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

Акција пошумљавања Града Вршца „Посади 
своје дрво и негујмо га заједно“ настављена је 
садњом стотину стабала беле тополе у кругу 
Специјалне болнице за психијатријске болести 
„Др Славољуб Бакаловић“, 20. децембра. Осим 
великог броја запослених у овој здравственој 
установи, акцији су се придружили и 
представници вршачке локалне самоуправе, 
градоначелница Драгана Митровић са 
сарадницима.

- Оно што је нама овде важно јесте да се, 
пре свега, дружимо са запосленима, истакла је 
градоначелница Митровић. - С једне стране је 
сађење које је веома важно пре свега због због 
очувања животне околине, а са друге стране и 
да се овај простор додатно оплемени, да буде 
пријатан зелени амбијент у коме ће пацијенти 
наставити квалитетно лечење. 

Нове саднице у кругу Специјалне болнице 
за психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“ благотворно ће деловати како на 
пацијенте, тако и на запослене.

- Донацијом Покрајинског секретаријата 
за урбанизам и заштиту животне средине у 
сарадњи са Покрајинским секретаријатом 
за здравство Владе Војводине, добили смо 
донацију од 600 садница за нашу институцију: 
око 300 садница црног бора, 100 садница беле 

тополе и 200 садница храста, нагласила је др 
Татјана Воскресенски, директорка СБПБ „Др 
Славољуб Бакаловић“. - Ми смо то организовали 
и прерасподелили садњу у оквиру простора 
институције од 20 хектара који ћемо додатно 
хуманизовати и улепшати. А, оно што је важно 
за нас који радимо у овој институцији јесте то 
да ће ово имати и благотоворни утицај на наше 

ментално здравље, редуковати стрес, појачати 
расположење, јер све научне студије говоре 
у прилог томе да је форест терапија - зелена 
терапија нешто што има благотворан утицај на 
ментално здравље и уопште на имунитет човека. 
Тако да смо ми, заиста, захвални што имамо 
овакву подршку.

Др Ивана Мандић, специјалиста психијатрије, 

која се придружила бројним зпосленима, 
подсетила је да је главни циљ акције да се 
оплемени болнички простор и додала:

- Знамо да дрвеће, односно зеленило 
и боравак у природи позитивно утичу не 
само  на соматско, физичко зравље, већ и на 
психичко здравље. Драго ми је што смо могли 
да оплеменимо нашу болницу и да утичемо на 
ментално здравље наших пацијената.

Допринос акцији садње дрвећа у болничком 
кругу дала је наша успешна кошаркашица 
Вршчанка Тамара Радочај.

- Веома ми је драго што сам овде, уграбила сам 
неки слободан тренутак у паузи, у полусезони, 
рекла је Радочајева и нагласила да први пут 
учествује у оваквој акцији. -  Ево, имамо и дивно 
време, дивна акција, међу својим Вршчанима 
сам. Јако ми је драго што сам добила позив и што 
сам се прикључила овој акцији, тако да заједно 
чинимо нешто лепо за град и корисно.

Успешно је посађено стотину стабала беле 
тополе, преостало је још 500. Планирано је да ове 
саднице послуже за подизање ветрозаштитног 
појаса у кругу економије Специјалне болнице 
за психијатријске болести „Др Славољуб 
Бакаловић“.

Ј.Е.

У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“

ПОСАЂЕНО СТО СТАБАЛА БЕЛЕ ТОПОЛЕ

РАСПОРЕД КРЕТАЊА 
НОВОГОДИШЊЕГ КАРАВАНА

Председник Привредне коморе Војводине (ПКВ) 
Бошко Вучуревићпротекле седмицена новогодишњем 
коктелу за новинаре и представнике медија у ПКВ 
изразио је захвалност медијским кућама и новинарима 
што су и током ове године пратили активности ПКВ и 
војвођанске привреде.

„Једна успешна година је иза нас, а то говоре цифре. 
Ове године, кроз ПКВ прошло је око 10.000 привредника, 
а наш план је да у наредној години буде 10-20 одсто 
више. У овим просторијама овде одржано је преко 200 
догађаја. Ми смо учестовали на преко 200 догађаја изван 
ПКВ. Оно што је јако значајно, јесте да смо имали изузетну 
међурегионалну активност, преко 50 наших путовања 
било је у иностранству са привредницима. Негде око 250 
привредника путовало је са нама на сајмове, едукативне 
скупове, бизнис форуме са билатералним разговорима, 
тако да смо много тога урадили у интересу наше 
привреде“, рекао је председник Вучуревић.

„Чланство је изузетно активно, што се види кроз 
рад групација, које су организоване унутар удружења 
ПКВ – пољопривреде, индустрије и услуга. Одржано је 

неколико десетина седница групација чији су закључци 
упућени на Привредну комору Србије, а затим, преко 
Привредне коморе Србије, на Владу. Од 100 захтева, 
које је целокупан коморски систем поднео Влади, 35 је 
усвојено. То је велики успех коморског система. Имамо 
синергију рада са Покрајинском владом и Привредном 
комором Србије“, додао је Вучуревић. Што се тиче 
војвођанске привреде, спољнотрговинско пословање, 
према речима Вучуревића, има тренд раста у последње 
три године. „Ове године је привреда АП Војводине имала 
спољнотрговински промет на нивоу од 11 милијарди 
евра, од тога је скоро 5,1 милијарди евра наш извоз. 
Покривеност увоза извозом за војвођанску привреду 
је око 91 посто. Значајно је рећи да је лична потрошња 
повећана на 15,5 одсто у сталним ценама у октобру 
текуће године у односу на просечан ниво промета у 
2018. години. Туризам као грана има раст од неких 3,8 
одсто. Незапосленост у АП Војводини је пала на испод 
10 одсто. Индустријска производња задржала је ниво из 
2018. године, која је била рекордна“, рекао је Вучуревић 
и истакао да су услуге највише допринеле порасту 

спољнотрговинског пословања, као што је ИТ сектор.
У име привредника АП Војводине, присутнима 

је захвалност за извештавање о актуелним темама 
у привреди, изразио и Никола Котарац, директор 
Земљорадничке задруге „Воћар Сланкамен“ из Новог 
Сланкамена. Он је истакао и сарадњу коју има са ПКВ.

„Воћарска производња је била одлична, имали смо 
добар род, добро смо ускладиштили, Као што знате, 
ми имамо једну од најсавременијих хладњача у овом 
делу државе. Међутим, имамо озбиљне проблеме са 
пласманом. Од ПКВ очекујемо да нам помогне у отварању 
нових тржишта да пласирамо своје производе, јер ипак 
ми мали произвођачи не можемото сами да урадимо. 
Остало је да се мали пољопривредници удруже, што 
смо ми урадили, уз велику помоћ Задружног савеза 
Војводине“, рекао је Котарац и додао да језадругарство 
један од начина за младе људе да остану на селу. „Имао 
сам ту част да будем део делегације ПКВ на службеном 
путу у Мароко где смо остварили изузетно добре 
контакте за даљу сарадњу и извоз. Очекујем од ПКВ да 
наставе тако“, рекао је Котарац.

ОДРЖАН ЈУБИЛАРНИ ФЕСТИВАЛ КОЈИ ПРОМОВИШЕ КУЛТУРУ И СПАЈА РЕГИОНЕ

Привредна комора Војводине захвалила се медијима на подршци током 2019. године

Традиционални Новогодишњи караван 
са деда Мразом који обилази села на 
територији Града Вршца кренуо је из 
Војводинаца у четвртак 26. децембра а 
завршна свечаност одржаће се у Павлишу,  у 
понедељак 30. децембра. Деда Мраз ће свој 
деци донети новогодишњи пакетић, а уз то 
ће се бесплатно фотографисати и добити 

календар за 2020. годину са фотографијом. 
Сва деца која пакетиће добијају на 

селима такође имају право да у петак 27.12. 
одгледају дечји мјузикл „Чекајући Деад 
Мраза“ у Конгресно музичкој дворани 
центра Миленијум.  Представе се изводе од 
17:00 и 19:30.

На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 
РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,  132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019 и 37/2019)  и члана 37 Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 32/2019) Одељење за просторно планирање, урбанизам и 
грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

КОМПЛЕКСА „ХЕМОГРАД“ У ВРШЦУ

Израда плана поверена је „Југинус“ ДОО Београд.
Излагање плана обавиће се у холу зграде Градске управе Вршца, Трг 

победе бр.1, а почеће 27. јануара 2019. године и трајаће 15 дана.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе и сугестије 

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

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

Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и грађевинарство
Градске управе Града Вршца
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Ненад Барош, председник 
Скупштине Града Вршца, заказао је 
седницу локалног парламента која 
је одржана у петак, 20. децембра, а 
на дневном реду нашло се петнаест 
тачака. Најважнија међу њима била 
је доношење Одлуке о усвајању 
предлога буџета Града Вршца за 2020. 
годину. Седници је присуствовало 25 
одборника који су изгласали буџет за 
наредну годину.

- Укупни приходи и примања, 
заједно са пренетим неутрошеним 
средствима из претходне године, 
по свим изворима финансирања, 
утврђени су на нивоу од 2.455.371.990 
динара, а на истом нивоу утврђени 
су, такође, и укупни расходи, издаци, 
заједно са отплатом ануитета, 
рекла је градоначелница Митровић 
образлажући предлог буџета. 
- Укупни приходи и примања, 
заједно са пренетим неутрошеним 
средствима из претходне године из 
извора финансирања 01 приходи 
из буџета утврђени су на нивоу од 
2.249.000.000 динара, односно на 
истом нивоу утврђени су и укупни 
расходи, издаци, заједно са отплатом 
ануитета. Овај износ од 2.249.000.000 
динара односи се на изворне 
приходе локалне самоуправе, у 
истом износу утврђени су и расходи, 
и односи се на средства која ће 
локална самоуправа остварити, не 
узимајући у обзир средства за која 
конкуришемо код виших нивоа 

власти. Овај буџет предложен је у 
нешто већем обиму него што је то 
било пре годину дана. На то је утицала 
повећана инвестициона активност 
која је планирана за идућу годину, 
а пре свега, резултати које је Град 
остварио у области прекограничне 
сарадње ИПА пројеката где је обавеза 
Града значајна у односу на претходне 
године, али то су средства која Град 
може да поврати. 

Градоначелница је указала 
на крупније пројекте чија ће 
реализација бити настављена или за 
које се припрема пројектно-техничка 

документација, али и на издатке 
везано за градски буџет где је око 100 
милиона издвојено само за пресуде 
пензионера за самодопринос. 
Митровићева је подсетила на стање 
у  локалној самоуправи од пре три 
године када је актуелна власт 2016. 
преузела кормило града и са њим 
преко 600 милиона динара кредитних 
задужења.

Градоначелница је закључила да 
је вођена стабилизациона и реална 
политика у области финансија 
током протекле 4 године и да је, уз 
инвестиционе активности, значајно 

смањено кредитно задужење Града. За 
3 године враћено је око 340 милиона 
динара кредитног задужења. Једина 
кредитна средства која је актуелна 
власт користила за последње 4 
године била су за завршетак започете 
инвестиције - изградње олимпијског 
базена.

Одборници су поред предлога 
буџета Града Вршца за 2020. годину, 
усвојили Одлуку о локалним 
комуналним таксама коју је 
образложила начелница Вера 
Миловановић, затим Одлуку о изради 
Плана детаљне регулације граничног 
прелаза Ватин, димничарским 
услугама и о максималном броју 
запослених на неодређено време у 
систему локалне самоуправе. „Зелено 
светло“ одборника добиле су и одлуке 
о установљавању права службености 
за одређене непокретности у јавној 
својини Града, о формирању Комисије 
за планове Града Вршца, о измени 
Одлуке о градским административним 
таксама, о оснивању Савета родитеља 
Града Вршца. Усвојена је и Одлука 
о кадровском плану управе Града 
Вршца за 2020, дата је сагласност 
на Одлуку Надзорног одбора ДОО 
Хелвеција о донацији Граду Вршцу, 
као и на текст уговора о поверавању 
обављања послова из области 
физичке културе и културе Града 
Вршца Центру Миленијум.

Ј.Е.

НА 43. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА 

ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ 
БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Ф
ото: А. Путник

Усвојена Одлука: Одборници изгласавају Буџет Града Вршца за 2020. годину

„Желим да упутим 
најискреније честитке свим 
граћанима Града Вршца за 
предстојеће празнике и да 
вама и вашим најдражима 
Нова 2020. година донесе 

радост у срцу, весеље у 
души, осмех на лицу и 

подари мир и благостање у 
вашем дому“

Градоначелница Вршца
Драгана Митровић
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Srećne 
novogodišnje 

i  božićne 
praznike 

želi

GERONTOLOŠKI CENTAR
VRŠAC

Црвени крст Вршац

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

Srećne novogodišnje 
i 

božićne praznike 
želi
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Srećne 
novogodišnje 

i Božićne
praznike

Vam želi
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Srećne novogodišnje 
i 

božićne praznike 
želi

Свим житељима подручја града Вршац 
упућујемо најбоље жеље поводом 

наступајућих празника
СРЕЋНА НОВА 2020. ГОДИНА

СУБНОР ГРАДА ВРШЦА

Srećni novogodišnji 
i  božićni praznici! 
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Који су мотиви Ваше 
ангажованости у КОВ-у?

- Моје ангажовање у КОВ-у после 
смрти Петруа Крдуа било је и јесте у 
жељи да ова јединствена културна 
институција, „остварена утопија” како 
је волео Крду да каже, траје и даље. 
И не само да траје, већ и да одржи 
реноме који су јој дали Попа и Крду. 
КОВ је остао значајна издавачка 
кућа, остао је културни бренд, 
задржао је све атрибуте референтног 
издавача који штампа добре књиге 
које књижевна критика позитивно 
оцењује, које добијају награде и које 
су  откупљене од стране републичког 
Министарства за културу. После 
Крдуовог одласка, главни уредник 
је био непоновљиви интелектуалац 
Драшко Ређеп, до смрти, јануара 2019. 
године. Под његовим патронатом 
наставили смо са истим ентузијазмом 
да штампамо и часопис „Ковине”, 
часопис вредан пажње на шта указује 
и делимично финансирање од стране 
Покрајинског секретаријата за културу 
и јавно информисање. КОВ додељује 
и даље Европску награду за поезију, 
сада под именом њеног утемељивача 
Петруа Крдуа. Ова награда коју је 
Крду установио 1996. дала је Вршцу 
препознатљиво име на културној 
мапи света. „Песничка осовина света 
пролази кроз Вршац”, сложили су се 
многи значајни песници света. Награда 
је јединствена на нашим просторима и 
требало би да се убудуће сви трудимо 
да јој придајемо значај који заслужује. 
Она је задужила Вршац исто као и 
песник чије име носи. Била је и јесте 
мост између наше културе и културе 
земаља добитника награде, односно 
европске културе. КОВ наставља да 
организује и разне манифестације, 
додуше, не са интензитетом којим 
је радио Петру Крду, јер за то су 
потребни енергија, маштовитост и 
знање које је само Крду поседовао. 
Сада организујемо две велике 
манифестације: „Дани Петру Крду “ 
и „Дани КОВ-а“. И оне су делимично 
финансиране од стране Министарства 
за културу и информисање Републике 
Србије, као и од Покрајинског 
секретаријата за културу и јавно 
информисање, што свакако говори 
о њиховом значају и о томе како су у 
Републици и Покрајини вредноване 
активности КОВ-а. Учествујемо сваке 
године на Међународном сајму књига 

у Београду што је данас подвиг за 
једну малу издавачку кућу, поготово у 
временима када је за књигу све теже, 
све мање је људи купује, а сајамски 
простор за излагање је све скупљи. Ми 
тамо достојанствено представљамо 
град Вршац и сигурна сам да га 
чинимо видљивијим у културном 
миљеу земље, много више него друге 
културне организације. Ове године 
смо имали пет нових наслова, али 
наше књиге из претходних година су 
још увек актуелне и тражене. Један 
нови наслов, „Пролећа у Топчидеру“ 
Петра Пеце Поповића, који је изашао 
из штампе пред сам почетак сајма, већ 
је распродат. 

Ко је данас за кормилом КОВ-а?
- Данас је главни уредник КОВ-а 

значајан и познат писац, књижевни 
критичар и професор универзитета 
Михајло Пантић. Са њиме на 
кормилу, брод КОВ-а плови сигурно 
и достојанствено у нове пустоловине. 
Ја сам мала карика у низу који чине 
изванредни људи окупљени око КОВ-а 
и они  наши верни чланови који су 
годинама уз нас. Сви ми заједно смо 
тим који чини КОВ успешним у свом 
полувековном трајању. Мој рад у КОВ-у 
је волонтерски јер се другачије не 
може ни замислити. Ентузијазам свих 
нас окупљених око КОВ-а, пре свега 
младих људи је одлучујући фактор за 
успех. Желим да истакнем да данас 
имамо у КОВ-у изузетне младе писце 
који су носиоци главних пројеката. 
Они су квалитетни људи, несебични 

и посвећени врхунској књижевности 
какву је Крду неговао и какву КОВ 
негује већ пола века. О њима ће се тек 
чути јер и ово је један од квалитета 
КОВ-а, да вредним људима даје шансу 
и да их великодушно промовише. 
Што се тиче волонтерства, имам своје 
мишљење и уверена сам да је оно јако 
корисно како за појединца, тако и за 
друштво.   

А, они чувени перформанси ?
- Нисмо заборавили ни оне 

чувене перформансе које је Крду 
организовао са много маште на 
најнеобичнијим местима, а све у циљу 
да књига лакше дође до читалаца. 
Споменућу један који ми сада пада на 
памет. КОВ је, неколико лета за редом, 
окитио по једно дрво на вршачком 
језеру са својим књигама. Назвали 
смо га „дрво живота“ јер верујемо у 
моћ књиге да човеку да нови животни 
импулс. Замислили смо да то буде 
библиотека на отвореном, да људи 
позајме те књиге, осмисле на тај начин 

проведено време на језеру читајући их 
и да их затим врате у те припремљене 
пластичне кошуљице. Нажалост, 
књиге су брзо без трага нестале, или 
да кажем на срећу, јер можда су оне 
данас у нечијој библиотеци прочитане, 
можда имају свој пут и круже од 
пријатеља до пријатеља. То би било 
оно што би ме обрадовало. Пре две 
или три године смо за Светски дан 
поезије ишли шинобусом за Београд 
и у њему смо читали песме путницима 
и делили смо збирке песама. Људи су 
били одушевљени. Крду нас је, ипак, 
превазишао у својој инвентивности. 
Био је ненадмашан у новим  идејама, 
невероватно маштовитим и 
ефикасним. Оно што ми волимо јесте 

посета ђацима основних школа у 
Вршцу и у околним селима. Радост 
деце због наше посете и невероватна 
спремност и жеља да нам читају своје 
песме и приче или да рецитују песме 
из школске лектире је нешто што, 
заиста, одушевљава. Не зна се чија је 

већа радост, њихова или наша! 
Где и како почиње Ваша животна 

прича?
- Рођена сам у Уздину, у једном од 

најнеобичнијих банатских села у ком 
су традиција, култура, позоришна, 
а понајвише пластична уметност 
неговане посебним заносом. Одрасла 
сам у породици у којој су стасале 
четири генерације писаца. Рођени 
брат мог оца живи у Америци, 
песник је и есејиста, има неколико 
значајних књига есеја о француској 
и румунској књижевности. Био је 
професор француске књижевности 
на Универзитету Сиракуза у Америци. 
Ових дана је напунио деведесет 
година, али и даље пише и објављује 
у тамошњим књижевним часописима. 
Друга генерација је његова најмлађа 
кћерка која је песникиња и уметнички 
фотограф. Трећа генерација је син мог 
рођеног брата, песник и књижевни 

ДР АНА КРДУ, ЛЕКАР У ПЕНЗИЈИ, ПРЕДСЕДНИЦА КЊИЖЕВНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ:

У КОВ-У ВОЛОНТИРАМ С ВОЉОМ, 
ЈЕР ТО РАДИМ ЗАВЕТНО!

Др АнА КрДу, лекар у пензији, значајан део слободног времена 
проводи волонтирајући у Књижевној општини Вршац (КОВ) 
где обавља функцију председника. То је њен завет, каже. 
Завет супругу Петру Крдуу, нажалост покојном, који је, својим 
преданим радом, ентузијазмом, несвакидашњим идејама, 
истанчаним укусом, уписао КОВ и Вршац на светску књижевну 
мапу. наслови објављени у библиотекама КОВ-а, могли су да 
стану раме уз раме са великим издавачким кућама, да задовоље 
најистанчаније укусе и најстроже критичаре.  
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критичар, Габријел Бабуц, иначе 
уредник часописа „Ковине“, после 
смрти др Ређепа. Четврта генерација 
је његов син Диоген Бабуц који је 
прошле године, у осамнаестој години, 
објавио прву збирку поезије. А, ја сам 
свој најлепши део живота проживела 
поред човека који је дошао на свет 
као уметник. Сву ову љубав према 
књижевности наследили смо од моје 
баке Ливије. Памтим њена емотивна 
и лепо срочена писма упућена 
мом стрицу, односно њеном сину у 
Америци. И његова још лепша упућена 
њој и свима нама у породици.

- Напустила сам родитељску кућу 
у петнаестој години и дошла сам у 
Вршац да бих наставила гимназију на 
румунском језику. Оно што сигурно 
знам да сам понела од куће је љубав. 

Љубав и поштовање према људима, 
према старијима, пре свега, затим 
љубав према животињама, највише 
према коњима и псима, као и љубав 
према биљкама. Када смо мој старији 
брат и ја били деца, можда сам имала 
три или четири године, наш прадеда 
нас је узео за руку и водио у башту. 
Тамо је свакоме од нас направио 
баштицу и ми смо копали малим 
мотикама посебно направљеним за 
нас и сејали смо и садили поврће и 
такмичили смо се чија је башта лепша. 
Ишли смо сваки дан у башту и чекали 
смо са нестрпљењем ницање салате, 
ротквица, паприке и гледали бисмо 
сатима у младе биљке које су расле 
пред нашим очима. Која је то срећа 
била! Знам да нисам одустала од моје 
мале баште до осмог разреда док 
нисам напустила родитељски дом. 
Мом професору биологије у осмом 

разреду је било чудно и дошао је да 
види моју баштицу. Од мог прадеде, 
који је тада имао деведесет година, 
добио је корисне савете о неговању 
винове лозе.      

У Вршцу сам становала у 
приватном стану са својом првом 
комшиницом која је била старија од 
мене годину дана и била ми је блиска 
попут сестре, тако да ми је одвајање 
од родитеља пало за нијансу лакше. 
Ишле смо једном месечно кући возом. 
Од тада свако путовање возом за мене 
има благи укус туге.

Како сте се упознали са Петром? 
- У мом разреду је био 

црномањасти младић са крупним 
црним очима кога су најмање 

занимале математика и биологија 
и који је испод клупе читао Никиту 
Станескуа, Васка Попу, Хердерлина, 
Рембоа и Мишоа и писао је своје 
сопствене стихове. Звао се Петру Крду. 
Доста брзо је уочио моје занимање за 
поезију па је почео да ми чита своје 
песме. Тако је почело наше песничко 
дружење које се на првој екскурзији, 
где се иначе школске љубави најлакше 

рађају, родила и наша љубав. Било 
је то на Плитвицама када ми је дао 
рукопис збирке песама коју је послао 
на неки конкурс. Похвалила сам се 
другарицама да сам добила песме 
да их читам и кажем своје сугестије. 
Убрзо је рукопис кренуо да кружи по 
девојачким собама и исто тако брзо 
је негде и нестао. Петру се није љутио 
јер се у тој потрази за рукописом 
родила љубав, не било каква, већ 
једна која је трајала читав људски век. 
И траје. Збирка је добила награду на 
конкурсу Либертатеа из Панчева и 
била је поново написана по памћењу. 
Била је његова прва објављена 
књига у седамнаестој години и звала 
се „Намена удвоје“. Наша љубав 
је надживела и четворогодишње 
раздвајање за време наших студија. 
Студирали смо обоје у Београду, али 
се после две године за Петруа указала 

прилика да упише студије у Букурешту, 
јер би тако могао да усаврши румунски 
језик, прилика која се није смела 
пропустити.          

Завршили смо факултете и вратили 
смо се у Вршац, свакако не са идејом 
да останемо овде. Али се онда појавио 
КОВ и он нас је доживотно везао 
за Вршац. Да ли жалим? Сада када 
је живот одрадио своје, не вреди 
освртати се на оно шта би било кад 
би било, већ од вредних остатака 
направити угодну стазу и уточиште.

По професији сте лекар. Где сте 
провели радни век?   

- Била сам породични лекар више 
од тридесет година. Запослила сам се 
у Дому здравља у Пландишту, најпре у 

Великом Гају, селу са дивним људима 
и дивним огромним старим парком 
и остала сам са носталгијом за њима. 
Затим сам прешла у Маргиту јер је 
било ближе Вршцу и лакше је било за 
путовање. Ми смо тада у Дому здравља 
били једна велика породица. Дружили 
смо се и поштовали, а однос који сам 
изградила са мојим пацијентима у 
Маргити је био такве врсте да више 
нисам пожелела да променим радно 
место. Био је, ипак, један покушај 
да наставим специјализацију из 
неуропсихијатрије, али нисам прошла 
на конкурсу. Тада ми је Петру рекао, да  
би ме утешио, да је њему, ипак, драго 
што нисам успела јер би тешко поднео 
да, за време моје специјализације, 
живимо одвојено. Мислим да је то 
било пресудно да заувек одустанем од 
те замисли. Нисам се, ипак, помирила 
са чињеницом да не наставим неку 
врсту професионалног усавршавања. 
Седам година сам сваког петка 
ишла у Београд у Завод за ментално 
здравље на тренинг у оквиру Балинт 
група које су невероватно ефикасне 
у усавршавању комуникације између 
лекара и пацијента. Добила сам 
и звање водитеља Балинт група, 
али се никада нисам укључила у 
тај рад. Понекад мислим да сам 
погрешила јер дугујем то мојој 
струци. Младим лекарима су врло 
потребне овакве врсте тренинга. Оне 
развијају умешност у свакодневном 
опхођењу са пацијентом, развијају 

способност лекара да се боље носи 
са неразрешивим проблемима 
у односу лекар – пацијент, као и 
способност да пружи пацијенту неку 
врсту супортивне психотерапије, 
тако пожељне у општој пракси. И 
врло битно, да и сам буде задовољан. 
Развијају емпатију која је чудесно 
осећање које вишеструко узвраћа јер 
нам омогућава да будемо у равнотежи 
са окружењем. Помаже да боље 
разумемо емоције других и своје, да 
боље реагујемо, да више праштамо – 
једном речју, помирује нас са светом. 
Можда је ова врста усавршавања 
била главни кривац што никада нисам 
пожелела да напустим радно место 

у амбуланти у Маргити. Мој однос 
са мојим пацијентима је постао тако 
присан да сам ја све њих доживљавала 
као своју ширу породицу. У Маргити 
живе Срби, Румуни, Роми и Мађари, 
била је и једна породица Словака. Ја 
сам са свима њима имала одличан 
однос. Осетила сам да сам тим људима 
од веће користи него што би била 
онима у граду, јер људи у селу су, ипак, 
више упућени лекару у недостатку 
других институција које могу да 
реше њихове проблеме, не само 

здравствене, већ и оне психолошке 
природе. А, тренинг у Балинт групама 
ми је омогућио да се приближим њима 
и њиховим члановима породице, да 

добијем њихово поверење и да им 
будем од реалне помоћи. Импресиван 
је био наш растанак. Када сам, 
такорећи, изненада отишла у пензију, 
млађи људи из села су приредили 
једно дивно вече у месној заједници 
на које су дошли скоро сви мештани 
или барем по један члан из сваке 
породице. По старе грађане, који 
нису могли да дођу, отишли су млађи 
колима. Било је дирљиво и за мене 
незаборавно вече и потврда да сам 
добро поступила када сам решила да 
останем са њима у селу.

Како проводите пензионерске 
дане?

- Нисам се уверила у истинитост 

речи да је у пензији монотоно и да 
се тешко испуњавају дани неким 
смисленим радом. Мени је у животу 
увек недостајало времена, а исто 
је и данас. КОВ-у посвећујем доста 
времена, али ја то радим са вољом 
јер радим заветно. Знам да је Петру 
задовољан што КОВ постоји и што 
ради онако како би он волео да ради: 
у суперлативу. Имам и прелепи врт 
који негујем са љубављу и не дам 
никоме да ми помаже сем у ономе 
што превазилази моје физичке 

могућности. Тада прискачу у помоћ 
добре комшије. Биљке су једна од 
најмоћнијих енергија која нам долази 
споља, нема бољег духовног еликсира 
од њих. Петру је много волео наш 
врт. Сваки дан би, пре поласка у КОВ, 
направио круг по врту, помирисао 
скоро сваки цвет и кренуо даље. 
Осим тога, на инсистирање др Ређепа 
укључила сам се у довршавање оних 
пројеката које је Петру толико желео 
да оствари. Радила сам три године 
на књизи „Бескрај као Бранкуши“ и 
ове године сам је објавила у КОВ-у. 
Бранкуши је био један од највећих 
вајара двадесетог века који је живео и 
стварао у Паризу, иначе, најпознатији 
Румун у свету чија се дела и данас 
продају на аукцијама широм 
света по баснословним ценама.  
Рецимо, скулптура „Портрет Л. Р.“ 
продата је 2018. за 76 милиона долара. 
Људи из Националног савета румунске 
националне мањине у Србији су 
препознали вредност ове књиге и 
помогли су њено штампање.

- Имам још доста пројеката 
и надам се да ћу бар неке 
остварити. Постоји једна 
древна пословица која каже 
да човек који има библиотеку 
и врт је срећан човек. Ја се 
онда могу сматрати срећном са 
библиотеком од десетак хиљада 
књига и са вртом од стотинак 
дивних биљака. 

Јованка Ерски

ИНТЕРВЈУ
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

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

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

Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 
za grejanje i klimatizaciju

Posebna ponuda BOSCH alata

Пајин Триптихон приказује призоре 
континуитета једног живота када је време 
текло спорије од људских потреба.

Човек се осећао моћно и лагодно, 
лако хватајући корак са променама тог 
доба науке која је такође било својеврсно 
убрзање цивилизације, али по мери људске 
менталне хемије.

Пар десетина година после Пајиног 
Трипптихона појавио се ликовни правац 
Футуризам који декодира стварност 
претварајући је у убрзани филм који 
једноставно наша перцепција ограничена 
брзином хемије чула и ума није могла 
да прати. То убрзање добило је своје 
девијантне ослобађајуће форме у 

надреалистичким сликама стварности 
која су замаглиле прецизну архитектуру 
глобалних припрема света за још један 
ратни ужас.

Чудо како Пајин Триптихон није постао 
матрица социјализма који је настао у доба  
изградње, али који се отео контроли и 
показао право стање духа човека, радника, 
код на пример Коњовића и политикантски 
постмодерни соцреализам скинут из 
сценографија Северне Кореје Марине 
Абрамович.

Публика свих времена једноставно 
окреће леђа уметности која окреће леђа 
публици.

Елита етичких надзора смањује 

елитистички јаз а елита света данас је 
превазишла сан етике и бестијално отима 
мала права људи правећи од њих власничке 
трофеје. Жироскоп цивилизацијских 
вредности, чини се, опасно се љуља.

Свима су пуна уста уметности, 
ликовности, естетских вредности а 
тога је све мање. Уметничко дејство 
функционисало је као дељење духовне 
иницијације људима и када није било 
дефинисано, али га је било у сликама или 
иконама.

Те вредности слике су хармоније 
форми, детаља, њихова повезаност по 
логици унутрашње нужности коју оверава 
реакција наше менталне хемије као главни 

индикатор естетских вредности и онда 
опет хемија, али овог пута превратничка, 
креативна, она која и без знања посматрача 
слике делује на његов ум. И он чак и 
кад не доживи слику као верификацију 
њеног дејства логика праве генеричке 
слике, избрушена и прочишћена попут 
хемикалија спремних за хемијску реакцију, 
остаје упамћена и дешава се  да онај који 
улази у галерију и онај који излази доживе 
суптилну, дискретну, еволутивну промену 
хаковањем лењог просечног ума.

Искуство уметности нуди свакоме 
искуство и перцепцију генетске елите и то 
је Пајин сан, јава и мисија. 

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (58)

ПАЈИН ТРИПТИХОН И ДОБА ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНЕ СТРЕПЊЕ

Сабор литерарног стваралаштва „Седам градова 
код Стерије“, одржан у сали Културног центра, у 
организацији Вршачког књижевног клуба, окупио 
је песнике, афористичаре и прозне ствараоце. 
Аутори који негују писану реч дошли су у Стеријин 
град из Београда, Земуна, Крагујевца, Панчева, 
Смедеревске Паланке, такође и Алибунара, 
Пландишта, Добановаца, Банатског Карловца, 
Павлиша. 

Сала Културног центра била је препуна и 
уметника и публике, а аутори су представили своје 
најновије литерарне радове. 

У име организатора, присутне је поздравио 
и пожелео добродошлицу Слободан Ђекић, 
председник Вршачког књижевног клуба, који није 
крио задовољство великим одзивом књижевника.

-Ово је до сада најпосећенији скуп књижевних 
стваралаца у оквиру манифестације „Седам градова 
код Стерије“, нагласио је Ђекић. – Књижевници увек 
радо долазе у Стеријин град.

Пријатну атмосферу употпунили су и млади 
музичари Ива Грујин, солиста, и Петар Вујанић, 
акордима на гитари. 

Сабор „Седам градова код Стерије“ Вршачког 
књижевног клуба, реализован у сарадњи са 
овдашњим Културним центром и Туристичком 
организацијом Града Вршца, и овога пута је 
остварио циљ да, заједно са осталим установама 
културе, родни град српског великана окупља 
људе од пера из свих крајева наше земље.

Ј.Е.

ДРУЖЕЊЕ ЊИЖЕВНИХ КЛУБОВА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

„СЕДАМ ГРАДОВА КОД СТЕРИЈЕ“

СУБНОР Града Вршца приредио 
је, у сарадњи са Министарством 
иностраних послова Италије - 
Института за културу у Београду, 
изложбу и предавање, посвећено 
помоћи италијанске војске српској 
војсци, у Првом светском рату, 
након албанске голготе 1915. године. 
Изложба и предавање одржани 
су у Градском музеју, под називом 
књиге аутора др Миле Михајловић 
„Српска војска - једна заборављена 
прича“ или „Италијански морнари за 
српску војску“. Реч је о мало познатим 
догађајима из 1915. и 1916. године, 
када је српска војска, исцрпљена, 
преморена и у ранама , стигла на 
обале Јадранског мора у Албанији.

Пригодном беседом, бројним 
присутнима обратио се Мирко Крлић, 
председник Одбора за културу 
Скупштине Републике Србије, 
истакавши да је важно да знамо истину 
о историјским догађајима значајним 
за наше постојање и трајање. Посебно 
је нагласио да је веома важно да се 
изборимо да Косово не уђе у УНЕСКО, 
како наша културна баштина, Пећка 
патријаршија, Богородица Љевишка 
и друге светиње древног постојања, 
не би постали део културног, 

непостојећег, наслеђа шиптара на 
Косову и Метохији, као што је то, 
између многих других примера - 
случај са италијанском катедралом у 
Шибенику, која је постала културно 
наслеђе хрватске државе која, у време 
градње катедрале, није постојала ни у 
облику праха. 

- Такође се морамо борити за 
истину да Руђер Бошковић и Никола 

Тесла неопозиво припадају српском 
стваралачкомк идентитету. Зато је 
од круцијалне важности да чувамо 
своју културну и историјску баштину 
од насртаја новонасталих нација и 
држава, како бисмо заштитилу своје 
корене и аутентичан историјски 
идентитет, закључио је своје излагање 
Крлић.

Аутор књиге др Мила Михајловић, 
која је за ову прилику допутовала 
директно  из Рима, где ради и борави, 
инспирисана местом догађаја 
и повода, надахнуто и надасве 
емотивно, готово без даха, одржала 
је предавање, из кога су сви присутни 
могли сазнати истину о догађајима, 
који су неоправдано скрајнути и 
сто година били непознати српској 
јавности из различитих разлога. 
Дакле, истина је да је италијанска 
морнарица, са обала Албаније из луке 
Валона, за тачно 45 дана, превезла 
на своју обалу и у своје градове 
300.000 српских регрута, војника и 
официра,  Владу и Врховну команду  
српске државе и војске, као и 22.000  
аустроугарских војних заробљеника, 
које је српска војска водила са 
собом преко Албаније, уз стриктно  
поштовање свих међународних 

конвеција о ратним заробљеницима, 
иако није била потписник ни једне од 
њих.

Скривана истина допринела је 
да славу помоћи стекне француска 
држава, иако је помоћ учињену 
српској војсци и држави, наплатила 
„до последње пертле у францима у 
злату” за разлику од Италијана који су, 
у суштини, помажући српској војсци, 
први пут у историји цивилизације, 
учинили невероватан подухват, 
који се може сматрати првом 
хуманитарном помоћи.

Питање зашто је то учинила држава 
Италија оног времена, када се зна да 
су постојали многи антагонистички 
интереси између Италије и Србије, 
остаје да тражи одговор код нових 
генерација српских и италијанских 
историчара.

У име Министарства иностраних 
послова и Италијанског института 
за културу у Београду, овом догађају 
присуствовала је Јелена Радовановић.

Подршку домаћина дао је стручни 
тим Градског музтеја Вршац, који 
је успешно поставио изложбу 
и омогућио врхунске услове за 
несметано одвијање догађаја.

Драгољуб Ђорђевић

ИЗЛОЖБА И ПРЕДАВАЊЕ У КОНКОРДИЈИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СУБНОР ВРШАЦ

ПОМОЋ ИТАЛИЈАНА СРПСКОЈ ВОЈСЦИ 1915. ГОДИНЕ

Надахнуто предавање: 
Др Мила Михајловић

Фото: А. Путник
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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Специјална болница  за психијатријске болести 

 “Др Славољуб Бакаловић” Вршац

Срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

„SFINTELE SĂRBĂTORI DE 
CRĂCIUN ŞI ANUL NOU 

SĂ VĂ ADUCĂ SĂNĂTATE, 
PUTERE DE MUNCĂ ŞI 

MULTE SATISFACŢII 
ALĂTURI DE CEI DRAGI.

LA MULTI ANI !”
LICEUL, BORISLAV 

PETROV BRACA

СРЕЋНУ НОВУ 2020. 
ГОДИНУ, РАДОСНЕ 

БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ,
ПОСЛОВНОГ И 

ПРИВАТНОГ УСПЕХА, 
ЗДРАВЉА И СРЕЋЕ,

ЖЕЛИ ВАМ ГИМНАЗИЈА 
,,БОРИСЛАВ ПЕТРОВ 

БРАЦА”!
 
CARPE DIEM!
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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. 836-
096 и 060/3856594

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем плац у потезу  
Павлишко брдо погодно за 
виноград и воћњак као и 
пчеларе. Тел. 060/7401210 

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

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

На продају трособан стан Тел. 

013/807-767
Купујем стан на Вождовцу, 

Београд, у новоградњи. Тел. 
064/1374669.

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

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

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

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

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

На продају стан двособан 69 
м², лифт, централно грејање, 
подрум, два балкона, трофазна 
струја, паркет и плочице 
на Војничком тргу у Вршцу. 
Повољно. Тел. 066/5398048

Плац Х.Пинкија 134, 984 
м², ширина до улице 17 м, 
очишћен, ограђен, комплетна 
инфраструктура, Може замена 
за стан у Вршцу. Тел.065/2640944.

Мењам два стана у Вршцу 
за један у Београду. Тел. 
065/8319255.

Поклањам кућу испред 
Виле Брег на плацу од 6,5 ари, 
вода, струја, канализација, 
асфалт улица Борачка 4/3. Тел. 
063/575980.

На продају једнособан 
стан комплетно реновиран, 
Трг Андрије Лукића 4/2. 
Тел.064/2098617

На продају двособан стан  у 
строгом центру Вршца. Тел. 
064/6610072

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

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

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

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

На продају једнособан стан 
комплетно реновиран, други 
спрат, Трг Андрије ЛУкића 4/2. 
Тел. 064/2098617.

Хитно продајем леп и 
комфоран стан у цетру града од 
66 м². Тел. 065/3379985

Продајем кућу у солидном 
стању, кућа је усељива, налази 
се у Вршцу, улица Далматинска 
бр.1. Тел. 063/320019

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

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

062/1081097
Проидајем кућу ул. Војводе 

Книћанина 62 Вршац, спратна 
са лепим погледом на Хемоград. 
Тел.060/4911005

Продајем једнособан стан 20 
м² трг св.Теодора 3/4 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 спрат- 
легализована, 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

На продају двособан стан 65 
м² на Војничком тргу и трособан 
стан 67 м² код Градске болнице, 
1. спрат. Тел. 064/2355436

Продајем плац на Гудуричком 
путу, десна страна, има градски 
водовод, шест километара 
од центра Вршца, испред 
раскрснице за Велико Средиште. 
Тел. 060/1671519

Продајем  повољно и под 
хитно локал у центру Беле 
Цркве, ул. 1. октобра бр.46, 
површине од 25 м². Тел 013/835-
144,  065/8531466и 064/0088237

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. 065/66-88-
383.

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

Издајем магацин 300 м², 
Подвршанска 17, Вршац, има 
воду и струју. Тел. 063/8100154

Издајем собу са купатилом, 
чајна кухиња, клима, веш 
машина, засебан улаз, до 
улице, плин. Тел. 060/1671519 и 
060/7401210

Издајем на дуже празан 
двособан стан у згради у 
Абрашевићевој улици, преко 
пута парка. Тел. 064/1458015

РАЗНО
Два половна, очувана лимена 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају француски лежај 
са душеком Форма Идеале ( 
2x1,60). Купљен пре пар година, 
у добром стању, одржаван 

редовно, без непријатних 
мириса, урађено дубинско 
чишћење душека. Душек у 
добром стању. Лежај поседује и 
део (испод) за постељуну. Лежај 
се налази у Вршцу и лако је 
доступан. Тел 060 3333441. Цена 
по договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продаје се стега за металне 
цеви за скеле, за грађевинаре, 
цена 250 дин. комад. Тел. 
013/837-631 и 024-2805862.

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

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

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

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

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

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

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

Продајем виноград и 
култиватор 56 Тел. 063/7306041.

На продају кауч класичан, 
добро очуван и витрина из два 

дела по дужини, очувана. Тел. 
837-631 и 064/2805862.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гаражна. Тел. 013/404-507
На продају кошнице са 

пчелама. Цена по договору. Тел. 
013/805-074

Чувала би и одржавала кућу 
у околини Пландишта, или 
старије особе ради становања. 
Тел. 062/8727204

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

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

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

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

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

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

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

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

Купујем ратарску прскалицу.
Тел. 063/1820521

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

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

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

Каталог Вилерови гоблени у 
боји добро очуван, комплетна 
основа „Тајне вечере“ , 
„Лавинија“ , „Пастирска идила“, 
„Мона Лиза“, радна свеска за 
рад, већа количина конца у 
разним бојама, сталак за рад 
при изради гоблена и други 
прибор за ручне радове. Тел. 
830-077 

Купујем тример за кошење 
траве. Тел. 066/8204221

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

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

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

плин).Тел. 606/701622
Продајем орахове 

талпе природно суве. Тел. 
063/7569429

На продају агрегат 1,5 kw, 
нов неодпакован, пумпа за 
воду. Цена по договору. Тел. 
066/411496

На продају регал и кауч. Тел. 
066/411496

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

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

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

Продајем дечју формулу, 
дечје јакне величине 8,10 и 6, 

тексас јакну величине Л. Тел. 
069/8696371

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

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

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

Продајем Симпо сет (сто са 
шест столица). Повољно. Тел. 
064/4486655

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

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

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

Продајем две та  пећи у 
солидном стању. Купујем старе 
ручне и џепне сатове. Тел. 
063/1687471

Продајем сејалицу за жито, 
запрежна преправљена 
за трактор 18 реди. Тел 
065/2579100

Продајем дводелну судоперу, 
комбиновани креденац, 
трпезаријски креденац, мали 
прозор  сашалоном и стаклом, 
тв сточић, лустер са пет кугли, 
тепих 3х2м. Тел. 061/1844316

Продајем кожну 
канцеларијску фотељу, 2 писаћа 
стола, тапацирану клупу и дечји 
креветац. Тел. 064/3049145 и 
832-867.

Продајем замрзивач, 
фрижидер, електричну шиваћу 
машину. Тел. 827-367.

Улазна врата од јасена, 
застакљена „Словенијалес“ 
кровни прозор немачки 
са рамом Velukx прозор 
вакумирано стакло1х 120. Tel. 
061/2188086

Аутомат за развијање 
интраоралних рентгенских 
снимака раз.стоматолошки 
материјал. Тел. 061/2188086

Издајем казан за печење 
ракије, довозим га на вашу 
адресу. Тел 062/502437

Продајем соковник Бош нов, 
велики, цена 6.000, ел. бојлер 
Тики 5 и 8 л,  високомонтажни по 
цени 20 €, судопера дводелна 
ростфрај само корито, цена 
2.000 дин. Тел. 063/1077271.

Купујем дечји креветац. Тел 
064/3892738

Купујем аутоседиште за дете 
до 5 година и подметач за дете 
до 12 година. Тел. 064/3892738

Продајем апарат за 
варење, професионални. Тел. 
069/797606

Продајем две 
термоакумулиационе пећи 
од седам и пет киловата, 
фрижидер, женски бицикл, 
казан за котао,  котао и карлицу 
за свињокољ, шиваћу машину 
кабинет Багат Ана, дрвена 
собна једнокрилна врата са 
ракастолом и дрвени дупли 
прозор са ракастолом. Тел 834-
549.

Купујем аутоседиште до пет 
година. Тел. 063/482418

Купујем дечји креветац без 
душека, аутоседиште од 5-12 
година. Тел. 063/482418.

Продајем собну витрину, кауч, 
тепих, двосед, 2 фотеље, леђну 
бакарну прскалицу, отоман, 
вунене јоргане, кухињску 
витрину. Тел. 064/3906276

Пружан услуге пеглања на сат. 
Тел. 061/2059900.

Продајем кајле идеалне за 
монтажу АЛУ и ПВЦ столарије. 
Тел. 063/8420246

Продајем креветац са 
душеком, дечија колица, дечjу 
столицу за храњење, украсне 
оградице за креветац, клуб 

сто, 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 пианино- 
Украјина, цена 350€. Тел. 
065/3355343

Продајем повољно  2 пећи од 
5 kw и 7kw,фрижидер, шиваћи 
машину Багат, једнокрилни 
мањи дупли прозор и ракасто, 
котао-казан-карлица за 
свињокољ, старији женски 
бицикл. Тел. 834549 

Продајем регал, 
четвороделни, дужине 4 м, 
очуван, беле боје. Цена 100 
евра. Тел. 066/41- 59-59. 

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

Продајем балконска врата 
210х140 цм са вакум стаклима. 
Тел. 063/8769824

ПОтребна жена за чување 
деце и помоћ у кући, са 
искуством. Тел. 064/1301949

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

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Затим се представило 
свештенство овдашње ист. 
прав. епископије са владиком 
Емилијаном Кенђелцем на челу, 
па онда р. к. свештенство, које је 
предводио протојереј и варошки 
парох Јосиф Новак, па краљевско 
судско особље под водством 
председника му Виљема Паста, 
депутације протестанске и 
јеврејске цркве општине и 
трговачког рада. Учитељско 
особље с тога није приказано, 
што је било преко нужно, да 
се до поласка одржи ред међу 
школском децом.

У 12 1/4 часа Његово 
Величанство оставило је варошку 
кућу. У исти пар велики балкон 
над капијом беше начичкан 
госпођама, које су махале 
рупцима и бацале цвеће доле 
на кола. Његово Величанство са 
пријатним осмејком погледало 
је горе и махало је пуно 
оданости десницом у тренутку, 
кад се кренуше кола. То беше 
до тронотости леп и препун 
оданости опроштај нашег жарко 
љубљеног краља. Каруце су 
истим редом ишле ка станици. 
И сада је светина стајала у 
редовима, јер ради кратког 
бављења нико није ни напуштао 
своје место. После кратког 
опроштаја на станици, кренуо се 
је дворски влак пут Белецркве.

Градоначеонику Карлу 
Пасту као шефу општине 
и представнику, поштару 
Светозару Пеши подарен је 
витешки крст ордена Фрање 
Јосифа.

У вече је грађанство 
приредило овој двојици 
одликованих свечану бакљаду 
под водством великог 
бележника Михаила Ковача и 
магистратског већника Рајића. 
Код градоначеоника први је 
говорио немачки, а други српски, 
а немачко певачко друштво 
отпевало је неколико песама. Код 
Пеше је говорено најпре српски, 

па онда немачки. (Накнадно је и 
Фрања Јосиф Херцог, председник 
школског одбора, добио златан 
крст за заслуге).

У стрелишту се “пуцало при 
осветљењу” све до у мрклу ноћ, а 
ракете, са разних страна пуштане, 
осветљавале су мрачно небо.

Тако се свршио овај за нашу 
варош значајан и пун радостан 
дан!

Да је Вршац тога дана доиста 
угостио љубави пуног оца 
своје земље, сведочи околност, 
што је Његово Величанство на 
неколико дана, из своје приватне 
шатуле, изволело послати 1500 ф. 
да се поделе међу сиромаха ове 

вароши 1).
Године 1872. обављено 

придружење угарске војене 
крајине Угарској довело је собом 
ново заокружење жупанијиских 
муниципија јужне Угарске. Хтело 
се је створити нову жупанију 
од придруженог земљишта. 
Граничећи са овим пределом, 
Вршац  је гледао у томе повреду 
својих интереса. Отуда варошко 
представништво већ 28. фебуара 
1873. изашље једну депутацију 
у Будим, која се састојали из 

представника Ћоке Деметера и 
Св. Пеше и заменика им Јосифа 
Шлемера и Тиме Војновића. Под 
водством варошког посланика 
на земаљском сабору, Едмунда 
Сеницаја, ова депутација лично 
је тржила код министарства, да 
се у Вршцу пренесе седиште 
жупаније, која ће се установити 
3).

У лето 1873. установљења је 
северинска жупанија, а делови 
некадање војничке крајине 
јужно од Вршца придодати су 
осталим жупанијама. Северинска 
жупанија није се била ни основала 
као што треба, а у министарском 
савету у Будапешти већ се 
појавио нов пројекат. По овом 
пројекту имало се је одустати 
од северинске жупаније, а 
илирско-банатску граничарску 
регименту са једним делом 
некадање романско-банатско 
граничарске региментне и 
јужним деломтамишке жупаније 
ваљало је спојити у једну 
жупанију са главним местом у 
Вршцу. Северни сео северинске 
жупаније пришао би крашовској 
жупанији.

Најпре не беше одређено име 
новој жупанији, но доцније се 
сви сложише у називу “Кеверска 
жупанија” (“Keve varmegye”), по 
називу некадање истоимене 
жупаније, која  је постојала у 
јужном делу тамишке жупаније. 
У овом владином поднеску, ког 
је и Његово Величанство било 
одобрило, још је предложено, 
од дасадањих 80 слоб. краљ. 
вароши задржати само 25, а међу 
њима и Вршац.

Крајем године појавише се и у 
Белојцркви и Оравици покрети у 
цељи, да се жупанијско седиште 
пренесе у Белуцркву, односно 
у Оравицу. Отуда је вршачко 
представништво 31. Јануара 
1874. закључило, заједно са 
суседним местима упутити 
земаљском сабору представку за 
законски предлог 4).

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (204)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) О унутрашњој декорацији беху се састарали столар Леонхард Шулц и 
трговац Коста Стефановић.
2) “Werschetzer Gebirgabote,”год. 1872., бр. 17., 18., 19., 20. и 22.

3) Седнички записник од 28.Фебуара 1873.
4) Исто од 31. Јануара 1874.

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.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 

ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 49, 28. ДЕЦЕМБАР 1978.

КОЈИМ КОЛОСЕЦИМА 
УДРУЖИВАЊА ДАЉЕ?

Када говоримо о данашњој железници, њеној организованости, 
њеном месту и улози у привредним токовима региона, Војводине, 
па и шире, не би било згорег да пођемо од једног подсећања. 
На недавној заједничкој седници Општинског комитета СК и 
Општинског синдикалног већа – у расправи о овогодишњим 
резултатима пословања привреде и ванпривреде општине - 
допринос дискусији дао је и Давид Миличић, човек са  железнице, 
моторовођа шинобуса. Он је том приликом између осталог 
приметио:

„Нема никакве сумње, вршачка  привреда ће ове године - 
највећим делом због тешкоћа  у пољопривреди - забележити 
озбиљне губитке. Јесмо ли се, међутим, икада упитали: да ли би 
можда ти губици били мањи да смо више користили јевтинији 
превоз - железницу“. Ону нашу железницу, која као какав 
занемарени џин истрајава некако сопствена и туђа несналажења, 
организационе и материјалне тешкоће, велике губитке, поприличан 
број непродуктивних (запослених) људи, велике кредитне обавезе, 
незаустаљива поскупљења  погонске енергије...

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 49, 28. ДЕЦЕМБАР 1978.

ЛЕПО ЈЕ СРЕСТИ МЛАДЕ НА ТЕРЕНУ
Свако ко на неки начин прати друштвено - политички живот на 

нивоу градских месних заједница у Вршцу, готово да једну причу 
зна напамет.  Она отприлике гласи:“ Био је покушај да се оживи и 
омасови рад омладинске (теренске) организације у оквиру актива, 
међутим, што због хроничног недостатка простора за окупљање 
и рад младих, што због слабе заинтресованости општинског 
омладинског руководства да поспеши и усмери те послове, још увек 
нисмо мрднули даље од пустих жеља“.

Наравно, свакоме је јасно да се овом пречесто коришћеном 
„рецитацијом“ ( уз признаање њене делимичне објективне 
основаности) прикрива у великој мери и лењост, несналажење, 
нерад.

Добар пример како се, међутим, „фарма“ немогућности 
организовања младих на нивоу најужих теренских друштвено-
политичких оргаизација у граду може у пракси распршити, пружа 
нам Трећи омладински актив Месне заједнице „12. војвођанска 
бригада“ у Вршцу.

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

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00

Срећни новогодишњи и божићни празници!
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Сапуни, комплети шампона, украси 
– све су то ситнице које гости хотела 
широм света неретко понесу са собом као 
„бесплатни сувенир”. Међутим, колико 
далеко клептоманија гостију заправо 
може ићи, поготово у луксузним хотелима 
покушао је открити тим Велнес Хевна 
(Wellness Heaven), интернет странице која 
рецензује и оцењује луксузне смештајне 
објекте, преноси Јутарњи лист.

Како би открили шта све гости 
„присвајају” спровели су анкету с 1157 
европских хотелијера који спадају 
у категорију четири и пет звездица. 
Открили су како осим шампона и осталих 
ситница, које нису биле укључене у 
ово истраживање, гости кући најчешће 
односе пешкире и огртаче. Њих пак у 

стопу следе вешалице, оловке и прибори 
за јело.

Осим ових познатих ствари, један 
берлински хотел пожалио се како им 
је једном приликом гост из собе однео 
комплетан систем туша, док је други 
украо ве-це даску. С друге пак стране, 
у немачком хотелу нестао је стерео 
систем, а на тераси спа-центра у близини 
Салзбурга нестала је борова клупа.

– Једном кад сам се спустио у 
предворје, видео сам како нешто 
недостаје. Убрзо након тога сазнао сам 
како су тројица непознатих мушкараца у 
радним униформама однела клавир, који 
се наравно, више никад није појавио – 
објаснио је један хотелијер из Италије.

С друге стране, неки су лопови и 

„симпатични”, па је тако један гост у хотелу 
у Енглеској поскидао бројеве с врата соба, 
а проблем је примећен када један гост 
није могао да пронађе своју собу.

Упоредивши хотеле с пет звездица с 
онима који имају звездицу мање, подаци 
су посебно поражавајући. Тако су чак 
девет пута веће шансе да ће хотел с пет 
звездица остати без телевизије од оног 
с четири, а чешће се краду и уметничка 
дела и душеци, наводи Дневник.  Чак је 49 
хотела од јануара 2018. године пријавило 
крађу душека, а неки од њих вредни 
су и више хиљада евра. Душеке чак не 
краду увек гости, већ се током ноћи, 
кад рецепција није отворена, у хотел 
ушуњају лопови и душек заврши у туђем 
власништву.

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Компанија „Епл” има тајни тим који ради на сателитској 
технологији коју би произвођач ајфона могао да користи 
за пренос интернета директно на уређаје, заобилазећи 
бежичне мреже, пише „Блумберг”.

Како наводи тај медиј, „Епл” има десетак инжињера из 
области ваздухопловства, сателитског и антенског дизајна 
који раде на пројекту са циљем да у року од пет година 
примене њихове резултате.

Рад на пројекту је још у повоју и јасан правац за употреба 
сателита још није дефинисан, преноси Б92.нет.

Интересовање за комуникацијске сателите и бежичну 
технологију нове генерације значи да је циљ те компаније 
вероватно да се омогући пренос података на корисников 
уређај или повезивање уређаја и без традиционалних 
бежичних мрежа.

„Епл” би такође могао да користи сателите за прецизније 
праћење локације својих уређаја, омогућавајући 
побољшане мапе и нове функције, преноси Танјуг.

Није јасно да ли „Епл” намерава да сам развија сателите 
али је одраније познато да Амазон планира распоређивање 
више од 3.000 сателита у будућности.

Последњих месеци „Епл” је почео да ангажује нове 
стручњаке за софтвер и хардвер за овај тим, тражећи 
инжењере са искуством у дизајнирању компоненти за 
комуникациону опрему.

Компанија је такође запослила додатне руководиоце из 
области ваздухопловне и бежичне испоруке података.

„Епл” је знатно увећао буџет за истраживање и развој, 
потрошивши 16 милијарди долара у фискалној 2019. години, 
односно 14 одсто више у односу на претходну годину.

Један од главних циљева компаније је да што више 
технологије које користи сама и произведе, па је рад на 
сателитима можда такође део тог концепта.

Само на 
једној песми 
зарадила је 
60 милиона 
долара

 „ЕПЛ” 
РАЗВИЈА 

САТЕЛИТЕ 
ЗА ПРЕНОС 
ПОДАТАКА

НЕОБИЧНЕ КРАЂЕ 
ХОТЕЛСКИХ ЛОПОВА: 

КРАДУ ОД ВЕ-ЦЕ ДАСАКА 
ДО КЛАВИРА

Уово доба године тешко да ће проћи дан да не чујемо 
песму „Све што желим за Божић си ти” (All I Want For Christmas 
is You), коју је 1994. отпевала америчка певачица Мараја 
Кери.

Подједнако омражен и омиљен празнични поп хит, 
најпопуларнија божићна песма свих времена, певачици је  
последњих 25 година донела више од 60 милиона долара у 
хонорарима, пише Си-Ен-Ен.

На Спотифају, с више од 602 милиона „стримова”, потукла 
је конкуренцију и тренутно је најзаступљенија песма. 
Само пуштањем преко стриминг сервиса, где је доступна 

последњих неколико година, певачица је зарадила два 
милиона долара у стриминг хонорарима. Такође има и више 
од 615 милиона прегледа на Јутјубу откад је на платформи од 
2009. године.

Ако ова празнична сезона буде као претходна, процењује 
се да ће Мараја, у периоду од децембра до Божића, зарадити 
преко 600.000 долара само на њој. Песма је, наиме, толико 
популарна да је Амазон снимио документарац под називом 
„Мараја Кери је Божић!” који истражује како је та песма 
постала глобални хит. Документарац ће бити премијерно 
приказан крајем децембра.
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Минула фудбалска јесен у Вршцу 
неће се памтити само као најуспешнија 
у последњих 20 година када је у питању 
број освојених бодова, већ и по томе 
што је стадион под Кулом заслужио 
статус тешко освојиве тврђаве. Међутим, 
ни најстарији љубитељи фудбала у 
Стеријином граду не памте када је 
вршачки фудбал изнедрио тако убитачан 
нападачки тандем какав су Војкан 
Сарајлин и Милан Видаков. Играчи 
различитог животног доба, различите 
фудбалске зрелости, али идентичног 
голгетерског сензибилитета, у јесењем 
делу Српске лиге Војводина постигли 
су 18 од укупно 25 голова ОФК Вршца.  

Видаков је лидер на листи стрелаца 
са 11 голова, док је Сарајлин поред 
7 погодака уписао и 4 асистенције.

- И Милан и ја смо ове сезоне 
били на новом почетку. Моја 
жеља, да се после добре сезоне 
у Панчеву, фудбалски остварим у 
граду у којем сам поникао коначно 

се остварује док Видаков сигурним 
корацима граби ка великој српској 
фудбалској сцени. Оно што нас још 
повезује је невероватна атмосфера у 
тиму коју имамо, одлична форма која је 
дошла као плод великог рада и глад за 
головима која, бар код мене, никад није 
била јача, каже Сарајлин. 

Фудбал је традиција у породици 
Видаков. Милан је прве кораке направио 
у родном Сибачу, до своје 11 године 
био у Доњем Срему, а потом постао ђак 
моћне Партизанове фудбалске школе. 
Први професионлани уговор потписао је 
са новосадском Војводином, али га је на 
шест месеци од терена удаљила повреда 
колена и операција која је успешно 
обављена у децембру прошле године.

- Долазак у Вршац је корак унапред 
у мојој каријери. Изашао сам из тешке 
повреде и били су ми потребни минути, 
самопоуздање и поверење. Све то сам 
добио у Вршцу од тренера Мијаиловића.. 
Тренутно се спремам за почетак 
припрема са Војводином, ако људи 
из клуба процене да треба још шест 
месеци да се калим, са задовољством ћу 
то прихватити и играти за ОФК Вршац. 

Војкан је пре свега сјајан човек а исто 
тако и играч, прија ми да играм са њим у 
тандему и надам се, ако останем у Вршцу, 
да ћемо заједно дати још голова, истиче 
Видаков.

Б. Ј.

КО Ш А Р К А

Хала спортова у Алексинцу, гледалаца 500, судије: Глишић, 
Пецељ, Стрика

НАПРЕДАК: Илкић 15, Гашић, Микавица 3, Петровић 2, Раичевић 
23, Антонијевић, Богавац, Станковић 4, Огњеновић 13, Милојевић 
12, Милинчић 5, Каралић 4.

ВРШАЦ: Милошевић 2, Димић 13, Дукић, Ћирковић 10, Аџић 
5, Грушановић, Она Ембо 5, Газибеговић 11, Савовић 2, Вранеш 9, 
Билер 10, Шћекић 6.

Изабраници тренера Дарка Костића били су пред победом 
против одличног Напретка и недостајао им је само погодак Димића 
из додатног бацања после сјајне акције у којој је изједначио 
резултат уз прекршај. Међутим искусни бек није убацио лопту 
у кош, меч је отишао у продужетак у којем су Крушевљани у 
последњем минуту дошли до тријумфа па коначан резултат мало 
прича о великој и изједначеној борби у додатних пет минута. 

Добра ствар за Вршац је повратак на терен Гејба Билера и 
Милоша Димића, али још увек недостаје Грушановић. Француз 
Она Ембо се вратио из Француске после опоравка од болести, али 
се тек очекују његове праве партије. Грушановић је под знаком 
питања и меч последњег кола против Тамиша.

У суботу, 28. децембра са почетком у 18 часова Вршац игра 
последњи меч у овој календарској години у којем ће одмерити 
снаге са панчевачким Тамишом. Обе екипе су порежене у 

последњем колу и због тога су бодови изузетно важни у борби за 
пласман у Суперлигу. 

Први меч у Новој 2020. години Вршац игра у суботу 4. јануара у 
Лазаревцу против Колубаре.

ВРШАЦ ОСТАО БЕЗ ПОБЕДЕ У ДРАМАТИЧНОМ МЕЧУ У АЛЕКСИНЦУ

БОДОВИ ИЗГУБЉЕНИ У ПРОДУЖЕТКУ
НАПРЕДАК - ВРШАЦ 81:73 (20:17, 15:20, 20:10, 10:18, 16:8)

АТЛ Е Т И К А

На отвореном првенству у вишебоју 
за млађе пионире,у организацији АК 
Карановац, које је одржано у атлетској 
дворани у Београду,одличан наступ имали 
су такмичари Атине из Вршца. Треће место 
и бронзану медаљу освојио је Марко 
Младеновски са освојених 1656 бодова, и 
за свега 30 бодова му је измакла сребрна 
медаља. У трци на 50м са препонама 
постигао је време од 9,10 с, у скоку у даљ 
оборио је лични и клупски рекорд скочивши 
5,09 м, и у трци на 50 м забележио је време 
7,18 с. Солидни су били и Душан Кнежевић са 
резултатима 50 пр. 10,74, даљ 3,23, 50м 7,86, 
као и дебитант Алекса Вејиновић 50 пр. 14,19, 
даљ 3,54, 50 м - 8,67.

Следећи наступ је 12. јануара на 
Отвореном првенству Београда, где ће 
Марко наступати на 60м и 200м, где га 
следеће године чека одбрана титуле за 
млађе пионире у вишебоју и на 200м.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ  12. КОЛО

Тамиш - Динамик   62 : 77
Слобода - Металац 109 : 83
Младост - Војводина 97 : 80
Борац - Нови Пазар 94 : 91
Дунав - ОКК Београд  92 : 88
Златибор - Колубара  102 : 76
Напредак - Вршац  81 : 73

1.Борац   12  11  1  23
2.Слобода  12  10  2  22
3.Златибор  12  9  3  21
4.Динамик  12  9  3  21
5.Напредак  12  7  5  19
6.Нови Пазар  12  7  5  19
7.Младост  12  7  5  19
8.Дунав   12  5  7  17
9.Вршац   12  5  7  17
10.Тамиш  12  4  8  16
11.Металац  12  4  8  16
12.Колубара   12  3  9  15
13.Војводина  12  2  10  14
14.ОКК Београд  12  1  11  13

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО У ВИШЕБОЈУ ЗА МЛАЂЕ ПИОНИРЕ

БРОНЗАНА МЕДАЉА ЗА МЛАДЕНОВСКОГ

ФУД БА Л
НАПАДАЧИ ОФК ВРШЦА ОБЕЛЕЖИЛИ СРПСКОЛИГАШКУ ЈЕСЕН

САРАЈЛИН И ВИДАКОВ - ТАНДЕМ О КОЈЕМ СЕ ПРИЧА

Нова фудбалска младост: Војкан Сарајлин

Голгетер у успону: Милан Видаков

ОД Б О Ј К А
ВРШЧАНИ ПОБЕДОМ ЗАВРШИЛИ ЈЕСЕЊИ ДЕО 
СЕЗОНЕ И КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ

СКОК У ВРХ
Одбојкаши Баната савладали су Баваниште 

у гостима и са три освојена бода дефинитивно 
се позиционирали у сам врх табеле Прве Б 
лиге. Екипа тренера Игора Сантрача јасно је 
истакла кандидатуру за пласман у виши ранг, а 
најбоље партије најбоље пружала је у завршници 
полусезоне. Додатни оптимизам Вршчанима 
улива и чињеница да ће сви конкуренти за 
висок пласман у Новој години доћи на мегдан у 
Миленијум.

ПРВА Б ЛИГА 9. КОЛО

Баваниште - Банат   1 : 3
Лозница - Ужице  0 : 3
Карађорђе - К. Митровица 3 : 1
Дубочица - Борац  1 : 3
Футог - Топличанин   3 : 0
 

1.Борац   9  8  1  23
2.Карађорђе  9  8  1  23
3.Банат   9  7  2  21
4.Дубочица  9  7  2  20
5.К. Митровица  9  5  4  15
6.Футог   9  3  6   9
7.Ужице   9  3  6   8
8.Лозница  9  2  7   8
9.Баваниште  9  1  8   5
10.Топличанин  9  1  8   3



ПЕТАК • 27.  децембар 2019.ВРШАЧКА КУЛА24


	kula1253-1254 strana 01
	kula1253-1254 strana 02
	kula1253-1254 strana 03
	kula1253-1254 strana 04
	kula1253-1254 strana 05
	kula1253-1254 strana 06
	kula1253-1254 strana 07
	kula1253-1254 strana 08
	kula1253-1254 strana 09
	kula1253-1254 strana 10
	kula1253-1254 strana 11
	kula1253-1254 strana 12
	kula1253-1254 strana 13
	kula1253-1254 strana 14
	kula1253-1254 strana 15
	kula1253-1254 strana 16
	kula1253-1254 strana 17
	kula1253-1254 strana 18
	kula1253-1254 strana 19
	kula1253-1254 strana 20
	kula1253-1254 strana 21
	kula1253-1254 strana 22
	kula1253-1254 strana 23
	kula1253-1254 strana 24

