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Град Вршац издаје у закуп путем прикупљања
писмених понуда у затвореним ковертама и то:
1.
Пословни простор у Вршац , Војнички трг 22. у површини од 13,00
м2 (IIl зона) са почетном ценом од 6.400,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
2.
Пословни простор означен са бројем 1 у Вршцу, Зелена пијаца бр.15
у површини од 30,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 14.400,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
3.
Пословни простор означен са бројем 2 у Вршцу, Зелена пијаца бр.15
у површини од 27,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 12.960,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
4.
Пословни простор означен са бројем 3 у Вршцу, Зелена пијаца бр.15
у површини од 25,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 12.000,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
5.
Пословни простор означен са бројем 4 у Вршцу, Зелена пијаца бр.15
у површини од 35,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 16.800,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
6.
Пословни простор означен са бројем 6 у Вршцу, Зелена пијаца бр.15
у површини од 25,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 12.000,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
7.
Пословни простор означен са бројем 8 у Вршцу, Зелена пијаца бр.4
у површини од 44,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 21.120,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
8.
Пословни простор означен са бројем 14 у Вршцу, Зелена пијаца бр.5
у површини од 16,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 7.680,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
9.
Пословни простор означен са бројем 15 у Вршцу, Зелена пијаца бр.5
у површини од 16,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 7.680,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
10. Пословни простор означен са бројем 16 у Вршцу, Зелена пијаца бр.5
у површини од 18,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 8.640,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
11. Пословни простор означен са бројем 17 у Вршцу, Зелена пијаца бр.5
у површини од 15,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 7.200,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
12. Пословни простор означен са бројем 18 у Вршцу, Зелена пијаца бр.5
у површини од 13,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 6.240,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
13.
Пословни простор означен са бројем 19 у Вршцу, Зелена пијаца
бр.5 у површини од 13,00 м2 (I зона) са почетном ценом од 6.240,00 динара
месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
14. Пословни простор у Вршцу, Змај Јовина 3 у површини од 21,00 м2 (I
зона) са почетном ценом од 10.080,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
15. Пословни простор у Вршцу, Доситејева бр.7 у површини од 38,00 м2
(I зона) са почетном ценом од 18.240,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у
виђeнoм стaњу
16. Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 11 у

пoвршини oд 15,00 м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa мeсeчнo без
ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм
стaњу
17.
Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 6 у
пoвршини oд 15,00 м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa мeсeчнo без
ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм
стaњу
18.
Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 15 у
пoвршини oд 15,00 м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa мeсeчнo без
ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм
стaњу
19. Гaрaжa у Вршцу нa Tргу Aндриje Лукићa 1-2 oзнaчeнa сa брojeм 9 у
пoвршини oд 15,00 м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa мeсeчнo без
ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм
стaњу
20. Гaрaжa у Вршцу нa Анђе Ранковић 6б oзнaчeнa сa брojeм 3 у пoвршини
oд 15,00 м2 сa пoчeтнoм цeнoм oд 1.500,00 динaрa мeсeчнo без ПДВ-а
Гaрaжa сe издaje нa oдрeђeнo врeмe у трajaњу oд 2 гoдинe у виђeнoм стaњу
У цену закупа није урачунат ПДВ који ће се обрачунавати и фактурисати у
складу са Законом.
На јавном надметању могу да учествују физичка и правна лица која доставе
уредну, писану и благовремену пријаву.
Исправном пријавом, односно понудом сматра се пријава односно понуда
која садржи следеће елементе и прилоге:
А) податке о подносиоцу пријаве и то
-за физичка лица: име и презиме, фотокопија личне карте, број текућег
рачуна и назив банке код које се води текући рачун;
-за предузетнике: решење о упису у регистар који води надлежни
орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном
евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију депо картона код
пословне банке;
-за правна лица: копију решења о упису правног лица у регистар који
води надлежни орган, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о
извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију депо
картона код пословне банке;
Б) потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није изречена мера
забране обављања делатности у претходне две године (уколико пријаву
подноси правно лице или предузетник);
В) доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је већ
закупац пословног простора у јавној својини Града Вршца или уколико је
оснивач (члан) правног лица које је закупац
Г) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене без ПДВ-а приликом
подношења пријаве; дoкaз o уплaти дeпoзитa, Уплата депозита се врши на
текући рачун Града Вршца број 840-720804-40 са позивом на број 97 54-241
Д) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Једно лице може да поднесе пријаву за више пословних простора, с тим што
је у обавези да за сваки простор поднесе посебну пријаву и уплати депозит.
Подносиоци неблаговремених пријава не могу учествовати на јавном
надметању односно отварању писмених понуда.
Комисија ће одбацити непотпуне и неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа
односно до петка 09.07.2021.године до 10 часова.
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом пријаве
на деловодник-писарницу Градске Управе Града Вршца. Предаја се
може извршити до петка 09.07.2021.г. до 10 часова.У разматрање,као
благовремене, ће се узети пријаве које стигну до назначеног рока у
писарницу Градске Управе.
Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се 09.07.2021.
године са почетком у 12 часова у просторијама Одељења за имовинско-правне
послове у Вршцу Дворска 10а.
Најповољнији понуђач са којим ће се закључити уговор о закупу дужан
је да пре потписивања уговора преда закуподавцу две соло (регистроване )
менице као средство обезбеђења са меничним овлашћењем.
За све ближе информације и могућност разгледања понуђених локала
обратите се Одељењу за имовинско-правне послове Градске Управе Вршац,
Дворска 10а, тел.бр. 013/ 821-614 сваког радног дана у времену од 09 -14
часова до 08.07.2021.г.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА
Десета
седница
Скупштине
Града Вршца одржана је 25. јуна у
сали Градске куће. Након усвајања
записника са претходне седнице
на дневном реду нашло се седам
тачака које је разматрало 35
одборника од укупно 45 колико
броји сазив. Прва тачка односила се
на доношење Одлуке о завршном
рачуну буџета Града Вршца за 2020
годину. Образложење је дала Вања
Радека, начелница Одељења за буџет
и финансије, стављајући акценат
на успешну реализацију планиране
потрошње и уложених средстава.
- Најзначајнији пројекат који
је реализован у 2020. години
у финансијском смислу био је
наставак изградње канализације
у насељеном месту Павлиш, где је
укупно уложено 170 милиона динара
од чега је Покрајина доделила
бесповратно 120 милиона динара
а град Вршац обезбедио учешће
од
педесет милиона динара.
Настављена је реализација пројекта
„Одрживе заједничке мреже за
ванредне ситуације у Банату“ који
се реализује преко европских
фондова. Утрошено је око 32
милиона динара, набављена је врло
вредна опрема у виду ватрогасних

Мирослав Ступар, одборник
возила, рачунарске опреме и остале
опреме која се налази у функцији
овог пројекта. У току 2020. године
закључена су два уговора о јавном
приватном партнерству, један се

Вања Радека, начелница Одељења за
буџет и финансије
односи на изградњу, реконструкцију
и
одржавање
локалне
путне
инфраструктуре а други за замену
постојећих сијалица штедљивим
лед сијалицама. Наставило се
и са реализацијом пројеката из
области социјалне заштите, то су
пројекти који се суфинансирају
средствима ЕУ и ГИЗ-а „Интегрисана
подршка запошљавања ромског
становништва“ , „Подршка социјалној
инклузији
Рома“,
спровођење
оперативног плана мобилног тима
за инклузију Рома и Ромкиња . Што се
тиче традиционалних манифестација
културних и привредних оне у 2020.
години или се нису одржале или се су
одржане у смањеном обиму имајући
у виду мере које су биле на снази о
забрани окупљања.
Извршење
Буџета
према
програмима за комуналне делатности
укупно је износило 26 милиона
динара, за предшколско образовање
149 милиона, за основно образовање
издојено је 108,4 милона динара а
за средње 42,1 милион. За програм
развоја културе и информисања 136,8
милиона динара, за пољопривреду
и рурални развој 102 милиона,за
социјалну и дечју заштиту 148,4
милона, за развој спорта и омладине
136 милиона, за развој туризма
24,5 милиона, за заштиту животне
средине 172 милиона од чега се
75 милиона односило на средства
самодоприноса за за канализацију а
170 милиона на пројекат изградње

канализације Павлиш. За програм
здравствене заштите утрошено је
21,7 милиона, локални економски
развој 4,2 милиона и за саобраћајну
инфраструктуру
46,3
милиона
динара.
Град Вршац нема додатних
кредитних
задужења.
Садашња
дуговања
по
основу
кредита
су
вишеструко
умањена.
Суфинансирање по основу програма
и конкурса као и средства добијена
из Покрајине и Републике значајно су
већа у односу на протекле године.
Посебно
бих
нагласио
да је резултат видљив, успели
смо значајно више да привучемо
средства од покрајине, републике
и међународних донација укупно
око 380 милина. Претходних година
долазили смо до неких 60 милиона
што је било јако мало у односу на оно
колико Вршац може и треба за ове
намене. Значајно је суфинансирање
које смо остварили са покрајином,
тих 120 милиона за канализацију
само говори колико је неопходно да
и даље аплицирамо према покрајини
и републици односно да учествујемо
у међународним конкурсима како би
остварили што више ових средстава.
Кроз конкурсе у прекограничној
сарадњи са Румунијом прошле године
остварено је око 40 милиона. Успели
да нађемо средства и да набавимо
специјална ватрогасна возила за
ванредне ситуације што је нама јако
значајно јер смо имали честе и шумске
пожаре и пожаре у Малом Риту. То
је подигло значајно безбедност и
могућност нашег реаговања у таквим
ситуацијама, нагласио је одборник
Мирослав Ступар.
Након прве тачке одборници су
разматрали и усвојили Одлуку о
правима и услугама у социјалној
заштити Града Вршца, затим Одлуке
о одређивању пуномоћника у
Скупштини
акционара
Центра
Миленијум, Решења о именовању
директора Међународног фестивала
„Вршачка позоришна јесен“, ту
функцију обављаће Снежана Удицки,
као и председника и чланове
фестивалског одбора. Одборници
су једногласно усвојили додатне
три тачке дневног реда које су се
односиле на отуђење непокретности.

ПОЧЕЛА КУПАЛИШНА СЕЗОНА НА ГРАДСКОМ БАЗЕНУ
Сезона
купања
на
Градском базену отворена
је у четвртак 1. јула. Радно
време биће сваког дана
од 10 до 19 часова а из
Центра Миленијум истичу
да се цене улазница нису
мењале,
улазница
за
одрасле износи 250 динара,
за децу до 12 година и
пензионере 100 динара. На
почетку купалишне сезоне
помоћник градноачленице
Дејан Сантрач представио је
инвестиције које су урађене
на базену у претходном
периоду. Овај број „Куле“
одштампан је у среду увече,
па ће извештај са отврања
купалишне сезоне бити
објављен у наредном.
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НА ПЛАНИНАРСКОМ ДОМУ
ОДРЖАН „СУСРЕТ ОТВОРЕНОГ
СРЦА“

ПРОМОЦИЈА
ВОЛОНТЕРСКОГ
РАДА

Традиционална
манифестација
„Сусрет отвореног срца“ одржана је
у циљу повећања степена социјалне
инклузије и веће социјализације
особа са интелектуалном или
вишеструком ометеношћу. Промоција
волонтерског рада и јачање сарадње
између удружења за помоћ МНРО у
региону, такође су били циљеви ове
манифестације.
На манифестацији је учествовало
око 80 особа (млади са интелектуалном
или
вишеструком
ометеношћу,
радионичари, волонтери, родитељи,
старатељи из Вршца и млади који
су чланови удружења из Панчева,
Зрењанина, Жабља Ваљева и Вршца,
као и њихови пратиоци). Сусрету
је присуствовала чланица Градског
већа за социјалну политику, Маја
Ристић Лажетић, која је поздравила
присутне и истакла да рад удружења
која
својим
активностима
и
програмима доприносе унапређењу
положаја и квалитета живота
осетљивих категорија становништва
имају подршку Града Вршца. За
финансирање
и
подстицање
програма удружења у области
социјалне и здравствене заштите за
текућу годину обезбеђено је 3.500.000
динара из буџета Града. Такође, Град
подржава удружења у организовању
сусрета, манифестација, стручних
трибина, обележавању значајних
датума и разних друштвених догађаја,
који доприносе подизању друштвене
свести, разбијању предрасуда и
ублажавању препрека и баријера
наших најосетљивијих друштвених
група.

САОПШТЕЊЕ МУП ПАНЧЕВО

РАСВЕТЉЕНА
ТЕШКА КРАЂА
У ОКОЛИНИ
АЛИБУНАРА

Припадници
Министарства
унутрашњих послова у Панчеву,
интензивним радом, расветлили су
тешку крађу извршену у ноћи између
25. и 26. јуна и ухапсили С.Л. (1995),
Н.Б. (2001) и Д.В. (1994) из околине
Алибунара због постојања основа
сумње да су извршили ово кривично
дело.
Сумња се да је С.Л. у договору са
осталом двојицом осумњичених,
позвала
тридесетосмогодишњег
мушкарца из околине Алибунара да
се виде, док су Н.Б и Д.В. искористили
његово одсуство из куће, извршили
преметачину украли 17.000 евра,
скривених у кутији за ципеле.
Полиција је пронашла украдени
новац и вратила га власнику.
Осумњиченима
је
одрећено
задржавање до 48 сати и они ће, уз
кривичну пријаву, бити приведени
Основном јавном тужилаштву у
Панчеву.

Пројекат „Хроника урбаног и руралног развоја Града Вршца и очувања његовог културног наслеђа” суфинансира Град Вршац
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства
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КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ВИНОГРАДИ“
ОБЕЛЕЖИЛО 75 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА

ЈУБИЛЕЈ ЗА
ПОНОС

КУД “Виногради” из Гудурице обележило је 75
година постојања и установило славу друштва
Видовдан која ће се славити и будућих година.
Тим поводом, одржан је концерт на летњој сцени
Дома културе који су приредили чланови КУД-а
Виногради, а учествовали су посебно најмлађа
група, средња група и старија група, као и гости
гости из КУД-а Ђорђе Малетић из Јасенова.
Концерту је присуствовала градоначелница
Вршца Драгана Митровић, председник Скупштине
Града Вршца др Предраг Мијатовић и чланови
Градског већа Славиша Максимовић и Слободан
Јованов.
Задовољство нам је што смо после дуже
паузе поново нашим мештанима и што смо данас
успели да окупимо готово три стотине гледалаца.
Посебно смо поносни што у овом тренутку у нашем
КУД-у вежба и наступа преко 50 деце свих узраста
и сваким даном нам прилазе нови чланови.
Очекује нас гостовање у Републици Српској, а
настављамо и да се припремамо за предстојећи
фестивал „Златна јесен“ који ће се крајем августа
одржати у Гудурици и где смо ми домаћини,
рекла је Светлана Кнежевић, председница КУД-а
„Виногради“ из Гудурице која је руковођење овим
друштвом преузела пре два месеца.
СЛАВА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ВРШАЦ

СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА

ВИДОВДАНСКО
ВРШАЧКИ ПЕНЗИОНЕРИ
ТАКМИЧЕЊЕ И ДРУЖЕЊЕ
ОБЕЛЕЖИЛИ
ВИДОВДАН

Градоначелница Вршца Драгана
Митровић, присуствовала је резању
славског колача поводом славе
Градског удружења пензионера
Вршац, Видовдана. Градоначелница
је вршачким пензионерима уручила
поклоне у виду витамина и воћа и том
приликом изразила своју захвалност
на показаној дисциплини током
пандемије вируса КОВИД-19, као и за
показану друштвену одговорност у
процесу имунизације. Пожелевши им

добро здравље, подсетила је да ће
Град Вршац и у будућности наставити
да подржава њихов рад и пратити
све активности својих најстаријих
суграђана.
Вршачки пензионери су се
најпре захвалили градоначелници
на поклонима као и на подршци
њиховом хору у виду опремања
новим униформама, а потом је
приређен кратак културно уметнички
програм.

У просторијама Инвалида рада Вршац,
под покровитељством Савеза инваллида
рада Војводине, протеклог викенда одржан
је Видовдански спортски турнир за подручје
Баната. Такмичењу које је организовано за
више дисциплина одазвали су се чланови
сродних организација инвалида рада
Панчево, Ковачица, Пландиште и Сечањ.
Данас обележавамо један дан

учествујемо у хуманитарним акцијама.
Марци Ђуриш из Ковачице пренео је
поздрав драгим пријатељима са којима
сарађује више од 25 година, а Слободан
Стефановић, председник Удружења инвалида
рада Панчево рекао је да се увек радује
међусобним посетама чланова пријатељских
удружења. Такмичење је подржао и Град
Вршац који контунирано пружа подршку

у години такмичења између организација
инвалида рада, кад овде завршимо идемо
даље на наша такмичења у Савез. Имамо и
радионицу , изложбу нашу коју одржавамо,
жене које раде изложбу. Активни смо,
имамо по програму активности, захвалио
би се нашим члановима Већа што су дошли
да нас подрже, рекао је Ђурица Поповић,
председник Удружења инвалида рада Вршац.
Виолета Ковачев из Радионица „Машта
ради свашта“ истакла је да су радови
комбинација оног што су радиле некад наше
баке.
Волимо да радимо са децом из
Удружења „Изазов“, волимо да помажемо и

организацији инвалида рада истакла је Маја
Ристић Лазетић, чланица Градског већа за
социјална питања.
Управо је заврешен Конкурс за прву
половину 2021. године којим се финансира 27
удружења из области соцјалне и здравствене
заштите, укупан износ који је Град определио
за финансирање на годишњем нивоу је 3,3
милиона динара. Поред финансијске подршке
Град подржава и овакве манифестације за које
се надам да ће се и у будућности организовати.
Победници
на
овом
такмичењу
учествоваће на такмичењу Савезу инвалида
рада Војводине са победницима из Срема и
Бачке.
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ПО 27. ПУТ УРУЧЕНА НАЈПРЕСТИЖНИЈА ПЕСНИЧКА НАГРАДА

„ВАСКО ПОПА“ ЗА РАДИВОЈА ШАЈТИНЦА

Најпрестижнија
награда
за
песничко стваралаштво у земљи
„Васко Попа“ додељена је у понедељак
на свечаности у Градској кући у Вршцу,
по 27. пут. Овогодишњи добитник
је зрењанински песник Радивој
Шајтинац за збирку песама „Авети
атара“. Награду су добитнику уручили
градоначелница Вршца Драгана
Митровић и власник компаније
„Сензал капитал“ Раде Ракочевић.
- Поезија ниче у земним зачинима
и лапсусима који ће добити небески
одјек. Васко Попа је био мајстор тога.
Природа обраћања увек се налази
између неизвесних асоцијација и
тачне треме – рекао је Шајтинац
примајући награду и поделио са
присутнима песму од два стиха коју
је написао у Попину част: „Зар је ово
једино? Зар ми већ нисмо рођени?“.
Жири је Шајтинчеву књигу
наградио између 85 књига које су
учествовале на конкурсу, оценивши
је као „антислику искуства недавног и
актуалног живота“ и као „настојање да
се владајући привиди кроз иронијску
и лирску деконструцију артикулишу у
језику поезије“.
„Авети
непосредног
живота
смештени у самом телу

преживљавања су откривалачки
говор поезије у склањању велова са
лица истине. Истина атара није тек
пука афирмација да је наш доживљај
живота једноставно и непосредно дат
као лаж, него језичко потврђивање да

БИОГРАФИЈА ЛАУРЕАТА
Радивој Шајтинац je рођен 1949. године у Зрењанину. После завршене гимназије у
родном граду, студирао је општу књижевност са теоријом књижевности на Филолошком
факултету у Београду. Члан је Друштва књижевника Војводине, Српског књижевног
друштва и Српског Пена. Био је један од оснивача и две деценије главни и одговорни
уредник угледног часописа за књижевност и културу Улазница. Пише поезију, прозу,
књижевну и ликовну критику, бави се драматургијом, преводи с руског и енглеског
језика.
Аутор је песничких књига: Оружје људски рањено (1970), Шуми се враћају прагови
(1974), Даровно путовање (1978), Панглосов извештај (1982), Сузе у лунапарку (1987),
Оченаш на Тајмс скверу (1991), Оловни долов (1995), Лед и млеко (2003), за коју је добио
награду Књига године ДКВ, Пси верса (2005), Кањишка монотипија – двојезично издање
на српском и мађарском (2007), Стара кантина (2011), Северни изговор (2011), Псећа
суза (2014), Ди (2014), Непознавање природе (2017), као и књига прозе: Банатска читанка
(три издања: 1991, 2005 и 2008), за коју је добио награду „Карољ Сирмаји“ 1991. године,
Мој бегејски део света (1994), Бајке о грму (1995), Чеховија (1996), за коју је добио награду
„Стеван Пешић“, Вез у ваздуху (1998), Жртве бидермајера (Геопоетика, 2000), Сибилски
гласови (Геопоетика, 2001), Нада станује на крају града (са Угљешом Шајтинцем, 2002),
Водено дете (Геопоетика, 2004), Причица (2005), за коју је добио награду „Димитрије
Митриновић“, Кинеско двориште (2006), Лyрик-клиник (Геопоетика, 2009), Дилинкуца

(са Људмилом Шајтинац, 2012), Порцелан (Геопоетика, 2017), Сува игла (Геопортика
2019) Пелерина (Геопоетика 2020). Објавио је књиге есеја: Демогоргон (1990), Хотел
Чарнојевић (1989), Хајка на Актеона (1997).
Поезија, проза и есеји Радивоја Шајтинца превођени су на енглески, немачки,
француски, шпански, мађарски, словеначки, македонски, румунски, пољски, фински,
турски, словачки и грчки језик. Роман Жртве бидермајера објављен је у преводу на
енглески у едицији Српска проза у преводу (Serbian Prose in Translation) у издању
Геопоетике 2012. године. Друго издање овог романа објавио је 2015. амерички издавач
Blooming Twig Books, Њујорк.

је у том процесу било која стварност
дата као слојевита тканица коју треба
пажљиво скидати да би се указала
болна поетска истина. И поред
снажног откривалачког језика поезије
о стварима живота у коме владају
атарске авети тај живот и даље светли
као нејасна тамница. Организована у
шест целина са песмама различитог
размера, од слободног стиха до

песама са терцинским или катренским
строфама, са одговарајућим системом
римовања, овај фактички лирски
роман, са изменама лирског и
драмског стила, у широким потезима,
са предоминацијом лирских и
надреалистичких редова, успоставља
животно – амбијеталне призоре
густе приповести о животу изнутра
и споља. Унутрашња и спољашња
историја ове поетске саге преплићу
се
откривајући
многостраничан
драматичан живот у коме су слике
искуства, слике постојања обасјане
несводивом тугом природе људског
бића. Људског бића које је амблем
трајности и пропадања, бола и среће,
запуштености и величине. Постојање
је истовремено болест на смрт и
екстаза величине смисла који се
увек пропитује и иронично баца у
сумњу. Ова поезија елоквенцију црпи
из гестова детињства и актуелног
времена, заиграном рефлексијом
о оболелом свету огрезлом у
самозаборав, депресију, анксиозност,

умор, страх и бол, откривајући
спољашњи и унутрашњи свет субјекта
песама у стилизованим лирским
извештајима о личном и општем бићу
болести. Као песник који лирском
осетљивошћу непрекидно настоји да
упија и бележи комплексну и понекад
неразмрсиву муку егзистенције,
Шајтинчев песнички језик је достојан
и храбар поглед поезије на истине
нашег пребивања у свету. И као што
је Попа био мајстор сажетости лирско
– гномске концентарције, тако је и
Шајтинац у свом надреалистичком
лиризму близак аналитичности и
откривалаштву великог песника“,
саопштио је жири.
- Задовољство ми је што 27. годину
за редом у нашем граду додељујемо
књижевну награду Васко Попа. Ова
награда носи име једног од највећих
песника у нашој земљи, али и уметника
који је задужио наш град, књижевник
којим се увек поносимо. Васко Попа
један је од најпревођенијих писаца
који су писали на српском. Оставио је
неизбрисив траг на светску културу,
али и наш град у коме је основао
Књижевну општину Вршац. Награда
Васко Попа, која је установљена
пре 27. година један је од израза
поштовања према великом уметнику,
али и подстицај за све оне који и
данас иду Васковим путем. Град
Вршац, увек ће помагати и давати
допринос да ова традиција настави

да траје и у будућности – рекла је
градоначелница Вршца Драгана
Митровић, захваливши се оснивачу
награде Агенцији Ђорђевић и
компанији „Сензал капитал“, главном
спонзору награде.
Свечаност су увеличали глумица
Рада Ђуричин и глумац Иван
Ђорђевић, који су говорили Попине
и Шајтинчеве стихове, као и уметник
Никола Бенгин, професор класичне
гитаре у Музичкој школи „Јосиф
Маринковић“.
Награда„Васко Попа“ додељује се за
најбољу новообјављену књигу песама
на српском језику, као и за избор
који садржи релевантан обим нових
песама, издату у периоду од почетка
јануара и закључно до краја децембра.
Награда „Васко Попа“ има за циљ да
афирмише савремену српску поезију,
уважавајући доприносе Васка Попе
и његово непроцењиво служење
модерној песничкој речи.
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СНЕЖАНА УДИЦКИ, РЕДИТЕЉКА И В.Д. ДИРЕКТОРКА НП „СТЕРИЈА“:

ИНТЕРВЈУ

„ПОЗОРИШТЕ ЈЕ БЕСМИСЛЕНО АКО СЕ НЕ
БАВИ ТЕМАМА БИТНИМ ЗА ДРУШТВО“

Позоришна сезона у
Народном позоришту
„Стерија“ завршена је
у уторак, представом
„Исправна одлука“
Снежане Удицки,
иначе од недавно и в.д.
директорке ове куће.
„Исправна одлука“
је своју премијеру
имала 12. јуна, када се
вршачкој публици после
доста времена ансамбл
овог позоришта поново
представио уживо и у
целини. Иако их је, како
Снежана Удицки каже,
пандемија научила да
не праве дугорочне
планове, о следећој
сезони, коју подједнако
жељно ишчекују и
публика и глумци, већ се
увелико размишља.
- Моја срећа у несрећи
је у томе што сам на ово
место дошла у тренутку када
позориште већ неко време
није радило, па су ме дочекали
људи жељни рада. Мислила
сам да је то једна жеља коју не
би требало пропустити. Мере
су убрзо мало попуштене,
радили смо са ограниченим
бројем места и потрудили смо
се да одмах вратимо публику.
Организовали смо гостовање
београдских
представа,
вратили дечије представе
у
уобичајеном
термину
недељом од 11 сати... Колико
год да је било тешко, та жеља
да се упосли цео колектив је
надвладала у мени. Надвладао
је редитељ. Ближио се крај
сезоне, а из свих познатих

разлога у вези са пандемијом,
нисам имала времена да
ангажујем неког редитеља, а
била ми је жеља да упослим
цео ансамбл. Из тог разлога
сам и направила адаптацију
једног филма и тако је настала
представа „Исправна одлука“.
Улоге сам радила дословно
према глумцима који су у
ансамблу, нисам желела да ико
буде запостављен. Било ми
је битно, и као директору, да
ангажујем све глумце. Мислим
и да је добро, баш због ове
паузе, да публика и редитељи
који ће радити неке наредне
пројекте у НП „Стерија“, виде
са
каквим
капацитетима
располажемо, а ја мислим да
имамо врло добре глумце који
су то у представи и показали.
Каква
ће
надаље
бити ваша директорска
концепција и репертоарска
политика НП „Стерија“?
- Мислим да су људи
жељни ансамбл представа,
као и представа које изгледају
раскошно. Раскошно не мора
да значи да је у питању огроман
буџет, најбитније су идеје, мада
се свакако без материјалних
средстава не може. Ту увек
треба
наћи
компромис.
Огромна ствар која се догодила
на
недавно
завршеном
Стеријином позорју у Новом
Саду, а која се односи и на
вршачко позориште, јесте
да су апсолутни фаворити
фестивала биле представе
из мањих позоришта, из
Суботице и посебно из
Новог Пазара, који има
професионално
позориште
тек неколико година и такође
има релативно мали ансамбл.
То су заиста биле две одличне
представе и мислим да је та
одлука жирија да награди

позоришне куће које можда
нису биле фаворити, и нама
сатисфакција и позив да на
себе не гледамо више као на

позориште из малог града,
као на аутсајдере. Ако се ради
са промишљеним планом,
добрим идејама и концептима,
резултат може да се види.
Представа
„Исправна
одлука“ настала је по вашој
адаптацији
француског
филма „У сигурним рукама“,
а бави се усвајањем деце и
причама оних људи чији пут
до родитељства није био ни
једноставан ни уобичајен.
Како је дошло до тога да баш
ова представа буде ваш први
избор по доласку у вршачко
позориште?
- Морали су да се помире
редитељ и директор у мени,
да пронађемо нешто што
ће мени бити редитељски
инспиративно, а истовремено
и добро за ансамбл. Мислим
да је публика презасићена
претешким и дневно актуелним
темама. Ово је првенствено
женска прича. Колико год да
се људи у ансамблу нису лично
сусретали са проблемом који
се третира у представи, после
премијере се испоставило
да је пуно породица имало

сличан проблем, немогућност
добијања детета и да су
прошли кроз врло тешке
психичке процесе да би дошли
до тог циља. Представа се
испоставила и емотивнијом
него што смо очекивали, мада,
када се вратим на процес
рада, сећам се фазе од недељу
дана коју смо преплакали
на пробама. Представа има
срећан завршетак, то плакање
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је било прочишћујуће, као
реакција на све проживљене
емоције. Мислим да ова
представа помаже гледаоцима
да пронађу неки емотивно
закључани део себе и они са
представе одлазе са осећајем
задовољства. Ансамбл је
уложио себе у ову представу,
она без обзира на дубину
теме не би изазивала такве
емоције код публике да је
глумци нису изнели на прави
начин. Редитељи са којима
преговарам
за
наредне
пројекте, гледали су представу
и сви су става да имамо јако
добар ансамбл.

Како је, с обзиром
на специфичност теме,
изгледао процес рада на
представи,
адаптација
филма и рад са глумцима?
Адаптацију
филма
радила
сам
искључиво
према глумцима вршачког
позоришта. Одлично је када
постоји могућност да се ради
на овај начин јер се онда текст
пише за глумце које имате и
знате са чим располажете.

Представа има динамичну
структуру, у њој има и
комичних и сентименталних,
дубоких момената. Глумци
су ме додатно инспирисали,
па смо неке ствари и
преправљали током процеса
рада на представи.
Иако је у питању широк
временски оквир, „Исправна
одлука“ би се тематски
могла сместити уз „Плодне
дане“ Бориса Лијешевића,
текст Биљане Србљановић
„Барбело, о псима и деци“
и још неке представе које
су се последњих година
бавиле темама права на

родитељство. Колико су
они којих се ове теме не
тичу лично освешћени о
овим проблемима и колико
ове представе доприносе
подизању друштвене свести
о њима?
- Да, постоје већ неки
текстови писани на ту
тему; сад је и у Атељеу 212
изашла
представа
Тене
Штивичић „64“ која се бави
сличном тематиком. Дакле,
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дефинитивно ти проблеми
постоје, али из неког разлога
се редитељи углавном не баве
њима. Можда се не баве ни
драмски писци, то не знамо
јер је доста текстова и даље у
фиокама. Мислим да ми који
се бавимо овим темама идемо
тежим путем; о тим темама се
не говори много јер су болне.
Други људи најчешће нису
освешћени на тему какву
муку пролазе људи који не
могу биолошким путем да
добију дете, а људима који се
сусрећу са овим проблемом
је потребна емпатија и
осећање да нису сами у том

проблему. Мислим да су им
због тога овакве представе
драгоцене, оне показују и да
када се суочимо са сопственим
емоцијама и прихватимо
проблем, лакше долазимо до
решења.
Иако у основи није
друштвено
ангажована,
првенствено је мелодрама;
„Исправна одлука“ се ипак
бави питањем које се тиче
целог друштва. Проблем
усвајања у Србији има много
димензија.
- Колико год да ме не
занимају теме о којима
прича већина, мислим да
је позориште бесмислено
ако се не бави темама које
су битне за друштво. А ова
тема је таква. Сама та спона
између
потенцијалних
усвојитеља и детета које чека
да буде усвојено је социјални
систем. У „Исправној одлуци“
представници
социјалног
система се виде у великој
мери. Ни овде прича није
црно-бела. Увек и свуда има
оних који желе и оних који не
желе да помогну, тако је и у
социјалном систему. Ту су људи
који свој посао раде пуног
срца, на страни су оних који
треба да постану родитељи,
али ту су и они који гледају
лични интерес.
На јесен ће се у Вршцу
одржати
традиционална
„Позоришна јесен“, а НП
„Стерија“ ће тада имати још
једну премијеру.
- Фестивал класике у Вршцу
на јесен ће отворити „Веселе
жене виндзорске“, Шекспирова
комедија коју ће режирати
Даријан Михајловић. Мислим
да је то одличан избор текста,
за почетак јер је публика

жељна комедије, а затим и
јер је у питању класика, тако
да држимо реноме куће из
Стеријиног града. Даријан
је редитељ који се публици
у Вршцу представио пре
две године на фестивалу
Позоришна јесен представом
„Флорентински шешир“ која
је сјајно прихваћена. Мислим
да је он редитељ који одлично
ради класику и да ћемо опет
упослити велики део ансамбла,
а пошто ће бити потребни и
гостујући глумци и глумице,
идеја је да направимо кастинг.
Мислим да је то најпоштенији
начин, пружити свима прилику,
а редитељу могућност да
одабере најбоље. Надам се да
ће тако публика имати прилику
да види и оне глумце и глумице
који нису део ансамбла, али
су већ раније учествовали у
представама НП „Стерија“, али
и оне које раније није имала
прилику да види. Мислим да
је то и добар тест, да видимо
како публика реагује на те
младе људе и да их негујемо и
трудимо се да их задржимо јер
је подмладак ансамбла заиста
неопходан.
То је тема која је у
вршачком
позоришту
актуелна већ годинама. Има
ли назнака да ће се ансамбл
ускоро коначно проширити?
Највећи
проблеми
ансамбла НП „Стерија“ су то
што уопште немамо младе
стално запослене глумце и то
што је мушки део ансамбла
јако осиромашен, а као што
знамо, литература се увек
више базира на мушким
улогама. Када позориште нема
могућност да се ослони само
на сопствени ансамбл, већ у
представама учествује много
гостујућих глумаца, увек се
јавља проблем усаглашавања
термина,
организације...
Дешавало се да се управо због
немогућности да се слободни
термини гостујућих глумаца
усагласе, неке представе
једноставно угасе, а ја мислим
да је најскупља представа
она која се не игра. Мислим
да је запослење нових
глумаца прва препрека коју
треба да пређемо. Са више
младих глумаца у ансамблу
и више мушкараца, имаћемо

аутоматски и већу могућност
да
поставимо
различите
текстове
и
доведемо
еминентне редитеље. Тешко
је наћи адекватан текст када
ми кажемо потенцијалном
редитељу да имамо седам
глумаца, а од тога пет жена.
Тешко је наћи литературу за
такав ансамбл, а да то нису нека
три, четири иста текста која
се последњих двесто година
уназад увек извлаче када
треба упослити женски део
ансамбла и која су већ толико
пута виђена и играна, да више
никоме нису интересантни.
Да ли су познати још неки
планови за наредну сезону?
- У следећој сезони,
после „Позоришне јесени“,
радићемо још једну дечију
представу. Такође, планира се
пројекат сцене на румунском
језику. У току су и преговори
са
редитељем
Душаном
Петровићем који би требало
да режира у Вршцу представу
чију
ћемо
премијеру
припремати за Дан позоришта,
10. фебруар. Планирају се
гостовања наших представа и
у Србији и у иностранству.
На почетку школске године
направићемо један дечији
хепенинг, који ће се поклопити
и са почетком позоришне
сезоне, где планирамо да
изместимо позориште ван
зграде. На платоу, испред
улаза за публику, направићемо
једну савремену интерактивну
форму,
перформанс
са
питалицама
везаним
за
позориште за децу, како бисмо
анимирали и нашу најмлађу
публику и њихове родитеље,
који су наша публика за
вечерње представе. Мислим
да би то требало да буде дан
посвећен позоришту. Ако
радимо само унутар зграде,
не привлачимо нову публику.
Жеља ми је да и они који до
сада нису били позоришна
публика виде да позориште
није досадно и да им не треба
предзнање да би овде дошли,
већ да представе правимо и за
фестивале и за ширу публику.
Волела бих да свако ко изађе
одавде, пожели и да се врати
на неку другу представу.
Т.С.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ДА ЛИ ЗНАТЕ?

ПУЊАЧИ И СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
Е-АУТОМОБИЛЕ У СРБИЈИ

КАДА СУ СЕ
ПОЈАВИЛЕ
ФОТОГРАФИЈЕ
У БОЈИ?

РАСТЕ ЕКОЛОШКА СВЕСТ

У нашој земљи тренутно се
користи око 4.000 електричних
и хибридних возила, процена је
Министарства заштите животне
средине.
Иако су возила на електрични и
хибридни погон већ дуги низ година
присутна на тржишту, очекује се да ће
њихова производња и употреба тек
доживети праву експанзију. Разлози
за то су бројни – од различитих
регулатива за очување животне
средине које државе широм света
усвајају, преко пораста еколошке
свести самих возача, до индустрије
аутомобила која и сама настоји
да своје производе учини мање
штетним по околину.
Садашња
висока
цена
електричних и хибридних возила
главна је препрека за многе возаче
који би се радије определили за овај
зеленији вид транспорта. Ипак, уз
пораст масовне производње и даљи
развој технологија очекује се да ће
цена у будућности бити нижа. Док
се то не деси, велики број земаља,
међу њима и Србија, нуде различите
олакшице како би подстакле
куповину електричних и хибридних
возила. Тако је крајем прошле
године Влада Републике Србије
усвојила Уредбу о условима и начину
спровођења
субвенционисане
куповине електричних и хибридних
возила, којом је за подстицај
куповине еколошки прихватљивих
возила издвојено 120 милиона
динара, а у зависности од врсте

возила субвенције могу да износе од
250 до 5.000 евра.
Осим тога, на снази је и одлука
Владе да власнике електричних и
хибридних аутомобила ослободи
плаћања пореза на употребу
моторних возила.

се определе за овај еколошки вид
транспорта, већем броју електричних
возила на нашим путевима
допринело би и повећање броја
пунктова за пуњење батерија.
Нико не зна тачно колико је
пуњача доступно у Србији. Не

Значајнији
раст
продаје
електричних и хибридних возила
очекује се у годинама које долазе.
Предуслови за то су да држава
настави програм субвенција за
набавку ових возила и власницима
омогући додатне олакшице. Такође,
осим приступачније цене возила
која би многе возаче мотивисала да

рачунајући кућне, приватне пуњаче,
на јавним местима и код фирми има
их двадесетак у Београду, према
подацима апликације ПланПлус
и још толико по Србији, према
апликацији Plugshare. У склопу
путне модернизације у Републици
Србији, као пилот пројекат, ЈП Путеви
Србије инсталирало је пет пуњача за

електричне аутомобиле на кључним
тачкама на аутопутевима,. Тако
возачи који пролазе Србијом струјој
могу допунити своје аутомобиле када
уђу у земљу на наплатној станици
„Прешево“ (из правца Македоније
ка Нишу), „Шид“ (из Хрватске ка
Београду), „Димитровград“
(из
Бугарске ка Нишу), „Суботица југ“
(из Мађарске ка Београду), као и
на платоу бивше наплатне станице
„Београд“ код Бубањ потока (код
Икее, смер ка Нишу). У плану је
постављање још три ултра брза
електропуњача, снаге 175 кW, на
платоу бивше наплатне станице
„Ниш“ и по један пуњач у оба смера на
наплатној станици „Београд“, а након
тога додатних десет електропуњача,
снаге 50 кW на кључним локацијама
главних путних праваца.
Огромна предност неког ко вози
електрични или хибридни аутомобил
у Србији – струја као гориво му је
за сада бесплатна, било да пуни на
аутопуту, или у, рецимо, јавној гаражи
на Обилићевом венцу у Београду.
У Србији нико не наплаћује
пуњење аутомобилских батерија
струјом јер за то нема законског
основа. Да би неко ту струју продавао
морао би да буде регистрован и
да има лиценцу као и сваки други
продавац струје за домаћинство или
привреду. У пракси може да се деси
да вам паркирање уместо 100 динара,
са пуњењем наплате 200 динара.
Извор: Политика

ЗАХВАЉУЈУЋИ СНИМКУ НА ТИКТОКУ

У КАМБОЏИ ОДУЗЕТ ЛАВ ЧУВАН КАО КУЋНИ ЉУБИМАЦ
Власти Камбоџе заплениле су мужјака лава који је као кућни љубимац чуван
у једној приватној вили у Пном Пену.
Власник 18-месечног мужјака лава, тешког око 70 килограма, иначе кинески
држављанин, увезао је животињу из иностранства у намери да је одгаја у свом
дому, потврдио је Нет Пеактра, представник министарства за заштиту животне
средине Камбоџе, преноси лондонски дневник Гардијан.
„Наше власти започеле су истрагу о овом случају непосредно након што је
крајем априла на друштвеној мрежи ТикТок објављен снимак са овом дивљом
животињом, коју је власник држао као кућног љубимца у својој вили у главном
граду Камбоџе”, рекао је Пеактра и поновио да није дозвољено држати „ретке
дивље животиње као кућне љубимце”, преноси Танјуг.
Извор: Политика

ВЛАДА САД ОБЈАВИЛА ИЗВЕШТАЈ О НЛО

1904. године: Фотографија је
медиј добијен деловањем светлости
на површину која је осетљива на
светлост. Фотографија може да постоји
у физичком облику (на папиру, стаклу,
лиму...) или у електронском облику.

Прве експерименте са бојом на
фотографијама извео је француски
музичар Луј Дик Дорон око 1868–1869.
године. Мада је добио неке примерке
фотографија у боји (а сачувана је
„Поглед на Ангулем” из 1877. године)
поступак је био сложен за извођење и
није имао већег одјека у јавности.
За продор фотографије у боји
заслужни су Огист и Луј Лимијер,
1904. године, браћа која су касније
изумела филм. Они су изумели
поступак са обојеним зрнцима
кромпировог скроба (аутохром), и
то је први практично применљив
поступак за фотографију у боји,
уведен у фотографску праксу 1907.
године. Међутим, до шире примене
боје у фотографији долази после 1930.
године са усавршавањем филма у
боји, најпре од немачког произвођача
„Агфа”, затим и од америчког „Кодака”.
Наредно велико откриће на том пољу
је тренутна полароид-фотографија
(изум Едвина Ланда из 1947. године)
којом се непосредно после снимања
Извор: Политика

„НЕМА ДОВОЉНО ПОДАТАКА“

Америчка влада је објавила
дугоочекивани извештај о НЛО у
којем је наведено да аналитичари
из сектора одбране и обавештајних
података не располажу са довољно
података да би утврдили порекло
мистериозних летећих објеката
које су виђали војни пилоти.
У извештају, који је поднет
Конгресу и јавно објављен,
обухваћена су виђења 144 објеката
које је влада званично назвала
„неидентификованим ваздушним
појавама”, а који датирају од 2004,
преноси Ројтерс.
У извештају се закључује да
ове појаве свакако доводе у
питање безбедност летења и
могу представљати изазов по
националну безбедност САД,
и додаје да за ове феномене
„вероватно не може постојати
само једно објашњење”, наводи
Танјуг.
Извор: Политика
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УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН И ПРВИ РЕБAЛАНС БУЏЕТА
Данас је у Сали биоскопа КОЦ-а
одржана Девета седница Скупштине
општине
Пландиште.
У
раду
седнице којом је председавао Горан
Доневски, председник СО Пландиште
учествовало је 15 одборника.
Пре усвајања дневног реда,
председник је предложио допуну
са једном тачком која се односи
на измену Финансијског плана ОШ
“Јован Стерија Поповић“ Велика
Греда због добијених средстава
за реализацију пројекта „Текуће
поправке и одржавање објекта ОШ
“Јован Стерија Поповић“ Велика
Греда. И председник Одборничке
групе „За боље Пландиште, адвокат
Лукић Данило“ је предложио допуну
дневног реда, са две тачке, које
одборници нису усвојили.
Одборници су на овој седници
прво усвојили Одлуку о завршном
рачуну буџета општине Пландиште
за 2020. годину. У оквиру ове тачке
је речено да су укупни приходи и
примања са пренетим средствима
били преко 561 милион динара а да
су и укупни расходи и издаци буџета
општине Пландиште у 2020. години
износили преко 543 милиона динара,
тако да је суфицит у прошлој години
износио 17.857 милиона динара.
Што се тиче Одлуке о правим
изменама и допунама Одлуке о
буџету Општине Пландиште за 2021.
годину (Први ребаланс), известилац
по овој тачки је рекао да се буџет
коригује навише, захваљијући већем
приливу средстава од планираних у
овом периоду, и то од закупа државне
пољопривредног земљишта, од
капиталних наменских трансфера
АПВ и од пореза на зараде. Укупан
буџет општине Пландиште, првим
ребалансом је нешто више од 665
милиона динара.
У вези са Одлуком о ослобађању
од обавезе плаћања накнаде за
коришћење јавних површина на
територији општине Пландиште

речено је да се утврђује ослобађање
обавезе плаћања накнада коришћења
јавних површина за 2020.и 2021.
годину, у циљу пружања помоћи у
санирању негативних последица које
трпе привредни субјекти, насталих
услед болести Цовид-19. Након

ситуације који трпи измену због
тога што је, због смрти директора,
именован нови в.д. директор ЈП
“Полет“ Пландиште.
На 9. седници СО Пландиште
изгласано је Решење о давању
сагласности на Извештај о раду Савета

тога, одборници су разматрали
и изгласали Одлуку о условима
и мерама за уклањање објеката,
Одлуку о стављању ван снаге Одлуке
о оснивању Локалног савета за
запошљавање која са Скупштине
прелази у надлежност Општинског
већа, Решења о измени Решења
о образовању Штаба за ванредне

за здравље општине Пландиште за
период јануар-децембар 2020. године
и Решење о давању сагласности
на Извештај о имплементацији
Плана јавног здравља општине
Пландиште за 2020. годину. Након
тога разматрани су Извештаји о раду
и финансијском пословању за 2020.
годину и изгласана Решења о давању

сагласности на Извештаје о раду и
Извештаје о финансијском пословању
Историјског архива Бела Црква,
Народне библиотеке Пландиште у
оквиру којег је речено да се у прошлој
години набављено 1329 књига, да
има 1612 чланова и да је у прошлој
години посетило 5126 посетилаца.
Изгласана су и Решења и за Културнообразовни центра „Вук Караџић“
Пландиште, Дом здравља “1.oктобар“
Пландиште, Центар за социјални
рад Пландиште и за Црвенои крст
Пландиште. За Предшколску установу
„Срећно детињство Пландиште“ и
ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште,
ОШ “Јован Стерија Поповић“ Велика
Греда и ОШ “Јован Јовановић Змај“
Хајдучица, већници су разматрали
њихове Финансијске извештаје а
након тога су утврђивани предлози
Решења о давању сагласности на
Извештаје за период 01. јануар – 31.
децембар 2020. годину.
Такође, одборници су
на 9.
седници СО Пландиште изгласали
и Решања о давању сагласности
на Извештај о раду и Финансијски
извештај свих
месних заједница
Општине Пландиште (МЗ Банатски
Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика
Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ
Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита,
МЗ Марковићево, МЗ Милетићево,
МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ
Хајдучица) за 2020. годину.
Осим
одборника,
седници
су присуствовали Јован Репац,
председник Општине Пландиште, и
Александра Одавић Мак, начелница
Општинске
управе
општине
Пландиште.
Осим Одлуке о ослобађању
од обавезе плаћања накнаде за
коришћење јавних површина на
територији општине Пландиште која
је донета једногласно, све остале
одлуке донете су одборничком
већином.

ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
У згради градске управе у Краљеву
свечано је потписан Уговор о
суфинансирању програма енергетске
санације стамбених зграда, породичних
кућа и станова које спроводи општина
Пландиште. Свечаном потписивању
уговора присуствовао је заменик
председника Општине Пландиште,
Душан Ћурчић.
На основу спроведеног Јавног позива
за доделу средстава за финансирање
Програма енергетске санације стамбених
зграда, породичних кућа и станова,
Општина Пландиште је као носилац
програма конкурисала код надлежног
Министарства за рударство и енергетику
и овом приликим потписали смо Уговор
о суфинансирању програма који је
од изузетне важности за унапређење
пројекта енергетске ефикасности.
Додељена средства представљају
наменски трансфер које се користе за

тачно дефинисане радове и пројекте
како би грађанима општине Пландиште
ставили на располагање средства и на
тај начин помогли енергетску санацију
објеката. У наредном периоду биће
расписан конкурс са детаљним условима
и правилима који ће грађани остварити
како би добили опредељена средства.
– изјавио је заменик председника
Општине Пландиште Душан Ћурчић.
Заменик је такође рекао да је
релизација оваквих пројеката показатељ
одлучне и смерне политике коју
води председник Републике Србије,
Александар Вучић и представници
локалне самоуправе у Пландишту, са
циљем да свим грађанима наше општине
ставе на располагање новчана средства
обезбеђена конкурсом, која ће грађани
општине Пландиште искористити за
санацију својих породичних кућа,
станова и стамбених зграда.

Пројекат „Јавно информисање и културно-историјска баштина Општине Пландиште“
суфинансира Општина Пландиште
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БЕСТСЕЛЕР ЊУЈОРК ТАЈМСА
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ХИТА „КИРКА“ МАДЛИН
МИЛЕР
„АХИЛОВА ПЕСМА“

1111

„ВУЛКАН“ И „ВРШАЧКА
КУЛА“ НАГРАЂУЈУ
Издавачка
кућа „Вулкан“
и
„Вршачка кула“ награђују читаоце
који су протекле недеље најбрже
послали имејл на адресу citajmokulu@
gmail.com.
Сјајну књигу „Тајна седморка“

освојиле су наше читатељке Милана
Брковић и Адријана Максимовић.
Честитамо! Награде се могу преузети
у редакцији „Вршачке куле“, Другог
октобра 59.

Грчка у доба јунака.
Патрокло, стидљиви млади
принц, прогнан је на двор
којим владају краљ Пелеј и
његов савршени син Ахил.
Под уобичајеним околностима
путеви им се свакако не
би укрстили; ипак, Ахил
склапа
пријатељство
са
обешчашћеним краљевићем.
И док израстају у младиће
вичне ратним и видарским
вештинама,
њихово
другарство прераста у нешто
дубље – упркос противљењу
Ахилове мајке Тетиде, сурове
морске богиње. Убрзо стижу
вести да је отета Хелена,
краљица Спарте. Растрзан
између љубави и страховања,
Патрокло полази са Ахилом у
Троју, и не знајући да ће године
које ће уследити ставити на
пробу све до чега им је стало.
Ова изузетно потресна,
чаробно маштовита верзија
Тројанског рата прича болну
причу о љубави, али и о силној
бици између богова и краљева,
спокоја и части, бесмртне
славе и људског срца.

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (122)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ КОМЕ ТРЕБА ИСТИНА

Спремни смо да дамо све за
своја уверења. Да бранимо страсти,
оправдавамо оно што се не прашта
а страсно избегавамо да поставимо
питање, потражимо истину када и чија
смо уверења прихватили, као да смо
их сами смислили, одакле нам толика
послушност?
Питања о уверењима личила би на
археологију на подводном терену. Оно
што ископамо и видимо зачас прекрије
нови муљ и ми одустајемо бранећи своје
ране као да су облоге најлековитијег
мелема. Паја Јовановић је за нас створио
ментални конструкт, пројекцију уверења
која никог непозлеђују сем оне који би нас
да озледе.
Пајин Триптихгон је мирна чак равна
церемонијална слика коју и кад изблиза
гледамо као да гледамо са дистанце кроз
окна чувеног трокрилног кибиц фестера.
Угледамо за вечност замрзнуте
кадрове људи у ванвременским важним
насловима свега чега више нема, сем
у нашим све присутнијим хобијима да

својим рукама гајимо, уберемо и дамо
најближима.
На Триптихону привидно нема пркоса,
нема борбе, нема класних непријатеља
, ни вештачке интелигенције ни короне,
ни глобалних вируса
антикултуре,
свега што нас распамећује и подељује
по потребама оних који нас о томе не
обавештавају већ нам дају алтернативе
сопственој неуспешности да из ћоравог
кибицфестера ,компјутера, воајеришемо
по целом свету који не мари за безброј
тих очију гладних њихових лепота а
слепих за сопствене привилегије. Ко
плеви а ко затире вртове наших мисли?
Наше мисли или мисли о томе како
мислимо, постојимо као фатаморгана
у ткиву потпуном непознате структуре
сопственог мозга покретаног непознатим
логикама хемије а све то наслања се на
бескрајни квантни свет који нам шапуће,
који можда види кроз нас као делић
бескрајне вечности, а ми се патолошки
плашимо да у величанственој самоћи
тотала тајни препуне шапутавих звери,

птица , лековитих биља наше личне
неукроћене духовне прашуме у којој живе
урођеници неиспрљани ониме од чега ми
бежимо у конформизам и забаву.
Чувен Бил Гејтс објавио је генијалну
идеју за спас планете коју угрожавају
преживарски желуци стотина милиона
крава које производе метан који загађује
планету. Нуди нам вештачко месо а сам је
купио стотине хектара на коме ће да пасу
неке вештачке крменадле.
Да је бар додао да тиме смањујемо
патњу тих животиња, да етику најзад
планетарно ширимо уместо да нам барем
тескобе и осећања кривице буду још веће
јер волимо да ложимо ватру која ствара
угљендиоксид сто пута мање штетан од
метана који настаје труљењем онога што
нисмо спалили.
Пајин Триптихон није свет без недаћа.
Ти људи су нека последња генерација
на планети која је расла без струје, без
текуће воде, радија, писмености. Шта то
ми имамо а они немају, шта они немају а
ми смо изгубили па чак ни не знамо како

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

се то зове да би могли да га потражимо?
Толико сумњамо у себе, толико смо
се накупили неуспешности, колекција
пораза, да сањамо дан кад ће компјутери
мислити за нас, али питање је у чију
корист.
Полако као кобна болест прожимају
нас информације о зеленој енергији,
потрошеним
ресурсима
које
смо
отели од својих потомака, да су наши
аутомобили ложишта, све оно што нам је
наметнуто као потрошачка мода док је
то доносило профит некоме ко је данас
схватио капитал није новац, капитал
нису средства за производњу, капитал је
имовина, власништво свега и свачега и то
је утолико вредније ако је на томе мање
некорисних људи.
Економски развој света добио је
непознатог ефикасног кочничара а ми
само чујемо шкрипу кочница локомотиве
напретка, бежимо од варница усијаних
точкова и схватамо да смо заборавили где
се купују карте за воз у будућност.

Т. Сухецки
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1 kg
41,80
5 kg 203,50

25 kg

852,50

1 kg 36,30
5 kg 176,00

25 kg 715,00

1 kg 72,00
30 kg 540,00

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)
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subotom od 8 do 14h
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vrsackakula@open.telekom.rs
COBISS.SR-ID 16048898
ž.r. 340-0000000002240-97 - ERSTE BANK ž.r. 325 - 950060003228889 OTP BANKA ž.r. 2002632460101866-91- BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD ž.r. 160-336070-84 - BANKA INTESA
Оснивач и издавач:
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО ВРШАЧКА КУЛА ДОО ВРШАЦ
2. октобра 59, Вршац, тел/факс 013/838-020, поштански фах 86, E-mail:
kulavrsacka@gmail.com
Директор и главни и одговорни уредник: Бранислав Јосимов
Редакција: Тијана Станојев, Иван Јосимов Маркетинг и огласи А. Бенка
Штампа: Штампарија Борба Београд
Ovo izdanje je prijavljeno za odit
kod ABC Srbija

CIP - Каталогизација у публикацији
библиотеке Матице српске, Нови
Сад • Недељно

1313

14 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 2. јул 2021.

БАНАТСКИ ВЕСНИК

11. јун 2021. Зрењанин

19

MAGYAR TÜKÖR

Пројекат „Банатски весник“, радионицу за стране на језицима националних мањинa
суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
и односе с верским заједницама АП Војводине
KÖZÉP-BÁNÁTI KÖRÚTON A MAGYAR NEMZETI TANÁCS KÉPVISELŐI

MEGALAKULT MUZSLYA HELYI KÖZÖSSÉGÉNEK ÚJ TANÁCSA

Megtekintették a beruházásokat
J

„

Közép-bánáti
körutat tettek a
MNT képviselői,
melynek során azokat
a beruházásokat
tekintették meg,
melyek Magyarország
Kormányának
köszönve és az MNT
támogatásával
valósultak meg

ájus 23-án helyi közösségi választások voltak Muzslyán,
mely keretében megválasztották településünk Tanácsának és Felügyelő-bizottságának új tagjait. A polgárok a
legtöbb bizalmat a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és
a civil-szervezetek közös jelöltjeinek szavaztak. Az új öszszetételű Tanács június 3-án tartotta meg alakuló ülését,
amelyen tanácselnöknek Palatinus Ervint, alelnöknek pedig Bodó Poturica Máriát választották. A Tanács többi tagja: Vidrács Krisztina, Süveg Hilda, Kardos Emese, Borbély
Tivadar, Hallai Mihály, Molnár Attila, Nagy József, Sztojkó
József és Ispánovics Endre. Eredményes munkát kívánunk.
BORBÉLY TIVADAR

Fotó: MNT

únius 1-jén Közép-bánáti körutat tettek a Magyar
Nemzeti Tanács képviselői,
a látogatásuk alkalmával felkeresték Töröktopolyát, Tordát,
Tamásfalvát és Magyarittabét.
A bánáti településeken mgr.
Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Jerasz Anikó a Végrehajtó Bizottság elnöke, Lulić Emil hivatalvezető,
Gyetvai Tímea pénzügyi vezető
és Sutus Áron a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke tettek látogatást, melynek
során azokat a beruházásokat
tekintették meg, melyek Magyarország Kormányának köszönve és az MNT támogatásával valósultak meg. Ezenkívül
céljuk volt feltérképezni, hogy
az elkövetkező időszakban milyen beruházások megvalósításására lenne szükség.
A Látogatásról Dobai János
a tordai Helyi Tanács elnöke
számolt be lapunknak.
-Az MNT delegációja először Töröktopolyát kereste fel,
ahol a Szűz Mária Mennybemenetele – Nagyboldogaszszony nevet viselő római ka-

Összefogás és
összetartás a
közösségért
M

»Látogatás a tordai Ady Endre Általános Iskolában
tolikus templomot tekintették meg a vendégek. Tekintettel, hogy egy zarándokhelyről
van szó a jövőben itt egy szabadtéri oltár kialakítására lenne szükség.
A látogtás Tordán folytatódott, ahol a civilszervezetek házát kresték fel, melynek felújítása két évvel ezelőtt kezdődött
meg. A helybeliek terve ennek
az épületnek a teljes felújítása,
hogy az megfelejen minden követelménynek. A helybeli Ady
Endre Általános Iskolban tett
látogatás során, egy korszerű tornaterem kiépítésének a
tervéről beszélgettek. A Nepomuki Szent János templomot is
meglátogatták az MNT képvi-

selői. A templom felújítására
a nemrégiben Magyarország
Kormánya a Templomfelújítási
Program keretében 9,7 millió Ft
értékű támogatást hagyott jóvá. A munkálatok során a templom külső és belső tatarozását
fogják elvégezni. A tordai látogatás a Művelődési Otthonban
zárult, ahol megtekintették a
színháztermet, ahol a nemrégibe az MNT támogatásával a
székek cseréje valósult meg. Ennek a beruházásnak az értéke
1,3 millió dinár volt.
Tamásfalván a Széchényi
István Művelődési Egyesület székházát látogatták meg,
melynél bővítési munkálatok
végzését tartják célszerűnek.

A tájházat is megtekintették,
melynek felújítását az elkövetkező időben szintén szükséges
lesz elvégezni.
Magyarittabén a felújított
óvodát és a felújítás előtt álló
színházteremet tekintették meg
az MNT képviselői. Az óvodában elvégzett munkálatok 1,2
millió dinárba kerültek, míg a
színházterem felújítási munkálatának értéke 600.000 dinár.
Ennek a látogatásnak igen
nagy jelentősége volt az itt élő
szórványmagyarság számára,
mivel az MNT és Magyarország
Kormányának a támogatásán
kívül más lehtőségei nincsenek a fejlesztésekre-tette hozzá Dobai János.

»Az új összetételű muzslyai Tanács
BEGASZENTGYÖRGY KÖZSÉG

Vasárnap választják
az új Tanácsokat
B
egaszentgyörgy Község
területén vasárnap június 13-án tartják a Helyi Közösségek Tanács -választását.
A község területén négy magyarlakta település van Torda,
Magyarittabé, Tamásfalva és
Udvarnok, ahol szintén urnák elé járulnak a polgárok.
Ezekben a helységekben magyar jelöltek is érdekeltek.

A szavazóhelységek mind
a négy településen a Művelődési Otthonban lesz.
A polgárok reggel 7.00 és
20.00 óra között adhatják
le voksukat.
-Fontos ezeken a választásokon való részvétel, mivel ezek az emberek intézik a mindenapi ügyes-bajos dolgainkat. Ami a ma-

Tordán a polgárok 9 tagú
Tanács összetételéről döntenek. Magyarittabén hét tanácstagot választanak meg
vasárnap. Tamásfalván a Helyi Közösség Tanácsa öt tagú, míg Udvarnokon hét
tagú tanácsot választanak.

gyar jelölteket illeti, azon
személyek a jelöltek, akik
eddig is a Tanácsok tagjai
voltak, és eredményes munkájukkal már bizonyítottakszólt a választások fontoságáról Dobai János a tordai
Helyi Tanács elnöke.

NEMPOMUKI SZENT JÁNOS SZÉKESEGYHÁZ

Elköszöntek Pastyik Róbert székesegyházi
plébánostól a nagybecskereki hívek
P
astyik Róbert székesegyházi plébános 2019. augusztus 1-je óta szolgálta Nagybecskerek hívő népét, akinek közel két éves munkájáért Kovács
Oszkár, az egyháztanács elnöke mondott köszönetet június
6-án. Kiemelte, hogy Róbert
atya a püspöki székhelyen töltött szolgálata alatt plébánosként, majd általános helynökként is számos kihívással szembesült, melyekre lelkiismeretesen és sikeresen vállalt.

»Pastyik Róbert

A székesegyházi plébánia
pasztorális életében kontinuitást biztosított a heti szentségimádás, a međugorjei imaóra,
az Isteni irgalmasság imaórája és a különböző ájtatosságok
megtartása.
A székesegyház belső megújulása – az Isteni irgalmasság
kápolnájának megújítása, az
ereklyetartó a főoltáron, a Prágai Kisjézus szobra a Mária-oltáron, a padok ülőfelületének
cseréje, a harangok, a templom

hangosításának és megvilágításának a korszerűsítése mindmind az elköszönő plébános
tevékenységét igazolja. Ezen
ténykedését Léphaft Pál karikaturista is megörökítette, akinek
alkotását öccse, Lébhaft József
adta át Róbert atyának.
Pastyik Róbert 2011 óta szolgált a Nagybecskereki Egyházmegyében. 2015-ig a belgrádi
Apostoli Nunciatúra titkára volt,
innét járt ki Óborcsára. A hívek
nem felejtik el mindazt a sok jót,

amelyet értük és templomukért
tett, hangsúlyozta Marija Ivetić,
aki az ottani közösség nevében
mondott köszönetet.
Róbert atya 2015-től pancsovai, majd 2019-től nagybecskereki plébánosként tevékenykedett. Mons. Fiser János általános helynök tragikus halálát
követően, 2019. október 28-tól
2021. június 1-ig az egyházmegye általános helynöke volt.
Az idei évben a Szabadkai
Egyházmegye főpásztora viszszahívta egyházmegyéjébe, így
2021. június 13-tól már Bácskában teljesít szolgálatot.
Az elköszönő plébános
megköszönte a közösségnek
az együtt töltött időt és azt,
hogy a sokszínűségben is tudtak együtt tevékenykedni Isten
dicsőségére. Kiemelte, hogy a
pap életének középpontjában
mindig Krisztus kell, hogy álljon. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a Nagybecskereki Egyházmegyében kiváló lelkipásztorok
vannak, akiket főpásztorukkal
együtt a hívek imájába ajánlott.
NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYEI
SAJTÓIRODA
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БЕСПЛАТНИ
МАЛИ ОГЛАСИ
МАЛИ
ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ
И ПОМЕНИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Лепа породична кућа на доброј
локацији, стамбени простор 100м²,
двориште са летњом кухињом и шупом,
велика ограђена башта. Тел. 063/1303001.
Продајем двособан стан у строгом
центру града. Тел. 069/3545058.
Продајем кућу у Павлишу, три велике
собе, трпезарија, ходник, купатило,
мала соба, гаража, шупа, башта, чврста
градња. Тел. 063/877-0604.
На продају спратна кућа 240 м² са
сутереном и 3 ари плаца, одмах усељива
у Карпатској у Вршцу. Цена 63.000 €.
Тел.060/083-9339.
Продајем кућу у изградњи сива фаза
на Гудуричком путу. Тел. 069/354-5058.
Нова спратна кућа у Вршцу са две
одвојене целине 2 х70 м²код Хемограда
са великим плацем. Тел 060/491-1005.
Продајем плац 12 ари у Павлишу
(грађевинска зона), улаз у Павлиш. Тел.
062/329-812.
За продају кућа на селу 9 км од
Вршца(Јабланка) цена повољна. Тел.
013/830-753
Продајем кућу улица Златиборска
Вршац. Тел.060/414-1266.
Купујем кућу чврсте, новије
градње, предност шири центар, брег
приступачан прилаз. Тел. 064/879-569.7
Купујем већи конфоран стан са
лифтом, новије градње, предност
центар. Тел. 064/879-5697
Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ²,
једнособан 46 м². Тел. 833-478
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: 060/4646558.
Продајем плац 6.5 ари, са кућом,
гаражом, 130 м². Борачка 4/3. Тел.
063/575980
Продаје се кућа од 110 м² на плацу
440 м². Вршац, Светозара Милетића 82
Број
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Продајем двособан стан са гаражом.
Цена по договору. Тел. 064/2392587
Продајем кућу у Душановцу, 200м²,
са плацем од 30 ари. Укњижено. Тел.
063/425334
Стан за продају од 42м², центар,
приземље. Тел. 064/1979069
Плацеви за продају на три локације
од 500 м² до 3000м². Тел. 064/1979069
Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг
Андрије Лукића 3/2. Тел. 060/0114958
Продајем плац 5 км од центра
Вршца, Козлук-Мајдан, десна страна,
виноградарска
кућица,
градски
водовод. Тел. 060/7401, 013/401210 и
060/1671519
Продајем плац у Уљми, врт у селу,
површина 46,54 м², асфалт, струја, плин.
Погодно за магацине, уз асфалт.Тел.
061/1530800
Продајем двособан стан 64 м² на
Војничком тргу. Хитно. Тел. 064/2355436
Продајем плац на потезу Широко
било 2300 м², пола плаца под шумом, на
плацу темељи. Погодан за пчеларе Тел.
065/3454538
Продајем плац у Сочици, на одличној
локацији, и продајем агрегат за струју
1,5 кw. Тел. 065/3454538
Кућу у Маргити купујем, са баштом
и са двориштем. Тел. 063/482418 и
064/3892738.
Купујем мању кућу у Вршцу. Тел.
064/1314674
Продајем плац у Јабланци погодан
за пчеларе. Тел. 013/830-753
Кућа на продају на у ул. Пећка 15,
Гудуричко насеље. Тел. 064/2805862
На продају кућа 51 м² на плацу од 20
ари. Гудурички пут бб. Тел. 064/2111774
На продају плац у близини центра
града има комплетну инфраструктуру.
Може замена за гарсоњеру. Тел.
063/8310629
Кућа на продају Јелене Варјашки
32 Вршац, може и замена за стан. Тел.
061/1677066.
Продајем плац у Купинику 99 ари
у грађевинској зони, ул Кордунска 88,
асфалт до плаца. Тел. 065/9912133
Продајем 60 ари на вршачком брегу,
потез „Павлишко брдо“. Тел. 013/401-210,
060/7410210 и 060/1671519.
На продају кућа у Великом Средишту
са локалом и подрумом, у центру села.
Тел: 060/35 - 23 – 540
Мењам двособан стан у Нишу
(спрат куће) за сличан у Вршцу. Тел.
064/1850079 и 061/6637650.
Спратна кућа на продају у Вршцу, ул
Милоша Црњанског 15. Повољно. Тел.
063/1214367
Кућа на продају, друга зона Вршац,
усељива, две стамбене јединице под
истим кровом. Укупна квадратура 420,
стамбена 175. Тел. 0655768208
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАС ДО 20 РЕЧИ ПРЕДАЈЕ
СЕ ИСКЉУЧИВО НА КУПОНУ ИЗ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА
“ВРШАЧКЕ КУЛЕ” У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ У
УЛИЦИ 2. ОКТОБРА 59.
КУПОН ВАЖИ САМО ЗА ОБЈАВУ У ЈЕДНОМ
БРОЈУ

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

Купујем пластеник средње величине.
Тел. 064/4856810 и 064/5315176
Продајем плац на Белуци, у
Павлишу,површине 16,36А. Цена по
договору. Тел. 066/8811062
Продајем трособан стан 70 м² са
великим двориштем. Тел. 061/6509999.
Продајем гарсоњеру у Београду,
Карабурма, 25м².Тел. 063/7635399
У Малом Средишту продајем мању
кућу или мењам за стан у Вршцу. Тел.
069/721949..
Купујем двособан стан са лифтом
или на првом спрату, новије градње са
гаражом, шири центар. Тел. 062/1870271.
Продајем кућу на спрат и
недовршеним поткровљем у мирном
почетном делу Маргитског насеља. Тел.
064/6357325.
Продајем плац на Гудуричком путу,
у близини улаза у ЈАТ, површина 850м²,
десна стран уз асвалт. Тел. 064/8582495.
Продајем кућу са
гаражом,са
воћњаком, 700 м², Пећка 15. Тел. 837-631
и 064/2805862
На продају викендица (са верандом)
35м² на плацу површине 587 м². На
Гудуричком путу Тел 060/7342609 (после
15 часова)
Продајем стан у Вршцу 94 м²у два

Војнички трг, није јефтино, вреди
погледати. Тел. 069/721949
Продајем плац са виноградом у
Малом Жаму, на улазу у село одлична
локација. Повољно. Тел. 064/2287558.

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Издајем намештен двособан стан,
дворишни, за самце, самице , брачни
пар без деце. Ул. Хероја Пинкија. Тел.
063/8103228.
Издајем собу (самицама) близу
центра. Тел. 060/3333470
Тражим кућу за изнајмљивање.
Тел. 062/461837
Брачни пар тражи намештен стан
или малу кућицу за становање или
кућу за чување . Тел. 061/8139998
Издајем гаражу у дворишту зграда
код позоришта. Цена 25 € месечно.
Тел. 064/5152245
Издајем локал преко пута поште,
на спрату. Тел.061/1481727.
Издајем двособан дворишни стан.
Тел. 013/806-235
Издајем локал у улици Вука
Караџића, преко пута ТЦ Бахус. Тел.
063/7722136

Оверени преводи са српског на немачки, ЕУ
печат
Судски преводилац са седиштем у Берлину
и са немачким печатом нуди услуге
превођења докумената. Оверени преводи,
поуздан и тачан рад, вишегодишње
искуство.
М. А. Вукан Михаиловић де Део
www.prevodilac-berlin.de
Контакт: Institucija Psycho invest, 065/25 10 135
нивоа, сам центар града. Сам центар
града, улица Стевана Немање бр. 29.
зграда има лифт. Тел. 031/403-539.
Продајем кућу на селу 30 км од
града и двособан стан у центру . Тел
064/9174777.
Продајем кућу са плацем у Малом
Жаму у центру, веома повољно,
потребна мања адаптација. Тел.
063/8301643
На продају спратна сређена кућа
100 м², 2 гараже и летња кухиња, велико
двориште, подрумчић и шупица, два
улаза посебно у кућу и двориште. Тел.
065/9943394.
Купујем приземну сређену кућу,
не далеко од центра, или мењам за
двособан стан 67 м², етажно грејање,
1. спрат, ул. Жарка Зрењанина. Тел.
063/8527242
Продајем кућу испод хотела „Вила
брег“ једносмерна мирна улица. Тел.
064/2464207.
Продајем ланац воћњака са кућом,
бунар копани 13 метара и два ланца
земље Тел. 060/0806339
Плац у Јабланци од 7 ари и 19 м²,
на улазу у село, посађен са багремом,
погодан за пчеларе. Тел. 064/4256130.
Продајем стан 62 м², 6. спрат,

Издајем собу, купатило, чајна
кухиња,
клима,
засебан
улаз,
запосленој девојци. Тел. 060/1671519,
013/401210.
Издајем једнособан стан преко
од комуналног, етажно грејање,
намештен. Тел.061/7477410

РАЗНО

Услужно вршим селидбе, превоз
робе комбијем до 1.400 кг . Повољно.
Тел. 064/4930226.
ОСБ плоче за подашчавање
кровова,превоз на адресу купца.
Тел.062-437-236
На продају ловачка пушка ТОЗ-34Е
калибар 12, ловачка пушка ЗаставаХамерлес калибар 16, тел: 013/836584, 064/27-17-088.
Продајем дрвену кухињу, велики
хладњак, мали бојлер. Тел: 063/221610.
Продајем оригинал Вилерове
гоблене и трпезаријске хеклане
столњаке. Тел: 064/46-95-175.
Продајем ливене роштиље 58Х60
и 60Х65цм. Машину за прање судова,
половну. Тел: 013/833-524.
Продајем тросед, кауч, 2 фотеље,
пони бицикл, комб.шпорет, дечији
креветац. Гвоздени зидни старински
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чивилук, два стабла лимуна у плоду.
Тел. 064/9407095
Продајем
нову
циглу.
Тел.
0600837418
Продајем сто и столице. Тел.
642262888
Продајем угаону гарнитуру нову,
микроталасну, два штапа –мушица,
лов пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат
уз дозволу. Тел. 064/3858314
Продајем јаја јапанске препелице
ком., већа количина договор. Тел
060/3000704
Продајем стаклени балон 50л,
пластичну бурад за ракију 50 л,
половну зимску и летњу гардеробу,
саксијско јапанско дрво. Повољно.
Тел.013/2105429
Грађевински
послови
повољно(бетонирање,
кровне
конструкције, зидање, малтерисање,
стиродур фасаде) квалитетно. Тел.
061/2656204
На продају ланац и по земље
вечито, вршачки атар потез Јабучко
поље. Тел.064/9544и 013/2105070
Продајем казан за печење ракије
120 л, превртач са новом фуруном од
3 мм лим и дном од 3 мм. Продајем
кауч као нов, велики, на клик- клак.
Тел. 065/88-06- 652.
Бицикл само 3.000 дин, сат Фосил,
нови повољно, светларник 1,40х2,50
м, балконска врата 2 ком. 2,0х0,70
м, прозор са ролетном 1,60х1,20 м,
канте за маст разне велилчине. Тел.
064/4256130
Пекарске пећи за продају. Тел.
064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт
на 4 м висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају,
трофазма од 350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар
са круном купујем (чисте). Тел.
064/1979069
Вибро
сто
за
производњу
бетонске галантерије продајем. Тел.
064/1979069
Електрични шпорет на продају у
одличном је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља,
машину за сушење веша очуване и
исправне.Тел. 066/8013286
Пажња, продајем оргинал домаћи
сапун, Тел. 061/2406285
Продајем маскирни комбинезон
и прслук за ловце и риболовце,
чизме бр 42 нове, 3 штапа за пецање
„Робинсон“ нови. Тел. 061/2406295
Продајем ручни фрижидер са
боцом од 25 литара, нов, VOX –цд
радио плејер нов, ручни миксер са
посудом, саморезница, тостер, грил,
ел. роштиљ. Тел. 064/3906276
Продајем половни фрижидер,
рерна са две рингле, бојлер 60л.
Тел.065/2839461
Њива поред асфалта ВршацПландиштепродаја близу града. Тел.
064/1979069
Продајем вакумирана балконска
врата са прозором. Тел. 064/5769143
Продајем тренажер за ноге. Тел.
064/6357325
Продајем
четворокрилни
и
двокрилни прозор са ролетнама и
Иве Милутиновића 57. Тел. 013/834061
Продаје се мини машина за прање
судова (4 комплета) Тел. 069/1117040.
Припрема
математике
за
електротзехнички факултет у Новом
саду и Зрењанину. Тел. 065/2839461
Купујем брилијант минђуше по

могућству стари тип . Тел. 833-524 и
064/4695175
Продајем гробницу
већу на
православном гробљу уз Павлишки
пут. Тел. 063/7375149
Продајем нове некоришћене
полице за кућну библиотеку. Тел.
064/4124994
Обављам
посао
уношења
и слагања сечених дрва. Тел.
064/4124994 и 063/8961606
Комплет судова од росфраја 16
делова, бергхоме, цена 10.000 дин,
ланци за снег некоришћени више
врста. Тел. 063/1077271
Купујем исправну, мању камп
прикколицу. Тел.
013/401210 и
060/1671519
Продајем нову туш каду 80х80 цм
некоришћена, трпезаријски сто на
расклапање, електрични шпорет нов
некоришћен, Вилерове гоблеме. Тел.
064/4695175 и 833-524
Продајем воћњак 1 ланац, 2 ланца
обрадљиве земље, на воћљаку кућа са
поткровљем испод целе куће подрум
и бушени бунар. Тел. 064/4695175
Плинске пећи и бојлери на продају
све исправно. Тел. 064/3892738
Вршим поправку плинских пећи,
бојлера, решоа, шпорета и др. Тел.
063/482418
Купујем плинске пећи и плинске
бојлере, неисправне због делова. Тел.
063/482418 и 013/861419
Продајем метални порман са три
крила погодан за држање наоружања
или гардеробе. Тел. 065/8806652
Продајем абрихтер са циркуларом
и чеоном бушилицом – мотор
трофазни. Тел. 063/308331
Продајем медицински кревет са
електроподизачима, антидекубитни
душек, лежећи масажер и Zepter
therapy air пречистач ваздуха. Тел.
063/8208532
Продајем одличну ракију од
шљиве, кајсије, крушку и грожђа. Тел.
065/2579100
На продају круњач и прекрупач
Пољострој, дизел мотор Ломбардини
12 кс нов. Тел. 063/308-331.
Продајем пиштољ 7,62 ТТ, стаклене
тегле са поклопцем. Тел. 063/308-331
Продајем пиштољ ЦЗ 99 , корито
за клање и тучани казан. Тел. 063/308331.
Продајем
круњач
прекрупач
Лифам, сетвоспремач 2,9 м. Тел.
063/308-331.
Продајем моторну тестеру Sthil
MC 341, исправна, очувана повољно
Тел.063/842-0246.
Продајем пластеник, метална
конструкција, ширина 4,5 м . Тел.
063/842-0246.
Радим послове везане за дрва, шут,
ризлу и избацивање непотребних
ствари. Тел. 064/412-4994.
Продајем пнеуматску сејалицу
ОЛТ и трактор Р-64. Тел. 065/257-9100.
Спремам станове, куће и пословне
просторије. Тел. 063/184-2709.
Купујем пластеник мање површине
до 60 м². Тел. 066/411-496.
Продајем нове очуване полице
за кућну варијанту. Копус иверицасонома храст. Тел. 064/412-4994 и
063/896-1606.
Телевизор стари модел, бојлер,
фрижидер уградни. Тел. 065/283-9461.
На продају
лежећи масажер,
масажер за стопала и масажер за
врат. Тел. 061/680-6244.
Продајем термо пећ, плинску

пећ, грејалицу на струју, машине за
шивење (Багат и Сингер), телевизоре,
дечија дубока колица и носиљку за
бебе. Тел. 013/830-753.
Продајем два прозора 120х140,
врата, регал, гарнитуру кожну,
кристални лустер 2 ком. сто и 4
столице. Тел. 834-586.
Продајем комбиновани креденац,
тепих 3х2 м, три тв сточића, лустер
са 5 кугли, дводелну судоперу,
мали прозор 60х60 цм са стаклом и
шалоном. Тел. 061/1844316
На продају две трубе „Кинг“
(Чехословачке), два тучана и један
бакарни и емајлирани казан, фуруне и
корито за клање свиња. Тел. 064/3962064.
На продају фрижидер (расхладна
витрина) Тел. 063/882-9782.
Желим да чувам старије особе у
замену за стан или кућу уз договорени
пробни период. Тел. 061/813-9998.
Вршим услужно култивирање
башта и одвожење биљних остатака.
Тел. 060/080-6872 и 013/806-872.
На продају машине Горење и једна
дигитална половне за делове, цена по
договору изгледају као нове, Тел. 837631 и 064/280-5862.
Вршим
услуге
педикира
(сређивање пета, сечење ноктију) Тел.
065/2821388
Продајем 20 ари и 69 м² у Месићу,
потез Думбрава. Тел. 013/210-5496 и
0637873100.
Продајем њиву код Гребенца,
поред канала ДТД, 50 ари. Тел.
063/832-6918.
Продајем тракторску прискалицу
440л. „Агромеханика“ Крањ и расипач
минералног ђубрива. Тел. 065/2579100.
Шишање и бријање на кућној
адреси, стари, непокретни. Тел.
062/408-880.
Чишћење
тавана,
подрума,
шупа, молерско-глетарски радови,
фарбање, претресање кровова и
каљева. Лаки сваки посао завршава
лако. Тел. 061/1036528 и 0638378602
Продајем кухињски сто, 6 столица
(пуно дрво) - 8.000дин, акваријум
димензије д950-ш440-в440 цена
4.000дин. Тел. 064/246-4207.
Продајем или мењам за огревно
дрво, дрвене прозоре, балокнце са
дуплим стаклом и жалузинама. Тел.
063/8111948
Озбиљна жена 60-тих година
бринула би о старијим особама или
чувала децу. Могућ сваки договор.
Тел. 060/333470
Једнобразни
плуг,
Хонда
култиватор, прскалица, цистерна,
фреза, кавез за пилиће носиље,
хранилицу за свиње, циркулар,
моторну тестеру, вагу и мотор Т12.
Тел. 063/7061638
Продајем ловачку пушку“ Hamerles
SVHL merkel „ специал калибар 16мм и
ловачки карабин Ремингтон магнум
калибар 7мм. Тел. 064/3855729
Продајем мотокултиватор 506
са свом пратећом опремом. Тел.
064/1223707.
Продајем Симпо гарнитуру тросед,
двосед и фотељу и нов регал 3,60м. Тел
064/3858314
Продајем
очувану
кухињу
(судопера, радни и висећи делови),
Горење бојлер 80 л и Тики бојлер 16л.
064/8582495
Продајем
електрично
ћебе
димензије 160х80, витрину, старинске

пегле, 4 тепих стазе, један тепих и
черупаљку за пилиће. Тел. 064/4902239
На продају тросед на развлачење
очуван 6.000, кварцну пећ 1500, веш
машину не исправну. Тел. 062/1922943
Продајем патуљасте зечеве лавља
глава
стари седам месеци. Тел.
060/1418202.
Продајем мешалицу за бетон
(стандардна) монтазним ел.мотором.
исправна цена 10.000 дин., скутер
2000, нове гуме . Тел. 061/3071085
Продајем веш машину исправну
очувану 4.000 дин, шпорет 2 рингле,
рерна, некориштен 4.000 дин. круњаччекићар исправан. Тел.061/3071085
На продају пумпа за централно
грејањенова.
Тел.
805-936
и
064/4142336
Продајем та пећ мало коришћена
и две тучане пећи на дрва. Тел.
061/2941161
20 кошница са 3 реда- комплетна
опрема, тракторска приколица три
тоне и ауто приколица и прскалица од
400л и друга опрема у Јабланци. Тел.
013/885-019
Поклањам патуљасте зечеве старе
шест месеци. Тел. 060/0114958. (Ж
Зрењанина 130)
Продајем
комплет
две
расклопљене каљаве пећи са вратима.
Све укупно 75 € Тел. 064/5152245.
Вршим услуге чишћења
и
спремања станова. Тел. 061/1801274.
На продају угаона гарнитура за
спавање. Повољно.Тел. 064/2805881
Продајем акваријум са филтером
70х35х35 са филтером. Повољно. Тел.
063/8012554 ,
Продајем комбинован фрижидер
„Обод“ Цетиње исправан, уградни
шпорет равна плоча са
рерном
„Сименс„.Тел. 061/3071085.
Продајем комбинован фрижидер
замрзивач, исправан у одличном
стању, веш машину“ Горење“ исправну.
Тел. 061/3071085.
Продајем нов дрвени прозор 70х60
цм, вакум стакло Тел. 064/5264980.
Продајем „Багат“ шиваћу машину.
Тел. 064/3208409Средњих година жена
чувала би стару особу која нема никог
за кућу или стан. Тел. 061/8139998
Купујем морке „Бисерке“. Тел.
063/482418 и 013/861-419
Продајем металну ограду за
степенице, дужина 4 метра. Тел. 063/
1871673.
Продајем јаја јапанске препелице,
ком.8дин. у Вршцу. Тел. 063/1871673
Продајем два исечена стабла
ораха. Тел. 060/1671519 и 013/401-210.
Продајем орнар за купатило за
монтирање изнад веш машине нов,
неотпакован, купљен у Лидлу уз рачун
(ш64,5хв190хд25цм. Тел. 064/3623640
На продају вертикални замрзивач,
усисивач
„Кирби“,
трофазни
електромотори, хаварисана „Застава“
128. Тел. 064/2355436.
Продајем нове росерај шерпе и
тигањ у оргинал паковању и мали
старији телевизор. Тел. 064/4902239

АУТОМОБИЛИ
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

Продајем мотор Т-12 у исправном
стању, цена по договору, хитно. Тел.
063/482418 и 013/861-419
Продајем Заставу 101, годиште
2005. нерегистрована у добром стању,
пређено 80.000. Цена по договору.
Тел. 063/7306041

18 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 2. јул 2021.

ПЕТАК • 2. јул 2021.

ВРШАЧКА КУЛА

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 2. јул 2021.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ
БРОЈЕВА
“ВРШАЧКА КУЛА” , ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 24. ГОДИНЕ, БРОЈ
436, 9. ЈУЛ 1999.

РАТНА ВРШАЧКА КУЛА
У условима ратног стања редакција “Вршачке
куле” објавила је укупно 27 бројева листа. Ратна
“Кула” излазила је на
четири стране (један број
је изашао на 8 страна)
формата
А4
сваког
понедељка и четвртка.
Први од ових бројева
је штампан 29. марта ,
пет дана од увођења
ратног стања у СР
Југославији, а последњи
28. јуна, четири дана
од његовог укидања.
Преко сто одштампаних
страна ових бројева
“Вршачке куле” данас
представљају својеврсну
књигу
хронолошких
ратних догађаја у граду
и сведочанства су НАТО
агресије
на
објекте
у
нашој
општини.
Општински
штаб
цивилне заштите омогућио је да ови бројеви нашег
листа буду дељени бесплатно. Захваљујемо се штабу
који нам је пружио подршку да остваримо задатке за
које смо сматрали да ксо информативна кућа и једно
од званичних вршачких јавних гласила у ратним
условима морамо да испунимо
“ВРШАЧКА КУЛА”, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 24. ГОДИНЕ, БРОЈ
436, 9. ЈУЛ 1999.

ОСВЕЖЕН ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
У време рата Дом пензионера био је место где
су се током дана чешће и више окупљали наши
најстарији суграђани. Дружење је и за њих , једнако
као и за већину осталих људи, у то време било важан
део живота и стална потреба управа Дома је била
ангажована на другим пословима. -Завршили смо
комплетно кречење просторија у Дому, поставили
нови под и завесе у великој сали , истиче Милутин
Синђелић председник организације пензионера.

Ради се о укупним инвестицијама од око 46.000
динара и то сопствених средстава. Сада нам предстоји
други значајан посао а то је сређивање равног крова
изнад велике сале. За то нам је потребно око 160.000
динара, а како ми те паре немамо, својевремено смо
се обратили за помоћ привреди града.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (271)

ДОДАТАК

ВРШАЦ САДАШЊОСТ

17. ТРГОВИНА И ИНДУСТРИЈА
Колика је радња оба наша новчана завода,
нека нам од четири покажу ови подаци:
„Sparkassa
in
Werschetz“и“
Verseczi
takarékpénztár“- Основана је г. 1868.
основицом од 40.000 ф. са 400 деоница по
100 форината, она је плаћала за 10 година, од
1875. до завршно 1884., следеће дивиденде;
44,46,13,25,2750, 2250, 25,10,30 и 35 постотака.
Улози и капитализирана камата који су г. 1875.
само 787.362 ф., општи резервни фонд г. 1875.
износио само на 787.362 ф. стајали, нарасли
су год. 1884 на 1.308.370 ф; општи резервни
фонд г. 1875. износио је 9065 ф. а г. 1884. 45.117
ф. Чист приход износио је г. 1875.:23.899 ф. , г.
1884. 24.358 ф., г. 1884. благајна је учинила обрт
од 3.606.706 фор.
Благајна од 31. децембра 1884: Актива:
Стање благајне у готовом 36.859 фор. , у
папирима 312.910, у меницама 422.2509, мање
рескомптараних 173.329/249.223, хипотекарни
зајам 824.274, Предујам на изложене предмете
19.583, рлитети 29.242, депозити 106.960, ефекти
кауција 8.200, утензилије 278, салдо на текућем
рачуну 6.452, преноси 10.030, инкасовања за
Ауст.-уг банку 427, мобилиијар 2.193. Укупно
1.606.629 фор.
Пасива: капитал деонички-40.000 фор.,
- општи резервни фонд - 45.177 фор.,посебни резервни фонд 4.094 фор., - фонд
по диференцији курса 63.633 фор., - фонд
од амортизације здања 5.336 фор., - фонд од
амортизације мобилија и утензилија 488 фор.,
-улози инвеститора 1.308.379 фор., - добра
депонената 106.960 фор.,- депоноване кауције
8.200 фор., - преостатак од пропалих залога 4
фор., - чист добитак из год. 1884. 24.358. фор.,
Укупно 1.606.629 фор.
„Вршачка Кредит –Банка“ : „Werschetzer
Kredit –Bank“ – Овај завод основан је год.
1871. са основним капиталом од 80.000 ф., на
800 деоница по 100 ф. Банка је за 10 година,
од 1875 до завршно 1884. исплатила следеће
дивиденде: 9,8,8,9,10,7,6,6,8 и 8 постотака.
Улози од уштеде и капитализована камата,
који је 1875, износило 51.557 фор., порасло је
крајем 1884. на 200.710ф., а општи резервни
фонд, које је 1875. износио само 2177 фор.,
порастао је 1884. на 10.238 фор. Чиста добит,
која је 1875. износила 9883 фор., достигла је
1884. 13.895 фор. А укупан промет овог завода
за 1884. годину износио је 3.642.335 ф.

Билансија од 31. декембра 1884: Актива:
- готовина 22.315 фор., - банчине менице
263.894 фор.,менице кредитног друштва 12.889
/ 276.783 фор., - срећке и купони 2.370 фор.,
метални новац 525 фор., предујмови 22.151
фор., реалитети 888 фор., - хипотекарни зајам
36.665 фор., - друштва за срећке 26.227 фор.,
транзитивне камазе 380 фор., дужници у
кредитном друштву 5.705 фор.,осигуравајуће
премије 160 фор., конто-корнет, покривен

ефектима 46.141 фор.,депозит ефеката 82.515
фор., - инвентар 2.710 фор. Укупно 525.525 фор.,
Пасива: - главница у акцијама 80.000 фор.,
- резервни фонд 10.230 фор., резервни фонд
кредитног друштва 1.219 фор., улози на
књижице 200.710 фор., фонд за осигурање
кредитног друштва 1.480 фор., менице за
реескомптовање 133.715 фор., - неподигнута
дивиденда 168 фор., кредитори 1.778 фор.,
депониоци ефеката 82.330 фор., чиста добит
год. 1884. 13.895 фор.,Укупно: 525.525
Оба се завода изврсно управљају и имају
довољно средстава и везе да набаве потребни
новац за земљорадњу, виноделство, трговину
и радиност, они дају новац и на ствари од
вредности као и на залоге.
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ОД ФАНЗИНА ДО ТРИКОВА НА СКЕЈТБОРДУ

Самит скејтера који је Удружење
„Тачка сусретања“ приредило
у сарадњи са београдском
организацијом Провинс, довео је
једног јунског викенда скејтерски
дух у Вршац. Радионице израде
фанзина и накита, изложба, базар,
трибина, филмске пројекције,
музички наступи, а пре свега
вожња и акробације у Руском
парку, окупирали су пажњу младих
Вршчана који су имали прилику да
се и сами опробају на дасци.
Ми вам преносимо део
атмосфере са ове дводневне
промоције скејт културе.
Фото: Вања Ј.В.
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СПОРТ

ФУД Б А Л

СЛЕДЕЋЕ СЕЗОНЕ НОВИ
КОРАК НАПРЕД

ОФК ВРШАЦ СУМИРА СЕЗОНУ ЗА НЕЗАБОРАВ

Фудбалери ОФК Вршца
уживају на заслуженом
одмору после најбоље сезоне
у историји клуба, али са
нестрпљењем чекају почетак
припрема и нове изазове који
су пред њима. У исто ово време
претпрошле године Вршчани су
се у сезони 2018/19 прославили
у том тренутку најбољи
пласман клуба на седму
позицију. Наредне сезоне,
2019/20 освојено је четврто
место у Српској лиги Војводина,
уз огроман напредак када су
у питању резултати млађих
селекција. У првенству 2021/22
љубитељи фудбала на стадиону
под вршчаком кулом имаће
само једно питање. Да ли је
коначно дошао тренутак да
се оствари вишедецнијски
сан многих генерација, да се
избори пласман у Прву лигу
Србије? Претходну сезону за
памћење обележио је сјајан
голгетерски учинак Војкана
Сарајлина који је постигао 18
голова и најбољи је стрелац
екипе. Најбољи асистенти са
по девет додавања саиграчима
за погодак су капитен
Александар Лазевски и Алекса
Вујић. Све похвале заслужује
дефанзивна линија тима на
челу са голманом Немањом
Јеверичићем која је савладана
само 34 пута на 38 утакмица,
а на чак 24 меча вршачка
мрежа није се затресла.
Најубедљивији тријумф
забележен је против Старог
Града (7:2), најубедљивији
порази претпрљени су од
главних конкурената у прошлој
сезони, новосадске Младости
и сомборског Радничког
на гостовањима (оба пута
0:2). Спортски директор и
шеф стручног штаба Ненад
Мијаиловић има много разлога
за задовољство.

Иза нас је дефинитвно
најбоља фудбалска сезона у
историји
вршачког
фудбала.
Желим још једном да честитам
велики успех свим играчима,
стручном штабу, запосленима у
клубу и навијачима. Сви заједно
успели смо да испунимо обећање
које дајемо после сваких шест
месеци а то је да ћемо бити
бољи на свим нивома. Било је
и неверних Тома и клипова у
точковима, али од када сам у

ОФК Вршцу навикао сам да се
борим, једноставно игноришући
све негативности и неистините
у које покушавају да нас увуку
већ годинама. Наш одговор је
овај пласман, а следеће године
спремамо још лепши одговор, а
искреним заљубљеницима у наш
клуб и град још више борбе за
заједничка радовања.
Омладинска
школа
ОФК

Пионирска селекција успела је
да се пласира у плеј оф и борила
се за титулу најбоље екипе у
Војводини. После свега наведеног
мислим да је омладинска школа
светла будућност нашег клуба
у коју ћемо наставити даље да
улажемо. Остале млађе селекције
функционишу одлично, као и
сарадња са Академијом фудбала
Кристал.

стручном штабу?
Члановима
стручног
штаба дугујем велику захвалност и
неће се мењати. Велики део посла
су обавили и често су у другом
плану зарад резултата. Моја десна
рука је Иван Илијевски, тренери
Игњатијевић и Чукић од наредне
сезоне имаће улогу тим менаџера.
О форми наших голмана и даље ће
бринути Љубан Вучковић. Велику

Вршца наставља да напредује
што показује све већи број
младих играча који добијају
шансу и у првом тиму.
Шесторица играча рођених
2004 дебитовали су ове сезоне,
чак и један из класе 2005.
Испадање из кадетске лиге
Србије Мијаиловић не сматра
неуспехом. Напротив.
У пакленој конкуренцији
били смо петнаести од 20 екипа.
Поштено смо се борили до
последњег кола и мислим да
ће се ускоро видети бенефит
од две сезоне проведених у
Кадетској лиги Србије. Следеће
године амбиција нам је улазак
омладинске
селекције
у
Омладинску лигу Србије као и
висок пласман и даљи развој
играча у Кадетској лиги Војводине.

Да ли ће клуб имати највише
амбиције
у
сениорској
конкуренцији идуће сезоне?
Амбиције за наредну
сезону исте као и сваке године,
желимо да будемо бољи, лествицу
смо себи сами подигли до
вицешампионске позиције. Идемо
даље свим снагама, мислим да
имамо потенцијал за то.
Да ли се планирају појачања?
Прелазни
рок
почео
је 28. јуна, увелико радимо на
формирању тима за наредну
сезону. У преговорима смо
са четворицом играча који су
велика жеља свих нас у клубу.
Одласке радимо плански и биће
минимални овог лета. Желимо да
задржимо тим, надам се да ћемо
успети у томе.
Хоће ли бити појачања у

захвалност дугујемо и ординацији
Медикал блок хиро која је водила
рачуна о опоравку и лечењу
наших играча.
Постоји ли могућност да се
унапреди инфраструктура на
Градском стадиону?
Ускоро ће и Вршац имати
терен са вештачком травом као
и нову управну зграду. Много је
важно да инфраструктура прати
спортски део који се развија у
правом смеру. Хвала руководству
Града Вршца и пријатељима
на подршци и великој помоћи.
То некад ствара притисак, али
притисак је привилегија када
јурите историју и радите праву
ствар за спорт град и омладину,
нагласио је на крају Мијаиловић
Б.Ј.
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