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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”

Актуелна Стратегија социјалне заштите Града 
Вршца важи још ове године, тако да је један од 
приоритета програма рада овог ресора за 2020.годину 
припрема за израду нове Стратегије. 

- Са тим циљем, Град је потписао Меморандум 
о сарадњи са Немачком агенцијом за развојну 
сарадњу ГИЗ-ом, уз чију подршку ћемо припремати 
нови стратешки документ у овој години, који ће, 
после усвајања, почети да важи од наредне године, 
објашњава Татјана Николић, чланица Градског већа 
задужена за здравство и социјалну политику. -  У 
оквиру овог пакета подршке, Град Вршац је уврштен 
као пример добре праксе са градовима Ваљевом и 
Шапцем, а од стране ГИЗ-а добићемо подршку и за 
евалуацију и праћење, мониторинг услуга социјалне 
заштите. То је нешто што до сада није рађено у нашој 
локалној самоуправи.

Нова зграда Центра за социјални рад

Према речима Николићеве, током 2020. 
активности овог ресора биће усмерени ка праћењу 
потреба становништва, али и ка припреми парцеле за 

изградњу нове зграде Центра за социјални рад. 
- У сарадњи са Министарством за рад, борачка и 

социјална питања и уз подршку владине Канцеларије, 
Вршац је, заједно са још 4 града, добио свеобухватни 
пакет подршке и улазимо у инвестицију изградње 
нове зграде Центра за социјални рад, на платоу 
испред Геронтолошког центра, на углу Балканске и 
Абрашевићеве улице, истиче Николићева. – Очекује се 
изградња објекта од 1.500 квадрата (приземље и спрат) 
по савременим стандардима, са дечјим игралиштем, 
скрин собом, свим капацитетима неопходним за рад 
стручних радника. Током наредних пар месеци треба 
да потпишемо споразум са Министарством и до лета 
би почела изградња. 

Град Вршац је обезбедио парцелу и прикључке, 
као и још неке радове око темеља, а све остало биће 
финансирано средствима Министарства, у сарадњи са 
другим канцеларијама.

Планови за вршачко здравство

- Планиран је још један сегмент набавке опреме у 
установама, првенствено мислим на Општу болницу 
Вршац и ми се искрено надамо да ћемо бити у прилици 
да, у овој години,са виших нивоа власти Болници 
обезбедимо средства за набавку новог скенера, који 
би нам много значио, наглашава Николићева. – Иначе, 
у току је јавна набавка за реконструкцију лифта у новој 
згради, а очекујемо и набавку нове опреме за ову 
институцију. Надамо се завршетку припрема пројекта 
опште реконструкције вршачке Болнице, у сарадњи са 
Канцеларијом за јавна улагања. 

Овог пролећа очекује се отварање Центра 
за младе са развојним проблемима и лечење од 
болести зависности, у оквиру Специјалне болнице 
за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“. 
Биће отворен као специјално одељење, смештено у 
центру града. 

- До Нове године очекујемо и отварање првог 
Алцхајмер центра у Србији у оквиру пројекта 
прекограничне сарадње на парцели у кругу Специјалне 
неуропсихијатријске болнице, површине објекта од 
1.000 квадрата, наглашава чланица Већа. – Када је реч 

о Дому здравља, Покрајина је у децембру преузела 
оснивачка права над 44 војвођанска дома здравља, 
међу којима је и Вршац. Ми смо још увек определили 
средства за активности вршачког Дома здравља са 
којим и даље спроводимо бригу о јавном здрављу, као 
и превентивне активности. Када је у питању Апотека 
Вршац, последњих година имала је дуговање према 
добављачима и на последњој седници Скупштина је 
донела одлуку да Град подржи рад Апотеке, да се уђе 
у репрограм са једном од већих фармацеутски кућа. 
До сада је Апотека сама апсолвирала своје обавезе, 
али нагомилала су се дуговања из периода 2007, 2008, 
након одвајања Апотеке, јер деобни биланс никада није 
завршен до краја. Ми нећемо смањивати капацитете 
Апотеке, ни просторне, ни кадровске. Град је стао иза 
Апотеке, као оснивач у складу са овлашћењима, и 
исплатио потребна дуговања из претходног периода, 
како би могли да наставе свој рад. 

Активности реализоване у прошлој години

- У 2019. је почео да ради први скенер у нашем 
граду, у Специјалној болници за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић“, подсетила је 
Николићева. – Ова установа наставила је да брине о 
здрављу становништва, у складу са овлашћењима, 
2 кревета су на Одељењу неурологије (шестици) 
опредељена за лечење оболелих у терминалној фази 
болести, за палијативу. Установа је спровела бројне 
активности везане за унапређење менталног здравља 
становника, набављена је бројна опрема, где је и једно 
санитетско возило.

Реконструисан је и лифт на старом Интерном 
одељењу Опште болнице, који је дуго био ван 
употребе, уз подршку Града и виших нивоа власти. 

У ресору социјалне заштите, прошле године је Град, 
у оквиру подршке маргинализованим групама, усвојио 
први Локални акциони план, први оперативни план за 
реализацију активности Локалног акционог плана за 
социјалну инклузију Рома.

- Град је добио свеобухватан пакет подршке од 
Сталне конференције градова, сви ови пројекти се 
финансирају из Програма ИПА 2014 за подршку 

инклузији Рома, наглашава Николићева и подсећа да 
се у Србији губе милионска средства неконкурисањем 
за пројекте када су Роми у питању. – Град је добио први 
аутомобил, лаптоп за ромског координатора који је 
ангажован, формиран је мобилни тим и све је постало 
систематска активност којом се сада бавимо, почев 
од 2019. Укључени су представници свих институција 
и гледамо да заједнички решавамо потребе ромске 
заједнице. Град је прошле године определио парцелу 
за потенцијалну изградњу нових објеката за становање 
Рома, иза насеља Балата, поред пруге. У 2020. морамо 
да припремимо потребну документацију за то и да 
конкуришемо код евентуалних донатора. Идеја је да 
наредних година обезбедимо нови модел становања 
за насеље „Војводе Степе“, које је већ дугогодишњи 
проблем, нехигијенско је и не испуњава услове за 
нормалан живот. 

Чланица Већа подсећа да је у 2019. додељено 10 
сеоских кућа избеглицама, изграђена је зграда са 20 
станова, а Град је обезбедио простор за изградњу још 
40 станова за избеглице. Град је, такође, обезбедио и 
новогодишње пакетиће за 3.000 најмлађих житеља 
Вршца и околних села, узраста до 7 година, за децу 
из хранитељских породица, кориснике Центра за 
социјални рад, децу са инвалидитетом. Посебно се 
обезбеђују пакетићи за најмлађе кориснике народне 
кухиње у Црвеном крсту Вршац.

-Желим да се захвалим ресорном Министарству за 
подршку нашим активностима, каже већница и додаје 
да је Вршац у неколико наврата посетио министар 
Зоран Ђорђевић. – Захваљујем се и Покрајини, као и 
Влади Републике Србије које је, такође, дале подршку 
реализацији наших програма и пројеката. Град Вршац 
је аплицирао за средства и код ЕУ. Добили смо 150.000 
евра од Сталне конференције градова из ИПА 2014 за 
пројекат обука за запошљавање Рома који се завршава 
31.12. у сарадњи са Немачком агенцијом ГИЗ. У оквиру 
тога, ускоро ће кренути адаптација зграде бивше „Зоре“, 
Дворска 50, за део пројекта који се финансира из ГИЗ-а 
и за други пројекат који се финансира са 60.000 евра из 
средстава Сталне конференције градова, исто из ИПА 
2014. Оба пројекта везана су за запошљавање Рома.

Ј.Е.

ТАТЈАНА НИКОЛИЋ О ПЛАНОВИМА РЕСОРА ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2020.

ПРИОРИТЕТ - ИЗРАДА НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

У Пољопривредној школи Вршца одржана је 
трибина о безбедности младих у саобраћају, са 
реалним симулацијама, у оквиру пројекта ШЦ 
Никола Тесла „Безбедност младих у саобраћају“, 
намењеног средњошколцима. Пројекат су 
подржали Град Вршац, Савет за безбедност 
саобраћаја Вршца и Агенција за безбедност 
саобраћаја Републике Србије.

Да би озбиљније схватили све што су на 
предавању чули, ђаци су имали прилику да неке 
од опасних ситуација у саобраћају „доживе“ кроз 
реалне симулације. Тако су могли да захваљујући 
симулатору чеоног судара при брзини од само 
10км/х, схвате важност везивања сигурносног 
појаса.

- Мени је баш занимљиво. То је само 10 на сат, 
али баш се осети при удару, кад закочи на крају, 
како те затегне појас, и није баш пријатан осећај. 
Битно је возити полако, без журбе, стићи ћете на 
одредиште“, поручује Димитрије Јањић, ученик 
III-4.

Ученици су имали 
прилику и да покушају 
да прођу полигон са 
пијаним наочарима, 
које симулирају утицај 
алкохола, са дејством 
различитих вредности – 
од 0.5 до 2 промила.

Трибина и симулације 
приређене су у оквиру 
пројекта Безбедност 
младих у саобраћају ШЦ 
Никола Тесла. Циљна група су ученици трећег и 
четвртог разреда средње школе, млади који су 
већ положили возачки испит, у фази су полагања 
или их оно ускоро очекује.

- Циљ пројекта је смањење броја 
саобраћајних незгода, и смањење броја 
повређених у незгодама када су актери млади 
возачи. Намера је подизање свести о значају 
поштовања саобраћајних прописа. Сличне 
активности већ смо реализовали међу нашим 
ученицима, и они су већ променили своје 
ставове. Видимо да мењају своје понашање 
и схватају важност саобраћајних прописа, 
објашњава координатор пројекта ШЦ „Никола 
Тесла“, Мирослав Лепир.

Град Вршац дужи низ година спроводи 
сличне активности које су већ дале резултате, па 

је, препознавши вредност и значај овог пројекта, 
пружио пуну подршку његовој реализацији. У 
периоду од 2014.до 2018. на територији Вршца 
страдало је укупно 117 младих, а нажалост 
две младе особе су и погинуле. Ове бројке 
се смањују, али је циљ да се, као и код деце, 
постигне тренд без погинулих.

- Већ у 2018. години ми немамо погинуле 
младе у саобраћају, а у првој половини 2019. 
знатно је смањен и број страдалих младих 
у саобраћају. Раније смо доста времена 
проводили са ученицима од 1. до 8 разреда, и 
зато нам је овај пројекат који обухвата средње 
школе, конкретно треће и четврте разреде, 
веома значајан. Желимо да укажемо младима на 
најчешће узроке саобраћајних незгода, истиче 
Милош Васић, члан градског већа И председник 
Савета за безбедност саобраћаја Града Вршца.

А када су у питању млади, постоје неке 
ствари које их издвајају од осталих, напомињу из 

Агенције за безбедност 
саобраћаја.

- То су склоност ка 
ризичном понашању, 
почетничке грешке, 
неискуство, и издвајају 
се, пре свега, нека 
небезбедна понашања. 
Код младих људи то су 
неприлагођена брзина, 
употреба алкохола, 
у последње време 
коришћење мобилног 

телефона у току вожње, и нешто што најчешће 
што најчешће може да исправи грешке које 
млади праве у саобраћају – сигурносни појас, а 
млади избегавају да га користе, наводи начелник 
одељења за планирање, превенцију и едукацију 
Агенције за безбедност саобраћаја, Душко 
Пешић.

Управо на те моменте указује и овај пројекат, 
са циљем да се небезбедна понашања искорене, 
или макар сведу на најмању могућу меру. 
Овакве трибине биће одржане у свим средњим 
школама у Вршцу, заинтересовани ученици биће 
тестирани из области познавања саобраћаја, 
а најбољи ће своје школе представљати на 
завршном квиз такмичењу, где најуспешније 
очекују и лепе награде.

М. Тришић

ПРЕДАВАЊЕМ И РЕАЛНИМ СИМУЛАЦИЈАМА 
ДО ВЕЋЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 72/09; 
81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука 
УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), члана 57. и 
58. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС``, бр. 32/19) и члана 16. и 19. Одлуке о 
организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, 
бр. 33/16), Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове, 
грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове – (у даљем тексту: Одељење)

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Излаже се на јавни увид
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС СТАНИЦЕ ЗА 

СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГОРИВОМ У ЦЕНТРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА АЛИБУНАР, обрађивача д.о.о. ``Инфоплан`` са 

седиштем у Аранђеловцу, улица Ратних војних инвалида бб – (у даљем 
тексту: Нацрт Плана)

 Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће трајати у временском 
периоду од 07.02.2020 године до  09.03.2020 године

Јавни увид у Нацрт Плана ће бити обављен у просторијама Општине Алибунар – 
Општинске управе - Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и 
имовинско-правне послове, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, у предвиђеном 
временском периоду, сваким радним даном у времену од 8.00 до 13.00 часова.

 Сва заинтересована правна и физичка лица, у току јавног увида могу евентуалне 
примедбе на планирана решења, искључиво у писменој форми, доставити на 
адресу Општина Алибунар – Општинска управа - Одељење за инспекцијске послове, 
грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, улица Трг Слободе бр. 4, 26310 
Алибунар (путем писарнице Општине Алибунар, или поштом), до 09.03.2020 године.

 Комисија за планове општине Алибунар ће заседати на јавној седници дана 
13.03.2020 године, у просторијама ``Мале сале`` зграде Општине Алибунар, на адреси 
Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, у 15.00 часова.

 Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије 
за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

 Овај Оглас је објављује у дневном листу ``Дневник`` Нови Сад, затим у локалном 
листу ``Вршачка кула``, на огласној табли Општине Алибунар и на интернет страници 
општине Алибунар (www.alibunar.org.rs).

 Све информације у вези са Огласом се могу добити путем телефона 013/641-233 
или 0608450004.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 04-350-9/2019
06. фебруар 2020. године

Алибунар, Трг Слободе бр. 4

Татјана Николић, чланица Већа за здравство и 
социјалну заштиту



ПЕТАК • 14.  фебруар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 33

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”

У Вршцу је, у среду 12. фебруара,  
захваљујући компанијама Е-смарт 
и Хи-тим, у рад пуштен први 
зелени дата центар у Србији. 
Поред представника компаније, 
Срећка Атанасковића, генералног 
менаџера и Горана Вељовића 
директора маркетинга и продаје 
Е-смарт системс, свечаном чину 
потапања сервера присуствовали 
су: Горан Триван, министар за 
заштиту животне средине у Влади 
Србије, Ентони Годфри,амбасадор 
САД у Србији, Драгана Митровић, 
градоначелница града Вршца, 
Роналд Зелигер,генерални директор 
Хемофарма, као и представници 
компаније чија је технологија 
заступљена у вршачком Дата центру, 
Питер Поулин (Green Revolution 
Cooling) и Александар Велимировић 
(Супермикро).

Зелендата центар у Вршцу, први у 
Србији, уместо досадашње технологије 
хлађења сервера ваздухом користити 
револуционарну технологију хлађења 
серверске опреме, потапањем у 
расхладну течност.

- Резултати свега тога виде се 
у смањену трошкова изградње 
Дата центра, у смањењу потрошње 
електричне енергије за хлађење, у 
смањењу трошкова одржавања, и на 
крају већој заштити нашег животног 

окружења, објаснио је Горан 
Вељовић.

Расхладни медијум који се користи 
у овом дата центру, има 1.200 пута 
већи топлотни капацитет од ваздуха 
што одвођење топлоте чини далеко 
бржим и ефикаснијим. 

- Вршац већ деценијама показује да 
заправо иде у корак са светом. Осим 
Хемофарма Штаде и других компанија 
које овде јако дуго и успешно раде, 
Вршац и на овај начин данас показује 
где заправо Србија треба да буде. 
Ми данас присуствујемо промоцији 
другачије врсте логике коју Србија 
хоће да има: другачијој врсти логике, 
да је животна средина најважнија, 
истакао је министар заштите животне 
средине у Влади Републике Србије, 
Горан Триван.

Амбасадор САД Ентони Годфри 

изразио је задовољство што су за 
рад Зелендата центра, изабране 
технологије америчких произвођача, 
конкретно компаније Green 
Revolution Cooling:

- Свакако да у дигитализацији 
српског друштва овакви пројекти 
заузимају важно место, и представљају 
битан део информатичке 
инфраструктуре Србије. Ми смо увек 
спремни, да подржимо пројекте који 
користе иновативне технологије, 
и проширују сарадњу српских и 
америчких компанија“, навео је 
амбасадор Годфри.

Тренутно се преговара и о 
могућности покретања производње 
ГРЦ производа у Србији, за потребе 
европског тржишта, а власти су 
најавиле подршку и овом виду 
сарадње и унапређењу односа двеју 
земаља. Осим тога, и Вршац очекују 
нове инвестиције.

- Зелендата центар је 
инвестиција која ће заокружити овај 
технолошки парк као индустријску 
зону, што значи да су нам у Вршцу 
потребни нови капацитети. Управо 
из тог разлога, Град Вршац је ушао у 
пројектовање нове индустријске зоне 
„Север“, што је свакако позив свим 
инвеститорима да дођу у наш град, 
поручила је градоначелница Вршца 
Драгана Митровић.

Задовољство покретањем рада 
Зелендата центра у Вршцу истакли 
су и представници компаније 
Супермицро чији су сервери први 
потпољени, најављујући тако зелену 
револуцију у овој области у нашој 
земљи.

Б.Ј.

ВРШАЧКИ ДАТА ЦЕНТАР ПРИМЕНИО НОВУ ТЕХНОЛОГИЈУ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗЕЛЕНИ ДАТА ЦЕНТАР У ВРШЦУ, ПРВИ У СРБИЈИ

Ф
ото: Б.Ј

На предлог Покрајинског секретаријата 
за здравство од 11. фебруара, Покрајински 
секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице, 
донео је Одлуку о прекидању образовно – 
васпитног рада у установама образовања 
и васпитања – предшколским установама, 
основним и средњим школама на територији 
Аутономне Покрајине Војводине у периоду од 
12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020. 
године, због безбедности и здравља деце, ученика 
и запослених, а услед регистровања интензитета 
вируса грипа изнад епидемијског прага.

Покрајински секретар за образовање прописе, 
управу и националне мањине – националне 
заједнице,Михаљ Њилаш, обавезао је основне и 
средње школе да у року од 8 дана од дана престанка 
рада доставе Покрајинском секретаријату 
предлоге за надокнаду пропуштеног рада.

ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ ГРИПА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОБУСТАВИО НАСТАВУ У ВОЈВОЂАНСКИМ ШКОЛАМА

ЂАЦИ НА ПРИНУДНОМ РАСПУСТУ ДО 21. ФЕБРУАРА

Свечано отварање Зелендата центра

Председник Скупштине Града 
Вршца, Ненад Барош, заказао је 45. 
седницу која је одржана у време 
када је овај број „Вршачке куле“ 
био у штампи. Опширнији извештај 
читаћете у броју 1261.

На дневном реду нашло се седам 
тачака. Уводна је била доношење 
Одлуке о одвођењу и пречишћавању 

јавних и отпадних атмосферских 
вода, потом су уследиле доношење 
Одлуке о отуђењу из јавне својине 
Града Вршца јавним надметањем 
катастарске парцеле број 1499 
КО Велико Средиште и КО 785/53 
КО Јабланка. Четврта тачка била 
је доношење Одлуке о покретању 
поступка отуђења пословног 

простора – локала, катастарска 
парцела број 7183 КО Вршац, 
Козарачка 30 а у јавној својини Града 
Вршца, поступком јавног надметања. 
Потом су се одборници изјаснили 
о Одлуци о давању сагласности 
на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Други октобар“ о конверзији 
потраживања ЈКП „Други октобар“ 

у капитал Центра Миленијум. Шеста 
тачка била је доношење Решења 
о именовању Градске изборне 
комисије и последња тачка била је 
разматрање и усвајање Програма 
коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине 
Града Вршца за 2020. годину.

Б.Ј.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА ЗАСЕДA 45. ПУТ

ПРЕД ОДБОРНИЦИМА СЕДАМ ТАЧАКА

Због препоруке Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице АП Војводине од 11.02.2020. 
године да се прекида образовно-васпитни рад у 
установама образовања и васпитања на територији 
АП Војводине, обележавање школске славе Свети 
Трифун и 28. манифестација оцењивања квалитета 
јаких алкохолних пића и вина, која је планирана за 
14. фебруар, отказује се, односно термин одржавања 
се помера. 

- Овим  путем обавештавамо јавност, индивидуалне 
произвођаче и званице да ће манифестација бити 

одржана у новом термину, у четвртак, 27. фебруара 
2020. године по већ објављеном програму прославе, 
наглашава Срђан Клиска, директор Пољопривредне 
школе „Вршац“. 

Настава у образовним установама на целој 
територији Србије обуставља се, према препоруци 
Министарства, до 24.фебруара због повећаног броја 
оболелих од грипа, а како би се отклонила могућност 
појаве ширих размера овог обољења. Предузета  
мера имаће највећи ефекат на заустављање грипа, 
сматрају стручњаци. 

Ј.Е.

САОПШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ВРШАЦ“:

ПОМЕРЕН ДАТУМ ПРОСЛАВЕ 
СВЕТОГ ТРИФУНА 

Нова технологија у хлађењу сервера 
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У организацији СУБНОР Вршац 
и ОШ „Кориолан Добан“, у Куштиљу 
је одржан „Мали час историје“, 
као сећање на 29 војника Војске 
Краљевине Југославије румунске 
националности из Куштиља, који 
су часно вршили своју војничку 
дужност у Другом светском 
рату. Подршку реализацији овог 
догађаја пружио је Град Вршац. 
Свечаности су присуствовали 
Генерални конзул Румуније у 
Србији Георги Дину, представници 

Града Вршца, СУБНОР Вршца, 
ученици и професори школе 
из Куштиља и Војводинаца и 
мештани Куштиља.

- Желимо да обновимо 
успомену на оне, који су живот 
дали за слободу, да деца знају ко 
се борио за њихову слободу, да их 
научимо да воле, чувају и бране 
своју домовину, рекао је Драгољуб 
Ђорђевић, председник СУБНОР 
Града Вршца подсетивши на ратно 
страдање Кориолана Добана. - 

Имао је само 20 година, када су 
га Немци, са још 160 родољуба у 
јутро, 6. септембра 1943, извели из 
нацистичког логора у Петровграду 
и стрељали на стратишту Багљаш. 
Тако је скончао свој, тек започети 
живот Добан Кориолан Беба, 
ученик  4. разреда Учитељске 
школе у Вршцу. Страдао је због 
својих младалачких, слободарских 
уверења, због осећања за правду 
и једнакост у шансама, због жеље 
за бољим животом достојним 
човека, због борбе против 
фашиста.

Кориолан Добан рођен у 
Куштиљу 7. фебруара 1943. 
Припадао је идеји неустрашивог, 
вршачког антифашистичког 
корпуса. Мештани Куштиља дали 
су његово име сеоској школи, 
и подигли споменик испред 
школске зграде.

Генерални конзул Румуније 
у Вршцу подсетио је на вековно 
пријатељство српског и румунског 
народа, њихову борбу против 
заједничких непријатеља 
и захвалио се на позиву да 
присуствује „Малом часу историје“.

У обраћању присутнима, 
Вељко Стојановић, члан Већа за 

образовање, указао је на значај 
борбе за слободу, очувању 
успомене на важне историјске 
догађаје и људе који су за слободу 
дали своје животе.

- Град Вршац ће, као и до сада, 
подржати овакве свечаности како 
се не би заборавили наши хероји 
који су животе дали за нашу 
слободу и борбу против фашизма, 
рекао је Стојановић сетивши се, 
уз много емоција, дана када је 
у куштиљској Школи радио као 
професор математике.

Ученици ОШ „Кориолан 

Добан“ проредили су пригодан 
програм, присутни представници 
поменутих институција положили 
су цвеће на споменик испред 
школске зграде, а потом су ђаци 
засадили дрвеће у оквиру акције 
СУБНОР Вршац „Паркови мира и 
слободе“.

Мирча Болдовина, директор 
куштиљске школе, најавио је да 
ће ова сеоска образовна установа 
почети да обележава свој дан - 
Дан рођења Кориолана Добана 
чије име носи.

Ј.Е.

Далеке 1945. године у тек 
ослобођеном Вршцу Градски народни 
одбор донео је одлуку о оснивању 
Народног позоришта “Стерија”. 
Премијера представе “Кир Јања” у 
режији Владимира Савића одиграна 
је  10. фебруара исте године и тај дан 
обележава се као Дан позоришта. 75 
година касније, 10. фебруара 2020, 
у вршчаком позоришном храму, 
одржана је свечана академија којом 
је обележен овај изузетан јубилеј.

- На нашу велику радост, на 
овај дан, организовали смо ову 
свечану академију којом желимо 
да се пре свега захвалимо Граду 
Вршцу, пријатељима наше куће, 
спонзорима, нашим запосленима и 
свим ентузијастима који су увек уз 

Народно позориште „Стерија“, рекла 
је Ивана Ранимиров, ВД директора 
позоришта. 

За уметнички део програма свечане 
академије задужени су били глумци 
Народног позоришта „Стерија“ Тамара 
Тамчи Тоскић и Иван Ђорђевић, који 
су казивали стихове великог Стерије, 

као и ученици Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“ на челу са професорком 
Тањом Гердец Мрђа.

Јубилеј ће увеличати премијера 
представе „Покондирена тиква“ 
Јована Стерије Поповића, која ће 

бити одиграна вечерас (у петак, 14. 
фебруара), у режији Ђурђе Тешић. 
Ивана Ранимиров подсетила је на прво 
извођење „Покондирене тикве“ на 
вршачким „даскама које живот значе“ 
1947. године и позвала све Вршчане да 
дођу на премијеру и својим присуством 
увеличају јубилеј.

Међу добитницима захвалнице „Јован 
Стерија Поповић“ за допринос култури, 
установљеној по лику и делу писца, 
у циљу да се укаже веће поштовање 
културним прегаоцима, је и лист 
„Вршачка кула“.

НАРОДНО ПОЗОРШТЕ „СТЕРИЈА“ СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ ОБЕЛЕЖИЛО ЈУБИЛЕЈ

75 ГОДИНА БАСТИОНА ВРШАЧКЕ КУЛТУРЕ

Сећање на куштиљске хероје

„МАЛИ ЧАС ИСТОРИЈЕ“ У КУШТИЉСКОЈ ШКОЛИ „КОРИОЛАН ДОБАН“

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ

Приредба ђака ОШ „Кориолан Добан“

Позив Вршчанима на премијеру нове 
„Покондирене тикве“ – Ивана Ранимиров ВД 

директора НП „Стерија“

Тамара Тамчи Тоскић и Иван Ђорђевић

Хор Музичке школе „Јосиф Маринковић“
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Шта за Вас значи престижно 
признање „Никола Брашован“ за 
најуспешније просветне раднике 
Града Вршца?

- Награда је за мене велика, 
огромна радост, јер потврђује године 
мог рада и труда. Лепо је када и 
друштво препозна оно што радите, 
када људи осећају да свој позив 
обављате срцем, пре свега, јер посао 
који радим одувек и волим. Одувек 
сам волела књижевност, волела сам 
да читам, да пишем и та љубав је и 
одредила мој животни позив. Мислим 
да је најважније да човек воли свој 
посао, онда није ни тешко остварити 
добре резултате. То је  нешто што 
стално понављам и својим ђацима. 
Важно је да раде посао који воле и 
који их чини срећним, јер само тада и 
могу да пруже свој максимум. Награда 
„Никола Брашован“ није само радост, 
већ и велика одговорност, обавеза и 
подстицај да будем још боља. Негде 
сам на половини своје професионалне 
каријере и то је можда разлог што ми 
ова награда још више значи, јер она је 
и мотивација да урадим све оно што 
сам и планирала. 

Захвална сам својим колегама, 
јер су препознали успех у мом раду 
(та одлука је донета на седници 
Наставничког већа), али исто тако и 
Граду Вршцу, који је подржао њихов 
предлог и доделио ми овако значајно 
признање. 

Када сте се определили за 
позив професора српског језика и 
књижевности?

- Још у најранијем детињству, када 
се девојчице обично играју луткама, 
знала сам да своје лутке поставим као 
ђаке и да им објашњавам, а на бакиној 
зеленој капији у дворишту  писала 
сам кредом као по табли.Одувек сам 
хтела да будем наставник. Моју љубав 
према свету књижевности подржале 
су моја учитељица Олгица Мандић и 
наставница Ана Јокић. Захвална сам на 

свему што су учиниле за мене, што су 
ми пренеле ту љубав према матерњем 
језику и свету књижевности. То су, 
после у средњој школи, наставиле 
професорке Драгана Тимотијевић и 
Катарина Љубичић Илкић. Сви су они 
утицали да мој избор из детињства 
остане такав, да прерасте у једну 
одлуку, да се не промени. Тако сам, 
након завршене вршачке Гимназије, 
уписала Филозофски факултет у 
Новом Саду. Студирала сам на катедри 
за српску књижевност и језик. Имала 
сам изузетне професоре, који су не 
само професионалци у свом послу, 
већ и велики људи.

Где сте добили први посао?
- Без обзира на то што сам брзо 

добила посао, био је то трновит пут. 
Људи често знају да кажу:“Имала си 
среће“. Не бих тако рекла, јер сам ја 
своју срећу сама створила. Сећам се 
колико ми је било напорно када сам, 
као апсолвент, преузела посао у ОШ 
„Олга Петров“ од колегинице која је 
тада била пред одласком у пензију. 
Двоумила сам се да ли ћу моћи да 
испратим све обавезе: и посао у 
школи, и дипломски испит који ми 

је остао (књижевност XIX и XX века). 
Прихватила сам посао. Радила сам 
пола радног времена у ОШ „Олга 
Петров“, пола у ОШ „Младост“ и била 
сам апсолвент. Било је јако напорно. 
Требало је носити се са свим обавезама 
у школи, а уз све то полагати испите 
на време. Успела сам и да завршим 
факултет у предвиђеном року и да 

останем у школи. Труд се исплатио. 
Морала сам сама да се потрудим за 
све, да крчим пут, да ми просек буде 
што виши, јер сам имала Хемофармову 
стипендију као изузетан студент. Било 
је тешко, јер ја не знам да радим 
половично, површно, у свему се дајем 
максимално. Желела сам да се у послу 
наметнем квалитетом, а требало је и 
одржати тај успех на факултету. У ОШ 
„Олга Петров Радишић“ сам од 2002. 
до данас. 

Шта је то лепо у послу којм се 
бавите? Шта Вас испуњава?

- Чињеница да деци преносите 
знање, да ћете их нечему научити, да 
ће вас се некад неко од њих сетити и 
препричавати неке ваше реченице, 
савете... И ја се и дан данас сећам 

својих професора, наставница. Све то 
доприноси да овај посао буде, заиста, 
посебан, јер ми не преносимо само 
знање, ми стварамо људе! Утичемо 
на формирање њихових карактера, 
а мислим да се кроз овај предмет 
то највише и чини. Јер, говорећи 
о књижевним делима, децу учимо 
ономе што је лепо, али и свему ономе 
што живот може да донесе. 

Какав треба да буде добар 
професор?

- Пре свега, треба да воли децу, 
да уме да се прилагоди њиховим 
очекивањима, да их разуме, јер деца 
воле да их уважавате. Воле да се осете 
као равноправни саговорници. То не 
значи да ту не постоји дисциплина, 
рад, али важно је  да им укажемо 
поштовање, пружимо шансу да 

проговоре, искажу оно што мисле, не 
треба им наметати своје мишљење. 
Када анализирамо неки текст, драго 
ми је да чујем њихово мишљење, 
не треба се увек држати само 
књижевне критике. Мислим да је 
њихов доживљај много значајнији. 
Треба им прићи као одраслим 
људима, уважавати их, без обзира 
што некад знају да се понесу у својим 
несташлуцима, али када на време 
успоставите један озбиљан однос, 
они то умеју да препознају и цене. Ја 
сам млада ушла у посао, имала сам 
23 године, требало је тада стати пред 
децу. Они препознају, осете колико 
сте искрени, отворени са њима, 
колико желите да им помогнете, 
али осете и када је неко несигуран. 

Зато морате да станете пред њих 
наоружани знањем, јер деца су 
највећи критичари. Ја сам и на самом 
почетку имала лепу комуникацију са 
својим ђацима. Радило се, никада није 
било  недисциплине, неразумевања, 
како са децом, тако и са родитељима. 
Чак и када се нисмо слагали, 
покушавала сам да откријем разлоге, 
да им пружим праве одговоре, јер 
деца често имају неки свој доживљај 
који пренесу родитељима. Сарадња 
је кључна.

На шта сте посебно поносни у 
свом раду?

- На све по мало, а највише 
на резултате постигнуте на 
такмичењима из граматике, односно 
из српског језика и језичке културе. 
Из нашег предмета организују се 
три такмичења; једно је из српског 
језика и језичке културе, друго је 
из књижевности, које је релативно 
ново, почело је 2013, као Књижевна 
олимпијада, и постоји такмичење у 
рецитовању. Тешко је, јер има доста 
материјала, садржаја, а кад кренете 
имате утисак да полако стварате 
нешто ново, да их ви обликујете, 
пружате више информација него што 
могу да добију на редовним часовима 
и припремате их за један виши ниво 
знања. 

Увек се радо сетим Републичког 
такмичења у Тршићу када је моја 
ученица Мина Нешић освојила II 

ВЕСНА МАРЈАНОВ, ПРОФЕСОРКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, ДОБИТНИЦА НАГРАДЕ „НИКОЛА БРАШОВАН“:

МИ НЕ ПРЕНОСИМО САМО 
ЗНАЊЕ, МИ СТВАРАМО ЉУДЕ!
Весна Марјанов, професорка српског језика и књижевности 

у ОШ „Олга Петров Радишић“, добитница је овогодишње 
награде „Никола Брашован“. Предложиле су је њене колеге које су 
препознале Веснину стручност, ентузијазам, као и резултате 
који су потврдили њену преданост професији. Уз редовну 
наставу, Весна је максимално ангажована у ваннаставним 
активностима. Већ три године успешно води Читалачки клуб, 
оснивач је рецитаторско-драмске секције, учествује у раду 
на рецензији и евалуацији уџбеника. Од 2008. године је спољни 
сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и 
васпитања. 
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место. Обрадовало ме je када ме је 
позвала да ми честита што сам добила 
„Брашованову“ награду. Знам колико 
смо се радовале њеној награди у 
Тршићу. Заједно смо проживљавале 
ту неизвесност док смо чекале 
резултате.

Памтим и такмичење рецитатора 
у Сечњу. Неколико мојих ђака 
ишло је на Покрајинско такмичење: 
Ивана Кнежевић, Филип Докљанов, 
Марина Борота. Не могу да 
изоставим Републичко такмичење 
из књижевности у Сремским 
Карловцима. Мој ученик, Далибор 
Максимовић, је стигао до Републичког 
такмичења. Поносна сам и на његов 
успех, као и на успех Мине Нешић. У 
ових 18 година било је неколико 
прилика да се са својим ученицима 
нађем на Републичком такмичењу 
и да постигнемо заиста запажене 
резултате.

Реците нам нешто о себи. Какво 
сте детињство имали?

- Имала сам лепо детињство, много 
смо се дружили, било је доста деце у 
улици у којој сам живела. Сви смо се 
познавали. Било је то, заиста, дивно 
време.

Рођена сам у Вршцу, 1978. Моји 
родитељи су тата, Никола Крњачки и 
мама, Вера, девојачко Стојанов. Имам 

сестру, Мају Крњачки, сада Орешан. 
Потичем из радничке породице. Мама 
је кројачица, а тата машинобравар. 
Имала сам подстицајно окружење, 
моји родитељи су увек били уз 
мене. Њихова љубав, пажња и 
пожртвованост учинили су да тежим 
правим животним вредностима. 

Подстицали су ме да будем што боља, 
да напредујем. Ценили су образовање, 
у њему су видели шансу за напредак. 
На томе сам им неизмерно захвална.

Када сте Ви основали своју 
породицу?

- Удала сам се за Светислава 
Марјанова, 2004. Запослен је у 
„Свислајону”. Имамо сина Николу, 
који је седми разред, ученик 
је ОШ „Вук Караџић“. Највећу 
подршку имам од мог супруга, 
који је увек уз мене. Од првог 
дана смо заједно у свему, увек је 
разумео моју посвећеност послу, 
охрабривао ме је и подстицао, 
радовао се сваком мом успеху. 
Често умем да се похвалим 
својом породицом у којој 
заиста уживам, њихова љубав 
је мој главни покретач, снага 
која ме чини посебно срећном, 
оствареном. 

Никола дели мамину љубав 
према матерњем језику. Воли 
да пише. Увек су га хвалили 

како пише дивне саставе, уме 
лепо да се изрази. Свом сину 
увек говорим да се пронађе у 
ономе што воли. Најважније 
је да буде срећан! Не треба да 
тражи посао који ће му донети 
само материјалну добит, већ да 
пронађе нешто у чему ће он бити 
задовољан и срећан, и тек тада ће 
моћи да буде комплетна личност. 
Супруг и ја га учимо да негује 
праве вредности, да буде искрен, 

отворен како у комуникацији са 
нама, тако и са осталима, и да 
буде одговоран, да се носи са 
свим оним што живот донесе, да 
прихвати своје обавезе, јер није 
увек све у животу лепо. Мора да 
схвати да је животни пут трновит. 
Ако жели да у нечему успе, за то 
мора и да се потруди. Не треба 
да учи за оцену, иза ње треба да 
стоји знање. Много важније од 
те оцене је да израсте у доброг и 
поштеног човека, јер нису битне 
само петице, већ да они постану 
карактерни људи, да имају радне 
навике, буду одговорни, да могу 
да опстану у једном оваквом 
окружењу. Данас је то тешко с 
обзиром да живимо у друштву 
које је посрнуло, међутим, 
сматрам да је улога породице 
јако важна. Ако породица пружи 

праву подршку, љубав, пажњу 
и стрпљење, и ако се на време 
бавимо децом, и као родитељи, и 
као просветни радници, сматрам 
да је оздрављење друштва 
могуће. Задатак просветних 
радника није само да децу науче 
школском градиву, већ и да се 
снађу у животу и негују праве 
вредности!
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Будући да је људска популација на Западу већ у опадању, 
климатски освешћени научници сада су се усредсредили на 
кућне љубимце месоједе. Међутим, чак и ако одбацивање 
псећег и мачјег друштва помаже у спашавању планете, да 
ли је то толико вредно да човек треба да остане сам, пита 
се америчка новинарка Хелен Бyниски, преноси Раша тудеј.

Шведска професорка пољопривредних студија 
Сигрид Агенас придружила се растућем броју еколошки 
освешћених научника који приговарају власницима 
кућних љубимаца због карбонског отиска њихових 
четвороножних пријатеља. Мачке и пси једу месо, што 
ствара значајну емисију, па их због тога треба заменити 
кућним љубимцима биљоједима кад је то могуће, рекла 
је недавно Агенас за шведски дневни лист Експресен, а 
преноси index.hr.

Иако се Агенас није придружила својим милитантним 
колегама у инсистирању да власници мачака и паса 
покушају своје љубимце да хране веганском храном, што 
би била смртна казна за мачке, а ризик по здравље паса 
ако то чине неупућени у псећу исхрану, сви који имају 
љубимца месоједа могу са сигурношћу да тврде да није 
тако лако заменити пса козом или зецом.

„Не зовемо их бадава ‘крзненим бебама’. Мачке и пси 
су све чешће једина бића која људима праве друштво у 
све више отуђеним индустријским друштвима”, пише 
Бyниски.

Зашто се климатска полиција окомила на кућне 
љубимце? Стопе наталитета у Европи и САД-у опадају, а 
рекордно ниска плодност већ одавно је пала испод нивоа 
потребне да би се становништво обнављало. Иако је овај 
тренд постојао много пре него што је климатска бригада 
почела од жена да захтева да се одрекну рађања како би 
спасиле планету, довољно је славних особа прихватило ове 
аргументе да би могла да се прогласи победа и крене на 
људску четвороножну децу.

Али ако су кућни љубимци једна од последњих ствари 
које стоје између већег дела човечанства и све веће 
отуђености и ако је, како кажу медицински стручњаци, у 
предвиђању будућих здравствених проблема усамљеност 

заиста гора од гојазности, они који би наше мачке да замене 
козама од нас траже да донесемо врло тешку одлуку.

Док се будемо привикавали на усамљеничку зелену 
будућност без својих крзнених пријатеља, наставља 
Буниски, можемо да се утешимо чињеницом да смо 
загревање на целој планети одржали на прихватљивом 
нивоу, зар не? Не баш, карбонски отисак свих кућних паса и 
мачака на свету мањи је у поређењу с карбонским отиском 
америчке војске, на пример, која ствара више емисије 

него већина земаља. Зашто се упркос тако очигледним 
чињеницама еколошки покрет окомио на псе и мачке? Зар 
нисмо довољно усамљени?

Ово је нимало бесмислено питање ако се зна да готово 
четворо од петоро припадника генерације З изјављује да је 
усамљено, што је чак и више него међу њиховом старијом 
браћом миленијалцима („само” седам од 10 пријавило је 
осећај усамљености), иначе познатим по незадовољству. 
Према децембарском истраживању спроведеном у 22 
земље, више него било које друго питање генерацију З 
муче климатске промене. Њих 41 одсто изјаснило се да 
је овај феномен њихова главна брига, а још 36 процената 
одлучило се за загађење.

Међутим, иако је „еколошка тескоба” вероватно 
допринела порасту депресије и анксиозности код 
генерације З, будућност представљена као климатски 
прилагођени живот, без деце, без кућних љубимаца и с 
аскетским начином живота, која ће осуђивати било какав 
облик разоноде која емитује гасове угљеника, код њих 
је одговорна за поплаву осећања усамљености, тврди је 
Бyниски.

Ипак, патња која прати злослутне пророке климатских 
промена некима је вероватно део привлачности. 
Скупови Extinction Rebellion имају све особине 
религиозног препорода, неки заиста и јесу религиозни 
ритуали, а људи опседнути климатским променама који 
проповедају свој животни стил ниске потрошње могу 
да се упореде са средњовековним приврженицима 
који су носили кошуље од косе и бичевали се на јавним 
местима. Привилегована деца оптерећена кривицом 
могу да пожуре и да се искупе у очима неке хипотетичке 
Геје тако што ће јести инсекте, лепити се за возове и 
одрицати се удобности коју њихови вршњаци узимају 
здраво за готово, напомиње Бyниски.

А без деце, без кућних љубимаца и очигледно без 
правих пријатеља који би одвратили данашње младе 
људе од свеопштег порива за спасавање планете, 
еколошке групе никад нису имале плодније тло за 
регрутовање. Политички покрети широм света одавно 

већ знају да је отуђење особина, а не грешка кад је у питању 
попуњавање њихових редова скорашњим идеолошким 
фанатицима. Ако одбацивање мачака и паса не успе да 
спаси планету, увек постоји и лепша страна неуспеха.

Пре него што месна исхрана наших кућних љубимаца 
загреје Земљу до ненастањивости, велике корпорације 
желе да убијају психијатријским лековима. Уосталом, 
самоћа убија, она убија горе од пушења, ако је веровати 
стручњацима. Генерацији З биће потребна медицинска 
интервенција великих размера када се буде нашла с друге 
стране ове зелене „фазе”, закључила је Буниски за Раша 
тудеј.

Извор: Политика

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Модел брода у боци
 Вештина прављења минијатурних модела у флаши нас тала је проналаском прозирног с такла

Будући да је људска популација на Западу већ у опадању, заиста гора од гојазности, они који би наше мачке да замене Међутим, иако је „еколошка тескоба” вероватно 

ТРЕБА ЛИ ДА ЗА СПАС ЗЕМЉЕ 
ОДБАЦИМО МАЧКЕ И ПСЕ

Мајсторске руке одавно су 
усавршиле вештину прављења 
минијатурних бродова 
смештених у боци. Данас их има 
најразличитијих, од малих до 
великих у боцама, различитих 
величина и облика. И у модерно 
доба ови необични украси 
привлаче пажњу и изазивају 
дивљење људи, баш као и они 
које су стварали морнари на 
дуготрајним пловидбама да би 
прекратили слободно време.

Претпоставља се да је уметност 
прављења бродова у боцама 
почела откривањем прозирних 
стаклених боца. Наиме, иако су 
боце коришћене више хиљада 
година уназад, прозирне флаше су 
знатно млађи проналазак – настале 
су, како се претпоставља, пре око 
250 до 300 година.

Према неким историјским 
подацима, први минијатурни 
бродови у боцама направљени су 
још крајем 16. и почетком 17. века, 
док је у британском музеју сачуван 
модел брода у стакленој флаши 
који је направио Матијас Букингер 
1719. године.

У деценијама које су уследиле, 
морнари, али и други заљубљеници 
у минијатурне бродове, правили 
су све разноврсније моделе. Тако 
су, осим обичних стаклених боца, 
почели да се користе и стаклени 

галони, као и велике флаше 
различитог облика – од звона до 
облих стаклених чинија.

Сама техника прављења 
бродова у боцама захтевала је 
праву уметничку вештину. Неки 
мајстори стварали су минијатурне 
бродове, а затим су их убацивали 
у боце отклањајући стаклено дно, 
које су касније, када би фиксирали 
брод у боци, враћали на место. 
Други су се одлучивали на далеко 
компликованију варијанту 

уношења минијатурног модела 
брода у боцу кроз њен грлић. За 
овај посао било је, осим вештине, 
неопходно и велико стрпљење 
уметника.

У прављењу ових уметничких 
минијатура предњачили су 
становници медитеранских 
земаља као и оних у другим 
крајевима света које излазе на 
мора и океане. У данашње време 
у многобројним музејима широм 
Европе, Америке, али и других 

континената чувају се модели 
бродова у боци направљени пре 
више стотина година.

Упоредо с развојем технологије, 
стварањем стакла и усавршавањем 
стаклених боца које су почеле 
да се праве у најразличитијим 
облицима, дошло се на идеју да се 
у боце стављају и други предмети, 
а не само бродови. Тако су се у 
стакленим флашама нашли и 
аутобуси, возови, парне машине, 
авиони, куће, као и ратни мотиви и 
историјске битке.

Извор: Политика
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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

Слике од више делова, диптици, триптиси, 
полиптиси, настале су давно кад су слике биле 
чаробне кутије које би се развиле, окрилатиле, 
постајале позориште, сцена поучних прича и 
лековитих облика, али пре свега магични предмет 
који пролази кроз простор и време да као 
уметничко дело, творевина даровитог човека, 
оставља печат оверених умова, да их је додирнула 
чудесна логика креатине хемије.

Наш  Триптихон теоретски би се могао 
преклопити, али је сувише велики да га премештамо, 
па уместо да је слика номад људи долазе к њој.

Као ни један други уметник Паја је завртео 
жироскоп вертикале вредности наше самосвести, 
који својим активном инерцијом спречава духовно 
посрнуће иако се све чешће виђа на сликама 
млађих уметника, а понекад и крај нас.

Пајина духовна вертикала није била документ 
једног времена већ инвестиција за будућа времена.

На нашим сјајним фрескама виде се неки 
скрушени људи, на чудесним портретима Пајиних 

савременика осећа се пометња и средњовековни 
страх у очима и држању тела. Паја је то променио, 
преобразио страх у снагу, панику у вољу, 
несигурност у стратегију.

Постало је настрано помодно да се нације мењају 
декодирањем или просто речено обрачуном са 
прошлошћу, одрицањем од суштинских уверења 
зарад дневно политичких или наручених разлога. 

Паја није упао у ту клопку, он је давао пример, 
алтернативу паметну, креативну лепоту.

Европа је давно пре свих револуција доживела 
шок сусрета са самом собом, на сликама, пејзажима, 
ведутама, ентеријерима безбројних уметника који 
су тривијалне призоре препевавали у тајновите, 
магичне инспиративне лекције које су деловале 
тако да је свет по моделу уметничких слика, визија 
преобликоване стварности, постајао такав, уређен 
а чудесан као да  су људи сами ушли у уметничку 
слику. Пајин Триптихон је непреводива метафора, 
крила Триптихона штите од кошаве глупости, 
насликани људи са Вршачких овоземаљских 
небеса посматрају нас и шапућу нам кад окренемо 
леђа себи.

То није слика која људе чини малим по мери 
недостижне вере и формуле - што си ближи вери 
искушења су већа.

Пајин троделни олтар грађанских вредности 
јача посматрача по формули - незахвалност јача 
праву доброту. 

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (64)

ТРИПТИХОН КРИЛАТА АНЂЕОСКА СЛИКА

Певачка група “Исток десет” 
приредила је поетско- музичко 
вече као дар својим најстаријим 
с у г р а ђ а н и м а - к о р и с н и ц и м а 
Геронтолошког центра у Вршцу. Реч 
је о традиционалном дружењу које 
„Исток десет“ организује сваког 
фебруара у част предстојећем 
празнику Светом Трифуну, о чему 
сведочи и сам назив програма “Воз 
вина, љубави, музике и стиха”.

Чланови Певачке групе „Исток 
десет“ извели су део свог богатог 
репертоара. Певали су српске, руске, 

шпанске и италијанске песме, а 
доживљај су улепшали стихови из 
збирке песама “Најбољи пријатељ”, 
које је казивао аутор Михаило 
Прошевски. На крају дружења, 
публици су се представили и 
чланови хора корисника вршачког 
Геронтолошког центра чији је 
наступ, такође, био награђен бурним 
аплаузом.

- Желела бих да се захвалим 
Геронтолошком центру у Вршцу на 
дугогодишњој сарадњи, изјавила 
је Биљана Петрићевић, уметнички 

руководилац Певачке групе „Исток 
десет“. -  Искрено се надам да ће 
и у будуће Група “Исток десет” 
организовати сличне програме 
нашим најстаријим суграђанима на 
обострано задовољство.

Било је то још једно у богатом 
низу лепих дружења у овдашњем 
Геронтолошком центру, зачиених 
музиком и поезијом, у коме су 
уживали корисници ове вршачке 
установе.

Ј.Е.

ПЕВАЧКА ГРУПА „ИСТОК ДЕСЕТ“ ГОСТОВАЛА У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

ДРУЖЕЊЕ УЗ МУЗИКУ И ПОЕЗИЈУ
Читање је претеча 

интернета. Читање већ 
има историју,

интернет тек почиње.

Упознавање путем 
интернета је у току.

Руковање путем 
интернета, са задршком.

Забављање путем 
интернета, у заносу.

Љубљење путем 
интернета, са страшћу.

Секс путем интернета, 
ометан.

Деца путем интернета, 
недовршена.

Растанак путем 
интернета, како доликује.

Смрт путем интернета, 
безболна.

Брука путем интернета, 
повећана.

Стид путем интернета, 
сувишан.

Рођендани путем 
интернета, успешни.

Жалост путем интернета, 
необавезујућа.

Куповина путем 
интернета, обавезна.

Смех путем интернета, 
искрен.

Песме путем интернета, 
без срца.

Лов путем интернета, 
безосећајан.

Болест путем интернета, 
озбиљна.

Мир путем интернета, 
лош.

Рат путем интернета, 
добар.

Туга путем интернета, 
велика.

Кување путем интернета, 
без укуса.

Велика и мала нужда, не 
путем интернета,

јер и овако има много.....

Мало је вас остало,
а да вас нисам упознао 

путем интернета.

Сећаш се кад сам ти оне
године отворио страницу
на интернет мрежи, како 

је то лепо било.

Да смо људи а не 
интернет

подсећа нас мала и 
велика

нужда, вода и храна.

Интернет је од мајмуна 
направио човека,

са непотребним мозгом.

Човеков мозак одавно је 
престао да се развија,

због интернета.

АФОРИЗАМ НАШ НАСУШНИ
Пише: Заре Јовић

На недавно завршеном конкурсу 
за 28. Међународни фестивал Златна 
кацига у Крушевцу прво место 
у конкуренцији 638 афоризама 
освојио је вршачки афористичар 
Зоран Ђуровић.

- Пресрећан сам, овај фестивал 
спада међу 2-3 најзначајнија и 
најпознатија фестивала у Србији. То 
је мој омиљени фестивал јер сам и 
прошле године остварио леп успех 
поделом другог места. За разлику од 
осталих фестивала где је присутна 

слободна тема, у Крушевцу, сваке 
године, постоји нека задата тема па 
је утолико и теже постићи успех. Ове 
године теме су били мостови а мој 
победнички  афоризам гласи: 

„Српски мостови су чудо. Јуче је 
било свечано отварање а већ данас 
је затворен за саобраћај.“

Од сад ће моје име стајати 
са именима наших најбољих 
афористичара као што су Александар 
Чотрић, мој драги колега који ми 
је јавио ову дивну вест о победи, 

Слободан Симић, председник 
Београдског афористичарског 
круга, Нинус Несторовић, једини 
двоструки победник Сатира 
фестивала, Саво Мартиновић, једини 
двоструки добитник Златне кациге. 
Сасвим сигурно, ово ми је уз најужи 
избор на Сатира фестивалу 2017. год. 
највећи успех да сада и пресрећан 
сам због тога. Самопоуздање ми је на 
највишем нивоу и идем даље ка свом 
циљу - рекао је Зоран Ђуровић.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ВРШАЧКОГ АФОРИСТИЧАРА НА 28. МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ ХУМОРА И САТИРЕ ЗЛАТНА КАЦИГА У КРУШЕВЦУ

Зоран Ђуровић победник Златне кациге
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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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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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У оквиру свечаности поводом обележавања 101. 
годишњице постојања и рада Привредне коморе 
Војводине, протекле недеље најуспешнијим 
привредницима са територије АП Војводине 
председник ПКВ Бошко Вучуревић и потпредседник 
Покрајинске владе Ђорђе Милићевић уручили су 
57. Годишње награде ПКВ „Коста Миросављевић“,за 
истакнута привредна остварења, успешно 
пословање и постигнуте врхунске резултате у 
области пољопривреде, индустрије и услуга у 2019. 
години. 

Овогодишњи лауреати ПКВ су компанија 
„ENTERIJER JANKOVIĆ DOO“, из Новог Сада за успешно 
пословање и постигнуте врхунске резултате 
у области индустрије; Општа земљорадничка 
задруга „ŽUNJI-SILAK“, из Темерина за успешно 
пословање и постигнуте врхунске резултате у 
области пољопривреде; компанија „NAFTACHEM 
DOO“, из Сремске Каменице за успешно пословање 
и постигнуте врхунске резултате у области услуга; 
привредница године је Татјана Филиповић, „DOO 
DAK COMERC“ из Новог Сада, а привредник године 
је Горан Јевтић, „DOO ENERGY NET“, из Каћа.

„Циљ јединственог коморског система у Србији 
јесте да за своје чланице представља место на којем 
могу добити пуну подршку и конкретну помоћ. 
Привредна комора Војводине негује пословни 
амбијент где на дневном нивоу долази до размене 
контаката, искуства и идеја, а ми се трудимо да 
и приликом неформалних, свечаних окупљања, 
ставимо бизнис у први план“, рекао је Вучуревић.

Он је додао да успех показују и следећи подаци, 
који су како је рекао, резултат заједничког рада свих 
– Републичке и Покрајинске владе, ПКС, односно 
јединственог коморског система и привредника. 

„Протеклу годину, у привредном смислу, 
обележили су следећи подаци: спољнотрговинска 

размена војвођанског региона, за целу 2019. годину, 
већа је за око седамодсто у односу на годину пре и 
износи 13 милијарди евра; војвођанска привреда 
је остварила више од трећине укупног извоза 
Републике Србије, тачније, остварен је извоз робе 
и услуга у вредности од шест милијарди евра, што 
чини повећање од 8,6 одсто; покривеност извоза 
увозом је такође побољшана у односу на претходну 
годину и износи 90 одсто“, рекао је Вучуревић.

Присутнима се у име лауреата обратио генерални 

директор компаније „Ентеријер Јанковић“ из Новог 
Сада Божо Јанковић који се захвалио ПКВ на 
додељеној награди.

„Мислим да треба више да се цене људи који 
неуморно раде, који се свакодневно боре са 
проблемима и имају овакве резултате. Ја сам јако 
задовољан што је ПКВ подигла то на један виши 
ниво и на неки начин, дала признање провереним 
и добрим компанијама у свом бизнису“, рекао је 
Божо Јанковић.

Привредна комора Војводине обележила 
101. годину постојања и рада
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

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.

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

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.

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

На продају или замнена за кућу 
двособаног стана 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 једнособан стан 20 м² 
Трг  св.Теодора  3/4 Вршац.Тел. 063/ 
81-00-154

Купујем једнособан стан или 
гарсоњеру, предност новија градња. 
Тел. 060/3333441

Лепа породична кућа  на доброј 
локацији, стамбени простор 100м², 
двориште са летњом кухињом и 
шупом, велика ограђена башта. Тел. 
063/1303001

Продајем двособан  комфоран стан 
од 66 м² на 4. спрату, на омладинском 
тргу бр 15. Тел. 063/8512698

Продајем двособан стан у строгом 
центру града. Тел. 069/3545058

Продајем кућу у Првомајској 46, 
вршац, на плацу од 12 ари. Тел. 834-
128 

Продајем кућу у Павлишу, три 
велике собе, трпезарија, ходник, 
купатило, мала соба, гаража, шупа, 
башта, чврста градња. 18.000€. Тел. 
063/8770604.

Купујем викендицу. Тел. 
064/2805881 и 064/1641561

Продаје се кућа са плацем 20 
ари у Вршцу, Гудурички пут бб. Тел. 
064/2111774.

Продаје се плац површине4,63 
ари са урађеним темељима.Тел. 
069/1117040.

Продајем трособан стан Стеријина 
26/16, 4. спрат. Тел. 063/8909960.

Продајем плац од 15 ари и 48 м² са 
кућом 48 м² Вноградарски пут 6. Тел. 
063/8309960.

Продајем кућу Гаврила Принципа 
12 од 400 м² на плацу од 400 м². Тел. 
063/8909960

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештену дворишну 
гарсоњеру, посебан улаз, 
комуналије, за самице , ученице. 
Тел. 062/520955

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

Издајем собе на спрату куће, 
посебан улаз, купатило, употреба 
кухиње, интернет, кабловска. 
Ученицима, студентима, самцима. 
На почетку Војничког трга. Тел. 
065/6688383

Издајем стан у приземљу куће 
у Вршцу, на брегу, најлепши 
део града. Тел. 065/8321410 и 
060/8435003

Издавање стана у згради код 
стадиона, једнособан, намештен, 
грејање плин, комуналије мале. 
Цена 100€ плус депозит. Тел. 
064/8642663

Издајем полунамештен двособан 
стан. Тел. 064/1572948

Издајем једнособан стан у Вршцу, 
ул. С. Немање, 1. спрат, намештен, 
централно грејање, клима, 120€. 
Тел. 060/6394391

Издајем собу на спрату 
ученицама, студентима или 
самцима. Посебан улаз, купатило, 
употреба кухиње, кабловска, 
интернет. Станоја Главаша на 
Војничком тргу. Тел. 013/806214 и 
065/6688383

РАЗНО
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

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 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 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.

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Хотелу “Србија”, 
у  Вршцу,  потребан 
кувар са искуством 
и помоћни кувари.

Контактирајте нас 
на  имејл:

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

особа за контакт: 
Дејан.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
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Давалац малог огласа изјављује да је мали оглас у складу са Правилником о пријему 
малих огласа и Законом о посредовању у промету и закупу непокретности.
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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 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. Teл. 
060/6262984.и 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. 

Грађевински пословиповољно и 
квалитетно (кровне конструкције, 
бетонажа, малтерисање, фасада, 
стиропор) Тел. 061/2342612

Продајем повољно исправну 
веш машину Горење WT63090 
АА класа 6 кг, цена 100 еура. Тел. 
064/8956970.

Повољно продајем ПВЦ врата и 
ПВЦ преграде 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

Продајем малокалибарску 
пушку. Тел. 064/3511952Продајем 
плински бојлер, 3 плинске пећи, 

2 кварцне грејалице, тики бојлер, 
пвц бурад за купус, дечји креветац. 
Тел. 060/8435003

Продајем стеге за цеви за скелу. 
Тел. 837-631Продајем дрвену 
столарију у одличном стању, собна 
врата, прозорре са ролетнама, 
храстову трокрилне капије 2 
комада. Тел. 060/0873863.

Продајем електрични бојлер 
80 литара, тики бојлер и плински 
бојлер, све исправно. Тел. 013/401-
210,060/7401210 и 060/1671519

Храстова врата 180х220, пећ 
на дрва новија краљица, бојлер 
Металац димензије 125х35 две 
године стар. Тел. 061/1112821.

Продајем пианино Чајковски, 
кухињу Марлес, храстову 
трпезарију(комода, витрина, сто, 
столице), храст гарнитур тросед, 
двосет, фотеља, СТО. Тел. 837-586.

Продајем већи кауч „Шипад“ 
3.000, дводелну витрину 
4.000, фотељу 1.000 динара и 
комбиновану машину м-8 МИО-
Осјек 250 еура. Тел. 063/1871673 и 
807-793

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

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

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

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

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.

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

Продајем дечији креветац 
дрвени, Тики бојлер потисни, 
Томос преносна пумпа за воду. Тел. 
060/8435003.

Продајем две машине за 
веш „Горење“ у перфектном 
стању и машину за сушење Еи 
Ниш исправну. Повољно. Тел. 
061/3071085

Продајем тучану пећ, веће Алфа 
плинске пећи, ципеле кожне бр.42, 
патике Адидас стабил, патике најк 
ваздушни ђон, све је ново. Тел. 
064/3906276

Повољно изводимо све 
грађевинске радове и адаптације 
кућа и станова. Тел. 061/2423071

Продајем фрижидер Тел. 
063/8829782

Продајем једнокрилни 
дупли прозор висине 115цм, 
ширине 65, дубине 15,5 цм 
термоакомулационе пећи од 5 
и 7 киловата заједно за 12.000 
динара, чучавац за пољски wc Тел. 
013/834549 и 065/8834549

Продајем хармонику мало 
коришћену“Standard Royal“ 80 
басова за 300 €, машину за шивење 
Багат кабинет за 9000 динара. Тел. 
065/8834549

На продају угаона гарнитура 
за спавање, бојлер на струју од 
80 л, дечији бицикл као нов. Тел. 
064/2805881

Маасажер за  цело тело, 
два масажера за ноге, све под 
гаранцијом. Тел. 013/831-560 и 
061/6806244

Продајем фурнирано крило за 
лева собна врата, за шток 205х90 
цм. Тел. 063/8769824

Продајем стаклене флаше 

литарске од киселе воде, 
тегле стаклене са поклопцем 
разневеличине. Тел. 013/834-549 и 
065/8834549

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 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

За продају Опел Астра класик 1,4 
Б TVINPORT, 2008 годиште, у возном 
стању,може замена за мањи ауто- 
договор. Тел 061/3071085

Продајем скутер „Pijagio“ 49 
кубика, нове гуме, 2000 годиште, 
регистрован за двоје, може замена 
за ауто (доплата, договор). Тел. 
061/3071085

Продајем аутоприколицу, 
нерегистровану. Тел. 060/6394391.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Пролази време, тугу не брише 
сећања на тебе боле све више.

Твоји најмилији

БУГАРЧИЋ МИОДРАГ – БАТА
1991-2020.

ПРОФ. ТОТ БЕЛА –БЕЛЦЕ
17.02.2019.-17.02.2020.

Година дана туге и сећања.
Низаће се године а Ти ћеш увек бити у нашим срцима.
Супруга Јованка, ћерке Леонора и Барбара и унука Емина

СЕЋАЊЕ

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

БУГАРЧИЋ МАРИЈА – БЕБА 
1996-2020.
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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

Кад се је 1877., извађањем 
пројеката друштва за 
регулисање Тамиш-Бегеја, 
почело радити на исушењу 
алибунарског рита, Вршчани 
су рекламовали, што није узет 
у регулисање и њихов мали 
рит, али у заман. Год. 1885. 
надмерник, Рудолф Менцер, 
израдио је нови план за 
одводњавање малог рита. Овај 
посо стао би на 38.256 ф. 74 
5/10 нов. 1)

У цељу одводњавања малог 
рита, год. 1886. ископан је 
вршачко-павлишки прокоп 
све до Брандајзове циглане. 
А то је први посао споменутог 
друштва. Но осим тога више 
ништа није учињено и мали 
рит наскоро је изгледао као 
какво језеро. Силна водурина 
починила је грдне штете у 
суседној Чукурмали, ради чега 
је 10. фебруара 1886. земаљски 
здравствени надзорник, др. 
Јулије Олах, изаслат на лице 
места. 

Услед тога је, позно у 
лето исте године, павлишко 
вршачки прокоп у дужини 
од 1 километра (од 
Брандајзове циглане па чак 
иза Новаковићеве ходаје) 
о трошку друштва изнова 
прокопан, како би вода из 
малог рита што боље отицала, 
не наносећи штете Чукурмали.

По налогу министра 
комуникације, друштво ће 
скорим морати да прокопа 
још 1877. и 1885. Пројектирани 
вршачко средишки прокоп, 
коме ваља поред висије уз 
Лудош и мали рит спровести 
марковачко- кутричку воду2).

Овај одељак није баш 
богат догађајима из живота 
овдашњих црквених општина. 
Са католичке стране у првом 
реду споменућеммо, да се је  
1871., на основу автономије 
за католике, конституисао 
црквени савет.

Исте године  установљено је  
и место 3. капелана, али је овај 
само катихетa комуналним 
школама.

У јесен 1872. уклоњена је 
некадања малена Јовановска 
капела код моста пред р.к. 
гробљем, а статуа св Јована 
Непомука постављена је у 
једној прегради на рогљу 3).

Год. 1875. протојереј 
Јосиф Новак својевољно се 
умировио. Њега је заменио 
Корнелије Ружински 
Рожалехота, коме  је Његово 
Величанство подарило наслов 
протојереја пештанских 
брегова, и који је 15. августа и 
г. свечано инсталован.

Г. 1833. подигнуто је у р.к. 
гробљу здање за гробара, 
комара за мртваце и т.п., што 
је коштало 5600 ф. 4) а од 
црквеног дуга исплаћена је 
и последња рата владици 
Бонацу. За оно прво највише 
се заузимао потпредседник 
црквене општине Фрања 
Вајзер. Ове периоде држао је 
владика  Јосиф Немет двапут 
фирмовање (другипут 1883.)

У последње време почела 
је живо напредовати и овд. 
jеврејска општина. Тако је 
Вршац постао г. 1873. седиште 
вршачког рабината, у који 
спада Вршац, вршачки срез 
и варош Б. Црква. Г. 1885. 
добије ова општина 71 хв 
земље, да заокружи своје 
гробље 5). Крајем ове године 
установи се јеврејско црквено-
певачко друштво, поглавито 
за улепшавање богослужења. 
Г. 1886. проширена је црква, 
подигнут је корoш за 20 особа 
и набављена је оргуља са 5 
регистера. Овај трошак, од 
прилике 8000 ф., потмирило је  
добротворно друштво „Хевра 
Кадиша“, давши општини у 
зајам сву своју готовину од 
3500 ф. Друштво ово поново 
је год 1873. установљено. 
14. септембра 1886. стаде се 
поново у цркви служити.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (210)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) „Werschetyer Gebirgsbote „ год.1885., бр. 20,21,и 24-26
2) Werschetyer Gebirgsbote „ год 1886., бр. 9 и седнички 
записник од 14. маја 1886.
3) Исто, год. 1872. бр., 48

4) Исто, год.. бр. 4
5) Записник седнице од 4. фебруара 1885.

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 10, БРОЈ 113, 24. ФЕБРУАР 1984.

РАЗВОЈ ТЕНИСА
Из рукописа вршчанина Славка Петровића - Пипилице „Кратка 

историја спорта у Вршцу“ можемо сазнати, да су Вршчани играли 
тенис још 1906. године, када је формиран „Тениски клуб“. Игралиште 
се налазило у средини садашњег градског парка у алеји високих 
дрвећа, а терени су били посути црвеном шљаком, извршена 
дренажа земљишта и постављена водоводна инсталација за 
поливање терена. Такође су биле изграђене зграде за реквизите и 
свлачионице.

Овај први „Тенис клуб“ у Вршцу до свога постојања крајем 1918. 
године у свом развоју био је веома активан, и у сусретима са тенис 
клубовима из оближњих и даљих места (Бела Црква, Панчево, 
данашњи Зрењанин, Нови Сад, Сомбор, и др.) постигао је солидне 
резултате .

 И после првог светског рата, почев од 1921. године, повремено 
се играо тенис на „стадиону“  где је данас „кошаркашко игралиште“, 
у горњем делу улице Ђурђа Смедеревца. Чак су биле и неке „тенис 
утакмице“.

Крајем априла 1924. године у Вршцу је обновљен „Тенис клуб“ 
који је подигао своје игралиште (четири тенис плаца) на почетку 
садашње улице Ђурђа Смедеревца, на земљишту где је  подигнута 
нова болница. 

“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 10, БРОЈ 113, 24. ФЕБРУАР 1984.

ПЛАМЕН МИРА И ПРИЈАТЕЉСТВА
О највећој спортској манифестацији  која је код нас икада 

одржана дуго ће се причати. Причаће се о олимпијским 
победницима и трагичарима, о чувеним и славним гостима који 
су својим присуством увеличали Олимпијаду, о беспрекорној 
организацији, добродошлици и гостопримству свих Југословена 
који су тих дана били у Сарајеву. 

Остаће трајно забележено; да је Олимпијада  у потпуности 
успела, да је организатор добио најласкавије и највеће оцене: 
уписана су имена победника и побеђених; потврђено је да је 
Југославија земља демократских и слободарских традиција, да се 
бори за мир и равноправност свих народа и земаља без обзира на 
друштвено уређење, величину, политичку и верску опредељеност. 

Такође ће остати трајно записано да је Вршац 4. фебруара дочекао 
Олимпијску бакљу, да је неколико хиљада житеља Стеријиног града 
изашло и топло поздравило носиоце бакље.

Највећу част за сваког спортисту је учешће на Олимпијади. 
Међутим част је и носити бакљу а ту сећу од стотине младих Вршчана 
који се баве спортом имали су: тенисер Жељко Чича,  рукометаш 
Небојша Шашарога, гимнастичар Миодраг Јосић, одбојкашице 
Славица Одаџић и Светлана Кљајић-Радуловић и стонотенисер 
Ненад Дебељак.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК • 14.  фебруар 2020. ВРШАЧКА КУЛА 2121

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

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

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

Tel: 837-902

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

30 kg 540,00
1 kg  72,00
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МОЦАРЕЛА 
ЛИСНАТЕ КОРПИЦЕ 

КУЛИН КУВАР

КОЛАЧ СА ПОМОРАНЏАМА  
НАМИРНИЦЕ:

ПРИПРЕМА: Умутити жуманца са шећером. Додати 
брашно, орахе, рендану кору поморанџе и снег од 
беланаца. Масу сипати у већи плех обложен папиром за 
печење, и око 30 минута пећи на 180°Ц. Када се патишпањ 
охлади, исећи га на 3 уздужне коре. Фил: Пудинг скувати са 
млеком, шећером и кором од поморанџе. Оставити да се 
охлади, а затим додати путер, предходно умућен са соком 
од поморанџе. Филовати једну кору пудингом са укусом 
ваниле, а другу пудингом карамел. На крају нанети прелив 
припремљен са соком од поморанџе и украсити кришкама 
поморанџе. Сећи у коцке пре служења.

ТРОУГЛИЋИ СА 
СИРОМ РИКОТА ТОРТА   

НАМИРНИЦЕ:

100 г путера
200 г млевеног кекса
мало млека или сока
Фил:
200 г рикота сира
3 кашике џема од 
кајсија
500 г слатке павлаке
2 кашике меда
ванилин шећер
1 кесица желатина
Грилијаш:
300 г шећера
мало уља

НАМИРНИЦЕ:

3 листа (10x10 цм) 
лиснатог теста
2 црвене паприке
1 чен белог лука
150 г фета сира
12 чери парадајза
120 г нарендане 
моцареле
свеж босиљак
со, бибер

НАМИРНИЦЕ:
  

500 г глатког 
белог брашна 
2,5 дл млаког 
млека 
1 дл светлог 
пива 
70 г отопљеног 
маргарина 
мало соли 
½ кашичице 
шећера 
1 кесица сувог 
квасца 
свежи сир 
1 јаје 
сусам 

ПРИПРЕМА: Квасац и шећер отопити 
у топлом млеку, пустити да се квасац дигне. 
Отопити маргарин и заједно с пивом га умешати 
у квасац и млеко. Додати брашно, мало соли и 
умесити глатко тесто. Оставити да се диже око 
сат времена. Тесто поделити на три дела и сваки 
део разваљати у круг и исећи на 8 делова. Сваки 
нафиловати уситњеним свежим сиром и савити 
у троуглове. Кифлице премазати размућеним 
јајетом и посути сусамом, па пећи око пола сата 
на 180°Ц, док не добију златножуту боју.

ПРИПРЕМА: Отопити путер и 
када се прохлади сјединити с млевеним 
кексом, млеком или соком. Умесити да 
се добије смеса као за плазма торту и 
формирати подлогу колача на плеху коме 
се скидају стране. Ставити у фрижидер. 
Умутити рикота сир са џемом. Посебно 
умутити слатку павлаку са медом и 
ванилин шећером, а желатин припремити 
према упутству са кесице и полако 
додавати у павлаку. Кашиком мешајући, 
додати умућен сир у павлаку, а затим 
смесу премазати преко подлоге. Ставити 
у фрижидер да одстоји неколико сати. 
Грилијаш: На мало уља истопити шећер, 
да добије фину смеђу боју и изручити у 
подмазан плех . Оставити да се охлади, 
онда изломити, самлети и посути преко 
колача. По жељи, посути и ситно сецканим 
бадемима.

ПРИПРЕМА:  Сваки лист лиснатог теста пресећи по дужини 
и ширини да се добије по четири квадратића. Сваки (добије се 
12) ставити у калуп за мафине. Крајеве лепо наборати. Паприку 
и бели лук исецкати и пропржити. Када паприке скоро омекшају, 
додати насецкане листиће босиљка, зачинити по укусу, још мало 
мешати, а затим склонити с ватре. Паприке једнако распоредити 
у лиснате корпице, преко њих измрвити сир и ставити у загрејану 
рерну на 180°Ц. Када су корпице печене, извадити их из рерне, 
посути моцарелом и на сваку корпицу ставити по чери парадајз. 
Вратити у рерну да се сир отопи.

Кора: 
6 јаја 
120 г шећера 
120 г млевених ораха 
120 г оштрог брашна 
рендана кора 1 поморанџе 

Фил: 
2 кесице пудинга (са 
укусом ванила и царамел)

800 мл млека 
5 кашика шећера 
1 поморанџа 
200 г путера 
Остало: 
1 кесица прелива за торте 
и колаче
сок од поморанџе 
1 поморанџа
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Протеклог викенда Бокс клуб Гард наступио је 
у Темишвару на Тамаши купу што је био први тест 
пред најбитнија такмичења у овој години за вршачке 
боксере.13 чланова који су наступили освојили су 
8 златних и 5 сребрних медаља.Тренер Гарда Стево 
Павловић истиче да је задовољан и да је остварен 
одличан успех.

Златним медаљама су се окитили: Милица Николић 
(пионирка-30кг), Урош Недин (пионир-55кг), Милан 
Костадинов (старији пионир-40кг), Лука Секулић 
(старији пионир-50кг), Бранислав Секулић (кадет-60кг), 
Лазар Вукашиновић (јуниор -65), Вук Павловић (јуниор  
-70кг).

Сребрне медаље су освојили:Андреј Петковић 
(пионир -30 кг), Михајло Грујић (старији пионир -40 
кг), Марко Печеничић (старији пионир -45 кг),Сергеј 

Топалов с(тарији пионир -50 кг), Марија Николић 
(старија пионирка  -60кг), Анђела Костадинов (јуниорка 
-70кг).

-Захвалност дугујемо и пријатељима из КБК 
Смедерево и њиховом тренеру Бобану Живојиновићу 
који је био у нашем стручном тиму на овом турниру, 
нагласио је тренер Гарда, Стево Павловић.

СПОРТ

Мотивисани да поправе утисак после пораза у 
мечу са Динамиком, кошаркаши Вршца, су пред 
око 800 гледалаца у Ужицу одиграли веома добру 
утакмицу, али, ипак нису успели да савладају 
другопласирани тим лиге, Слободу. 

Вршац је ушао добро у меч, повео, али је Слобода 
успела да дође до резултатског прикључка и да у 
финишу прве четвртине поведе (26:24). У другој 
четвртини однос снага био је потпуно изједначен 
и на одмор се отишло вођством Слободе од 48:46. 
У трећем периоду Вршац је захваљући сјајном 
Димићу, који је убацио 20 поена у том делу меча, 
дошао до преокрета (67:72), али није имао енергије 
да у истом стилу приведе меч крају. Играчи Слободе 

имали су више нерава у последњим минутима и 
забележили су победу.

У редовима домаћина најбољи  је био бивши 
играч Вршца, Симовић, са 21 поеном и 12 скокова, 
Пажин је додао још 18 (4 тројке), Фостер 17 и Симић 
15.

Објективна ужичка публика аплаузом је 
поздравила и партију феноменалног Милоша 
Димића, који је са 33 поена био најефикаснији 
актер ово дуела. Осим његове, вреди истаћи и роле 
Милошевића са 17 и Грушановића са 12 постигнутих 
поена. 

Извор: КК Слобода

ВРШЧАНИМА ИЗМАКЛА ПОБЕДА У УЖИЦУ

ЈЕДАН ДИМИЋ МАЛО ЗА ТРИЈУМФ 
СЛОБОДА – ВРШАЦ 94:89 (26:24, 22:22, 19:26, 27:17)

КО Ш А Р К А

КЛС 20. КОЛО

Тамиш - Дунав 98 : 83

Борац - Златибор 78 : 87

Младост - Напредак 79 : 80

Слобода - Вршац 94 : 89

Динамик - Колубара 73 : 79

Металац – Београд 78 : 73

Војводина – Н. Пазар 70 : 87

1.Борац 20 17 3 37

2.Слобода 20 17 3 37

3.Динамик 20 13 7 33

4.Нови Пазар 20 13 7 33

5.Златибор 20 12 8 32

6.Младост 20 11 9 31

7.Напредак 20 10 10 30

8.Колубара 20 10 10 30

9.Вршац 20 7 13 27

10.Металац 20 7 13 27

11.ОКК Бгд 20 6 14 26

12.Тамиш 20 6 14 26

13.Дунав 20 6 14 26

14.Војводина 20 5 15 25

Очекивао се миран прелазни рок на стадиону под брегом, 
али последњих дана управа ОФК Вршца појачала је активности 
и довела седам нових играча. Најзвучнија појачања су нападачи: 
Лазар Ђуровић (Сеул, Јужна Кореја), Лука Петровић (Динамо 
Панчево) и Никола Радисављевић (Железничар Панчево), а за 
место међу стативама бориће се и повратник у Вршац, Лука 
Тодоровић, који је дошао из Пролетера (Б. Карловац). Тренеру 
Ненаду Мијаиловићу покушаће да се намтену и омладинци: 
Ђорђе Јанковић (Бокељ), Никола Коцић (Темнић) и Милош Ђурић 
(ОФК Жарково). Бонус играчи биће на располагању и тренеру 
омладинаца Перици Ранкову. 

Захваљујући одличним играма у дресу Вршца, голгетер јесењег 
дела Српске лиге Војводина, Милан Видаков, нашао се у жижи 
интересовања многих клубова. Млади нападач ће на пролеће 
играти фудбал у вишем рангу, у дресу новосадског Кабела. Осим 
њега ОФК Вршац су напустили: Урош Андрејић (БАК, Б. Црква), 

Урош Обрадовић (Војводина, Нови сад), Јован Вучетић (. Мај, Рума). 
Од активног играња опростио се легендарни вршачки голгетер 
Данило Дача Белић.

Изабраници тренера Ненада Мијаиловића тренирају пуном 
паром и у досадашњем току припрема одиграли су две утакмице. 
Савладани су Будућност из Алибунара (2:0) и Слога из Пландишта 
(4:0). Зрелим партијама и марљивошћу на тренинзима озбиљно се 
намеће млади Вранић, али и још неколико играча из омладинске 
школе. Вршчани ће до краја првог дела припрема одмерити 
снаге са српсколигашем Пролетером из Михајловца у Панчеву, 
као и са екипом Степојевац Вага. Потом се екипа сели у Уб, где ће 
радити 7 дана и одиграти припремне мечеве са Борцем из Сакула 
и Јединством из Уба. Прво такмичарско искушење Вршчани ће 
имати 1. марта када ће у финалу купа јужног Баната играти против 
Младости из Омољице.

Б.Ј.

ФУД БА Л
КОМПЛЕТИРАНЕ АКТИВНОСТИ ОФК ВРШЦА У ПРЕЛАЗНОМ РОКУ

ВРШЧАНИ НАШЛИ ЗАМЕНУ ЗА ВИДАКОВА

Партија сезоне: Милош Димић

Рад пуном паром: Александар Лазевски

Б О КС
ВРШАЧКИ БОКСЕРИ ПОЛОЖИЛИ ТЕСТ ПРЕД НАЈВАЖНИЈЕ БОРБЕ У СЕЗОНИ

„ГАРДОВА“ЖЕТВА МЕДАЉА У ТЕМИШВАРУ
Одбојкаши Баната 

остварили су велику победу 
у дербију 12. кола против 
лидера на табели, Борца из 
Параћина, после преокрета, 
у изузетно узбудљивом 
мечу са драматичном 
завршницом. Изабраници 
тренера Игора Сантрача 
на тај начин су дошли само 
на један тријумф заостатка 
за водећом тројком и у 
директним окршајима са 
конкурентима одлучиваће о 
пласману у врху. У наредном 
колу Вршчани у суботу, 
15. фебруара, гостују у 
Косовској Митровици.

ОД Б О Ј К А

ПРВА Б ЛИГА 12. КОЛО
Ужице - Топличанин  2 : 3
Банат - Борац  3 : 2
Баваниште - К.Митровица 3 : 1
Футог - Лозница  3 : 1
Дубочица - Карађорђе  3 : 1
1.Борац  12 10 2 30
2.Карађорђе 12 10 2 29
3.Дубочица 12 10 2 28
4.Банат  12 9 3 26
5.К.Митровица 12 6 6 17
6.Футог  12 4 8 13
7.Топличанин 12 4 8 11
8.Ужице  12 3 9 9
9.Лозница  12 2 10 9
10.Баваниште 12 2 10 8

ПОБЕДОМ У ДЕРБИЈУ 12. КОЛА ПРВЕ Б ЛИГЕ ВРШЧАНИ СЕ УКЉУЧИЛИ У БОРНУ ЗА ТИТУЛУ

ЛИДЕР ПАО У МИЛЕНИЈУМУ
БАНАТ – БОРАЦ 3:2 (22:25, 25:20, 14:25, 25:23, 16:14)
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