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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”

Група донатора из дијаспоре и 
Фондација Ана и Владе Дивац, заједно 
са Туристичком организацијом Вршац, 
организују фестивал вина „Златна јесен“ у 
Гудурици од 25.до 26. септембра. Посетиоци 
ће, уз гастрономске специјалитете, имати 
могућност да дегустирају домаћа вина, свих 
шест регистрованих гудуричких винарија. 
Сви који се одлуче да посете фестивал вина 
у Гудурици, имаће прилику да помогну 
домаће винаре купујући прво лимитирано 
паковање најбољих гудуричких вина. 

- „Златна јесен“ ће окупити љубитеље 
добрих вина, али и људе који желе да 
доживе ново искуство и упознају наш 
крај који заиста има чиме да се похвали 
– поручују власници регистрованих 
гудуричких винарија: Недин, Бахус, Селекта, 
Конте де Валоне, Рњак и Мишић и позивају 
све заинтересоване да их посете. 

Из Фондације Ана и Владе Дивац поручују 
да су веома поносни што у времену када 
је потребно да помажемо једни другима, 
виде разумевање за живот људи на селу и 

експертску помоћ која стиже од донатора 
из дијаспоре, који нису заборавили своје 
корене и желе да оснаже Гудурицу која 
је одувек била на карти најбољих вина у 
региону. 

- Пријатељи из дијаспоре помажу нам да 
креирамо понуде које ће заинтересовати 
људе да дођу у Гудурицу, обиђу винарије, 

дегустирају вина и уживају у домаћој храни, 
и да самим тим помогнемо и винарима 
који су ове године претрпели велике 
губитке јер су туризам и угоститељство 
малтене стали. У Гудурици смо наишли на 
људе који су заинтересовани за сарадњу, 
препознали су оно што ми желимо да 
урадимо и надам се да ћемо овај модел 

касније пресликати и на нека друга места и 
општине. Наша фондација је више од десет 
година присутна у селима Србије, пуно 
радимо са пољопривредницима, али је 
ово и за нас нови приступ – рекао је Урош 
Делуц, економски саветник Фондације 
Ана и Владе Дивац, додајући да ће сличне 
манифестације бити организоване и у 
октобру, али и на пролеће. 

Овогодишња „Златна јесен“ се 
организујеу оквиру пројекта „Академско 
село“, који реализује група донатора из 
дијаспоре заједно са Фондацијом Ана и 
Владе Дивац, како би се сачувала села 
у Србији и подстакли млади да остану у 
својим местима, или да се врате у њих и на 
савремен начин наставе традицију својих 
породица, које вековима живе од рада на 
селу. 

Како би се помогло Гудуричанима, 
покренут је и сајт gudurica.rs на коме се 
може сазнати више о Гудурици, гудуричким 
винима и фестивалу вина „Златна јесен“. 

Т.С. 

ПОЗИВ ЉУБИТЕЉИМА ВИНА 

„ЗЛАТНА ЈЕСЕН“ У ГУДУРИЦИ 
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Винари из Гудурице позивају на „Златну јесен“

Чланице Уружења жена „Машта ради 
свашта“ активне су и у време пандемије 
КОВИД-а 19. Најновије радове, настале 
баш у време коронавируса, изложиле су 
у просторијама Општинског удружења 
инвалида рада Вршац, у оквиру кога и 
функционишу.

- Основале смо се пре једно две- три 
године, а главни иницијатор идеје била је 
наша председница Гертруда Вагнер, каже 
Виолета Ковачев, заменица председнице 
Удружења жена „Машта ради свашта“. – 
Нисмо престајале са нашим активностима 
ни за време ванредног стања, радиле 
смо свака код своје куће. У почетку 
пандемије правиле смо заштитне маске 
и делиле их члановима Удружења 
инвалида рада чије просторије и 
користимо за своје радионице. Кад 
се ситуација са коронавирусом мало 
примирила, долазили смо у удружење 
једном недељно и дружиле се и радиле 
под маскама. Пријало нам је то дружење 
уз креативност, да се мало ослободимо 

стреса и заборавимо на вирус и све остале 
проблеме.

Удружење жена има двадесетак 
чланица, али, како кажу, никад се не 
сакупе све, дођу кад која може. 

- Правимо свашта, разне сувенире, 
декупаж, украсне флаше и друге 
предмете... објашњава Ковачева и 
наглашава како тај рад, уз развијање 
маште, има и лековиту страну- добар је 
као терапија за моторику руку.

Чланице Удружења „Машта ради 
свашта“ састају се четвртком у 18 часова, 
у просторијама Општинске организације 
инвалида рада Вршац. Врата ових 
њихових радионица и дружења отворена 
су за све заинтересоване који желе да им 
се придруже да заједно, уз мало маште, 
лепу реч, упосле своје вредне руке и дају 
одушка креативности.

Ј.Е.

ИЗЛОЖБА УДРУЖЕЊА ЖЕНА „МАШТА РАДИ СВАШТА“

ДРУЖЕЊЕ УЗ КРЕАТИВНОСТ

Вредне руке чланица Удружења „Машта ради свашта“

Министар здравља Златибор Лончар 
апеловао је на све локалне самоуправе 
у Србији да више поведу рачуна и прате 
ситуацију на локалном нивоу, те да, 
уколико им се повећава број оболелих 
од корона вируса, истог момента 
предузимају мере. 

- Велики апел за локалне самоуправе 
да отворе очи 24 сата и воде рачуна да 
ли им се повећава број оболелих. Ако се 
повећава, истог момента да доносе нове 
мере и да то спрече – рекао је Лончар 
новинарима у Београду. 

Лончар је подсетио да локалне 
самоуправе имају своје кризне штабове и 
епидемиологе, да могу да донесу одлуке и 
да нема потребе да чекају да виде шта ће 
бити у целој Србији и Европи. 

Истакао је да је најважније да се носи 
маска у затвореном простору, превозу и 
да се избегавају сви скупови и окупљања 

где има доста људи, а посебно у 
затвореном или полуотвореном простору 
где се, додао је, вирус највише шири. 

Лончар је навео је да ће првог октобра 
почети период вакцинације против 
сезонског грипа и позвао грађане да ту 
прилику искористе и да се вакцинишу. 

- Имаћемо најквалитетније вакцине да 
сви они који су се и до сада вакцинисали, 
а и они који су у међувремену постали 
ризичне групе, искористе ту прилику и да 
спречимо да дође до мешања сезонског 
грипа и корона вируса пошто ће нам 
то умногоме помоћи да заштитимо наш 
здравствени систем и све наше пацијенте 
јер ће имати више простора за све оне 
који чекају на дијагностику, операције 
или на неку другу врсту лечења – додао 
је Лончар. 

У Републици Србији је до 15 часова 9. 
септембра регистровано укупно 32.078 

потврђених случајева COVID 19. Од 
последњег извештаја тестирани су узорци 
8.285 особа од којих је 84 позитивно. 
Тренутно је хоспиталозивано укупно 
407 пацијената. На респираторима је 
укупно 35 пацијената. У последња 24 часа 
преминуо је 1 пацијент услед последица 
изазваних вирусом COVID 19. 

Извор: Танјуг, Министарство здравља РС 

АПЕЛ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ДА ПРАТЕ ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ 

ОД ПРВОГ ОКТОБРА ВАКЦИНАЦИЈА 
ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА 

„Имаћемо најквалитетније вакцине против 
сезонског грипа“ – Златибор Лончар
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У оквиру пројекта јавно-
приватног партнерства за 
изградњу, реконструкцију, 
одржавање и обезбеђивање 
доступности дела саобраћајне 
локалне путне инфраструктуре 
на територији Града Вршца, 
радови се изводе на неколико 
локација у граду.

- У току су радови у улици 
Јоргована у дужини од 230 
метара. Ради се на ископу и 
изради доњих носећих слојева 
коловозне конструкције 
од дробљеног каменог 
агрегата. Припремни радови 
за постављање бетонских 
ивичњака су такође у току. У 
Подвршанској, у дужини од 340 
метара је планиран доњи носећи 
слој коловозне конструкције, 
постављање ивичњака и чека се 
измештање решеткасте бандере 
(струја). Асфалтирање улице се 
очекује у среду, 16.9.2020. године. 
У Озренској улици лево, у дужини 

од 600 метара је у току израда 
насипа на кривини како би се 
ублажио подужни нагиб, израда 
бетонских кинета и пропуста 
у циљу решавања одвођења 
атмосферских вода, а од недеље 
се очекује асфалтирање у 
дужини од око 300 метара. Што 
се тиче Павлиша - општински 
пут у дужини од 1850 метара, 
на асфалтираном делу који 
износи око 1150 метара,  у току 
су радови на изради банкине 
од камена са планирањем и 
ваљањем, док се на осталих 700 
метара очекује почетак радова 
на ископу за израду проширења 
постојеће носеће коловозне 
конструкције“, рекао је Дејан 
Чебзан, члан Градског већа за 
инфраструктуру.

Подсећамо да је у току 
претходног периода, у 
оквиру поменутог пројекта, 
реконструисано око 10,2 км 
коловоза од планираних 15,8 км.

У Конгресно-музичкој дворани 
Центра Миленијум Скупштина 
Града Вршца заседа по други 
пут а одборници новог сазива 
имају пуне руке посла, односно 
25 тачака дневног реда. У време 
одржавања седнице овај број 
„Вршачке куле“ налази се пред 
читаоцима тако да ће опширнији 
извештај бити објављен у 
наредном.

Прва тачка о којој су 
одборници расправљали била је 
доношење Одлуке о Завршном 
рачуну буџета Града Вршца за 
2019. годину. Потом је су на 
дневном реду били Извештаји 
о раду за 2019. годину Градске 
управе и предузећа и установа 
чији је оснивач Град Вршац и 
то: ЈКП „Други октобар“, Градски 
музеј, Народно позориште 
„Стерија“, Културни центар Вршац, 
Дом омладине Вршац, Апотека 
Вршац, Дом здравља, Историјски 
архив Бела црква, Центар за 
социјални рад Града Вршца и 
Туристичка организација Вршац.
Трећа тачка је доношење Одлуке о 
изради плана детаљне регулације 
дела Северне индустријске зоне 
у Вршцу, а четврта, доношење 
Одлуке о установљавању 
права службености на 

непокретностима у јавној својини 
Града Вршца на катастартским 
парцелама 269, 270 и 272 КО 
Стража у корист инвеститора 
Телеком АД Београд. Пред 
одборницима је и предлог Одлуке 
о допунама Одлуке о одржавању 
и заштити јавних зелених 
површина, као и доношење 
Одлуке о изменама Одлуке о 
одржавању путева и улица. 
Затим се расправља о допуни 
Одлуке о обављању делатности 
зоохигијене, о изменама и 
допунама Одлуке о одржавању 
чистоће, о допуни Одлуке о 
пијацама, као и изменама и 
допунама Одлуке о образовању 
Градског штаба за ванредне 
ситуације. Једанаеста тачка је 

доношење Решења о постављењу 
чланова Градског штаба за 
ванредне ситуације Града Вршца, 
а наредних шест тачака односе се 
на Решења о давању сагласности 
на Одлуке Надзорног одбора 
ЈКП „Други октобар“ о усвајању 
ценовника воде, одржавања 
зелених површина, топлотне 
енергије, одржавања чистоће, 
димничарских услуга и услуга 
одвођења и пречишћавања 
комуналних отпадних вода. Потом 
следи расправа о Решењима о 
образовању Савета за урбанизам, 
Савета за развој, о образовању 
Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта, 
као и о Решењу о образовању 
Комисије за представке и жалбе 
Скупштине Града Вршца. Двадесет 
трећа тачка је усвајање Програма 
израде феклане канализације 
из средстава самодоприноса 
за период 2020-2021 године. 
Последње две тачке дневног реда 
су посвећене информацијама 
о степену усклађености 
планираних и реализованих 
активности ЈКП „Други октобар“ 
за период од 1. јануара 2020. до 
30. Јуна 2020. године.

Б.Ј.

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

У ТОКУ СУ ИНФРАСТРУКТИРНИ РАДОВИ НА НАКОЛИКО ЛОКАЦИЈА У ГРАДУ

АСФАЛТИРАЊЕ ПОДВРШАНСКЕ И ОЗРЕНСКЕ УЛИЦЕ
ПЛАНИРАНА 

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ
Е л е к т р о д и с т р и б у ц и ј а 

Србије, Огранак Панчево, Погон 
Вршац обавештава кориснике 
Подвршанске улице од броја 37 до 
броја 71, Борске улице од броја 1 
до броја 21 и Гудуричког пута број 7 
и 7/1 да ће у уторак, 15. септембра 
бити искључени са мреже у времену 
од  8:30 до 14:30 часова.

Због радова на дистрибутивној 
мрежи у среду, 16. септембра, у 
времену од 9 до 14 часова без 
електричне енергије биће Павлиш, 
Влајковац, Ритишево, Јовић  
Влајкиновић.

У случају лошег времена или 
неких других непланираних 
догађаја оператер може отказати 
радове или извршити укључење и 
пре планираног времена.

АКТИВНОСТИ ВИНОГРАДАРА

ПРИНОС МАЊИ, КВАЛИТЕТ ОДЛИЧАН
Члан Градског већа за пољопривреду Слободан Јованов 

обишао је виноградаре у Гудурици.
- Обзиром да су виноградари имали проблема са касним 

пролећним мразевима а да ни време када је винова лоза 
цветала није било баш најповољније за оплодњу, сада се све 
то исказује кроз смањене приносе грожђа од око 30%, каже 
Јованов и додаје да је грожђе одличног квалитета, без болести, 
да временски услови иду на руку берачима да заврше бербу на 
време док се винари радују добром квалитету грожђа јер ће 
моћи направити добра вина.

Постоји велико интересовање за грожђем из Гудурице, тако да 
ове године нема проблема са продајом. За разлику од произвођача 
сунцокрета којима ће се смањен принос надоместити бољом 
ценом, цене грожђа су остале на прошлогодишњем нивоу. Висок квалитет грожђа гарант доброг вина – Вредни виноградари беру слатке плодове

ПРИПРЕМА СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

ПОЗИВ МЕШТАНИМА ДА 
СЕ УКЉУЧЕ

Под организацијом удружења „Село 
плус“,  у просторијама месне заједнице 
у Уљми одржана је трећа по реду 
радионица у склопу припрема за израду 
Стратегије руралног развоја у сеоским 
насељима Града Вршца, као и општина 
Пландиште и Бела Црква, које финансира 
Управа за аграрна плаћања  преко 
Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде.

Председница Удружења „Село 
плус“ Данијела Боу, представила је 
присутнима Лидер програм истакавши 
велики потенцијал који, мештани села 
са територије Града Вршца и општина 
Пландиште и Бела Црква уз помоћ 

партнерства за територијални рурални 
развој - Локалних акцијских група, могу 
искористити. Сарадник на пројекту, Др 
Мирослав Ступар је са мештанима Уљме 
анализирао стање и проблеме у нашим  
селима.

- Правилна и добро осмишљена 
Стратегија руралног развоја у многоме 
може унапредити и побољшати живот 
на селу, те позивам све заинтересоване 
становнике вршачких села да се укључе у 
њену израду путем попуњавања упитника 
путем веб сајта удружења Село плус, 
нагласио је на крају радионице члан 
Градског већа за рурални развој Славиша 
Максимовић.

НОВИ САЗИВ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА ЗАСЕДАО ПО ДРУГИ ПУТ

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА 
И ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА
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Хемијско- медицинска школа  Вршца, улица Стеријина бр. 113, мб: 
08114811, пиб:102084574 објављује:

К О Н К У Р С
За упис самофинансирајућих ученика (преквалификација 

и доквалификација) школске 2020/2021 за следеће 
образовне профиле:

                                                           
- медицинска сестра-техничар, подручје рада здравство и 

социјална заштита;
- фармацеутски техничар, подручје рада здравство и социјална 

заштита;
- техничар за хемијску и фармацеутску технологију, подручје 

рада хемија, неметали и графичарство;
- хемијски лаборант, подручје рада хемија, неметали и 

графичарство;
- техничар за заштиту животне средине, подручје рада хемија, 

неметали и графичарство

Услови за учешће на конкурсу:
- Кандидат не може бити млађи од 17 година
Уз пријаву кандидати су дужни да приложе:
- сведочанства предходно завршених разреда
- диплому о завршеној школи  
Пријаве донети лично или слати на адресу: Хемијско-

медицинска школа, 26300 Вршац, Стеријина 113.  
Контакт: 013/830-292
Мејладреса: sekretarijat@hms.edu.rs
Конкурс је отворен до 30. септембра 2020 године. 

Писац, колумниста, ТВ водитељ и активиста за људска 
права, Вршчанин Стефан Михајловски објавио је нови 
роман под насловом „14 дана карантина“ у издању 
Беолетре. 

Овај дипломирани комуниколог за своју трећу књигу 
променио је дизајнерски тим и кренуо у новом визуелном 
правцу, што се може приметити по иновативним 
корицама које је овог пута радила Јелена Петровић, док 
је илустрација дело уметника Стевана Јовичића. 

- На визуелном решењу претходне књиге радио је 
фантастичан тим – светски признат фотограф Мартин 
Стаменковић, Марија Добрић и Урош Митић. Овог 
пута решио сам да то буде нешто једноставније, па сам 

поручио илустрацију. Верујем да смо направили добар 
посао – изјавио је Михајловски, за чију је трећу књигу 
корице радила Јелена Петровић, док је илустрација дело 
уметника Стевана Јовичића. 

Према ауторовим речима, „14 дана карантина“ говори 
о процесу заљубљивања током пандемије коронавируса, 
истраживању идентитетских позиција и узбудљивим 
психолошким трансформацијама. Протагонисти Јакша 
и Вук имаће прилику да се упознају и оголе један пред 
другим све тајне, сем оних које се бележе под лажним 
именима на друштвеним мрежама. 

- Нисам имао могућност да наставим истраживање 

за роман који спремам од децембра прошле године 
због ситуације у којој смо се нашли. Писање је захтевало 
посету многим местима и прикупљање бројних 
информација. Срећом, јавила се нова идеја. Роман сам 
написао за рекордних двадесет и осам дана. То свакако 
не би било могуће да нисмо били затворени, али права 
је радост што се испоставило да добро функционишем 
у непредвиђеним ситуацијама, те могу посвећено да 
радим на тексту – открио је аутор. 

И за ову књигу поговор је написао др Игор Перишић 
са Института за књижевност и уметност, а из његовог 
текста издвојено је следеће: „У складу са интимним 
диспозицијама читалаца, роман оставља наду да ће се 
остварити онакав крај каквим га свако од нас имагинира. 
Има ли толерантнијег и благонаклонијег позива на 
читање од овога?“. 

Нови наслов Стефана Михајловског, поред претходних 
„Испод грла“ и „Лице данашњице“, доступан је на сајту 
издавачке куће Беолетра, у књижарама Вулкан, Лагуна 
и Делфи, а може се пронаћи и на неколико трафика у 
различитим градовима. Представљање књиге публици, 
иако је званична промоција због пандемије отказана, 
планира се током Сајма књига у Београду крајем октобра, 
уколико то епидемиолошка ситуација дозволи. 

Михајловски је крајем 2019. године проглашен за 
једног од девет најкреативнијих мушкараца света према 
тексту „Кад креативност угризе“ Далибора Јакуса, у истом 
периоду завршио је обуку, за омладинског едукатора из 
области родног и сексуалног образовања, а пре свега 
месец дана био је члан жирија за најбољу кратку квир 
причу године. 

ВРШЧАНИН ОБЈАВИО НОВУ КЊИГУ 

 „14 ДАНА КАРАНТИНА“ СТЕФАНА МИХАЈЛОВСКОГ 

Вођена повећањем обима производње 
у прерађивачкој индустрији од 5, 6 % 
индустријска производња у Региону 
Војводине је за првих седам месеци  ове 
године забележила раст од 5, 2 % у односу 
на прошлу годину. У истом периоду 
у области грађевинарства вредност 
изведених радоцва на зградама  већа је 
за 22, 5 %. То показује да се и у кризном 
и нестабилном тромесечју изазваног 
пандемијом Ковида- 19  наставило са 
радовима на изградњи зграда, каже 
председник Привредне коморе Војводине 
Бошко Вучуревић. 

Сталан тренд повећања током  периода 
Ковида – 19  задржава и промет робе у 
трговинама на мало. У јулу је у односу 
на јун већи за 2, 9 %. Поредећи пораст 
промета у односу на прошлу годину 
бележи се повећање од 7, 6 %. 

Од укупно реализоване 
спољнотрговинске размене Републике 
Србије војвођански привредници су 
реализовали 31 %. У структури робне 
размене Војводине са иностранством за 
првих седам месеци најзначајнија укупна 
сарадња оставрује се са Европском 
Унијом. 

Ако посматрамо спољнотрговинску 
размену пољопривредно- прехрамбених 
производа извоз аграрних производа 
чини преко једне четвртине укупног 
војвођанског извоза. Покривеност 
увоза извозом, у спољнотрговинској 
размени  аграрних производа је висока, 

па је као таква аграрна спољна трговина 
АП Војводине представља озбиљан 
потенцијал економског развоја и укупне 
социјалне стабилности. Најзначајнији 
извозни аграрни производ је и даље 
кукуруз а што се тиче увоза највећи 
раст бележи се код лимуна, објашњава 
Вучуревић.

Радови на изградњи настављени и 
током пандемије: Бошко Вучуревић, 

председник ПК Војводине

НОВИ АМБИЈЕНТ И СТАРА ЖЕЉА ЗА ШТО УСПЕШНИЈИМ ПОСЛОВАЊЕМ

 ПРИВРЕДА У  ВОЈВОДИНИ 
ИДЕ НАПРЕД
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Како функционише 
Општинска организација 
инвалида рада Вршац?

- Ја сам члан удружења од 
2012, а од 2016. председник 
Општинске организације. На 
евиденцији имамо око 500 
чланова. Осим инвалида рада, 
имамо и помажуће чланове, 
све оне који желе да се укључе 
у наш рад. Мало ко зна да 
је Вршац међу најстаријим 
Општинским организацијама 
инвалида рада. Основана 
је после Другог светског 
рата, а званично ове године 
је 63 године постојања и 
рада вршачке Општинске 
организације инвалида рада. 

- Ранијих година било је 
некако лакше, било је више 
пара и могло је више да се ради. 
Све је теже, из године у годину. 
Жалосно је што ми за 63 године 
немамо своје просторије. 
Некада смо били са старосним 
пензионерима, не знам до којег 
је куршлуса дошло, одатле смо 
били избачени. Последњих 
година били смо у Змај Јовиној 
па смо, због реституције, 
морали да се иселимо. 
Привремено смо добили 
ове просторије где смо сада, 
Стеријина 69. Овде плаћамо 
кирију која је, на годишњем 
нивоу, значајна ставка, лепа 
парица коју треба остварити, 
прикупити и исплатити. Наше 
режије износе око 25.000 
динара месечно. Било би лепо 
да имамо своје просторије. 
Много би нам олакшало рад. 
Али, ја верујем да ћемо успети 
и то да остваримо. У договору 
смо са представницима 

градске власти и ја верујем 
да ће нам помоћи и изаћи у 
сусрет вршачким инвалидима 
рада. Увек су нам до сада били 
подршка, захваљујем се нашој 
градоначелници Драгани 
Митровић, Тањи Николић и 
осталим члановима Већа и  
верујем да ће се наша лепа 
сарадња наставити и даље. 

Желим још да кажем и то 
да сам ја, као председник, 
волонтер. Нисам желео да 
прихватим да узимам плату 
као неки други. И овако су 
средства за рад скромна, а ја 
имам своју пензију, могу од ње 
лепо да живим, прихватио сам 
се да помогнем општинској 
организацији и нисам хтео да 
тај свој рад наплаћујем. 

Које су све активности 
општинске организације 
инвалида рада?

- Наш главни циљ је да 
помогнемо нашим члановима, 
пензионерима инвалидима 
рада, да им олакшамо живот, јер 
немају велика примања. Пошто 
смо ушли у јесен, актуелно 
је огревно дрво које смо 

набавили нашим члановима, уз 
отплату од 7-8 рата, како је ко 
могао, на одложено плаћање. 
Набављамо и зимницу, 
одложено на 8 рата, имамо и 
слатки и слани програм, лепу 
понуду. Имамо, такође на 
одложено плаћање, и разне 
врсте намирница: тестенине, 
месо, пилиће... Наши чланови 
су задовољни, кажу да им је 
то одложено плаћање велика 
олакшица. 

- Посебно бих похвалио 

сарадњу са вршачким 
здравственим установама: 
Домом здравља, Општом 
болницом и Специјалном 
болницом за психијатријске 
болести „Др Славољуб 

Бакаловић“, са директорима 
и лекарима. Излазе у сусрет 
нашим члановима када треба 
да се закаже неки преглед 
код специјалисте и све остале 
услуге. Посебно лепу сарадњу 
имамо са Психијатријском 
болницом и директорком др 
Татјаном Воскресенски. Ми их 
редовно посећујемо за Ускрс, 
носимо фарбана јаја за њихове 
пацијенте, као и одећу, обућу 
коју наши чланови сакупе и за 
болеснике у Психијатрији, али 
и за станаре Дома у Старом 
Лецу. Имамо сарадњу и са 
Клубом лечених алкохоличара, 
са председником Драганом 
Ристановићем и терапеутом др 
Жељком Милићевићем. Пуно 
сарађујемо и са општинским 
организацијама инвалида 
рада Јужног Баната: Бела 
Црква, Алибунар, Пландиште, 
Ковачица, Панчево, али и 

са свим осталим широм 
Војводине (има 34 општинске 
организације). Сада је, 
због коронавируса, све 
заустављено, али пре овога 
ишли смо једни код других 
у посету, била су то лепа 
дружења. Организујемо и 
разна такмичења. У јуну смо 

имали видовдански спортски 
турнир на нивоу Јужног Баната. 
Покупили смо сва прва места.

- Славимо и нашу славу, 
Велику Госпојину. Ове године 
је то било скромно због 
коронавируса, нисмо имали 
госте, само мало нас чланова. 
Имали смо, тим поводом, и 
изложбу коју су организовале 
чланице Удружења 
„Машта ради свашта“ које 
функционише при нашој 
Општинској организацији. 
Иначе, у оквиру наших 
просторија почео је да ради и 
Феријални клуб Вршац који је 
члан Феријалног савеза Србије. 
На челу феријалаца је Предраг 
Пеђа Јовановић и заједно 
са њим ћемо организовати 
једнодневне излете кад прође 
ова епидемија. 

Желим још једном да 

кажем да су врата Општинске 
организације инвалида рада 
отворена не само за инвалиде 
рада, већ све заинтересоване 
грађане старије од 18 година 
који желе да нам се прикључе. 
Ми смо у нашим просторијама, 
Стеријина 69, сваког радног 
дана до 13 часова. Ко је 
заинтересован, нека слободно 
дође.

Да ли сте родом 
Вршчанин?

- Нисам. Рођен сам 
5.10.1951.у Руми. Мајка ми се 
звала Јелена Ђорђевић. Није 
ме она отхранила. Усвојен сам 
још као беба од годину дана. 
Миодраг и Јулијана Поповић 
су ме узели, бринули су о мени 
као прави родитељи. Били су 
ми као отац и мајка. Наш живот 
је био теренски, јер је мој отац 
Миодраг био задужен за ХТЗ- 
заштита на раду, а мати Јулијана  
је радила као куварица. Прво 
су радили на прузи Београд-
Бар, ја сам био мали, онда на 
Дрини, па смо 1957. године 
дошли у Потпорањ на Канал 
Дунав-Тиса-Дунав, имао сам 
5-6 година. Ту сам пошао у први 
разред. Намењао сам се школа, 

ЂУРИЦА ПОПОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПЕНЗИОНЕРА ИНВАЛИДА РАДА ВРШАЦ И МЗ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ“:

ТРУДИМО СЕ ДА ОЛАКШАМО ЖИВОТ 
НАШИМ ЧЛАНОВИМА

Општинска организација пензионера инвалида 
рада Вршац једна је од најстаријих у земљи и труди 
да помогне својим члановима, да им олакша живот 
набавком намирница, огревног дрвета по повољним 
ценама и на одложено плаћање Али, ту су и лепа 
дружења са сличним организацијама из Војводине 
и шире, затим једнодневни излети, а док није било 
коронавируса, организовали су и игранке које су 
биле добро посећене, славили славу уз бројне госте 
и званице. Дом пензионера инвалида рада постао је 
место добре енергије где се  наши суграђани окупљају, 
друже, помажу једни другима и тако улепшавају 
живот.  На челу ове организације је Ђурица Поповић.
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од Потпорња до Бачке, јер смо 
се стално селили зависно од 
посла. Родитељи су радили на 
изградњи Канала ДТД. Онда 
смо дошли у Меленце, 1960. 
и неке, ту смо се највише 
задржали, скоро 12 година. 
Кад сам завршио основну 
школу одмах сам почео да 
радим, са 16 година запослио 
сам се у аутомеханичарској 
радионици. Ту сам радио до 
војске, 1972. Из армије сам се 
поново вратио у Меленце где 
су моји и даље живели. Нешто 
сам мало још радио у оној 
радионици и онда сам кренуо 
на терен. Дирекција предузећа 
„Дунав-Тиса-Дунав“ је полако 

почела да се сели у Нови Сад и 
ја са њима. Али, посла је било 
овде све мање, па смо ишли да 
радимо свуда. Мој први терен 
био је у Бугојну, у Босни. Радио 
сам са новом машином, звала 
се аутоскрепер, грађевинска 
машина тешка 45 тона и носи 
још 20 кубика земље. Био сам 
на Пониквама, аеродрому 
код Ужица, радили смо пругу 
Шамац-Сарајево, други 
колосек, у Тузли смо радили, 
доле по Косову, Сува Река, и 
целу Бачку, такорећи, и Банат 
после.

Кад сте дошли у Вршац?
- Маћеха ми је била 

из Средишта, Мађарица. 

Званично сам у Вршац дошао 
1985, напустио сам Нови Сад 
и дошао овде у „Хидроградњу“. 
Ту сам провео десет година 
радног века, све док фирма није 
пропала. Добио сам понуду и 
прешао у „Водопривреду“ и ту 
сам радио до пензионисања, 
2009. године. Отишао сам 
у инвалидску пензију због 
болести. Имао сам већ скоро 40 
година радног стажа. Али, због 
здравственог стања, добио сам 
инвалидску пензију.

Како сте то постали 
вршачки зет?

- Моја, нажалост, покојна 
супруга Радица и ја упознали 
смо се у Вршцу, преко 
пријатеља. Девојачко презиме 
било јој је Бисерчић, родом је 
од Бруса. Била је то, како кажу, 
љубав на први поглед. Нисмо 
се дуго забављали, брзо смо 
се венчали, 1975. Радица је 
радила у фабрици обуће „ИМО“. 
Отишла је у инвалидску пензију 

са 35 година стажа, имала је 
здравствених проблема. Умрла 
је 2011. године, нажалост, 
рано нас је напустила, у 58. 
години. Радица и ја имамо 
ћерку Наташу, она је прва 
рођена, а после смо добили и 
сина Нешу, нажалост, покојног, 
који је био две године млађи. 
Имао је 17 година, срчани 
удар у сред ноћи. Заспао је, 
није се ни пробудио. Ишао 
је у Школу „Никола Тесла“ 
за аутомеханичара, био је 
одличан ђак.

Наташа има своју породицу. 
Зет Роберт ради у полицији, у 
Земуну, а Наташа у „Свислајону“. 
Од моје Наташе имам троје 
унучади: најстарији је Стефан 
(23), онда унука Стефана, која 
пуни 18 година, и најмлађи је 
Филип (11). Стефан је завршио 
„Теслу“, ради нешто у Београду, 

Стефана завршава Хемијску, а 
Филип је у ОШ „Јован Стерија 
Поповић“. Они су моја радост, 
моја срећа.

Како сте задовољни 
животом? Шта је Вама било у 
животу важно?

- Волим своју породицу, моју 
унучад, са њима проводим 
најлепше тренутке. Испуњава 
ме и рад у Општинској 
организацији инвалида рада. 
Доста времена проводим и 
тамо, трудим се да урадим 

све што треба. Имам добре 
сараднике, Ана - моја „десна 
рука“, а ту су и остали, сложни 
смо кад треба да се ради. 
Имамо и нашег песника 
Слободана Ђекића, и сликара. 
Сви се лепо дружимо, мада 
нас је сад ова корона омела. 
Проћи ће и то! Кад није било 
короне, организовали смо 
дружења - игранке које су биле 
добро посећене, лепо смо се 
проводили. Да се људи мало 
разоноде, да се не отуђимо 
једни од других.

- Волео сам свој посао, да ме 
није спречила болест, радио 
бих још. Био сам и друштвено 
активан још у Новом Саду, био 
сам делегат реонског комитета 
за Нови Сад за Ископ ДТД, члан 
Савеза за време Тита. 

- Лепо проводим 
пензионерске дане, само 
тешка је самоћа, нарочито за 
нас мушкарце. Живим сам, 
способан сам ја све да урадим, 
да укључим машину, научио 
сам се, и да скувам, мада ми 
много помогне моја ћерка, 
она је увек ту, велика помоћ и 
подршка. Задовољан сам, али 
било би још боље само да ми 
није ове самоће.

Јованка Ерски

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
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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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Роман „Оно све што знаш о мени“ 
говори о великим љубавима и великим 
илузијама које их прате, о речима које 
мењају животе и чине да се лакше 
помиримо са прошлошћу? 

- Пошто сам ја жена 
од речи, то јест баратам 
речима, мислим да су 
речи много важне. Зато 
дубоко верујем да једна добра реченица 
може да нам промени живот, као што 
и једна лоша реченица може да нам га 
уништи. Моје јунакиње се у ствари надају 
тој једној доброј реченици. 

Прича романа испричана је у првом 
лицу из угла четири јунакиње, четири 
глумице, веома различитих судбина 
и сензибилитета. Која вам је од ваше 
четири јунакиње најдража, коју сте 
најбоље разумели? 

- Све сам их разумела, 
не можете писати да 
их не разумете, да 
по мало нисте сваки 
свој јунак. Али можда 
је најзанимљивија, 
најтрагичнија и најнеобичнија – Нађа 
Штајнер. Најстарија од њих. Када сам 
писала књигу, ја сам била десет година 
млађа од ње. И тек сад видим колико 
је она истинита. За мене, тако се то 
данас испоставља, она је била на неки 
необичан начин – повратак у будућност. У 
сазревање. У зреле године које су и тужне 
и мудре и дивне, све су – само нису лаке. 

После свих турбуленција, надања и 
разочарења, све четири добијају нову 
шансу за љубав? 

- То вам је код мене тако. Кад схвате где 
су грешили, моји јунаци добијају шансу 
за још један круг. Ја сам према мојим 
јунацима као неки мали добри бог. Зато 
код мене увек има неке мале наде, неке 
шансе и срећног краја. 

Роман „Оно све што знаш о мени“ 
први пут је објављен пре више од 
десет година. Шта се све променило за 
то време; где замишљате да би данас 
могле бити Нађа, Ана, Јелена и Уна? 

- Нађа је на мору, усољава рибу коју је 
упецао вајар – рибар Крсто. Она једина 
више не глуми. Остале глуме. 

Књига одише атмосфером неких 
прошлих времена, а томе у великој 
мери доприносе и асоцијације на 
музику Арсена Дедића? 

- Мило ми је што то кажете јер јесте 
тако – књига се састоји од њихових 
прошлости, и једног јединог тренутка 

садашњости – кад све четири стигну на 
пробно снимање за филм. 

Роман је врло филмичан, а у 
средишту радње је и необичан филм 
на чије су пробно снимање све четири 

јунакиње позване... 
Прижељкујете ли да 
се „Оно све што знаш 
о мени“ једнога дана 

екранизује? 
- Сигурна сам да ће то бити играни 

филм. Морам да се похвалим да ових дана 
редитељка и продуценткиња Контраст 
студија Јелена Бајић 
Јочић почиње снимање 
игране тв серије од 
десет епизода по мојим 
романима „Азбука 
мог живота“ и „Мушка Азбука“. Врло сам 
узбуђена и радосна због тога. Направили 

су одличан сценарио, а 
главну јунакињу Весну 
Поповић игра сјајна 
глумица  Атељеа 212  
Александра Јанковић. 

Лагуна је недавно 
на свом сајту објавила вашу до 
сада необјављену причу „Киша“. 
Шта следеће припремате својим 
читаоцима? 

- Спремам нови роман. 
Т.С. 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ - МИРЈАНА БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ: 

„ПРЕМА СВОЈИМ ЈУНАЦИМА, ЈА САМ 
КАО НЕКИ МАЛИ ДОБРИ БОГ“ 

„Једна добра реченица може 
да нам промени живот“ 

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
ОСВОЈИТЕ 

„ВРЕМЕ ОД ВОСКА“ ИВАНА ЈОСИМОВА 
И „ОНО СВЕ ШТО ЗНАШ О МЕНИ“ 
МИРЈАНЕ БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ

Издавачка кућа „Лагуна“ и „Вршачка кула“ 
настављају са награђивањем љубитеља књиге. 
Овог пута најбржи читаоци „Куле“ освојиће 
роман Ивана Јосимова „Време од воска“ и роман 
Мирјане Бобић Мојсиловић „Оно све што знаш о 
мени“. Све што је неопходно је да на имејл адресу 
citajmokulu@gmail.com  пошаљете своје име, 
презиме и адресу. Читаоци чији имејлови стигну 
први добиће обавештење и моћи ће да преузме 
награду у просторијама редакције „Вршачке 
куле“,  Другог октобра 59. Неопходно је само да 
се по награду дође са примерком последњег 
броја „Куле“.

„Оно све што знаш о мени 
једног дана ће сигурно бити 

филм“ 

„Зреле године су тужне и 
мудре и дивне, све, само не 

лаке“ 

Нађа, Ана, Јелена и Уна, четири глумице, јунакиње романа „Оно све што знаш 
о мени“ ауторке Мирјане Бобић Мојсиловић, срећу се на снимању филма, на 
Светом Стефану, након што приме позив славног редитеља. У потрази за једном 
једином реченицом која би им поправила животе и дала смисао изгубљеној 
прошлости, свака од њих ће добити нову шансу за срећан крај... 

Мирјана Бобић Мојсиловић је списатељица и сликарка. Објавила је романе 
„Дневник српске домаћице“ (2000), „Хепи енд“ (2002), „Мајке ми, бајка“ (2003), 
„Оно све што знаш о мени“ (2005), „Твој сам“ (2006), „Срце моје“ (2007), „Азбука 
мог живота“ (2008), „Глад“ (2009), „Господин погрешни“ (2010), „Тражи ме“ (2012), 
„Твој анђео чувар“ (2016), кратке приче „Баба, немој ништа да ме питаш“ (1997) 
и збирку поезије „Обећао си ми“ (2016). Ауторка је шест позоришних комада 
!Сузе су О. К.“, „Верица међу шљивама“, „Позови М ради ужитка“, „Последња 
шанса“, „Погоди ко долази на вечеру“, „Свлачење“, који су извођени у Народном 
позоришту, Атељеу 212, Култ театру, Звездара театру, Академији 28 и на сцени 
КЦ „Палилула“. Дванаест њених наслова објављено је у Француској, Италији, 
Чешкој, Хрватској, Словенији и Македонији. Ауторка је неколико самосталних 
изложби слика. Била је један од првих аутора – самосталних издавача у 
Београду. Неколико пута је добила награду „Златни бестселер“ и добитница је 
„Златне значке“ Културно-просветне заједнице Србије. 
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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

Јеретичка мисао, посебно у време колективне 
послушности, ресетовања етике морала, љубави, 
породичних веза, блискости, разговора, додира, 
рада, промена и права на избор је како преживети.

Ко може да сања о слободи кад нас све окивају 
исти коронарни невидљиви ланци и невероватно 
успешно нас чине послушним у мери која би била 
незамисива пре само неколико месеци.

Све болести, као и ратови, кад тад бивају 
побеђене или прођу, а последице остају ма колико 
журили да их камуфлирамо.

Замислимо зграде светских велеграда које се још 
утркују ко ће пробити чаробни километар висине 
кад је индивидуална иницијатива осујећена да иако 
ходамо усправно, изнутра гмижемо као духови, 
маскирани, заштићени, као претња другима и 

други нама.
На Пајином Триптиихону људи тргују, раде, 

освајају време и простор као ковачи сопствене 
егзистенције, исконски покретачи једне нестале 
цивилизације.

Свет је у највећој опасности кад се гуши у маси 
послушника, поданика, док шансе има једино кад 
сам постане уметничко дело које покрећу страсти 
хемије, сокови исконске логике и неукротивог 
наслеђа.

Оног тренутка када смо дигитализовали своје 
снове, снови су престали да нам шапућу, јер смо 
више веровали дигиталној треперавој слици 
него магловитим даровима снова, упозорења, 
непослушности, сигнала спасоносних преврата. 
Наши снови непојмљиво брзо титрају безбројним 

кабловима мреже као забава која мора да пригуши 
логику хемије која је обликовала речи које 
структурира уметничку логику и напаја снове који 
извиру из нас.

Пајин Триптихон данас изгледа као слика сна у 
коме више не можемо да се пробудимо.

Духовна инфекција усвајањем уверења које нас 
чини употребљивим, ропским стадом, потрла је све 
оно због чега је уметност искрила. Најпогубније 
је доба постмодерних уметности где се уметност 
као лек претвара у забаву као камуфлирано 
заглупљивање које  нас предаје припремљене 
џелату промена, као што су ова  времена, да ми 
напросто не можемо употребити оно што нам се 
догађа. 

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (84)

ПАЈИН ТРИПТИХОН, НЕКАД ПАСТОРАЛА, 
ДАНАС ОАЗА

Радмила Тосеги, самоука сликарка година успешно потврђује 
да нагон за уметничким изражајем ништа не може да ограничи. 
Њене колеге академски сликари кажу да је тајна њене 
успешности у запањујућој посвећености и исконској снази која 
кроз живот већини измиче. 

Сликарством се бави од 2005. године, Резултати њеног 
рада су изненађујући и несебично плене пажњом. Управо то 
говори о уметничкој зрелости и специфичном сензибилитету. 
Њен ликовни рукопис открива снажну личност која и у време 
короне успева да ту светску пошаст превазиђе:- „ Идем да будем 
срећна“-  каже Радмила.

 
  ИЗЛОЖБА У ДОМУ ВОЈСКЕ

ПРОЗОР У ИЗЛОГУ

Слависта Андреас Гуски написао је 
биографију једног од најинтригантнијих 
књижевних стваралаца 19. века – 
Фјодора Михаиловича Достојевског. 
У књизи „Достојевски“ Гуски са 
критичком благонаклоношћу слика 
портрет човека жељног доказивања, 
који је с правом веровао у свој 
изузетан књижевни таленат. Према 
речима Томаса Мана, „Злочин и казна“ 
је „највећи криминалистички роман 
свих времена“. Живот самог аутора, 
обележен спољним и унутрашњим 
драмама, био је, међутим, готово 

једнако узбудљив као и његови романи. 
Кад је с двадесет седам година ухапшен 
из политичких разлога, Достојевски 
је у последњем тренутку избегао 
извршење смртне пресуде. После десет 
година проведених у Сибиру враћа 
се као потпуно други човек и ступа 
поново на књижевну сцену. Касније ће 
од поверилаца бежати у иностранство, 
а од материјалне оскудице у коцкарску 
страст. Обрачуни са светом његовог 
доба учинили су га „пророком XX века“, 
како га назива Албер Ками. У својим 
делима осветлио је најтајније закутке 

људске душе, колико префињено 
толико и немилосрдно.

Андреас Гуски, који је један од 
најбољих немачких познавалаца дела 
Достојевског, прати његове политичке 
преображаје од побуњеника до 
реакционара, његове покушаје да 
заради за живот као професионални 
књижевник и његову борбу за 
читаоце. О животу Достојевског Гуски 
приповеда тако да пред нама израња 
опипљив лик, човек од крви и меса, а 
његов грандиозни опус смештен је у 
контекст времена у којем је живео.

„ЛАГУНА“ И „ВРШАЧКА КУЛА“ ПРЕПОРУЧУЈУ

„ДОСТОЈЕВСКИ“ 
КЊИГА О КЊИЖЕВНОМ ГЕНИЈУ 
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 
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КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА
Врло повољно кућа на 

продају у Војводе Книћанина 
24. плац 8 ари са комплетном 
инфраструктуром. Тел. 
064/807-6858.

Плац Х.Пинкија 134, 
984 м², ширина до улице 
17 м, очишћен, ограђен, 
комплетна инфраструктура, 
може замена за стан у Вршцу. 
Тел.065/264-0944.

На продају једнособан 
стан комплетно реновиран, 
Трг Андрије Лукића 4/2. 
Тел.064/209-8617

На продају двособан стан  
у строгом центру Вршца. Тел. 
064/661-0072

Продајме двособан стан 
59 м²2 спрат. Уз стан иду 
кухињски елементи, плакар 
и клима. Одмах усељив.Трг 
Андрије Лукића. Поглед на 
улицу. Тел. 064/396-2064

Продајем трособан стан на 
Војничком тргу, 71 м², 44.500 
еура. Тел. 065/329-3060.

Продајем кућу на углу Иве 
Милутиновића и Козарачке. 
Тел. 064/897-7766.

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 викендицу у 
Дубовцу 30м од Дунава, на 
плацу од 7 ари, кућа 50 ², 
струја, вода, ПВЦ прозори, 
сигурносна  врата. Тел. 
065/251-0357

Продаје се кућа у селу близу 
Вршца, плац 30 ари. Тел. 
062/108-1097

Продајем једнособан стан 
20 м² трг св.Теодора 3/4 
Вршац. Тел. 063/810-0154.

Продајем кућу са 
двориштем и баштом у 
Вршцу, Панонска 62. Тел. 
064/903-0439

Продаје се кућа са плацем 
30 ари у селу близу Вршца. 
Тел. 062/108-1097.

Продајем приземну кућу 
од 80 м², угао Козарачке и 
Скадарске улице. Цена 18.000 
€. Тел. 064/122-6129.

На продају кућа на спрат- 
легализована, са свом 
инфраструктуром, Трг А. 
Лукића. Тел. 064/280-5881

Продајем плац на 
Гудуричком путу, десна 
страна, има градски водовод, 
шест километара од центра 
Вршца, испред раскрснице 
за Велико Средиште. Тел. 
060/167-1519

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. 
063/130-3001

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. 063/877-
0604.

Купујем викендицу. Тел. 
064/280-5881 и 064/1641561

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. 
063/830-9960.

Продајем кућу Гаврила 
Принципа 12 од 400 м² на 
плацу од 400 м². Тел. 063/890-
9960

На продају спратна кућа 
240 м²са сутереном и 3 ари 
плаца, одмах усељива у 
Карпатској у Вршцу. Цена 
63.000 €Тел.060/083-9339

На продају кућа са баштом 
у Пећкој 15 у Вршцу.Тел. 837-
631 и 064/280-5868.

Продајем кућу у изградњи 
сива фаза на Гудуричком 
путу. Тел. 069/354-5058

Продајем  двособан 
комфоран стан од 66 м² на 4. 
спрату на Омладинском тргу 
бр. 15. Тел. 063/851-2698

Плац на продају, 
грађевинско земљиште 440 
м². Улица Авијатичарска бб. 
Тел. 065/313-1000

Продајем двособан стан 
56 м²-3, 1. спрат, двособан, 
реновиран, Трг Константина 
Спајића, плин, може и 
опремљен. Тел. 061/153-0800

Нова спратна кућа у Вршцу 
са две одвојене целине 2 х70 

м²код Хемограда са великим 
плацем. Тел 060/491-1005

Продајем локал од 23м2 
са подрумом од 16,6о м2 
и таваном од 23,15 м2 у 
Стеријиној 53 а, у Вршцу. Тел. 
060/094-0333.

Продајем кућу у Влајковцу 
улица Железничка 34. Тел. 
064/826-3038.

Продајем кућу у Иланџи са 
нус просторијама и плацем. 
Тел. 063/181-5504.

Продајем стан изузетно 
одржаван, сређен 50 м², 
застакљена тераса, подрум, 
реновирана кухиња, 
купатило, све ново, паркет, 
преко пута социјалног, 
улични, високо приземље, 
41.000€. Тел. 063/761-5969.

Продајем кућу у Горанској 
улици на лепом месту или 
мењам ѕа одговарајућу кућу. 
Тел. 064/375-91459

На продају двособан стан 
од 59 м² Трг Андрије Лукића, 
2 спрат, поглед на улицу, уз 
стан иде кухиња, плакар и 
клима. Тел. 064/396-2064

Продајем сеоску кућу 30 км 
од Вршца, у добром стању са 
купатилом, цена 5.000 €. Тел. 
022/441-005

На продају кућа ул. Сремска 
5, има 4 собе, кухиња, 
купатило, шпајз, предсобље, 
оставу 5х5м, ајнфорт и 
двориште. Близу је  две 
школе и три маркета. Тел. 
064/226-2910.

Мељам гарсоњеру у 
центру Вршца за Панчево 
или Београд, уз договор. Тел. 
060/167-1519

Продајем на  Вршачком 
брегу плац 60 ари, потез 
Павлишко брдо погодно за 
виноград, воћњак и пчеларе. 
Тел. 060/167-1519 и 060/740-
1210

Продајем приземну кућу 
од 80 м², угао козарачке и 
Скадарске улице. Цена 18.000 
€. Тел. 064/122-6129

Кућа центру Иланџе 
старија кућа на продају. Цена 
договор. Тел. 063/744-0598 
и 013/836-340.и, у центру ул. 
Светозара Марковића на 
продају, цена повољна. Тел. 
063/744-0598

Продајем плац 12 ари у 
Павлишу (грађевинска зона), 
улаз у Павлиш. Тел. 062/329-
812.

За  продају кућа на селу 9 км 
од Вршца, цена повољна. Тел. 
013/830-753

Продајем кућу улица 

Златиборска Вршац. 
Тел.060/414-1266

Продајем гарсоњерру 35 м² 
на 5. спрату, Хемоград. Тел. 
063/8055785

Повољно продајем кућу 
у Банатској Суботици са 
легализованим помоћним 
објектима (штала, свињци, 
летња кујна, амбар на пола 
ланца земље) и 0,5 ха земље. 
Тел. 060 30 80 333.

Купујем кућу чврсте, новије 
градње, предност шири 
центар, брег приступачан 
прилаз. Тел. 064/879-5697

Купујем већи конфоран 
стан са лифтом, новије 
градње, предност центар. 
Тел. 064/879-5697

Продајем гарсоњеру у 
строгом центру Вршца одмах 
усељива. Тел. 060/740-1210 и 
060/167-1519

Продајем 2 стана, 
гарсоњеру 25 ², једнособан 
46 м². Тел. 833-478

Продајем кућу на 
Маргитском насељу са 
две стамбене целине и 
незавршено поткровље 
(нова страна ) плус мања 
кућа излази на стару улицу 
Маргитска Цена 69000 плус 
25000. Тел.064/635-7325

Продајем кућу у горанској 
улици на лепом месту код 
„Виле брег“ или мењам за 
одговарајућу. Тел. 064/375-
9459

Продајем четворособни 
стан 71м², ул Војводе 
Книћанина 70. Тел. 
064/2582696 и 807-585

На продају викендица у 
Думбрави 112 м²(сутерен 
плус приземље) на плацу од 
5517 м². Тел. 064/585-2997

На продају кућа у Вршцу, 
Његошева улица, укупна 
квадратура 420 , стамбена 
175. Цена 36.000 евра. Тел. 
065/576-8208

Продајем кућу у Дужинама, 
1200 м2, са плацем од 30 ари. 
Укњижено. Цена по договору. 
Тел: 063/425-334

На продају хектар 
земље потез Јарак поред 
обилазнице за Павлиш. Тел: 
064/512-8473, 063/559-577.

На продају викендица 
на Маргитском путу са 
помоћним просторијама, 
њивом и воћњаком. 
Повољно. Тел: 060/464-6558.

Продајем куће приземну 
цена 28.000€ спратну са 
великом баштом. Цена 
70.000€. Тел. 064/9174777

Продајем двособан стан са 
гаражом. Цена по договору. 
Тел. 064/2392587

Продајем плац 6.5 ари, 
са кућом, гаражом, 130 м². 
Борачка 4/3. Цена 50.000 €. 
Тел. 063/575980

Купујем кућу чврсте градње 
у Павлишу са баштом до 
13.000€. Тел. 064/9548698

Продаје се кућа од 110 
м² на плацу 440 м². Вршац, 
Светозара Милетића 82

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Издајем стан у приземљу 

куће близу Миленијума. 
Тел. 065/832-1410 и 
060/843-5003

Кућа за издавање са  
окућницом и великом 
баштом у Потпорњу. Тел. 
063/882-9782.

Издајем намештени стан 
дворишни за две самице, 
студенте, брачни пар. 
Слободан од 1. августа. 
Тел. 063/810-32280

Издајем двособан 
намештен стан са свим 
неопходним уређајима 
у најужем центру Вршца. 
Тел. 063/221-304

Издајем полунамештен 
једнособан стан у згради 
на супер месту у ужем 
центру града.Тел. 063/828-
1153

Издајем  намештен  
комфоран двособни 
стан у Новом Саду. Тел. 
066/8204221

Издајем гаражу на 
употребу у ул. Војводе 
Книћанина 70. Тел. 
064/258-2696

Издаје се намештена соба 

са засебним улазом, код 
Миленијума. Тел: 064/462-
9996.

Издајем двособан стан, 
дворишни, намештен. Тел: 
806-235

Издајем стан у Београду 
од 54 м², у центру. Тел. 833-
478.

Издаје се гарсоњера 
у центру града, одвојен 
плин, струја. Тел. 
064/2960285 Цена 70€

РАЗНО
Продајем већи кауч 

„Шипад“ 3.000, дводелну 
витрину 4.000, фотељу 1.000 
динара и комбиновану 
машину м-8 МИО-Осјек 250 
еура. Тел. 063/187-1673 и 
807-793

Продајем замрзивач, 
фотељу на расклапање, 
машину Сингер. Тел. 
063/876-8575.

Продајем нов тросед  
крем боје некоришћен, 4 
месеца стар. Имам рачун 
цена 15.000дин. Тел. 
064/131-9128.

Продајем балконска 
врата 210х140 цм са вакум 
стаклима. Тел. 063/876-9824

Продајем дечији креветац 
дрвени, Тики бојлер 
потисни, Томос преносна 
пумпа за воду. Тел. 060/843-
5003.

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. 013/834-549 
и 065/883-4549

Продајем хармонику 
80 басова, Багат шиваћу 
машину, старији женски 
бицикл, електричну пећ 
од 5 и 7 kw, стаклене тегле,  
тучану каду,  двокрилни 
дупли дрвени мањи прозор 
чучавац за пољски wc. Тел. 
065/883-4549

На продају угаона 
гарнитура за спавање, 
бојлер на струју од 80 л, 
дечији бицикл као нов. Тел. 
064/280-5881

Масажер за  цело тело, два 
масажера за ноге, све под 
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гаранцијом. Тел. 013/831-
560 и 061/680-6244

Продајем фурнирано 
крило за лева собна врата, 
за шток 205х90 цм. Тел. 
063/876-9824

Продајем стаклене 
флаше литарске винске 
и од киселе воде, тегле 
стаклене са поклопцем. 
Тел. 065/883-4549

На продају замрзивач 
150 л. полован 100 €. Тел. 
837-631 и 064/2805862

П р о д а ј е м 
мотокултиватор Хонда - 
200 €, замрзивач Ободин 
310 л. -80 €. Тел. 063/186-
7385

П р о д а ј е м 
мотокултиватор Агрина 
цена 200€, електричну 
косилицу цена 70€. Тел. 
063/1867385.

На продају сетвоспремач 
2,9м цена 600€, монтажну 
ауто гаражу 500€, цистерну 
„Ореина“ за осаку 1.600€ 
Тел. 063/186-7385.

На продају леђна 
моторна прскалица цена 
60€, круњач Лифам 100€, 
комбинирка Миостандард 
350€. Тел. 063/186-7385

Редаијатор 10 чланака, 
испиратор мириса, лампа 
стона велика. Тел. 060/083-
3293.

Продајем један ланац 
земље у Избишту, потез 
Врбара , погодан за  
воћњак или башту. Тел. 
835-391

Продајем плинске 
половне пећи и чаробну 
пећ на чврсто гориво. Тел. 
064/262-5554.

Продајем лустере-кугле, 
машину за развијање 
теста Петерх, тексас јакну 
са крзном, шаховску 
гарнитуру, електрични 
шпорет, репродукцију 
пејзажа, црне ципеле. Тел. 
832-267.

Продајем трпезаријски 
округли сто са четири 
столице.Тел. 064/320-8200

Плиносервис врши 
поправку плинских 
бојлера, пећи, шпорета, 
плинских решоа. Тел. 
063/482-418 и 013/861-419

На продају плинске пећи 
и плински бојлери више 
комада. Тел. 063/482-418

Услужно вршим 
култивирање и орање 
мањих башта и травњака. 
Цена по договору. Тел. 
063/832-1772

Услужно вршим кошење 
траве и кречење плацева 
моторним тримером и 
моторном тестером. Тел. 
063/832-1772

На продају  круњач 
прекрупар Лимфан С. 
Пазова. Исправан. Тел. 
064/512-8473

За продају хармоника 
Велтмајстор, 80 басова, 
црне боје, исправна, цена 
50 €. Тел. 061/307-1085

Продајем кавез за коке 
носиље 10 ком. као и 
ракију од  кајсије. Тел. 
065/257-9100

За продају веш машима 
„Горење“ новијег датума 
исправна у одличном 
стању, цена 80 €, договор. 
Тел. 061/307-1085.

Продајем половни 
намештај, спаваћа соба, 
трпезарија, два кауча, 
орман. Веома повољно.

Тел: 060/8070-168
Мешаона сточне 

хране капацитета 
150 кг, са трофазним 
електромотором. Тел. 
063/262-840

На продају ћурићи тек 
излежени, домаћи мали и 
већи. Цена 300 дин ком. У 
Малом Жаму. Тел. 013/838-
440

Продајем кућу, 2 
приколице, 2 плуга, вагу 
од 500 кг, растурач за 
вештачко убриво, тегле од 
1 кг. Тел. 013/2832-563

На продају две трубе 

„Кинг“, бакарни казан, 
тучани казан, фуруна, 
корито за клање свиња. 
Тел. 064/396-2064

Продајем мушки бицикл 
унис спринт Смедеревац 
МБС3. Тел. 013/833-123 и 
063/859-25407.

Телефон са факсом, 
дечији бицикл, спортска 
справа-лег мађик, 
застакљен прозор 
старински алат-  машина 
за предење, телевизор, 
туш када. Тел. 013/830-753.

Продајем дводелну 
судоперa  од росфраја, 
трпезаријски креденац, 
комбиновани креденац, 
тепх 3х2 м, лустер са пет 
кугли,  мали прозор 60х60  
застакљен има шалон. Тел. 
061/184-4316

Продајем 6 нових 
писаћих столова (три 
мања три већа) клуб сто 
метал стакло, модеран, 
полован лежај  и вршачки 
камен. Тел. 060/082-1134

На продају дрвени 
држачи за  мобилне 
телефоне, кавез за зечеве, 
куниће и сл. Зидне полице 
за цвеће, кућице за псе и 
мачке. Тел. 064/991-2221

Уступам два гробна места 
на Српском православном 
гробљу уз договор, близу 
цркве. Тел. 060/167-1519 и 
060/740-1210

Купујем мању камп 
приколицу у исправном 
стању. Тел. 060/167-1519 и 
013/401-210

Вршим услуге чишћења 
тавана, подрума, глетерско 
молерске фарбарске  
послове, претресање 
кровова чишћење црепова 
и каљева. Тел. 061/103-
6528 и 063/837-860

Продајем спаваћу собу, 
два ормана, два кревета, 
наткасне . Тел. 061/157-
0550

Спремам станове, куће и 
пословне  просторије. Тел. 
063/184-2709

Купујем старе 
неисправне плинске 
бојлере. Тел. 063/482-418 и 
064/389-2738

Комплетна адаптација 
вашег стамбеног 
простора, керамика, вода, 
канализација...дугорочно 
искуство, приступачне 
цене. Тел. 061/226-3850

Одговорна педантна 
жена 59 година радила би 
у породици, код старијих 
особа или чувала дете. Тел. 
061/205-9900.

Продајем слике, графике, 
цртеже, повољно, 
урамљено. Предајем 
енглески и ликовно 
основцима, такође мењам 
и продајем гардеробу 
мањих бројева. Повољно. 
Тел. 069/626699

Продајем веш машину А 
класе „Горење“ senso care, 
6,5 капацитета стару 2,5 
годнине у одличном стању, 
исправну. Цена 100 €. Тел. 
061/3071085.

Продајем фрижидер 
„Горење“ исправан(висина 
кухињских делова) цена 
30 €, у добром стању. Тел. 
061/3071085.

Продаје се три тепиха, 
тросед, двосед, фотеља, 
собни регал, машина 
за прање судова, две 
трпезаријска витрина  и 
мешалица  за бетон. Тел. 
069/1117040

Услужно вршим селидбе, 
превоз робе комбијем до 
1.400 кг . Повољно. Тел. 
064/4930226.

Продајем повољно 
исправну веш машину 
Горење WT 63090 АА класа, 
6 кг. цена 80 еура. Тел. 
064/8956970

Продајем тросед, двосед 
и фотељу Симпо, очувано 
у одличном стању. Тел. 
064/2057353

Продајем фрижидер 
„Горење“ исправан, цена 
30 €, тегле стаклене од 
1 кг, 10 дин. комад. Тел. 
062/5420665

На продају права домаћа 
јаја, коке, патке, пилићи, 
јечам, жито на мерицу. 
Могућа кућна достава. Тел. 
060/4441538

П р о д а ј е м 
металостругарски алат, 
урезнице, нарезнице, 
бургије, ножеве, 
специјалне видије и друге 
алате. Тел. 064/4902239

Обављам услугу 
уношења и слагања 
цепаница. Тел. 
063/8961606.

Продајем точак за 
аутоматика, тв црно бели, 
мушко – женске бицикле, 
бутан боцу мању. Цена по 
договору. Тел. 066/411496

Треба Вам помоћ у кући, 
нега старијих особа? Звати 
на број тел. 062/522792. 
Унапред захвална. 
Очекујем Ваш позив у што 
хитнијем року.

Обављам посао уношења 
и слагања цепаница (дрва). 
Тел. 064/1354375

Продајем 2 комбајна у 
Малом Жаму Змнај 142, 
један за делове. Тел. 
063/8301643

ОСБ плоче за 
подашчавање кровова 
цена 296 дин м2,превоз на 
адресу купца.

Тел.062-437-236
Продајем повољно два 

мања тепиха и две стазе и 
више разних лустера. Тел. 
063/1077271.

На продају храстова 
бурад за ракију, вино 
60л и 80л очувана, регал 
трокрилни, косачица 
бензин Томосова. Цена по 
договору. Тел. 066/411496.

Кавез за 20 кока са 
аутомацким појилицама, 
18-то недељне коке 
носиље, канте за маст 
разне величине. Тел. 
064/4256130

Продајем дрво живота 
разних величина и 
витирину. Тел. 2824135 и  
064/4902239

Продајем 3 тепиха 2х1,20 

м, округло огледало, стону 
лампу, лустер са три крака, 
комбиновани фрижидер 
висина 1,85 м са фиокама. 
Тел. 064/9158835

Продајем виноград 500 
метара  од раскрснице  за 
Мало Седиште 100 метара 
од главног пута, габарита 
100 х 20 мтара. Тел.  
063/7306041

Продајем кућу, 
замрзивач, 2 плуга, вагу 
од 500 кг, растуривач за 
ђубриво, тегле од 1 кг. Тел. 
013/2832536

Продајем  повољно цреп 
полован, Полумедитеран 
500 ком. Тел. 065/3525920

Продајем повољно два 
бицикла (точак 24 цола) 
скоро нов за већу децу, 
тротинет „риаер“ за већу 
децу и одрасле (носивости 
до 100 кг)нов, ормарић 
(ципеларник) 80х95х40цм. 
Тел. 063/1077271

Продајем LEG MAGIC 
справу за вежбање 
ногу и писаћи сто. Тел. 
064/6357325

На продају полован 
сунцобран 3,5Х3,5, висина 
3,10. Цена 10.000 дин. 
Полован круњач Оџаци, 
цена 15.000 динара. Тел: 
063/861-2708.

Радила бих кућне 
послове и чувала децу. 
Дајем часове енглеског 
језика основцима и 
продајем гардеробу 
мањих величина. Тел: 
069/62-66-99.

На продају ловачки 
карабин 30-06 са оптиком, 
ловачка пушка ТОЗ-34Е 
калибар 12, ловачка пушка 
хамерлес-застава калибар 
16, тел: 013/836-584, 
064/27-17-088.

Продајем дрвену кухињу 
– цена 300 евра, велики 
хладњак – 100 евра, мали 
бојлер – 100 евра. Тел: 
063/221-610.

Продајем оригинал 
Вилерове гоблене и 
трпезаријске хеклане 
столњаке. Тел: 064/46-95-
175.

Продајем туш каду 
димензија 1мХ0,8м, нова, 
некоришћена. Тел: 064/46-
95-175.

Продајем ливене 
роштиље 58Х60 и 60Х65цм. 
Машину за прање судова, 

половну. Тел: 013/833-524.
Продајем  лустере, већу 

плафоњеру, столице на 
расклапање, колица за 
пијацу, комплет кухињу 
4м дужине, кацигу, 
жардињере, сет клуб 
сточиће, брзинац бицикл. 
Тел. 064/1830018

Продајем тросед, кауч, 
2 фотеље, пони бицикл, 
комб.шпорет, дечији 
креветац. Гвоздени зидни 
старински чивилук, два 
стабла лимуна у плоду. Тел. 
064/9407095

Продајем нову циглу 
10 дин. комад. Тел. 
0600837418

Продајем сто и столице. 
Тел. 642262888

П р о д а ј е м 
мотокултиватор “Томос“, 
тример косачицу „Штил“ у 
Малом Жаму и домаћа јаја 
од коке. Тел. 061/3049398

Продајем угаону 
гарнитуру нову, 
микроталасну, два штапа 
–мушица, лов пушка бајкал 
12 кал. Полуаутомат уз 
дозволу. Тел. 064/3858314  

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА
Продајем скутер „Pijagio“ 

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

Ауто приколица на 
продају, димензија 
175х105х28. Тел. 
060/6394391.

Застава 101 на 
продају, регистровна до 
децембра, цена 200€. Тел. 
062/8284002.

На продају Југо 1.1 год. 
2008, регистрован до 2020. 
Тел. 064/4533780.

На продају ауто марке 
„Тавриа“ 1991 годиште 
у одличном стању, 
регистрован до децембра. 
Тел. 064/991-2221.

На продају Застава 101, 
година производње 2005, 
нерегистрована, прешла 
70.000. Тел: 063/730-
6041.

Нико не умире док  постоје они који 
се сећају.

Твоји најмилији

ДРАГИЦА БУГАРЧИЋ
2004-2020.

Продајем половни 
намештај, спаваћа 
соба, трпезарија, 
два кауча, орман. 
Веома повољно.

Тел: 060/8070-168

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С поносом Те чувају од заборава 
ћерке Олга и Вера, унуци Дарко и Вељко

ВЕЛИН ГЕОРГИЕВСКИ

Ове године, у мају месецу, навршило 
се 25 година од када је преминуо наш 
драги тата и деда

С поносом Те чувају од заборава 
ћерке Олга и Вера, унуци Дарко и Вељко 
и праунук Лазар.

ИРМА ГЕОРГИЕВСКИ

Дана 17. септембра навршава се 40 
дана од када је преминула наша драга 
мама, баба и прабаба



ПЕТАК • 11.  септембар ВРШАЧКА КУЛА18



ПЕТАК • 11.  септембар ВРШАЧКА КУЛА 1919



ПЕТАК • 11.  септембар ВРШАЧКА КУЛА20
КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

Јошт ћемо да изнесемо 
списак свију судаца вршачког 
среза, комесара камералне 
економије, сталних краљ. 
комесара, жупана, почасних 
грађана, бирова тржишта и 
вароши Вршца, градоначелника 
и формундера. Камерални 
управитељи, оборкнезови и 
кнезови споменути су већ на 
другом месту. 3).

Судци вршачког среза
 (1778-1861.) 

1778-1783. Стеван 
Лацковић,1784-1793. Ђорђе Лада 
од Рнња Ујлака, 1794-(?) Јован 
Мештерхази, (?)-1803. Јован 
Еђед, 1804-1805. Јован Пошфај, 
1806-1814. Јосиф Тормаши, 1815-
1819. Фрања Борош од Белуша, 
1820-1829. Антоније Десевфи од 
Чернека и Таркеје, 1830-1831. 
Јосиф Тормаши (други пут), 1832-
1840.Антоније Сабов од Шошкута, 
1841-1844. Никола Папхази, 1845. 
Лудвиг Чика (солга), 1845-1847. 
Ђорђе Остојић, 1848. Лудвиг 
Чики., 1848. Стеван Демаскин од 
Немета, 1849. Ђорђе пл. Емануел, 
1849. Матија Оноши, 1849.  Бела 
Њеки, 1849. Ђорђе пл. Емануел 
(други пут), 1851-1853. . Ђорђе 
пл. Емануел, ц.кр. окружни 
надкомесар, 1854-1859. Павле 
Трифунац ц.к. председник окружн. 
суда, 1860. Павле Јорговић, ц. кр. 
председник окружног суда, 1861. 
Ђорше Остојић (други пут).

Комесари камералне 
економије (1795- 1849.)

1795-1806. Јов. Неп. Антоније 
Хердт, рентмајстор, 1807-1812. 
Јован Кланицаји, управник, 1813-
1814. Ладислав Вереш, фишкал, 
1815. Барон Антоније Басели, 
рентмајстор, 1816-1820. Пиеркер 
од Фелеера, управник, 1821-1835. 
Фрања Чакању, управник, 1836. 
Емерик Шванда, управник, 1837-

1840. Карло Отрубаји, фишкал, 
1841-1849. Мартин Пауковић, 
фишкал.

Стални краљевски комесари 
(1861-1867.)

1861. Антоније Сабов 
од Шошкута, 1862-1863. 
Никола Михајловић, 1864. 
Антоније Ветштајн, ритер од 
Бестерехајмбурга, 1865-1867. 
Игњат Култерер од Мурањи.

Жупани (1871-)
1871. Васа мл.Лазаревић од 

Средишта, 1874. Ђорђе Станчић, 
1878. Јосиф Хертеленди, жупан 
торонталске жупаније, као краљ. 
комесар, 1881. Жорже Станчић, 
поново, 1884. Александар 
Николић од Рудне.

Посланици (1861-)
1861. Гроф Јосиф Бетлен, 

1865. Мила Манојловић, 1869. 
Виљем Паст, 1871. Гроф Мелхиор 
Лоњаји,1872. Едмунд Сеницеји, 
1875. Стеван Недецки, 1878. 
Алгернон Жети 1881. Карло  
Гречак, 1884. Александар 
Стојачковић.

Почасни грађани 
1867. Игњат Култерер од 

Мурињи, 1869. Фрања Деак.

Бирови тржишта (1795-1817)
1795. Михајло КОмарн, 1800. 

Константин Спајић, 1806. Михајло 
Комарн, 1810. Константин Спајић, 
1815. Јосиф Терек.

Варошки бирови 
(1818-1851, 1861-1871)

1818. Петар Биберлија, 
1827. Антоније Тушкан, 1830. 
Теодор Недељковић, 1846. 
Карло ПАст, 1849. Александар 
Волић, 1849-1851. Карло Паст 
(поново),1852-1960. Карло Паст 
(поново),1862. Светозар Пееша, 
1862. Светозар Пеша (поново), 
1866. Емил Новаковић, 1867-1871. 
Емил Новаковић (поново).

Градоначелници (1795-)
1795. Тимотије Кумановић, 

1800. Михајло Корман, 1806. Арон 
Недић, 1808. Константин Спајич 
*1), 1810. Петар Хидвеги, 1815. 
Петар Ђиберлија, 1818. Јосиф 
Терек, 1827. Теодор Недељковић, 
1830. Жигмунд Најзер, 1846.
Андрија Васић, 1849. Михајло 
Вац,  1849. Ђока Деметер, 1851. 
Михаило Вац, 1857. Александар 
Стојачковић, 1860. Александар 
Волић, 1861. Карло Пааст, 1862.
Ђорђе Станчић, 1866. Ладислав 
Данијел од Самоши -Ујвара, 1867. 
Данијел, поново, 1868. Карло 
Паст, 1872. Фрања Ј. Херцог *2), 
1879. Петар Хофбауер, 1883. Јован 
Семајер, 1885. Јован Семајер 
,поново.

Формундери (1795-1851.)
1795. Јован Шот, 1799. Фрања 

Бојгер 3*), 1800. Фрањ Бојгер, 
поново, 1803. Никола Теодор 
Алишверши, 1810. Фрања Гребер, 
1815. Панајот Деметровић, 1818. 
Бонавентура Хумел, 1827. Арсен 
Гавриловић, 1830. исти поново, 
1846. Јован Јанковић, 1830. Исти 
поново, 1849. (јануар):- 1849. (у 
јесен)- 1851. Гаја Обрадовић.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (232)

II КЊИГА
ВРШАЦ СЕ ПОНОВО ПРИДРУЖУЈЕ УГАРСКОЈ

1778-1848.

1) Звездицом обележени бројеви су вам магистратске 
рестаурације
2)1877. Карло Вајферт провизорни заменик

1877. Карло Керер млађи, заменик
3) Звездицом обележени бројеви су вам магистратске 
рестаурације

XXIV  ОДЕЉАК
1871-1886.
(ПРОДУЖЕЊЕ)

ВРШАЦ МУНИЦИПИЈА
Трговина и индустрија.- Виноделство. - Шумарство. - Челарство. - Изложбе. - Украшавања.- 
Хуманост.- Живот војнички. - Несређе. - Списак судаца, комесара камералне економије, кр. 

комесара, жупана, почасних грађана, бирона, градоначеоника и формундера.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

 „ВРШАЧКА КУЛА“  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 32. ГОДИНА 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 638, 27. ЈУЛ 2007.

ИНДИЈСКИ МЕНИ У ВРШЦУ
Руководство Куће летача на несвакидашњи начин 

приближило је чари далеке Азије питомцима који су из 
Индије дошли на школовање у Вршац омогућивши им трпезу 
баш као да су код куће.

Захваљујући Компанији 
“ЕР Декам” за чији се рачун 
тамнопути младићи и 
девојке овде припремају 
за управљање “челичним” 
птицама на вршачки 
аеродром је, средином 
марта, слетео и Суреш Чене, 
симпатични младић по 
занимању кувар.

Он свакодневно 
припрема традиционална 
индијска јела, све 
омиљенија и међу домаћим 
школарцима у овој установи, 
а упућени кажу да је његов 
мени незаобилазан на организованим рођенданским 
прославама питомаца из Србије.

Увек расположен и спреман за разговор 
двадесетрогодишњи Индијац прича да је кулинарство 
традиција у породици Чене.

- Деда је справљао специјалитете, а отац Седку ради 
као кувар у Авио-компанији “ЕР Декам”, па, ето, за исти позив 
определио сам се и ја, вели Индијац кога су из прве заволели 
у Пилотској академији, како колеге из кухиње тако и остало 
особље колектива.

Чене је за три и по месеца колико је у Вршцу научио 
помало српски језик. То потврђује течним изговаром речи 
“супа”, “чорба”, “ћевапи”... за које вели да обожава баш као и 
пилетину на жару.

„ВРШАЧКА КУЛА“  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 32. ГОДИНА 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 638, 27. ЈУЛ 2007.

“МОРСКА ЗВЕЗДА” ЗАЈЕДНИЦИ 
РУМУНА СРБИЈЕ 

Обала Црног мора је протекле недеље била стециште 
Румуна из дијаспоре. Традиционални фестивал “Калатис”, 
који већ десет година окупља велики број припадника ове 
националности из свих крајева света, одржан је у комплексу 
хотела “Парадизо” у приморском граду Мангалија. Заједница 
Румуна Србије на овој манифестацији учествовала је као 
специјални гост, што је, према речима Јона Чизмаша, 
председника ове организације, велика част и признање за 
њих.

У склопу “Калатиса” 
одржано је много 
такмичарских дисциплина, 
а најзанимљивији део 
био је избор за Мис, који 
је трајао свих седам дана 
фестивала. Представница 
Румуна из Србије, млада 
Вршчанка Марина Кабић, у 
конкуренцији од 23 девојке, 
успела је да освоји титулу 
прве пратиље најлепше 
Румунке дијаспоре. Ово 
признање није заслужила 
само својом лепотом, већ и својим целокупним наступом 
и примерним понашањем, презентујући себе, а и Србију, 
као комплетна личност. Такође, Кабићева је добила још 
једно специјално признање – постала је заштитно лице 
обале Мангалије и хотела “Парадизо”, са којим ће потписати 
једногодишњи уговор.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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СПОРТ

КО Ш А Р К А

Кошаркаши Вршца приводе 
крају трећу недељу припрема 
за нову сезону и започели су 
уигравање тима кроз припремне 
мечеве. У првом одмеравању 
снага тим тренера Зорана 
Тодоровића убедљиво је савладао 
петпласирани тим Премијер лиге 
Босне и Херцеговине из прошле 
сезоне, Братунац, док је у другој 
утакмици изгубио од Војводине 
минималним резултатом, 68:70. 
Стратег Вршчана истиче да у овом 
периоду акценат био на доброј 
физичкој припреми и уигравању 
одбране.

- Прошле сезоне примали смо 
90 поена по утакмици, у прве две 
припремне утакмице тај број свели 
смо на 70, добро иде, али још увек 
има много простора за напредак. 
Имали смо пех са повредама током 
ових три недеље, нажалост питање 

је да ли ће плејмејкер Страхиња 
Милошевић уопште наставити 
припреме. Последњих пет дана са 
нама тренира Стефан Митровић, 

било би сјајно и за нас и за њега 
када би остао у тиму, познаје 
систем, брзо се уклопио. Стигао је 
Американац Џенкинс, са нама је 

тек два дана, види се да је у питању 
веома квалитетан играч, али следи 
период уигравања са остатком 
тима. Против Војводине смо први 
пут покушали са њим и Савовићем 
на позицијама четири и пет, 
одразило се то у трећој четвртини 
на резултат, биће то много боље 
када се уиграју са Митровићем. 
Димић против Војводине није 
играо, али смо против веома 
квалитетног противника имали 
шут за победу. Следи нам утакмица 
против ОКК Београда (субота 12.9.), 
потом ћемо играти у Вршцу против 
Темишвара (15.9) и зрењанинског 
Пролетера (19.9), каже Тодоровић.

Нова сезона Кошаркашке лиге 
Србије почиње 26. септембра. 
Вршчани у првом колу гостују у 
Крагујевцу, екипи Радничког, док 
у другом, у Миленијуму дочекују 
панчевачки Тамиш.

ВРШЧАНИ ПОЧЕЛИ СЕРИЈУ ПРИПРЕМНИХ МЕЧЕВА

ДЕБИТОВАО АМЕРИКАНАЦ ЏЕНКИНС
ВРШЧАНИ СЕЗОНУ ОТВОРИЛИ ПОБЕДОМ

БАНАТ ЛАКО ДО 
ДРУГОГ КОЛА КУПА

Одбојкаши Баната из Вршца победом су 
почели нову сезону. У првом колу Купа Србије 
на територији Војводине они су у Миленијуму 
савладали екипу Баваништа са 3:0 по сетовима 
25:18, 25:11, 25:12. У другом колу изабраници 
тренера Игора Сантрача играју против 
Кулпина, у недељу у Миленијуму, са почетком 
у 16 часова.

Недавно је Банат добио прво појачање. 
У питању је бивши репрезентативац Србије, 
Милош Терзић, који ће играти на позицији 
примача сервиса. 

Током каријере наступао је за Црвену 
звезду, француске клубове Тур, Ница  и Шамон, 
Тумис из Констанце, Лубин из Пољске, а пре 
Баната играо је у екипи Аркада из Румуније.

Са репрезнтацијом Србије освојио је 
сребро у Светској лиги 2009. године и бронзу 
на истом такмичењу 2010. године. На Светском 
првенству 2010. Освојио је бронзану медаљу а 
2011. је освојио златну медаљу на Европском 
првенству.

Протеклог викенда у Крушевцу 
одржано је првенство Србије 
за старије јуниоре. Атлетичари 
Вршачког атлетског клуба 1926. 
Имали су запажен наступ а највећи 
успех остварио је Алексеј Федор 
Павков у трци на 400м. Павков 
је  стазу истрчао у времену 50,54 
секунде што је било довољно за 
друго место, а уједно и нови лични 
рекорд.

Да подсетимо, Павков је 
државни првак на 400м у дворани 
које је у фебруару одржано у 
Београду.

- Јако смо задовољни освојеном 
медаљом. Целокупна ситуација ове 
године везана за пандемију и мере 
које су се односиле на тренинге, 
утицале су на то да да се не оствари 

зацртани план а то време испод 
50 секунди. Али све у свему, сав 
уложени труд, Федорова истрајност 
и упорност су награђени у виду 
сребра на државном првенству.“ –
изјаво је Ален Ризвић тренер ВАК-а 
1926. 

Поред Павкова, Вршачки 
атлетски клуб 1926 предствали су 
још: Дарко Илић  100м 12,20 сек и 
400м 54,07 сек, Бранислав Галовић 
400м 55,71 сек, Драгана Грујић 100м 
14,60 сек, Павле Миленковић 100м 
12,12 сек, Светозар Димитријевић 
100м 12,61 сек.

Следеће такмичење које очекује 
атлетичаре Вршачког атлетског 
клуба је првенство Србије за 
старије пионире које је на програму 
12. и 13. септембра.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА СТАРИЈЕ ЈУНИОРЕ

СРЕБРНА МЕДАЉА ЗА ПАВКОВА

ОД Б О Ј К А

СЕНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У НОВОМ 
ПАЗАРУ

ДОБАР НАСТУП 
ВЕТЕРАНА ИЛИНЧИЋА

По први пут је Вршац имао званичне 
представнике на овако важном такмичењу. 
Делегацију АК Атина чинили су председник 
Срђан Јовановић, комесар за безбедност Српског 
атлетског Савеза Богдан Кнежевић и такмичар на 
1500м Зоран Илиничић.

Илинчић је иако ветеран одлично наступио и 
освојио 13. место у трци на 1500м са резултатом 
5:05,25 мин.

Остварени су контакти са селектором 
Едином Зуковићем, који прати младе такмичаре 
и рад нашег клуба, као и са директором Српског 
Атлетског Савеза Слободаном Бранковићем. 
Потврђено је одржавање интернационалног 
атлетског митинга у Вршцу,наредне године,који 
ће бити позивног карактера. Очекује се долазак 
клубова из Балканске атлетске федерације из 
Бугарске, Румуније, Јерменије,Израела, као и 
Руске Федерације. Потврђено је и одржавање 
атлетског кампа у Вршцу, који би окупио најбоље 
јуниоре из поменутих земаља, као и стручни 
скуп и симпозијум о атлетици где би били гости 
еминентни предавачи, а под покровитељством 
Српског атлетског Савеза.

- После више од деценије озбиљног рада, 
атлетика у Вршцу коначно добија своје место 
под сунцем и излазак на међународну сцену. Ови 
најављени догађаји ће бити од великог значаја 
за наш град у спортском и туристичком смислу, 
рекао је председник АК Атина Срђан Јовановић.

Делегација АК Атина: 
Јовановић, Кнежевић, Илинчић

АТЛ Е Т И К А

АТЛ Е Т И К А

  Млади атлетичари ВАК 1926 одлично су представљали вршачки 
спорт у Крушевцу
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Вршчани су по други 
ове сезоне одиграли меч 
без голова и са гостовања 
у Чонопљи, где су имали 
улогу фаворита, вратили 
се са једним бодом. Тренер 
Ненад Мијаиловић истиче 
да је задовољан исходом јер 
екипи ОФК Вршца неке ствари 
нису ишле на руку, пре свега 
изузетно лоше припремљен 
терен.

- Резултати у првих 
шест кола показују да је 
лига изједначена, да нема 
изразитих фаворита и да је 
свако гостовање изузетно 
тешко. Меч у Чонопљи није 
донео много гол прилика, али 
имали смо пар ситуација из 
којих смо могли да постигнемо 
гол. Срећом нисмо кажњени у 
тренуцима када је домаћин 
имао иницијативу и морамо 

бити задовољни коначним 
исходом. Мислим да нам у 
наредних неколико кола 
распоред иде на руку и да би 
могли да поправимо бодовни 

салдо, рекао је тренер 
Мијаиловић.

ОФК Вршац у 8. Колу Српске 
лиге Војводина на Градском 
стадиону дочекује екипу 

Слободе из Нових Козараца. 
Меч се игра у суботу са 
почетком у 16 часова.

Б. Ј.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
У МЕЧУ БЕЗ ГОЛОВА ВРШЧАНИ СЕ СА ГОСТОВАЊА У ЧОНОПЉИ ВРАТИЛИ СА ОСВОЈЕНИМ БОДОМ

ГОЛГЕТЕРИ ПРЕСПАВАЛИ МЕЧ
СЛОГА – ОФК ВРШАЦ 0:0

СРПСКАЛИГА ВОЈВОДИНА 5. КОЛО
Хајдук 1912 - 1. Мај Рума  2 : 1
Дунав - Бачка 1901  1 : 2
Слога (Ч) - ОФК Вршац  0 : 0
Слобода - Омладинац  0 : 3
Борац - ОФК Стари Град  1 : 0
Динамо 1945 - Војводина 1928 2 : 0
Тиса - Козара   1 : 2
Младост (НС) - Раднички 1912 1 : 0
Феникс 1995 - Јединство (СП) 1 : 0
Раднички (Зр) - Бечеј 1918  4 : 0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 5. КОЛО
Будућност - Јединство (НБ)  2 : 2
Борац - Јединство (БК)  0 : 1
Банат - Младост   0 : 4
Црвена звезда - Крајина   2 : 1
ЖАК - Пролетер   3 : 1
Раднички (С) - ОФК Кикинда 1909 0 : 4
Нафтагас - Омладинац ФАМ  6 : 1
Раднички (К) - Јединство (В)  2 : 0
Бегеј - Слога   3 : 1

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 4. КОЛО
Југославија - Потпорањ  0 : 2
Полет (Ид) - Слога (БНС)  1 : 3
Партизан (Г) - Стари Тамиш  4 : 1
Спартак 1911 - БАК  1 : 2
Банат (И) - Будућност (А)  0 : 1
Партизан (У) - Долина  2 : 1
Хајдучица - Стрела  2 : 2
Црвена звезда - Раднички (Б) 0 : 0

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 
3. КОЛО

Партизан (К) - Полет  2 : 3
Вултурул - Караш (К)  5 : 1
Караш (Ј) - Шевац  1 : 1
Омладинац - Граничар  2 : 3
Дунав - Борац (ВС)  2 : 0
Банат (Д) - Ратар   2 : 1

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 8. КОЛО
Мачва - Реал Ниш  3 : 0
ОФК Вршац - Интернационал 1 : 2
Рад - Аполон 4   2 : 0
Телеоптик - ТСЦ   2 : 2
Младост (Л) - Напредак  0 : 1
Спартак ЖК - Бродарац  3 : 0
РФК Графичар - Кикер  4 : 0
Црвена звезда - Партизан  2 : 2
Чукарички - Војводина  4 : 2
Раднички (Н) -  Земун  2 : 1

Ковин, судија: Бобан Бјелош 
(Зрењанин), стрелци: Вуличевић у 65, 
Велчановић у 70. минуту

РАДНИЧКИ: Аврамовић, Миленковић, 
Антић, Китић, Раденковић (Секулић), 
Радојевић, Јоновић, Марјановић, Чеха 
(Симић) (Велчановић), Костић, Вулићевић 
(Симјоновић).

ЈЕДИНСТВО: Доновић, Пауновић, 
Секулић, Марковић, Текијашки, Јанков 
(М. Ћирка), Јанковић, Бобић, Јовановић, 
Богдановић, Моторов.

Влајковчани су се добро држали током 
већег дела меча на тешком гостовању 
у Ковину, али су скупо платили пет 
минута деконцентрације у одбрани. У 

периоду од 65. до 70. минута домаћи 
су обезбедили недостижну предност, 
а играчима Јединства остаје само да 
покушају да се искупе у наредном колу. 
У госте им долази изузетно снажан 
противник, трећепласирани тим лиге, 
Бегеј из Житишта. Меч се игра у суботу од 
16 часова.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК
ВЛАЈКОВЧАНИ ПОРАЖЕНИ У КОВИНУ

СКУПА ЦЕНА ЗА ПЕТ МИНУТА ДЕКОНЦЕНТРАЦИЈЕ 
РАДНИЧКИ (К) – ЈЕДИНСТВО 2:0 (0:0)

Интернационал је зграбио цео плен 
у Вршцу искористивши грубе грешке 
одбране ривала. Домаћи су у меч ушли 
без самопоуздања и концентрације и 
већ после 15. минута спретни Угриновић 
је на спавању ухватио дефанзивце 
ОФК Вршца, у соло продору је иза себе 
оставио тројицу играча и са 7-8 метара 
савладао Павловића. Био је то сигнал 
за Вршчане да крену офанзивније 
ка голу Београђана и за пет минута 
створили су две велике прилике. Најпре 

је Петковићев ударац главом после 
корнера за мало био непрецизан, а 
Главинић је после скраћеног корнера 
са десне стране на другој стативи за 
мало закаснио да боље захвати лопту. 
Изабраници тренера Миока су у финишу 
првог полувремена појачали притисак, 
нова пропуштена прилика била је најава 
за заслужено изједначење. У 40. Минуту 
Чејић је мајсторски обишао свог чувара 
на левој страни, имао времена да погледа 
распоред својих саиграча, идеално је 

упослио Главинића који је из два покушаја 
затресао мрежу. У другом полувремену 
играло се чврсто на средини терена, 
прилика за гол практично и није било 
а једино узбуђење забележено је у 57. 
минуту када је најбољи играч утакмице, 
Смољан, снажним ударцем са 30 метара, 
искоса са леве стране, изненадио 
голмана Вршчана и свом тиму донео 
вредну победу. 

Б. Ј.

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ

ВРШЧАНИ ГРЕШИЛИ, БЕОГРАЂАНИ КАЖЊАВАЛИ
ОФК ВРШАЦ – ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1:2 (1:1)
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Затајиле нишанске справе: Коста Спасић (ОФК Вршац)

Павлиш, судија: Матеја Чичић (Ковин)
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Митов, Пуцар 

Радосављев, Петковић, Јовановић, Чејић, 
Војнов, Поморишац, Булаја, Балог, Стрнад.

РАДНИЧКИ: Бабин, Лазин, Виторовић, 
Јованов, Аврамовић, Петров, Стојковић, 

Виларет, Марић, Цукић, Грбовић.
У чврстој и борбеној утакмици домаћи 

су били ближи победи, али се мреже нису 
тресле. Тим тренера Јована Стефанова 
је у финишу од судије Чичића тражио да 
досуди једанаестерац ј, Војнов је грубо 

фаулиран у казненом простору, међутим 
ковински арбитар се одлучио да досуди 
прекршај ван шеснаестерца после којег 
је пустио предност. У наредном колу 
Павлишане очекује још један дерби, 
гостују у Иванову екипи Стреле.

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ДЕРБИ У ПАВЛИШУ ЗАВРШЕН БЕЗ ПОБЕДНИКА
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П) – РАДНИЧКИ (Б) 0:0
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