у Миленијуму са почетком у 18 часова
одиграти са чачанским Борцем. Изабраници тренера Дарка Костића имали
су уочи почетка последње четвртине меча у Земуну против Младости пет
поена предности, али су ипак поражени минималним резултатом. Ипак,
у табору Вршчана истичу да су пораз ставили ад акта и да су све снаге
и мисли усмере на дуел са Чачанима који ће бити прави кошаркашки
спектакл и позивају навијаче да им помогну подршком са трибина против
великог фаворита.

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

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

1.Железничар
2.Бачка 1901
3.Раднички (Зр)
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6.ОФК Вршац
7.Бечеј 1918
8.Раднички (СМ)
9.Раднички 1912
10.Борац 		
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12.Војводина 1928
13.1. Мај Рума
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16.Дунав 		
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ПФЛ ПАНЧЕВО 15. КОЛО
Позив на дерби: Милош Савовић, капитен Вршца

ИГРАЧИЦЕ ТРЕНЕРА МИРОСЛАВА КАЊЕВЦА У ПОСЛЕДЊА ТРИ МИНУТА ИСПУСТИЛЕ ПОБЕДУ

ВРШАЦ – КАРАБУРМА 61:70
(18:17, 11:15, 23:16, 9:22)

Центар Миленијум, гледалаца: 250, судије: Мирослава Јовичин,
Владан Томић (Нови Сад)
ВРШАЦ: Стаменковић 16 (4 ск), Керкез 11 (7 ск), Јовановић 8 (10
ск), Бошњић 4, Милетић 11 (4 ас), Стјепановић 2, Ратковић, Веригић,
Бабић, Цера, Крстајић 7 (5 ск), Ковачевић 2.
КАРАБУРМА: Дешић 28 (4 ск, 5 ас), Павловић 7, Ђорђевић 8 (12 ск),
Митровић 12 (13 ск), Ружић 5 (5 ск), Милошевић 5 (5 ск), Божовић,
Нешић, Маринковић, Сабовљевић, Рутешић 5, Зечевић.
У изједначеној борби ривала подједнаких снага одлучила је боља
концентрација Београђанки у финишу меча. Дуел у којем су се екипе
више пута смењивале у вођству одлучен је у последња три минута
када је Карабурма на вођство Вршчанки 58:56 одговорила серијом
14:0. Статистички гледано питање победника решено је у скоку где
су гошће у потпуности надвисиле играчице Вршца ухвативши 16
лопти више, што им је обезбедило и десет поена више из другог
напада. Екипа Вршца није имала расположеног стрелца у тренуцима
када је имала прилику да преломи меч, док су гошће предвођене
одличном Катарином Дешић умеле да казне све пропусте домаћих
играчица.

Б О КС

БОКС КЛУБ ГАРД ПРЕДСТАВЉАО ВРШАЦ
НА САЈМУ СПОРТА У БЕОГРАДУ

Од 22.-24. новембра 2019. на Београдском
Сајмишту одржан је Сајам спорта у оквиру
којег је у недељу 24. новембра представио
Савате савез Србије. На промоцији Савате
савеза Србије учествовало је и 11 чланова
БК Гард који су презентовали вештине
француског бокса - саватеа.
Клуб су представљалии чланови
који су освајали медаље на државном и
покрајинском нивоу: Милица Николић,
Марија Николић, Вања Станисављев,
Анђела Баришић, Марко Печеничић,
Бранислав Секулић, Анђела Костадинов
и Милица Павловић. Поред поменутих,
тренерском семинару који је одржан у
оквиру Сајма спорта су присуствовалису :
Лазар Вукашиновић, Вук Павловић и Стево
Павловић.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 15. КОЛО

Слика: Боксери Гарда на Сајму спорта

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

2:2
1:2
0:0
8:1
3:2
3:1
1:0
0:3

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

2
2
3
3
5
6
6
7
6
8
6
8
8
10
8
9

15 13
15 11
15 9
15 8
15 8
15 8
15 7
15 5
15 4
15 4
15 3
15 4
15 4
15 4
15 3
15 2

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

39
35
30
28
26
25
23
18
17
15
15
15
14
13
13
10

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА “ИСТОК” 13. КОЛО
Ратар - Борац (ВС)			
Банат (Д) - Караш (Ј)			
Борац (ВГ) - Банат (И)		
Вултурул - Дунав			
Караш (К) - Војводина (ЦЦ) 		
Полет - Партизан (К)			

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

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

1
1
2
2
3
5
6
8
6
7
8
8
10

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
10
8
6
6
5
4
4
3
3
3
3
1

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

33
31
26
22
21
16
14
12
12
11
10
10
4
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