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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРШЦА УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАЛА ТРАДИЦИОНАЛНУ МАНИФЕСТАЦИЈУ

РЕКОРДНА ПОСЕТА „ПРАЗНИЧНИХ ЂАКОНИЈА“
Фото: А. Путник

Овогодишња, десета по реду, манифестација
„Празничне ђаконије“ забележила је рекордну
посету од више од 3.000 попсетилаца. Исто је
било и са бројем излагача. Своје производе је
у суботу, 14. децембра, у великој сали Хотела
„Србија“, представило 75 излагача. Туристичка
организација Града Вршца задовољна је како
су протекле овогодишње „Празничне ђаконије“
и због велике посећености, за наредну годину
најављују већи излагачки простор, као и још
неке новине.
- Овако велика посећеност указује на раст
значаја ове манифестације која, из године
у годину, буди све већу заинтересованост, а
овим трендом може постати и манифестцаија
од националног значаја, нагласила је
градоначелница Драгана Митровић, отварајући
манифестацију. - С друге стране, када су у питању
излагачи којима је сада већ овај простор постао
тесан, то говори о веома озбиљном приступу
локалне самоуправе према удружењима
и невладином сектору који је у многоме
унапређен у последње три године, а они чине
већину учесника на овом догађају.
Након свечаног отварања „Празничних
ђаконија“, градоначелница Митровић обишла је
све штандове и разговарала са излагачима.
Овогодишња понуда била је разноврсна
и богата, тезге су биле крцате свакаквим
ђаконијама, од новогодишњих и божићних
украса и остале декорације, до кулинарских
специјалитета искусних и вредних домаћица,
доброг вина и алкохолниих пића.
Указујући на значај „Празничних ђаконија“,
Татјана Палковач, директорка ТОВ, нагласила
је да је циљ овакве манифестације очување
традиције и додала:
- Најбољи начин за очување традиције
је кроз промоцију старих народних обичаја,
припремање хране, славских колача и других
специјалитета,
постављање
празничне
трпезе, као и израда сувенира са мотивима
инспирисаним бројним нацијама које живе
на подручју Баната, а све то укомпоновано са
модерним трендовима.
Палковачева је подсетила да је, у оквиру
манифестације, организовано такмичење
у прављењу славских колача под називом
„Најлепши славски колач“.

КЛИЗАЛИШТЕ У
ЦЕНТРУ ВРШЦА
ПОЧИЊЕ СА РАДОМ
У центру града на Тргу Светог Теодора
Вршачког, 19.12.2019. почело је са радом
клизалиште, и биће отворено сваког дана у
времену од 10.00 до 22.00 сата.
Цена карте износи 200,00 динара са
укљученим клизаљкама. Време трајања
клизања је 50 минута. Клизалиште је
планирано да буде постављено до краја
јануара уколико временске прилике то буду
дозвољавале.

Ремек дела домаћица: Експонати такмичења “Најлепши славски колач”

НАГРАЂЕНЕ ЧЕСТИТКЕ НА КОНКУРСУ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Жири у саставу: Ђура Павков, академски сликар – председник, Адела Павков, мастер уметник
– члан, Даниел Неда, ТО Вршац – члан донео је одлуку да се награде ови ученици: Костић Дуња
I4 разред ОШ Јован Стерија Поповић, Андреја Чејић II разред ОШ Жарко Зрењанин Избиште,
Марко Тешић II разред ОШ Жарко Зрењанин Избиште, Дуња Станковић ОШ Бранко Радичевић
Велико Средиште, Сара Оморан I разред ОШ Кориолан Добан Куштиљ, Александру Гашпар Iа ОШ
Кориолан Добан Куштиљ, Катарина Павловић IIIа разред подручно одељење Војводинци, Илија
Николајевић IV разред ОШ Ђура Јакшић Павлиш, Марија Нађ III разред ОШ Ђура Јакшић Павлиш,
Фатима Рамадановић ОШ Моше Пијаде Гудурица, Сара Петровић III 4 ОШ Јован Стерија Поповић
Анди Михаљфи II2 ОШ Јован Стерија Поповић, Лазар Грујић IV4 ОШ Паја Јовановић, Војин
Кецман III разред ОШ Јелена Варјашки, Катарина Оливерић IVа ОШ Вук Караџић Вршац, Ивана
Вишацки IVа ОШ Вук Караџић Вршац ПОБЕДНИК, Илић Иван III разред ОШ Бранко Радичевић
Уљма, подручно одељење Шушара, Невена Србиновски I разред ОШ Бранко Радичевић Уљма,
Виориа Боц IV разред подручно одељење Ритишево и Маша Милетић II2 ОШ Младост.
Организатор ТОВ мислио је и на најмлађе
Вршчане. Отворен је конкурс за најлепшу

ОДРЖАН ЈУБИЛАРНИ ФЕСТИВАЛ КОЈИ ПРОМОВИШЕ КУЛТУРУ И СПАЈА РЕГИОНЕ

новогодишњу честитку. Своје радове слали су
вршачки основци, узраста од првог до четвртог

разреда. Они су, на часовима ликовне културе,
дали одушка својој машти и креативности како
би осликали најлепшу новогдишњу честитку.
- Награђено је 20 честитки, а победничка је
званична Новогодишња честитка Туристичке
организације Вршац, објашњава директорка
ТОВ. – Овом честитком Туристичка организација
честитаће предстојеће божићне и новогодишње
празнике свим својим пословним партнерима и
сарадницима. Такође, у оквиру манифестације,
организована је и радионица за наше најмлађе
суграђане “Мале куварице – Толеранција –
квалитет живота”, на којој су деца учествовала
у изради и декорацији божићних медењака, с
циљем да се истакне значај очувања и неговања
обичаја и пренесе на најмлађи нараштај.
„Празничне ђаконије“ су продајног карактера,
а посетиоци су имали прилику и да уживају у
дегустацији у кулинарским специјалитетима
који су незаобилазан део свечаних трпеза, као и
у добром вину и алкохолним пићима. А, да све то
не иде без добре забаве, потрудили су се, овога
пута, најмлаи суграђани. На свечаном отварању
наступили су дечји хор „Распевано срце“ и дечји
ансамбли културно - уметничких друштава из
Вршца.
Ј.Е.

ЧЛАНИЦЕ САВЕЗА ИНВАЛИДА РАДА ВРШАЦ ПРИРЕДИЛЕ ИЗЛОЖБУ РУКОТВОРИНА

БАНАТ - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА
КУЛТУРЕ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКАТ
10. ЦИРКУЛИРАЊА

Протеклог викенда у Вршцу је одржан
десети јубиларни фестивал Циркулирање
са зимским Циркулирањем, успешно
настављајући
промоцију
културе,
повезивање региона и међународну
сарадњу. Уз постојеће и нове пројекте,
фестивал је, овога пута, акценат ставио на
фотографију.
Пројекат од тренутно
највећег значаја у оквиру
фестивала Циркулирање
је „Банат - европска
престоница културе – у
сусрет 2021. години“, а
у оквиру овог, покренут
је нови пројекат – „Мој
крај – мојом камером“.
Љубитељи фотографије
позвани су да пошаљу
своје радове, који су, у
сарадњи са Фабриком
фотографа, анализирани
на Јавном часу фотографије у Градској
библиотеци, а одабрани радови биће
део јавне поставке на великој изложби у
Новом Саду и Темишвару 2021.
„Добро се фотографише у Вршцу, то
бих рекла. Нисам имала замерке на кадар,
неке можда ситне ставри за које нису
ни могли да знају, јер то су аматери а не
школовани фотографи, тако да смо тај
сегмент дигли можда на један виши ниво.
Углавном је обрада фотографије проблем,
јер то су ти трендови који се прате на
друштвеним мрежама, где хоћемо да све

буде лепо па додајемо разне филтере, а
уствари најлепше је оно штио стварно
видимо“, објашњава Александра Поповић
из школе Фабрика фотографа.
Изложбом у Дому војске представљен
је још један нови пројекат – Стварање,
реализован у сарадњи са „Бурнинг ман“
фондацијом из Холандије, која је започета
још прошле године,
са уметником Дејаном
Симоновским. Он је
нажалост,
преминуо,
а
Циркулирање
је
наставило
да
ради
на тим идејама, и у
Холандији се појавило
са инсталацијом која
је
препозната
на
међународном нивоу.
У
Дому
војске
постављена
је
и
изложба
полазника
школе Фабрике фотографа, а посебан део
под називом „Грчка у срцу“ реализован је
у сарадњи са Удружењем Грка Војводине.
Фабрика фотографа.
Посетиоци су имали прилику да у
библиотеци погледају и сталну поставку
“Културно наслеђе кроз објектив
вршачких фотографа”, а осим изложби,
Фестивал Циркулирање је и у овој зимској
варијанти подразумевао и радионице
за децу, као и музичке порграме у
партнерским локалима у граду.
М. Тришић

ПОТВРДА ДА „МАШТА РАДИ СВАШТА“

Поводом обележавања Дана инвалида
рада,наше суграђанке, чланице Савеза инвалида
рада Војводине Градске организације Вршац
организовале су изложбу оид називом „Машта
раи свашта“. Представљени су радови које су
направиле чланице креативне радионице,
формиране пролетос при Удружењу инвалида
рада нашег града.
-Желела сам да своје знање пренесем другим,
млађим генерацијама, а ја се дуго већ бавим
израдом разних сувенира, украсних предмета,
каже Гертруда Вагнер, иницијатор и један од
оснивача креативне радионице. - Правимо
разне ручне радове, поклоне за предстојеће
празнике, а ово је наша прва заједничка изложба
где смо представиле све што смо направиле
током протеклих месеци у оквиру радионице.
Поставку су чиниле рукотворине, домаћа
радиност: ручно ткано платно, вунени ћилими,

прекривачи, везени и штиковани предмети,
ручно плетени џемпери, хеклане завесе... као
и предмети рађени савременим техникама
осликавања стаклених боца, гипсаних предмета,
декупажа.
Чланице креативне радионице састају се
једном недељно у просторијама Удружења
инвалида рада Вршац, а њихова врата, кажу,
отворена су за све који желе да науче како су
наше баке плеле, везле, штиковале, хеклале...
али и нешто ново.
Ове године, чланице креативне радионице
Савеза инвалида рада Вршац први пут су
учествовале на „Празничним ђаконијама“,
одржаним протеклог викенда у Хотелу „Србија“.
Задовољне су учешћем, а предмети које су
изложиле привукли су велико интересовање
посетилаца.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”
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ОДРЖАНА ЈЕ 42. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕНИ ПРОГРАМИ РАДА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА
је та тачка скинута са дневног реда.
На заседању су разматрани и усвојени
програм рада Скупштине града
Вршца за 2020. годину као и програми
рада установа чији је оснивач Град
Вршац. Програме су представили
руководиоци:
Родика
Петку,
директорка Дома здравља Вршац,

Фото: А. Путник

Уместо предложених 5 разматране
су 4 тачке древног реда. Све су
усвојене једногласно или већином
гласова.
Градско веће као предлагач
повукло је из Скупштинске процедуре
предлог одлуке о образовању
комисије за планове града Вршца па

Жељко Пешут, директор Апотеке
Вршац, Љиљана Радоњић, директорка
Историјског архива Бела Црква,
Владимир Блануша, ВД директор
Дома омладине Вршац, Звонимир
Сантрач, ВД директор Градског музеја
Вршац, Давор Стојковић, директор
Културног центра Вршац, Весна
Златичанин, ВД директорка Градске
библиотеке Вршац, Ивана Ранимиров,
ВД директорка Народног позоришта
Стерија, Татјана Палковач, ВД
директорка Туристичке организације
Вршац и Мирјана Кнежевић, ВД
директорка Центра за социјални рад
Вршац. Одборници су доношењем

решења дали сагласност на програм
пословања ЈКП “Други октобар”
за наредну годину а разматран
је и усвојен програм изградње
фекалне канализације из средстава
самодоприноса за 2020. годину,
као и план коришћења средстава
месног самодоприноса за здравство
за 2019. годину. Наредна седница
Скупштине града заказана је за петак,
20. децембар, а једна од најважнијих
тачака које ће се на том заседању
размотрити јесте доношење одлуке
о Буџету града Вршца за 2020. годину.
Б.Ј.

ОДРЖАНА ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА

ТАТЈАНА НИКОЛИЋ ПРЕДАВАЧ
НА АКРЕДИТОВАНОЈ ОБУЦИ

Члан Градског већа за здравство
и
социјалну
заштиту
Татјана
Николић учествује као предавач на
акредитованој обуци “Развој вештина
и знања професионалаца социјалне
заштите у области палијативног
збрињавања” која се одржава на
Златибору у периоду од 10.12.2019.
године до 13.12.2019. године.
BELhospice, Центар за палијативно
збрињавање, у оквиру пројекта и
сарадње са Немачком агенцијом
за развојну сарадњу, организовао
је поменуту акредитовану обуку за
територије градова Ужице, Прибој,
Пријепоље, Горњи Милановац и
Лајковац на којој је град Вршац
приказао Пример добре праксе из

своје локалне самоуправе.
BELhospice је прва специјализована

добротворна
Србији која

организација
у
пружа палијативно

збрињавање
пацијентима
са
малигним болестима у прогресивном,
узнапредовалом
стадијуму
за
који
је
прогноза
ограничена.
Палијативно збрињавање је приступ
који побољшава квалитет живота
пацијента и породице, суочавајући се
са проблемима који прате болести које
угрожавају живот кроз превенцију
и отклањање патње путем раног
откривања и непогрешиве процене
и лечења бола и других проблема:
физичких,
психосоцијалних
и
духовних. Наставак обуке одржаће се
од 12.12.2019. године до 13.12.2019.
године за градове Сјеница, Косјерић,
Ариље и Нови Пазар.

Татјана Николић на предавању о палијативном збрињавању

ПРОГРАМ ФУНКЦИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛЕ ВРШАЦ

ДРУГА ШАНСА ЗА ПОСАО

Програм Функционалног образовања
одраслих је мера која се у Националној
служби за запошљавање Филијала Вршац
успешно спроводи већ осму годину
заредом. Намењен је незапосленим
лицима са евиденције, који немају
завршену основну школу, ради стицања
основног образовања, у складу са Законом
о образовању. До сада је овај програм
успешно завршило више од 500 полазника.
Функционално образовање одраслих
спроводи се у три циклуса. Први циклус је

од првог до четвртог разреда, други циклус
5. и 6. разред, и трећи циклус 7. и 8. разред.
Сваки циклус траје годину дана.
Филијала Вршац спроводи програм
Функционалног образовања одраслих у две
основне школе, „Паја Јовановић“ у Вршцу,
и „Јован Стерија Поповић“ у Хајдучици,
на територији Општине Пландиште. У
програм, ове године до сада, укључено је 55
полазника, а незапослена лица која желе да
похађају овај програм имају могућност да
се прикључе до краја године. Свако лице,

које се укључи у програм, стиче могућност
рефундације путних трошкова од стране
Националне службе за запошљавање, тако
да је омогућено и онима који су из околних
села да присуствују настави.
Представници Националне службе
за запошљавање приликом обиласка
полазника програма „Друга шанса“
презентовали су мере у које могу да буду
укључени након завршетка основног
образовања са акцентом на обуке за
тршиште рада.

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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ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” ОРГАНИЗУЈЕ ЛОКАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ИЗБОР ГРАДСКОГ ПРЕДСТАВНИКА НА
КВИЗУ О ПОЗНАВАЊУ И ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ

НОВО ИЗДАЊЕ ЕКО КВИЗА
ОШ “Паја Јовановић”, а у прошлој
сезони најбољи су били ученици
ОШ “Ђура Јакшић” из Павлиша
и они су представљали Вршац
на
полуфиналом
такмичењу
Еко - Квиза у Соко Бањи. Према
пропизицијама учествују ученици
од 5. до 8. разреда, а свака екипа
има 4 члана, из сваког разреда
по један и наставник који их
припрема и учествује у појединим
играма.
На локалном такмичењу до

Фото: Б. Вила

Еко - Квиз је такмичење
ученика основних школа Србије
у знању о екологији, рециклажи и
правилном одлагању отпада које
шесту годину за редом организује
“Градска
чистоћа”
Београда.
Вршачки основци укључили су
се у такмичење пре две године
када је ЈКП “Други октобар” по
први организовао надметање
за вршачког представника у
Еко - Квизу. Први победник,
претпрошле године, била је екипа

Прошлогодишње победнице: Ученице ОШ “Ђура Јакшић” из Павлиша
са наставницом Бранкицом Блажин
сада су учествовале све основне
школе са територије Града Вршца,
осим школе “Кориолан Добан”
из Куштиља, али на припремном
састанку је утврђено да ће у
најновијем циклусу наступити све
школе.
Утиске
прошлогодишњих
победника пренела је наставница
Бранкица Блажин:
- Наша деца су била пресрећна
због учешћа на такмичењу у Соко
Бањи. Било је то лепо искуство
и могу да кажем да једва чекају
почетак нове сезоне. Организација
наших локалних такмичења је

заиста одлична и деца не само да
стичу знања о заштити природе
већ и освајају лепе награде,
нагласила је Блажин.
“Други
октобар”
је
за
победничку екипу обезбедио
вредну награду, пројектор са
видео бимом. Финале градског
такмичења Еко - Квиза одржаће
се 3. априла и биће једна од првих
манифестација у оквиру акције
“Април месец чистоће” који ЈКП
“Други октобар” традиционално
организује.
Б.Ј.

Комисија за отуђење дуваљки за унос кисеоника у аерациони базен, именована Одлуком директора ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, бр. 05-140/2017-69
од 18.12.2019. године, на основу ст. 1. наведене одлуке, чланова 26. и 33. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС”, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), као и члана 49. ст. 1. тачка 12. Статута ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, објављује

ОГЛАС

О ОТУЂЕЊУДУВАЉКИ ЗА УНОС ВАЗДУХА У АЕРАЦИОНИ БАЗЕН
Предметотуђења су 3 дуваљкеза унос ваздуха у аерациони
базен, марке „Haffi“, тип ГМ 50 Л - старе 22 године, фабр. бр.
739372,739369,755650/1997 – 1.150 кг/ком (у даљем тексту:
„дуваљке“).
Дуваљке се налазе на локацији Мали рит бб (локација
пречистача отпадних вода ЈКП Други-октобар Вршац) у Вршцу.
Дуваљке се продају у виђеном стању, без права накнадне
рекламације и понуђачи не могу да истичу да им нису познати
евентуални недостаци. Исте се могу видети радним данима до
26.12.2019. године на наведеним локацијама у периоду од 10:00
– 14:00 уз претходну најаву дан раније, лицу за контакт.
Дуваљке се не продају појединачно већ се понуда подноси
за све три дуваљке.
Трошкове утовара и превоза сноси купац дуваљки.
Почетна цена дуваљки износи 174.000,00 динара, у коју није
урачунат ПДВ.
Почетна цена представља минимално прихватљиву цену за
доставу понуда.
Продају ће спровести Комисија за отуђење дуваљки за
унос кисеоника у аерациони базен, прикупљањем писмених
затворених понуда.
Одабир купца врши се на основу критеријума највише
понуђене цена. У случају да више понуђача понуди исту цену,
понуђачи ће бити позвани да у року од 3 дана доставе нову,
ревидовану понуду. Уколико првопласирани понуђач одустане
од куповине, уговор ће се закључити са другопласираним
понуђачем.
Право учешћа на јавном надметању имају домаћа и страна
правна, физичка лица и предузетници.
Физичка лица су у обавези да доставе копију важеће личне
карте, а правна лица и предузетници, извод о упису у регистар

привредних субјеката, односно у други одговарајући регистар,
не старији од 6 (шест) месеци од дана објављивања огласа.
На јавном надметању као понуђачи могу да учествују само
лица која су положила депозит у висини 30% утврђене почетне
вредности предмета надметања, и то уплатом на рачун бр.
205-0000000001593-62, који се води код Комерцијалне банке,
са позивом на број 01-6-26/2019-4 и сврхом уплате: „Учешће на
јавном надметању“.
За понуђача са којим буде закључен Уговор о купопродаји,
депозит је саставни део уговорене цене, а осталим учесницима
депозит ће бити враћен у року од 5 дана од датума отварања
понудa. Учесник који понуди највишу цену, а затим одустане
одзакључења уговора или реализације уговора, губи право на
повраћај депозита.
Након закључивања уговора, купац је у обавези да изврши
преузимање дуваљки у року од 10 радни хдана.
Понуда,
доказ о уплати депозита, као и тражена
документација за домаћа и страна, правна физичка лица и
предузетнике, достављају се непосредно на писарници у
седишту предузећа или препорученом поштом, у затвореној
коверти, на адресу ул. Стевана Немање бр. 26, Вршац,
канцеларија бр. 18, са назнаком: „Учешће на јавном надметању
за купопродају дуваљки- НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте, заинтересовано лице наводи своје
име и презиме/назив, пребивалиште/седиште, а за правно лице
и име законског заступника.
Благовременом се сматра само понуда, која са пратећом
документацијом, Предузећу стигне најкасније до 26.12.2019.
године до 14:00 часова, без обзира на начин како је послата.
Понуде које стигну након рока означеног у претходном
ставу, неће се узети у обзир, а подносиоци истих неће имати
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право да учествују у поступку.
Отварање понуда обавиће се јавно, дана 27.12.2019.
године у 12:00 часова, у просторијама Предузећа у Вршцу, ул.
СтеванаНемање бр. 26, у Свечаној сали.
Овлашћени представник понуђача има право да, приликом
отварања понуда, изврши увид у податке из понуде који се уносе
у записник о отварању понуда, као и да изнесе све евентуалне
примедбе на поступак отварања понуда.
Уговор о купопродаји, биће закључен са понуђачем који
понуди највишу цену, у року од 10 (десет) дана од дана избора
истога, а која мора бити већа од почетне цене. У случају да,
изабрани понуђач, не уплати цену у наведеном року, губи право
на повраћај уплаћеног депозита.
Трошкови који настану у вези са закључењем и реализацијом
Уговора о купопродаји дуваљки, припадајући порези, као и
други трошкови који се односе на пренос власништва, падају на
терет купца.
Контакт особа:
Драган Поповић, мастер хемичар, стручни сарадник за техн.
воде, е-маил адреса: dragan.popovic@oktobar.rs, тел.060 843
5302.
Оглас објавити у недељним листовима „Вршачка кула“, као и
на званичном сајту Предузећа http://www.oktobar.co.rs/.
У Вршцу,18.12.2019.године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Јасмина Јевремовић, дипл. хем.
Шеф Службе Канализација
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ДРАГАНА РАДОВИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА УДРУЖЕЊА „ЧЕШКА БЕСЕДА“ ВРШАЦ, И ТЕХНИЧКА КООРДИНАТОРКА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЧЕШКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СРБИЈИ:

ЖЕЛИМ ДА САЧУВАМ УСПОМЕНУ НА
МАЈКУ, НА ТРАДИЦИЈУ ЧИЈИ ДЕО И
САМА У СЕБИ НОСИМ!

Драгана Радовић придружила се Удружењу „Чешка беседа“
од оснивања. Посветила се раду у Удружењу свим срцем. Од
члана, постала је секретар, па председник, а сада је и техничка
координаторка Националног савета чешке националне мањине
у Србији. Жеља јој је да се сачува културно наслеђе коме делом и
сама припада.
Председница
сте
Удружења „Чешка беседа“
Вршац. Када је основана и
са којим циљем?
- Удружење „Чешка беседа“
основано је 2013. године са
циљем очувања националног
идентитета
и
културног
наслеђа Чеха који живе на
овим просторима преко 200
година. Члан сам Удружења
од
његовог
оснивања.
Касније сам била секретар,
а после сам изабрана за
председника.
Један
од
циљева
Удружења „Чешка беседа“
је и успостављање што
бољих односа Града Вршца
са Чешком Републиком, пре
свега у културном смислу,
а и у непосредној помоћи
Граду Вршца на путу ка ЕУ.
Удружење је имало низ
значајних активности
и
дало свој допринос око
потписивања Меморандума
о сарадњи Устечког региона
и
Аутономне
Покрајине
Војводине.
Гувернер
Устечког региона господин
Бубеничек посетио је и Град
Вршац. Устечки регион и
Чешка развојна агенција
финансирали су пројекат
оснивања партнерства за
територијални
рурални
развој „Село плус“, у висини
од 25.000 еура. Устечки
регион финансира још два
пројекта у Граду Вршцу, а

тичу се вршачке Болнице и
Хемијске школе. Обезбедили
смо, у својим просторијама,
сталну наставу чешког језика
за
све
заинтересоване.
Намера нам је да, уз већ
поменуте пројекте, сарадњу
проширимо и на друге
области.
Имате ли још неки
пројекат у плану?
Један
од
циљева
Удружења је и отварање
„Чешке куће“ у граду Вршцу.
На територији Србије, према
попису из 2011, живи око
1.800 Чеха. Од тога велика
већина је на територији
Јужног Баната (Бела Црква,
Крушчица, Велико Средиште,
Вршац). Мишљења смо да
би објекат овакве врсте
био од великог значаја

за
промовисање
чешке
културе у граду Вршцу, али
и у Србији. Намера нам је да,
поред седишта Удружења
„Чешка беседа“, у овај
будући објекат преселимо
Школу Чешког језика која
нам је веома важна. Затим,
да ту отворимо културно
– информативни центар,
библиотеку,
организујемо
изложбе, промоције књига и
часописа аутора и извођача
из Чешке, као и многе друге
активности.
Какву сарадњу имате
са вршачком локалном
самоуправом?
- Град Вршац пружа снажну
подршку Удружењу „Чешка
беседа“ у сваком смислу.
Постоји воља Града за давање
простора на коришћење
за пројекат „Чешка кућа“,
који ће бити неопходно
реконструисати и привести
га намени. „Чешка кућа“ је
значајна не само што би
омогућила још квалитетније

очување
идентитета
и
културног наслеђа Чеха
на овим просторима, већ
би допринела јачању и
продубљивању пријатељских
и партнерских односа Вршца
и Чешке Републике.
Да
ли
сарађујете
са
Амбасадом
Чешке
Републике у Србији?
- Имамо одличну сарадњу
са чешком Амбасадом. Сваке
године правимо пројекте
чију реализацију
помаже
Амбасада Чешке Републике
у Србији. То су: Месец чешке
културе, Божићни концерт,
затим пројекат „Путевима
чешких предака“ у оквиру
којег смо, између осталог,
посетили и Ебентал, село у
Румунији у коме живе Чеси
који
организују
велики
фестивал
где
је
било
преко 3.000 људи. Ишли
смо и у Чешко село, на
Паприкашијаду. Кроз овај

пројекат обилазимо села
са чешким живљем не само
у Србији, већ и ван наше
земље. Путујемо, дружимо се
са Чесима који живе ван своје
матичне државе, склапамо
пријатељства, успостављамо
сарадњу... Амбасада нам
делом финансира и пут за
Чешку када идемо на неку
манифестацију.
Обавезно
поведемо неки од вршачких
хорова или културно уметничко друштво, зависно
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није кренуо странпутицом.
Отац нас је, заједно са мајком,
извео на прави пут. Тата је
био возач, стално је био на
путу, мајка је била са нама,
бринула и васпитавала нас.
Завршила сам ОШ „Олга
Петров Радишић“, а после
средњу економску, па Вишу
пословну школу.
Како тече Ваша пословна
каријера?

од тога која је и каква
манифестација.
Садашњи амбасадор Њ.Е.
Томаш Кухта био је у посети
Вршцу када је овде, 10.
децембра, одржан Божићни
концерт
под
називом
„Караван чешке музике“
који су организовали Чеси
Шумадије и „Чешка беседа“
Вршац. Концерт је био веома
успешан, а наша жеља је да
оваквих и сличих концерата
буде што више.
Уз Божићни, имамо и
Ускршњи концерт. Увек су
то музичари који нам долазе
у госте, а после концерта
организује се дружење. Један
од главних пројеката, где
би нас подржала Амбасада
Чешке Републике је „Чешка
кућа“. Био би то до сада
највећи пројекат.
Реците нам нешто о
себи. Какво сте детињство
имали?
- Рођена сам у Вршцу, 1958,
у радничкој породици. Само
је мој отац Милан Груловић
био запослен, а мајка Ружана
је била домаћица и бринула
о деци. Било нас је шесторо
деце. Имам петорицу браће
и ја - њихова једина сестра.
Најстарији брат је Душан,
онда иду Јовица, Зденко,
Властислав, Драган и ја.
Нажалост, родитељи и Драган
су покојни. Иначе, Драган и ја
смо били близанци.
Имала сам лепо детињство.
Одрасла сам у Игманској
улици. Тата је био вредан,
толико је радио да нисмо ни у
чему оскудевали. Мајка и отац
су хтели да нам пруже све,
свакога су ишколовали, дали
нам хлеб у руке. Нико од нас

- Радила сам 25 година у
„Агрокопу“ Нови Сад који
је имао представништво
у Вршцу. Радила сам као

комерцијалиста. После тих 25
година, била сам приватник и
одатле сам отишла у пензију.
Држали смо продавницу
„Индис“ у Дворској улици,

преко од Дома омладине.
Једини у граду и ширем
окружењу, имали смо богату
понуду артикала из Индије,
разних предмета, гарнитуре
намештаја од ратана...
Увек сам се трудила да
креативно осмислим своје
слободно време. Свашта сам у
животу радила, од декупажа,
до кракела - технике за
украшавање предмета. Прва
и најважнија ставка била су
ми путовања. Волела сам
да обилазим друге земље,
различите културе, да видим
свет. Највише сам путовала
са мојом Миланом, светским
путником. Пропутовале смо
свет!
Када
сте
основали
породицу?
- Удала сам се за Милана
Радовића, из љубави, 1980.
године. Родила нам се прва
ћерка Данијела, после две
и по године добили смо
Милану, другу ћерку. Милан
и ја смо у браку 39 година.
Мој супруг је у „Вршачким
виноградима“ био од 1987.
године до стечаја. Радио је
прво као продавац, а касније
као помоћник руководиоца
безбедности
и
заштите

на раду. У времену пред
стечај „Винограда“, био је
руководилац заштите на
раду и физичког обезбеђења
(пољочувари,
портири).
И Милан је друштвено
активан дужи низ година.
Био
је
секретар
ФК
„Раднички“, 12 година, исто
толико фудбалски делегат
у Војводини, два мандата
председник Синдиката у
„Вршачким
виноградима“,
био је и у покрајинском
Председништву. И даље је
активан. Није у пензији.
Обе наше ћерке су
основале своје породице.
Имамо три унуке. Данијела
и Слободан имају Софију и
Милицу, а Милана има ћерку
Наталију. Наше унуке су за
Милана и мене све на свету.
Тај осећај не може да се
опише, нешто најлепше што
може да се доживи. Никада
ми није било јасно кад људи
причају како се унуче воли
више него рођено дете.
Тек када сам добила унуке,
схватила сам да су, ипак,
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били у праву. Мада је то једна
другачија љубав, која не може
да се пореди.
Која је Ваша животна
филозофија? Шта је у
животу важно?
- Уз добро здравље, које је
с годинама све важније, битна
је и срећа, да си задовољан

Добеш). Из Великог Средишта
је. Често сам тамо одлазила
као дете. Сећам се да је у то
време у Средишту било пуно
Чеха. Била је улица Пемски
сокак, и дан данас је тако
зову. У њој је живело највише
Чеха. Моја родитељска кућа
је у Пемском сокаку. Ту је и

својим
животом.
Међу
приоритетима је, свакако, и
породица. Ја сам задовољна
животом, имам велику и
срећну породицу, испуњена
сам. Задовољном ме чини и
моје ангажовање у Удружењу
„Чешка беседа“.
Колико
Вам
је
та
активност важна?
- Активност у „Чешкој
беседи“ ми је веома важна.
Моја мајка је била Чехиња
(девојачко
Жалковски

чешка црква, хоћемо да је
сачувамо, зидали су је наши
преци. Стара је више од 150
година.
Желим
да
сачувам
успомену на своју мајку, на
традицију чији део и сама у
себи носим. Залажем се за то
да се не заборави, да се сачува
културна баштина Чеха који
живе на овим просторима.
Верујем да би моја мама сад
била пресрећна!
Јованка Ерски
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ТАЧКА СУСРЕТАЊА ПРИРЕДИЛА КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ СА ТОМИСЛАВОМ МАРИНКОВИЋЕМ

АКО ПОСТОЈИ ЧУДО, ТО ЈЕ НАСТАЈАЊЕ ПОЕЗИЈЕ
доноси нешто аутентично…“, рекао је, између осталог,
Томислав Маринковић.
Томислав Маринковић је рођен 1949. године у
Липолисту код Шапца.
Књиге песама: Двојник (1983), Извесно време
(1985), Стихови (1991), Сумња у огледало (1996), Школа
трајања (2003), Свет на кожи (2007), Обичан живот
(2011), Путовања кроз близине (изабране песме, 2013),
Невидљива места (2015), Издвојене тишине (изабране
песме, 2016) и Вечито сада (Архипелаг)
За књигу Школа трајања добио је награду „Бранко
Миљковић“ и Награду за најбољу књигу на Сајму књига
у Шапцу. Награде „Васко Попа“ и „Мирослав Антић“
добио је за књигу Обичан живот. Добитник је награде
„Заплањски Орфеј“, за песму „Бројеви“. За укупно
песничко дело награђен је Дисовом наградом (2016).
Приредио је књигу Писац у врту, најлепше приче и
песме о биљкама и пријатељству (2016). У едицији „Види
чуда“, часописа „Повеља“, објавио је књигу сећања на
детињство Путовање у ораховој љусци (2017). Песме су
му превођене на енглески, руски, шпански, португалски,
јапански.
М.В.К.

Удружење Тачка сусретања приредило је 10. децембра
књижевни сусрет са Томиславом Маринковићем и
представљање његове књиге изабраних песама која
је изашла у едицији „Плаво коло“ Српске књижевне
задруге. У вечери су учествовали поред аутора,
књижевни критичар Милета Аћимовић Ивков и Даница
Вукомановић, ученица Хемијско-медицинске школе у
улози уводничарке.
Милета Аћимовић Ивков, реномирани књижевни
критичар, своје исцрпно излагање започео је речима:
„Будући да едиција „Плаво коло“ у оквиру Српске
књижевне задруге постоји од 1892. године, када
писац добије књигу у Колу, сматрало се да је постао
живи национални класик. Вечерас ћете се сусрести са
мисаоном лириком; језички провејаном, до танчина
разумљивом, јасном, тематски сложеном, мисаоно
дубоком поезијом Томислава Маринковића чије су се
изабране песме ове године нашле у поменутој, славној
едицији.“
“Ако постоји неко чудо на свету, то је настајање
поезије. Ја сам имао непрестано поезију у ушима. Моја
потреба да пишем је откада знам за себе. То је мој начин
живота. Није најважније написати, ни објавити, већ је
важна поставка песме; песма, црпећи сокове живота,

IN MEMORIAM
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Др Анђелко Максимовић
(1934 – 2019)

Господина Анђелка Максимовића, давних
година, сретала сам као пролазника у овом
нашем ветровитом Вршцу, не знајући ко је он.
Када сам почела да радим у Музеју, виђала
сам га на нашим изложбама, предавањима,
презентацијама. Тако смо се и упознали,

посетилац и библиотекарка. Обострана лакоћа
комуницирања увела нас је у интересантне теме.
Истински је био заинтересован за прошлост
нашег краја, која је прожета најразличитијим
догађајима, ветрометином историје, сусретом
различитих култура.
Идеја да забележи прошлост своје породице
и родног Гаја водила га је кроз Архив Беле Цркве,
Градску библиотеку, библиотеку Музеја, грађу
сачувану у школама и црквама.
У музејској библиотеци заједно смо кренули
од Милекера, записа етнолога Милана Милошева
и расположиве литературе. Данима је долазио
и радио на материјалу, а онда смо причали о
сазнањима, методологији рада, поредили податке
и постали смо истраживачи пријатељи. А, ја сам
у својој библиотечкој евиденцији корисника, у
рубрици “доктори наука”, са поносом уписивала
Анђелко Максимовић.
Та посвећеност истраживању дала је
значајне резултате. После прве књиге “Велики
Гај Максимовићи” , уследиле су “Породица
Лазаревић”, “Породица Маленица” и “Велики Гај
цркве и школе”.
Ако нас је Иво Андрић подсетио на источњачку
мудрост “Човек је дужан свом завичају”, онда је
Анђелко Максимовић међу малобројнима који су
тај дуг вратили!
Не само због посвете на поклоњеним књигама,
већ и због наше сарадње, сачуваћу успомену и
сећање на господина Анђелка Максимовића.

Мирјана Радујковић,
библиотекарка Градског музеја Вршац у пензији

ПЕТАР ЕРСКИ
(1942- 2019.)

Петар Ерски је рођен у Зрењанину, 1942.
године, али Вршац је за њега био родни град.
Јер, доселио се овде као дечак, школовао
се у Вршцу, провео младост, углавном на
аеродрому, своје најлепше године. Вршац
је остао његов град, његова животна
инспирација, како је често говорио када се
преселио у Нови Сад где је остао до краја

живота. Опседнутост Вршцем није јењавала.
Занимало га је шта се овде дешава, да ли су
процветали кестени, где их још има?!
У Вршцу је почео да се бави новинарством
и организацијом и позориштем. Студирао је и
права и организацију на ФДУ и књижевност,
али његов немиран дух и огромна жеља
за упознавањем све новог и новог, нису га
успели задржати ни на једном факултета, ни на
једном месту. Путовао је много целим светом
захваљујући пилотима које је познавао и о
којима је писао. Учествовао је у организацијама
међународних такмичења једрилица у
Вршцу и многих других. Био је новинар у
ТАНЈУГ-у, у „Дневнику“. Писао је о спорту,
култури, позоришту. Био је организатор у ТВ
Нови Сад за Стеријино позорје и Фестивал
професионалних
позоришта
Војодине.
Читао је много, посебно новине и часописе.
Познавао је много, много уважених људи из
политике, културе, књижевнике, сликаре,
глумце, редитеље и многе друге и са свима
се дружио и пријатељевао. Знао је много,
памтио много, и многи су га вољели и
ценили. Сарађивао је са Међународним
центром књижевности за децу „Змајеве дечје
игре“ који су, поздрављајући се од Петра,
написали:“Ваш и наш Петар увек сталожен
и мудар, са дечачким плавим чуперком као
из песме његовог Банаћанина, био је диван
колега и сјајан човек, који је својом ширином,
интересовањима и безрезервном подршком
даровао све нас који ћемо га се сећати са
љубављу и пијететом“.
Петар је преминуо Новом Саду, у 78.години,
носећи и даље свој Вршац у срцу.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (57)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ЕЛИТНИ АНТИЕЛИТИЗАМ

Протоколарне слике подразумевале су
портрете елите, људи моћи, снажни, лепи,
мудри, да је права срећа поданика што су ови
пристали да врше власт.
Паја на свом Триптихону прави
креативни“хет-трик“, слика на елитни начин
обичан свет, са карактером, самосвешћу и
држањем резервисаним за племство.
Реалистичка фигурација је елитни
ликовни правац. То је цивилизацијски
конструкт, достигнута парадигма сопствене
менталне слике као целовитог бића човека.
Сваки наш покушај промишљања,
сазнања, састоји се од напора да се мисли

као фрагменти повежу и свака наша акција
као и сав живот су фрагменти човека на
парче. Наш ум ствара целовиту привидну
слику од парчића мисли, као напора да се
досегнута целовитост користи као матрица
обликовања свих наших мисли радњи и
представа у свету промена.
И онда је модерна уметност почела
на фронцле да кида ту целовиту идеалну
слику тобож нудећи нам истину о нама
самима, оптужујући фигуративни академски
реализам да је лажан, утопистички и
одлучили су да нам помогну да изађемо
из своје коже. А сајбер пракса помаже тим

мислима да се утапају у информатичком
океану.
Паја је имао дар да погосподи сеоску
собу, обичне сељаке, да им покаже да за став
самосвести није потребно господско одело.
Уметници актери и ствараоци модерне,
имали су часне намере, али је њихова
уметничка револуција створила духовну
контрареволуцију.
Фрагментирали су
и идеализовали
човека на комадић.
И сам медиј филма кад се пусти спорије
открива своју мрачну тајну. Видимо илузију,
обману, могућу јер користи ограничења

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

наше чулне и мнталне хемије, мада се то
на почетку није знало. И као што се свемир
састоји од бескрајног броја скокова кванта,
информатичка мрежа од безброј дигиталних
микросигнала, тако се и наше мисли у свом
корену синтетишу од безброј хемијских
кликова.
Сваки поглед на неко капитално Пајино
дело, попут Триптихона, ресетује спинове
лоших намера и ми обновљамо искуство
сопствене целовитости и става према животу
који је само сан и сена, а овај живот је сан
оног живота чије фрагменте видимо у сну.
Т. Сухецки

VIN

PING
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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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Успостављена сарадња са
ХГК-Жупанијском комором Оточац
Привредна комора Војводине
(ПКВ) и ХГК-Жупанијска комора
Оточац потписале су Споразум о
сарадњи, који је представљен на
4.
Међународној
конференцији
о женама у предузетништву под
називом „Жене и тачка“, почетком
децембра 2019. године у Оточцу у
Хрватској, а потписници Споразума
су председник ПКВ Бошко Вучуревић
и председник ХГК-Жупанијске коморе
Оточац Јосо Брајковић. Конференцији
је, испред ПКВ, присуствовао секретар
Удружења услуга Бранислав Мамић.
Споразумом је договорено да ће
обе коморе, водећи се интересима
својих чланица – с подручја Личкосењске жупаније и АП Војводине,
заједничким радом јачати даљу
сарадњу како би се унапредило
пословање
између
привредних
субјеката.
Конференција је била прилика
за
размену
искустава,стварање
партнерстава
и
расправу
о
проблематици која обухвата вештине
и знања потребна женама за
напредовање у модерном пословном
окружењу. Конференција промовише
успешност жена у предузетништву
уз примере добре праксе из земаља
региона.
„Било је речи о могућем утицају на
законски оквир који регулише права

жена,о различитим дефиницијама
успеха, као и о неизбежној потреби
усклађивања пословног и приватног
живота“, истакао је Мамић.
Према речима организатора, сврха

одржавања конференције је да на
једноставан и прихватљив начин
упозори шире пословне и друштвене
кругове на посебност предузетништва
жена и менаџмента, на ограничења и

могућности побољшања положаја
пословних жена, као и да подстакне и
унапреде проналажење подстицајних
и делотворних решења.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем кућу у Избишту, са
окућницом и баштом, на плацу
од 14,5 ари. Тел. 064/3906276
Продајем или 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.
060/490-22-07.
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.
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потпис

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

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
Продаје се кућа са плацем
30 ари у селу близу Вршца. Тел.
062/1081097.
Продајем кућу на Маргитском
насељу. Цена 65.000 €. Тел.
064/6357325.
Продајем кућу на спрат. Цена
тел. 67.000 €. Тел. 064/9174777.
Продајем или мењам за
једнособан стан 1. или 2. спрат,
кућу приземну са малим плацем,
потребно реновирање уз
договор. Тел. 064/9174777.
Продајем гарсоњеру строгом
центру Вршца, одмах усељива.
Тел. 060/1671519 и 060/7401210
Продајем приземну кућу од 80
м², угао Козарачке и Скадарске
улице. Цена 18.000 €. Тел.
064/1226129.
Продајем кућу у Влајковцу, ул.
Железничка 34. Тел. 064/8263038
Поштена и вредна жена
служила би старију женску
особу, радила кућне послове.
Тел. 064/2810216.
На продају кућа на спратлегализована,
са
свом
инфраструктуром, Трг А. Лукића.
Тел. 064/2805881
Продајем
гарсоњеру
у
центру Вршца, одмах усељива,
плин, трофазна струја, бокс у
подруму, застакљена тераса. Тел.
060/1671519 и 060/7401210

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештену дворишну
гарсоњеру, посебан улаз,
комуналије, за самице , ученице.
Тел. 062/520955
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
Издаје се гаража на употребу
у Војводе Книћанина бр 70.Тел.
807-585 и 064/2582696
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
Издаје се стан једнособан,
дворишни код факултета
студентима или запосленима,
Цена три месеца 130 €.
Тел.060/4433753.
Издајем спрат куће са
посебним улазом, купатило,
интернет, кабловска и употреба
кухиње, Станоја Главаша 37а на
Војничком Тргу. Тел. 065/66-88383.
Издајем дворишни стан
(двособни). Тел. 806235
Издајем магацин 300 м²,
Подвршанска 17, има воду и
струју. Тел. 063/8100154
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

РАЗНО

Продајем два тучана казана,
један бакарни, фуруну и
корито за клање свиња. Тел.
062/8010585.
Продајем
њиву
на
белоцркванском путу од 79
ари поред ЗЗ Думбрава и
мотокултиватор ИМТ 506 са
прикључцима. Тел. 060/8060105.
Нов, некоришћен акумулатор
45 kw, пећ на плин коришћена
1 сезону, 3м³ храстовог
дрва исечен , исцепан од
2017. г. наслаган у шупи. Тел.
061/2188086.
Продајем кућице за псе,
мачке и птице, штендери
за цвеће раних врста,
жардињере, полице за цвеће,
метална мрежица за кош. Тел.
064/2805720.
На продају плинске пећи и
бојлери исправни. Тел. 013/861419 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.
013/832-153.
Продајем та пећ, скоро
нова, мало коришћена. Тел.
060/0825724.
На продају кран-дизалица
од виљушкара, погодна за
монтажу на трактор. Тел.
064/1297323.
На продају шпорет (струја/
плин) вертикални замрзивач,
хаварисана З-128, трофазни
електромотори,
кирби
усисивач,
дрвене
греде
14х16х4000. Тел. 061/1601215.
Осб плоче за подашчавање
кровова, цена 296 дин
м2.Превоз на адресу купца.
Тел.062/37236
Продајем гвоздену ограду
за терасу 3 м дугачку. Тел.
065/4523337.
На продају тепих (3х2м) 3500
дин, трокрилни орман 9500 дин,
плинска пећ 3000дин, виолина
8000 дин, гоблени „Вилерови“.
Тел. 062/329812.
На продају комбиновани
фрижидер са замрзивачем
у исправном стању. Цена по
договору. Тел. 060/0831901 и
013/831-901
На продају француски лежај
са душеком Форма Идеале (
2x1,60). Купљен пре пар година,
у добром стању, одржаван
редовно, без непријатних
мириса, урађено дубинско
чишћење душека. Душек у
добром стању. Лежај поседује и
део (испод) за постељуну. Лежај
се налази у Вршцу и лако је
доступан. Тел 060 3333441. Цена
по договору.
Продајем кућу, приколицу
од три тоне, машину за прање
веша, фрижидер, замрзивач,
тегле од 1 кг., ћилим, два јоргана
од вуне. Тел. 013/283-2536.
Продајем
250
комада
петроваранске црвене фасадне
цигле, каблова за струју
3х2,5-4•2,5-5•2,5,
двофазне
утичнице, трофазне утичнице
и прекидачи. Тел. 064/4695175
и 833-524.
Повољно продајем регал,
тросед, две фотеље и сто. Све је
очувано. Тел. 063/81-11-948.
Математика, крајње је време
за припреме факултет средња
школа ако желиш да успеш
сигурно. Тел. 013/2839461.
Продајем 1 брзинац, 2 пони

бицикла, 5,5 ланаца земље
„Јарак“, 4 стола за кафић
(метални), разну одећу. Тел. 013832-536.
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

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.

компјутерску
фотељу
и
микроталасна. Тел. 060/4250200.
Продајем књиге разних
издавча 100 комада цена 100
динара комад. Тел. 061/1338946.
Продајем моторну черупаљку
за пилиће, шурилицу, левкове
за клање, и појилицу за воду
велику. Тел. 013/833-494.
Озбиљна жена бринула би
за децу или старије особе.
Могуић сваки договор. Тел.
060/3333470.
Кошење
и
одржавање
травнатих
површина
тримером, као и крчење
терена и плацева обраслих
дрвенастим
растињем
и
високом травом са тримером
или мотокултиватором. Тел.
064/1955269.
Продајем камп приколицу
Адриа, исправну, комплетно
опремљену,
регистровану
до новембра 2019. Тел. 064/
0108921.
Продајем две тепих стазе,
израда „Антре“, са мотивима
„Вршца“, гроздови и натпис
„Вршац“, дужина 3 метра и
ширине 1,20 метра. Цена по
договору, у Вршцу, Стевана
Немање 6, стан 23 или телефон
2837-179.
Продајем електровиљушкар
носивости
1,6
т.
Тел.
064/1297323.
Продајем дугу крзнену
бунду, мало ношена, очувана
са великом крагном, браон
боја бр. 44, цена 8.000. Тел.
064/2805862 и 013/837-631.
Продаје се стега за металне
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цеви за скеле, за грађевинаре,
цена 250 дин. комад. Тел.
013/837-631 и 024-2805862.
На продају ел. бојлер, тв
полица, тв пријемник, тросед,
двосед, фотеља, плинска
пећ „Алфа“, плинска зидна
грејалица,
електрични
радијатор, „Тики“ бојлер. Тел.
069/8696371.
Продајем тепих вунени 2,5х1,5
тепих 2х1,5, тепих стазту 2,5х0,8,
тегле, пећ на дрва, телефон
фиксни. Тел. 069/8696371.
Продајем плаву колпасан
гарнитуру за купатило, када,
лавабо, огледало, ормарићи
висећи.
Повољно.
Тел.
060/8435003.
Продајем
кавез
за
коке носиље 10 ком. Тел.
065/2579100.
Продајем пушку ИЖ МП 155
нову (400 €), само уз дозволу,
кожну
угаону
гарнитуру,
микроталасна супер стање. Тел.
064/3858314.
Купујем старе часописе
„Булевар“ од 1990 до 2002.
године. Тел. 065/8838634.
Продајем масажер за цело
тело лежећи, купљен децембра,
гаранција 2 године, и масажер
за ноге купљен децембру
гаранција 2 године. Тел.013/831560 и 061/6806244.
Продајем
виноград
и
култиватор 56 Тел. 063/7306041.
На продају кауч класичан,
добро очуван и витрина из два
дела по дужини, очувана. Тел.
837-631 и 064/2805862.
Продајем
мотокултиватор
Хонда 6,5 кс, са точковима
и новом фрезом. Генерално
сређен. Тел. 060/0330746.
Продајем дечији креветац са
душеком „беби макс“ за дете
до 6 година, већи дечји пони
бицикл, дрвену гарнишну од 2,5
м. Тел. 806-527.
На продају каљава пећ на
струју, 50 €. Тел. 013/832-438 и
063/8909931.
Продајем тример Villager
BC 750 CS, бицикл Capriolo
Metropolis, телевизор Sony 70
цм. Тел. 064/5264980.
На продају земља, (4 ланца)
два хектара, у комаду. Преко
од белог моста, код крста. Тел.
061/1738628 и 2830-795.
На продају мешаона за сточну
храну, черупаљка, бојлер за
шурење пилића. Тел. 2830-795 и
061/6975441.
Продајем цртеже за дечију
собу (без рама), димензије
22,9х30,5 . Тел.064/2286449.
Кошење
дворишта,
воћњака тримером и крчење
тешко
зараслих
плацева
са дрвенастим растињем и
високом травом тримером
и моторном тестером. Тел.
064/1955269.
Бринула би о старијој особи.
Тел. 064/2880347.
На продају ловачка пушка ЦЗ
Застава 12-ка у одличном стању,
није пуно коришћена. Могућа
замена за мобилни телефон
нов, таблет, ваздушну пушку...
Тел. 064/1955269.
Продајем тример за траву
165 kw, двотактни, акваријум
са прибором 300л и осовину са
главчинама са два гибња. Тел.
013/833-494.
Продајем нов пони бицикл.
Цена 10.000 дин и још 3 половна
бицикла. Тел. 061/2941161.
Продајем: кауч, витрину,
плакар, сто, столице, Тики
бојлер. Тел. 063/287949
На продају угаона гарнитура
врло повољно, бојлер на струју,
шиваћа машина Сингер, левица.
Тел. 064/2805881.
На продају пиштољ ТТ 7,62 и
ЦЗ 99, нов, само уз дозволу. Тел.
066/9520727.
На продају цистерна за осоку
цистерна са пумпом и круњач
и прекрушач Оџаци. Тел.
066/9520727.
На продају дизел мотор ЛДА
450-12 кц, нов , мотокултиватор
МИО стандард, комбинирка
Миостандард. Тел. 066/9520727
На продају ауто приколица
од
поцинкованг
лима,

моторна леђна прскалица. Тел.
062/8804049.
На продају мотокултиватор
ИМТ 506 SXи сетвоспремач
2,9м., ауто гаража лимена. Тел.
066/9520727
На продају абрихтер и
циркулар , стаклене тегле 1кг,
круњач и пркрупач Лифам. Тел.
066/9520727.
На продају моторна косачица,
електрична косилица, ауто
приколица, моторна леђна
прскалица. Тел. 066/9520727
На продају тучани казан
и корито за клање свиња
, траклене тегле 1 кг. Тел.
066/9520727
На продају ловачки карабин
3006- nox и 223 – rem ново, само
уз дозволу.Тел. 066/9520727.
Продајем велика собна
врата (старинска) са стаклом
димензија 250х150 (2х75) и
240х140 (70х2). Тел. 061/1125698.
Продајем етажни котао на
дрва (Центрометал), са пумпом
и експанзионом посудом,
коришћен 2 године. Повољно.
Тел. 063/257647
Плински бојлер, пећи, решое,
плинске шпорете сервисирам
и поправљам повољно и
квалитетно. Тел. 063/482418 и
013/861-419
Купујем Олтову сејалицу за
кукуруз механичку и прскалицу
за ратарство. Тел. 063/1820521
На продају три капије
гвоздене (4х5 метара)(4х2,2м) и
гаражна. Тел. 013/404-507
На продају кошнице са
пчелама. Цена по договору. Тел.
013/805-074
Чувала би и одржавала кућу
у околини Пландишта, или
старије особе ради становања.
Тел. 062/8727204
Повољно продајем етажни
котао на дрва са пумпом
и експанзионом посудом
кориштен само две грејне
сезоне. Тел. 062/255119
Ел. бојлер 80 л, плинска пећ
Алфа, плинска пећ Иком. Тел.
065/8454503
Продајем
монитор
за
компјутер, тв vivax, твvox, сто
за телевизор, стону лампу. Тел.
060/0833293
На продају замрзивач Горење
400л., замрзивач Ободин 310 л.
Тел. 066/9520727.
Немачки језик, часови у
Београду. Ради се по уџбенику
Делфин (Хубер) или по другом
уџбенику. Цена двочаса (2х45
мин) је 1200 динара. Тел.
062/1760629
Продајем камен темељац,
ручну справу за садњу купуса,
пластично буре од 200 л. мушки
бицикл, два плуга (једнобразни
и двобразни) Тел. 064/1830018
Продајем мајице памучне у
разним бојама,женске и дечје
као и дечје и мушке пиџаме. Тел.
064/1830018
Поклањам женку мешанца
немачког
птичара
стару
3
године,
стерилисану,
вакцинисану, чиповану. Тел.
060/7342609
Купујем ратарску прскалицу.
Тел. 063/1820521
Продајем
кућице
за
псе, мачке, птице, разне
жардињере за цвеће, тендере,
металну мрежицу за кош. Тел.
064/9912221
Продајем чаробну пећ, регале,
плинске пећи, прекрупар,
замрзивач, фрижидер, бутан
боцу са решоом, плинско
електрични шпорет, корито и
казан за топљење масти. Тел
064/6585499.
Продајем та пећ„елинд“ 2,5 кw
и два колор телевизора екран
55. Тел. 064/1284698.
Каталог Вилерови гоблени у
боји добро очуван, комплетна
основа „Тајне вечере“ ,
„Лавинија“ , „Пастирска идила“,
„Мона Лиза“, радна свеска за
рад, већа количина конца у
разним бојама, сталак за рад
при изради гоблена и други
прибор за ручне радове. Тел.
830-077
Купујем тример за кошење
траве. Тел. 066/8204221

За продају машина за
прање судова Беко (12 особа)
исправна, повољно и две
машине за прање веша у
одличном стању, исправне Тел.
061/3071085.
Продајем
комбиновани
фрижидер- замрзивач 50л/160л,
фрижидер
вертикалан.
Исправно. Цена 4.000 дин. Тел.
061/3071085.
Купујем очувану кухињу
(горње и доње делове), плакар
за предсобље, шпорет (струје,
плин).Тел. 606/701622
Продајем
орахове
талпе природно суве. Тел.
063/7569429
На продају агрегат 1,5 kw,
нов неодпакован, пумпа за
воду. Цена по договору. Тел.
066/411496
На продају регал и кауч. Тел.
066/411496
Продајем два женска бицикла,
краљицу пећ, роштиљ на струју.
Тел. 064/1685894
Продајем тегле од 1 кг, пећ на
нафту (погодна за викендице),
роштиљ на ћумур нов. Тел.
062/420665
Продајем вунени тепих
2,50х1,50 м, тепих 2,00х1,50
м, стазу 250х80 цм, плинску
пећ Алфа зидну грејалицу,
електрични радијатор, Тики
бојлер, бојлер 80л, писаћи сто,
шиваћу маину. Тел. 069/8696371
Продајем дечју формулу,
дечје јакне величине 8,10 и 6,
тексас јакну величине Л. Тел.
069/8696371
Продајем
трпезаријску
витрину, брачни кревет и
циркулар. Тел. 060/6607961
Продајем ловачке пушке ТОЗ34 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 834549.
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, дечија колица. Хитно због
селидбе. 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.
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 пианиноУкрајина, цена 350€. Тел.
065/3355343
Продајем повољно 2 пећи од
5 kw и 7kw,фрижидер, шиваћи
машину Багат, једнокрилни
мањи дупли прозор и ракасто,
котао-казан-карлица
за
свињокољ, старији женски
бицикл. Тел. 834549
Продајем
регал,
четвороделни, дужине 4 м,
очуван, беле боје. Цена 100
евра. Тел. 066/41- 59-59.
Г р а ђ е в и н с к и
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 свеукупне
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
П р о д а ј е м
малокалибарску пушку. Тел.
064/3511952Продајем плински
бојлер, 3 плинске пећи, 2
кварцне грејалице, тики бојлер,
пвц бурад за купус, дечји
креветац. Тел. 060/8435003
Продајем стеге за цеви за
скелу. Тел. 837-631Продајем
дрвену столарију у одличном
стању, собна врата, прозорре
са
ролетнама,
храстову
трокрилне капије 2 комада. Тел.
060/0873863.
Продајем електрични бојлер
80 литара, тики бојлер и
плински бојлер, све исправно.
Тел. 013/401-210,060/7401210 и
060/1671519
Храстова врата 180х220, пећ
на дрва новија краљица, бојлер
Металац димензије 125х35 две
године стар. Тел. 061/1112821.
Продајем пианино Чајковски,
кухињу Марлес, храстову
трпезарију(комода, витрина,
сто, столице), храст гарнитур
тросед, двосет, фотеља, СТО.
Тел. 837-586.
Продајем већи кауч „Шипад“
3.000,
дводелну
витрину
4.000, фотељу 1.000 динара и
комбиновану машину м-8 МИО-

Осјек 250 еура. Тел. 063/1871673
и 807-793
Продајем замрзивач, фотељу
на расклапање, машину Сингер.
Тел. 063/8768575.
Продајем нов тросед крем
боје некоришћен, 4 месеца стар.
Имам рачун цена 15.000дин.
Тел. 064/1319128.
Продајем зимске гуме са
фелнама – Тигар 165-70 Р14. Тел.
061/1132661
Продајем делове за веш
машину Горење стари тип,
делове од аута Опел Аскона
и плински бојлер нов..
Тел.063/8100154 и 065/8806204..
Продајем петоделни регал,
тросед, двосед, фотељу, кауч,
два ормана. Тел. 064/1196670
после 18 ч.
Продајем санке, изузетан
квалитет, велика носивост,
демонтажни
наслон
за
најмлађе, црвене, плаве, зелене.
Тел. 065/5293602.
На продају „масажер за ноге“
под гаранцијом, Вршац. Тел.
013/831560 и 061/6806244.
Продајем скутер марке“
Piagio“, гуске, плац у Жаму-Кента
и стару амбалажу флаше од
пива и вина. Тел. 061/2353023
Бицикл
мушки,
ауто
приколицу,
светларник
2,50х1,40 м, улазна врата дим
2,00х1,30м. Тел. 064/4256130

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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
Продајем зимске гуме са фелнама
5 комада, 13х165х70 повољно.
Тел.063/482418 и 064/3892738.
На продају Голф 2, дизел, 1988.
годиште, у одличном стању. Тел.
063/304163
Купујем „Заставу“ 10 или „Заставу“
500Л, очувану. Тел. 064/3892738
Купујем Фијат Пунто, очуван, у
добром стању, без улагања. Тел.
063/482418
Купујем Опел Астру у добром
стању, очувану. Тел. 013/861-419 и
063/482418
Купујем мању исправну камп
приколицу. Тел. 060/1671519 и
060/7401210

Тужног срца јављамо својим пријатељима и познаницима да нас је
напустио наш мили и драги

БРАНКО РАДОШЕВИЋ
Твоје сестре Душанка и Олга, сестрићи Драган и Стеван и супруга
Загорка
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 3, БРОЈ 33. 2. ОКТОБАР 1977.

„КАКО САМ ПОРТРЕТИСАО
МАРШАЛА“
Чудом и срећном подударношћу, управо у тренутку када
обележавамо 2. октобар – Дан ослобођења Вршца и околине
тузланска Галерија југословенског портрета отвара посетиоцима
своја врата изложбом под називом „Тито у дјелима ликовних
уметника Југославије„. На тој изложби у Тузли, богатим избором
дела, начињен је пресек портретног ликовног стваралаштва
инспирисаног Титовом личношћу, почев од ратних дана, првих
година по ослобођењу, па све до данас. Позив да својим радовима
учествују на овој изложби, у међувремену је био упућен свим
ликовним уметницима Југославије.
У тим оквирима, нама је пружена једна изузетно срећна
околност. Захваљујући овом прилогу „Вршачке куле“, ми смо,
наиме, у прилици да први пут видимо пред собом публиковане
(и богато илустроване) делове из белешке једног из групе сликара
који су 1947. портретисали друга Тита - славног Вршчанина Паје
Јовановића.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ПЕТАК • 20. децембар 2019.

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 (203)

II КЊИГА

ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ
1778-1848.
XXIII ОДЕЉАК
1871-1886.

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Вршац постаје муниципалним градом и седиштем првостепеног судбеног стола. - Његово Величанство
краљ Фрања Јосиф у Вршцу. - Вршац да постане главним местом у жупанији. - Одводњавање рита.
- Живот црквених општина. - Школа. - Друштвени, умни и задругарски живот.

Паја Јовановић: Портрет Маршала Тита
Цртано 1947. оловка на хартији, величина 47 х 34 цм.
Власник: Музеј Града Београда. Цртеж је доспео у музеј легатом Паје
Јовановића 1953.
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 3, БРОЈ 33. 2. ОКТОБАР 1977.

МАЈСТОРСТВО НА ТЕМЕЉУ БОГАТИХ
СТВАРАЛАЧКИХ ИСКУСТАВА

Окружен својим колегама приликом портретисања друга Тита,
Паја Јовановић се од самог почетка осећао чудно и неуобичајно.
Имао је навику да портрет ствара сам, без присуства других. Сад
у специфичном амбијенту колективног рада, заједно са другим
уметницима, у „шуми“ штафелаја, остваривао је заједнички циљ.
Иако рутиниран и у годинама, комплетна атмосфера свакако да
није одговарала уметнику који је увек сам одлучивао како ће и где
сместити портретисаног да би створио уметничко дело. Очигледно
да му се ни поза, ни светло, ни место које му је препуштено, није
допало. Но, тих по природи, префињен и пун разумевања за поступке
других (па макар их и не оправдавао), препустио се одлукама
млађих и отпочео са радом, прећуткивајући своја незадовољства.
Светло није одговарало његовом учењу и дугогодишњем
искуству о дочаравању најкарактеристичнијих особина приликом
портретисања. И поред тога, са неприкладног места, цртао је скице
Маршала. Једна од њих која је сачувана, изванредна је по свежини и
непосредности израза.

Слика 2: Паја Јовановић: Аутопортрет (оловка на хартији,
вел. 39,5 х 23,5 цм. Власник: Народни музеј Београд.
Овај цртеж уметник је израдио у својој дубокој старости,
отприлике у време када је портретисао друга Тита.)

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

Тога дана Вршац се беше
заодео у своје најсвечаније
рухо. Нарочити одбор за дочек
и свечаност, који се састојао
из варошког сутца Емила
Новаковића,
магистратског
већника Људевита Клеветаја
и
представника:
Фр.
Ј.
Херцога, Јосифа Шлемера,
Марка Мариновића и Фр.
Михајловића млађег, старао
се је за све нужне припреме,
а млоштво грађана помагало
је да се обдржава ред. У
улицама, куда је спроводу
ваљало проћи, наиме у
Панчевачкој
и
Дворској
улици све до магистрата,
све куће беху искићене које
заставама и застирачима,
које опет зеленим лишћем,
цвећем и т.д., а на сваком
прозору беше пуно гледалаца.
Од железничке станице па
до армиције беше поређан
силан свет, а од армиције па
до варошке куће стајали су
економи, занатлијски еснафи,
корпорације и дружине са
својим заставама и другим
обележјем.
Пред
њима
беху
постављени ученици разних
завода. На станици, јеловим
грањем и заставама укусно
украшеној, очекиваху Његово
величанство велики жупан
Лазаревић,
градоначеоник
Карло Паст, 4 магистратска
чиновника и 12 варошких
представника. Још беше тамо
и једна почасна компанија
овде настањеног батаљона
пешадијске регементе барона
Алемана бр. 43.
Око 11 ¼ часа стигао је
дворски влак из Тамишграда.
На то свирачка капела,
која беше постављена на
станици,засвира
царску
химну. Велики жупан Василије
Лазаревић поздрави Његово
Величанство са неколико речи
на немачком језику, нашто му

је најмилостивије одговорено.
Затим је Његово Величанство
прозборило неколико речи
са градоначеоником
и са
варошким
представником
Светозаром Пешом, а онда је
прегледало почасну компанију.
36 девојака у белој одећи
простираху цвеће по станичној
дворани. Изван станице такође
су стајали војници, и ту, у кругу
официра, Његово Величанство
ословило је већину официра
са неколико речи , а војнике
је обдарило петоструком
дневницом у знак свога
највишег задовољства. Пошто
је затим Његово Величанство

изволело
разгледати
А.
Фехера из Павлиша машину
за црпљење воде, која се тада
налазила на станици, посадило
се је на припремљена кола,
у која беху упрегнута два
коња. Сваки подужи поздрав,
пуцање из прангија и припрега
од 4 коња – беху забрањени.
Кад је спровод доближио у
густим редовима постављеној
светини, која је клицала од
радости, бесни коњи стадоше
се плашити, зато Његово
Величанство напусти првашња
кола и заузме место на колима

1) О унутрашњој декорацији беху се састарали столар Леонхард Шулц и
трговац Коста Стефановић.

варошког представника Мите
П. Поповића, који је сам собом
терао коње. Кочије су ишле
овим редом: у првима је седео
варошки капетан Цветковић и
варошки потпоручник Цијук, у
другима градоначеоник Паст
са варошким представником
Т. Војновићем, у трећима
Његово Величанство са својим
ђенерал -ађутантом ђ. м.
грофом Белегардом, затим је
долазио министарпредседник
гроф Мелхиор Лоњаји са
варошким великим жупаном,
а за овима друге каруце са
министром,
властелином
Белом Венкхајмом, Коломаном
Тисом, Керкапољијем, Јосифом
Славијем, тамишким великим
и поджупаном, осталом свитом
и са неколико спахија из
околине - свега на 60 каруца.
Испред и у варошкој кући,
која беше свечано украшена 1),
стојало је у реду на 300 ученица
у белом руху.Оне су посипале
цвеће по поду. Притвор
(вестибул) и оба крила доњих
степеница с обе стране беху
у три реда начичкани овом
красном дечицом. А горе, на
вратима од дворене, стајаше
коло одраслих девојака у
белом руху. У дворани је
велики жупан представио
магистрат и представништво
пуним оданости говором, на
што је Његово Величанство
овако одговорило:
„ Са захвалношћу примам
овај свечани израз ваше
оданости. Са задовољством
сам
примио и глас о
мирољубивости и братској
слози, која се у овој вароши
све то већма учвршћује. Реците
то онима, који вас амо послаше
и однесите им мој срчани
поздрав. У осталом очекујем,
да ће варошко поглаварство,
односно отклањања нужде
, испуњавати свој значајни
позив.“

ВРШАЧКА КУЛА
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Срећни новогодишњи и божићни празници!

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 КИБИЦФЕНСТЕР

22 ВРШАЧКА КУЛА
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НАЈВЕЋА ФЛАША ВИСКИЈА НА СВЕТУ, ВИСОКА
МЕТАР И ПО, ПРОДАТА ЈЕ НА АУКЦИЈИ ЗА
15.000 ФУНТИ,
ШТО ЈЕ ОКО

18.000 ЕВРА.
Боца садржи количину 150
уобичајених флаша вискија.
Флаша од 105 литара 14 година
старог Томинтаул вискија висока
је око метар и по, тежа више од
180 килограма и из ње може да се
сервира око 5.250 чашица.
Продата је на онлајн божићној
аукцији која је завршена у недељу.
Огромна боца садржи 150
обичних флаша вискија и затворена
је чепом од 20 центиметара. Напунио
ју је тим од 14 људи у дестилерији
Томинтаул у августу 2009.
Флаша је први пут напустила село
Хајленд 2012. године како би била
представљена на Шкотској изложби
вискија у Единбургу и тада је

процењена на око 5.000 фунти (6.000
евра), преноси ББЦ на српском.
Грејем Крејн, директор и
суоснивач аукцијске фирме Само
виски, изјавио је пред продају да се с
времена на време појављује прилика
за куповину заиста јединствене
боце вискија и да је ово један од тих
момената.
“Одушевљени смо што ћемо
овог месеца продати супер-велику
боцу и надамо се да ће срећни купац
имати чарапу за божићни поклон
одговарајуће величине, ако је то
поклон, или да планира да направи
новогодишњи дочек за памћење”,
рекао је Крејн.

Преминуо познати
природњак и телевизијски
водитељ
Дејвид
Белами

ЛОНДОН - Познати природњак и телевизијски водитељ
Дејвид Белами преминуо је у 86. години, саопштено је из
његове фондације, преноси Танјуг.
„Нажалост, морам да вас обавестим да је Дејвид јутрос
преминуо. Радили смо заједно на неколико пројеката и места
од покретања Фондације конзервације 1982. године. Био је
човек већи од живота, који ми је постао посебан пријатељ и
учитељ. Инспирисао је читаве генерације својим различитим
интересовањима и ентузијазмом, који није имао границе.
Фондација му је много значила и овај дан је посебно тужан
за све нас”, рекао је Дејвид Шрив, један од саоснивача

фондације, пренео је Б92.нет.
Белами је био мета бројних коментара нарочито након
што је негирао глобално загревање. Као дечака, веома су га
инспирисале књиге које је писао сер Артур Рансом и због тога
се заинтересовао за природу.
Радио је претходно у фабрици као водоинсталатер, а због
његовог препознатљивог гласа и појаве, врло брзо је био
прихваћен и познат као водитељ.
Године 1979. добио је награду БАФТА Ричард Димблеби.
Иза себе је оставио супругу и петоро деце.

ГРАЂАНИ
НЕМАЧКЕ, 18
ГОДИНА ПОСЛЕ
УВОЂЕЊА ЕВРА,
ЈОШ ЧУВАЈУ
СТАРУ НЕМАЧКУ
ВАЛУТУ,
ТАЧНИЈЕ 12,46
МИЛИЈАРДИ
МАРАКА
Централна банка Немачке објавила је да би ове
новчанице и кованице данас имале вредност 6,37 милијарди
евра.
“Од 12,46 милијарди марака, колико их грађани још нису
разменили у евре, 5,83 милијарде отпада на новчанице, а
6,63 милијарде на кованице”, навела је Дојче бундесбанка.
Од новчаница су највише у оптицају оне већих вредности,
у апоенима од 100, 500 и 1.000 немачких марака.
Сваке године грађани још размењују немачке марке у
вредности од 35 до 45 милиона евра.
Највећа количина немачких марака повучена је из
оптицаја одмах након увођења евра, почетком 2002,
преноси Индеџ.хр.
За разлику од осталих земаља које су увеле евро, у
Немачкој нема временског ограничења до којег се стара
валута мора променити у евре.
Курс размене још је непромењен: један евро вреди
1,95583 немачких марака.

ВРШАЧКА КУЛА
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ПОРАЗ ЕКИПЕ ТРЕНЕРА ДАРКА КОСТИЋА У 11. КОЛУ КЛС

КО Ш А Р К А

ВРШЧАНИ ДЕСЕТКОВАНИ ПОВРЕДАМА,
ЗЛАТИБОР СЛАВИО У МИЛЕНИЈУМУ
ВРШАЦ – ЗЛАТИБОР 69:79 (14:13, 12:23, 20:20, 23:23)

Центар Миленијум, гледалаца 700, судије: Нинковић,
Весковић, Марковић
ВРШАЦ: Милошевић 5 (4 ас), Дукић, Ћирковић 24,
Перишић, Аџић 7, Павковић, Мајсторовић, Газибеговић
3, Савовић 14 (8 ск, 4 ас), Вранеш 12 (7 ск), Шћекић 4 (7
ск).
ЗЛАТИБОР: Поповић 22 (9 ск, 12 ас), Стаменић 2,
Остојић, Весовић, Миловановић 2, Митровић 2, Ризнић
4 (5 ск), Воркапић 8 (6 ск), Папић 17 (7 ск), Маројевић 12,
Станојевић 5 (4 ск), Павловић 5 (6ск).
Златибор је у Миленијуму, после велике борбе,
успео да савлада десетковани тим Вршца који је
утакмицу почео без Билера, Димића, Грушановића
и Она - Емба. Чајетинци су искористили скраћени
ростер Вршчана и у другој четвртини успели да створе
двоцифрену предност коју изабраници тренера
Дарка Костића до краја нису успели да стигну. Вршац
је почео са великом енергијом предвођен сјајним
Ћирковићем и Савовићем, био бољи у првих десет
минута. Међутим, игра са великом потрошњом
енергије била је исцрпљујућа, па у другом периоду
није било домаћег играча смирене руке који би
реализовао неки од бројних покушаја шута за три
поена. Тон игри Златибора давао је одлични Драгослав
Папић, док је искусни Маројевић добио битку под
кошевима са центрима Вршца Газибеговићем и
Шћекићем. Последњи покушај Вршчана да направе
чудо, био је прилазак на 4 поена заостатка (41:45) када
је Шћекић тројком подигао публику на ноге. Међутим,
гости су дисцинплинованом игром успели да направе
нови резултатски бег и када су повели са 21 поеном
разлике (68:47), питање победника било је решено.
Мрљу на победу гостију бацио је Светозар Поповић,

Један Никола мало за тријумф: Никола Ћирковић
који је најблаже речено, неваспитано и безобразно
провоцирао тренера Вршца Дарка Костића.
Најбољи играч у тиму Вршца на овом мечу био је
Никола Ћирковић:
- Одговорили смо колико смо могли, целе недеље
смо имали проблема јер нисмо тренирали комплетни.
Били смо без три играча из прве поставе, то је главни
разлог нашег пораза. Надам се да ћемо следеће
недеље бити комплетни и да ћемо се спремити за меч
са Напретком.
Тренер Дарко Костић није био незадовољан
залагањем играча:
- Честитао бих мојим момцима најпре, не толико
екипи Златибора, недостајало нам је четири играча
носиоца игре, неки други су преузели одговорност,
видели мало како то изгледа на паркетима КЛС лиге и

ВРШЧАНИ У СЕРИЈИ У ПОБЕДА У ПРВОЈ Б ЛИГИ

БАНАТ У КОРАК
СА ВОДЕЋИМА

Одбојкаши Баната остварили су
нови првенствени успех у Првој Б лиги
савладавши солидну екипу Футога
максималним резултатом 3:0. Изабраници
тренера Игора Сантрача, по традицији,
у пуну форму улазе у средишњем делу
сезоне и на коло пре првенствене паузе и
даље заузимају место у самом врху табеле.

ПРВА Б ЛИГА 8. КОЛО
3:2

Банат - Футог		

3:0

Топличанин - Дубочица

1:3

Борац - Карађорђе		

1:3

К. Митровица - Лозница

3:0

1.Борац 		

7

8

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 11. КОЛО
Напредак – Тамиш			
Вршац – Златибор			
Колубара - Дунав 			
ОКК Београд - Борац		
Нови Пазар - Младост		
Војводина - Слобода		
Металац - Динамик		

80 : 63
69 : 79
100 : 80
81 : 86
91 : 86
87 : 91
78 : 84

1.Борац 		
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1
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2
20
3.Златибор
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8
3
19
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8
3
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4
18
6.Напредак
11
6
5
17
7.Младост
11
6
5
17
8.Вршац 		
11
5
6
16
9.Дунав 		
11
4
7
15
10.Тамиш
11
4
7
15
11.Металац
11
4
7
15
12 .Колубара
11
3
8
14
13.Војводина
11
2
9
13
14.ОКК Београд 11
1
10
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схватили да то баш и није лако. Златибор је озбиљна
екипа, са озбиљним буџетом, петоструко већим од
нашег, и да смо били комплетни питање је да ли би
успели да их добијемо. Желим да пронађем позитивне
ствари и да видимо ко колико може и колико је
спреман за наставак сезоне. Честитам Златибору на
победи, били смо у утакмици докле год смо имали
снаге и концентрације и одговорили смо на њихову
нападачку филозофију. Међутим, када смо остали без
снаге они су казнили сваку нашу грешку.
Тренер Златибора, Страјин Недовић, захвалио се на
гостопримству екипи Вршца:
-Дошли смо дан раније у Вршац, имали смо
могућност да тренирамо захваљујући нашем
домаћину, хвала им на томе, умећемо да узвратимо.
Честитке Вршцу на одличном отпору без неколико
важних играча, честитке и мојим момцима на победи.
Б.Ј.

АТЛ Е Т И К А

ОД Б О Ј К А

Ужице - Баваниште		
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ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ВРШАЧКОГ АТЛЕТСКОГ КЛУБА 1926

ХАБИБОВИЋУ ЈЕДНОГЛАСНО ПОВЕРЕЊЕ

У извештају о раду ВАК 1926, за
период 2016. - 2019, који је поднео
секретар клуба, Дражен Јовановић,
наведенео је да клуб има скоро
дупло више чланова него пре четири
године, да су заставе клуба све чешће
виђене на такмичењима широм
Србије, да је сарадња са Градском
управом подигнута на много виши
ниво и да су манифестације у
организацији клуба, Вршачки бели
крос и Трка на степеницама, ушле у
редован календар Атлетског савеза
Србије.
Чланови
Скупштине
клуба
једногласно су одлучили да за
првог човека клуба изаберу Ненада
Хабибовића који је функцију
председника обављао у претходном

мандату када је клуб бележио сјајне
резултате и увећавао чланство.
Нови
председник
је
за
потпредседника
предложио
Иштвана Хеђешија, за секретара
Дражена
Јовановића.
Сем
Хабибовића, Хеђешија и Јовановића
Управни одбор клуба још чине:
Михаљ Кардош, Бранислав Ђак,
Бојан Кампфер и Драгољуб Илић.
Надзорни одбор клуба чине:
Маријана Радојичић, Татјана Јашин
Мојсе и Милан Томчић. По први
пут у историји клуба формирана
је Дисциплинска комисија, чине је:
Срђан Павков, Даница Миросављев
и Милан Чејић.
Б.Ј.

Нови мандат старом председнику клуба: Ненад Хабибовић

УПРАВНИ ОДБОР СПОРТСКОГ САВЕЗА ВРШАЦ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГРАДА ВРШЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
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Додела признања спортистима одржаће се почетком
наредне године а право на пријаву имају сви субјекти – спортске
организације , чланови Спортског савеза Вршац.
Пријаве са образложењем се примају закључно са 27.12.2019.
године на адресу Спортски савез Вршац , Омладински Трг 17 ,
Вршац .
Категорије за избор су:
а) Спортска нада 		
(до 12 година )
б) Најбољи пионир/ка
(до 14 година)
ц) Најбољи кадет/киња
(до 16 година )
д) Најбољи јуниор/ка
е) Најбољи сениор/ка
ф) Најбоља екипа сениора/ки
г) Најбољи тренер

Из редова ових категорија бира се:
Најбољи спортиста Вршца за 2019. годину
Посебно признање Спортског савеза може се доделити за
појединачне категорије спортског радника – тренера, педагога
физичке културе, лекара или новинара и носи назив Награда
за животно дело, као и друга признања која су предвиђена
Правилником о награђивању а нису сврстана ни у једну званичну
категорију.
Напомена: Клуб може да предложи само једног кандидата по
категорији. У категорији спортских нада, спортиста (нада) се бира
и проглашава само једанпут. Молимо клубове да не предлажу
спортске наде које су ранијих година већ биране у тој категорији .
Спортски савез Вршац
Председник
Стојаковић Александар с.р.
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