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СИТУАЦИЈА НА БРАНАМА У ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ И МЕСИЋУ ПОД КОНТРОЛОМ

Председник Општине Вршац Чедомир
Живковић је са сарадницима и представницима
ВДП “Јужни Банат” обишао ретензиону брану
“Велико Средиште” на Марковачком потоку код
Великог Средишта и брану на Месићу.
ЈВП “Воде Војводине” саопштиле су 7. марта
да су на брани код Великог Средшта уведене
мере ванредне одбране од поплава, због
обилних падавина у Банату, ипак Вршцу не
прети опасност од елементарне неопгоде.
- Обзиром да су падавине биле обилне и
да смо имали ванредну ситуацију на брани
у Великом Средишту, јер је и у Вршцу пало
између 60 и 70 литара по квадратном метру,
уверили смо се на лицу места да је све под
контролом, захваљујући раду Водопривреде и
захваљујући улагањима које смо имали на обе
бране. Преко 50 милиона динара уложено је
у ове објекте у задње две године, средства су
заједно улагала и Општина Вршац и Покрајина,
значајна средства су уложена и у каналску
мрежу и њено уређење, све је то допринело
да у ситуацијама ванредног стања Вршац нема
проблема са поплавама, нагласио је Живковић.
Улагање се исплатило: Стабилно стање на
бранама

Фото: А. Ч.

ВРШАЦ НЕ СТРАХУЈЕ ОД ПОПЛАВА

МИНИСТАР НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ:“ДРЖАВА НЕЋЕ ДОПУСТИТИ ДА „ВРШАЧКИ ВИНОГРАДИ“ ПРОПАДНУ“

ПОЧЕЛО ОРЕЗИВАЊЕ ВИНОВЕ ЛОЗЕ У ЗАСАДИМА „ВИНОГРАДА“

Приликом недавне посете Вршцу, Никола
Селаковић, министар правде, нагласио је да
„држава неће дозволити пропадање „Вршачких
винограда“, вршачког гиганта и бренда,
учиниће све да засади опстану“. Прошлог
викенда почело је орезивање винове лозе на
плантажама „Вршачких винограда“.
- За сада је ангажовано око 120 радника, то
су људи са југа Србије, из околине Лесковца и
Краљева, објашњава Владимир Соларевић,
председник Савета за пољопривреду и
виноградаство Општинског одбора Српске
напредне странке у Вршцу. Биће пријема нових
радника у наредном периоду, наши технолози
у контакту су са груповођама и очекујемо да
се број радника удвостручи наредних дана.
Направили смо уговоре са 240 људи, мало смо
изгубили континуитет, резидба доста касни јер
су виногради већ кренули због топлог времена.
Соларевић је најавио да ће се радови
убрзати како би плантажни засади винове
лозе „Вршачких винограда“ били спремни у
оптималном року за пролећну вегетацију.
- Вршачко виногорје највеће је у нашој
држави, сви то знамо, као и људи који су

Неће се стати на резидби: Владимир Соларевић
се ангажовали, министар правде Никола
Селаковић првенствено, премијер Александар

Вучић и људи из Владе Републике Србије, неће
дозволити да пропадне, нагласио је Соларевић.
Неће се стати на резидби, након тога следе и
друге агротехничке мере, везивање лукова,
зелене и механизоване операције.
Разумевање за ситуацију у “Вршачким
виноградима” имао је и Привредни суд у
Панчеву који је дозволио да се ангажују радници
и почне резидба. Ова до скора реномирана
фирма, позната по својим брендовима још на
тржишту екс Југославије, налази се у стечају
и без радника је. Из тог разлога касни се са
пролећним радовима који су неопходни како
засади не би били запуштени и како би на јесен
донели квалитетан род, а потом и врхунско
вино. Радове у засадима воде стручњаци
који су до стечаја годинама били запослени у
„Вршачким виноградима“, а из ОО СНС Вршац
поручују да ће извођења агротехничких мера
пратити и Савет за пољопривреду ОО СНС. За
то су задужени чланови Савета Милош Ђокић
и Владимир Соларевић, који од почетка прате
напоре да државе да помогне.
Ј.Е.

ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У САЛИ НА НОВОМ БЕОГРАДУ

ПОДРШКА ТЕКВОНДИСТА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Удружење параплегичара и квадраплегичара „Параквад ВШ“ покренуло је
недавно акцију под називом “Особе са
инвалидитетом - у Срцу Србије” и “ Стави беџ
и подржи акцију” са циљем да се озбиљније
укаже да у нашој земљи имавише од 800.000
особа са инвалидитетом. Акција треба да
подсети да је њихов положај је на незавидном
нивоу, да им је отежан приступ јавним
институцијама, да су маргинализовани у
друштву.
- Након Вршца,
ова наша акција
промовисана је и спроведена у Београду, и то
захваљујући великим успесима и врхунским
резултатима два вршачка клуба, Теквондо
клуб “Вршац” и Теквондо клуб “Еурошпед”,
каже Драган Виторовић, председник
Удружења „Параквад ВШ“. Наиме, Теквондо
клуб „Омега“ и председник Мирослав Кркљес
ове године организовали су 12. Омега куп,
одржан 6. марта у Хали спортова на Новом
Београду. Учествовало је око 700 такмичара
из 15 земаља. Ове године турнир је био
хуманитарног карактера где је прикупљана
помоћ за особе са инвалидитетом у Србији.
Међу гостима на свечаном отварању
овог хуманитарног турнира били су Милица
Мандић, Тијана Богдановић, председник ГО

Хуманитарни турнир у Београду
Чукарице Срђан Коларић, Њ.Е. Ли Дохун,
амбасадор Кореје у Србији.
Теквондо клуб „Омега“
један је од
најуспешнијих клубова у Србији. Прошле
године био је међу прве три екипе у свим
селекцијама на државним првенствима.

Никола Ђурђевић је освојио 2. место на
Европском првенству за јуниоре у Летонији,
а Марко Радовановић, Владан Ђукић, Реља
Ивковић, Ана Нишић и Страхиња Дамјановић
су били прваци Балкана.
Ј.Е.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ
“ВИНОФЕСТ” ОД 18. И 19.
МАРТА У ХОТЕЛУ “СРБИЈА”
ПРИЈАВА ИЗЛАГАЧА ДО
15. МАРТА
Међународни фестивал “Винофест”
одржаће се од 18. и 19. марта у
Хотелу “Србија”, у Вршцу, једанаести
пут.
Организатор
Туристичка
организација општине Вршац (ТОВ )
очекује да ће и ове године одзив
винара и произвођача јаких пића
бити велики. Према тренутним
проценама биће више од 60 излагача
из неколико земаља: Мађарске,
Румуније, Словеније, Хрватске, Црне
Горе, Републике Српске, са Косова
и Метохије, као и домаћих винара и
произвођача ракије. Они ће изложити
више од 300 врста пића.
И овогодишњи „Винофест“ имаће
такмичарски карактер, а процене и
одлуке доносиће стручни жири. Уз
такмичарску изложбу, „Винофест“
има и продајни карактер. Према
досадашњем искуству организатора,
ову манифестацију посети око 2000
људи. Посету овогодишњем сајму вина
најавио је и велики број сомелијера
из Србије, као и бројни посетиоци
из суседне Румуније, који су постали
редовни гости вршачких туристичких
манифестација.

„Винофест“ посети више од 2.000 љубитеља
добре капљице
Према речима Татјане Палковач,
директорке Туристичке организације
општине Вршац, сви потенцијални
излагачи могу да на сајту ТОВ-а www.
vrsac.com преузму пријаву, попуне је и
пошаљу Туристичкoj организациј.
Све информације заинтересовани могу да добију и на
наше телефоне, каже директорка
Туристичке организације општине
Вршац .Узорке вина примамо до 15.
марта за оцењивање, а могу се послати
и поштом. Цена улазнице за ову
винску манифестацију је 300 динара,
посетилац добија чашу за дегустацију,
као и 5 бонова са којима могу пробати
вина.
У програму свечаног отварања
учествоваће Музичка школа „Јосиф
Маринковић“ из Вршца, а госте ће
поздравити директорка Палковач.
Туристичка организација општине
Вршац наставља овом манифестацијом
дугогодишњу традицију виноградарства и производње вина, које је било
на далеко чувено још пре неколико
стотина година. Први писани документ
о вршачком вину датира из 1494.
године.
По
вршачком се вину некада
одређивала актуелна цена вина на
тржишту. Овдашње је виногорје било
највеће у Угарској, у 19.веку, а по неким
записима и у Европи и простирало се
на 10.000 ха. Било је веома цењено
на угарском двору, а о богатој
виноградарској традицији говори и
винова лоза на грбу града Вршца.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вр САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Ј.Е.
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АКТУЕЛНИ САЗИВ ОДБОРНИКА ОДРЖАО ИСТОРИЈСКУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ВРШЦА

Актуелни сазив Скупштине општине
Вршац одржао је историјску седницу,
у среду, 9.марта, на дан када је
постала пуноважна одлука Скупштине
Републике Србије да Вршац добије
статус града.
Након констатације да постоји
кворум за пуноважно одлучивање, јер
присуствује 36 од укупно 45 одборника,
Јовица Заркула, председник Скупштине
Општине Вршац,
честитао је свим
житељима Града Вршца и подсетио на
одлуку републичке Скупштине:
- Изменама и допунама Закона о
територијалној организацији Републике
Србије („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,
18/16) утврђује се да Вршац, заједно
са насељеним местима и подручјима
катастарских општина, добија статус
града. Овом Одлуком, а на основу
горе наведених законских измена и
допуна, врши се усклађивање Статута
општине Вршац са новонасталом
променом у територијалној организацији
Републике Србије. Наиме, како је
Вршац од једног облика територијалне
јединице – општине, добио положај
града, неопходно је извршити ово
терминолошко усклађивање у највишем
правном акту општине. Тако се, у називу
Статута (који ће се од сада звати Статут
Града Вршац) и у тексту истог, реч
„општина“ замењује речју „град“. Иако се
на поменути начин, између осталог, врши
и промена у називу свих органа јединице
локалне самоуправе, овом Одлуком било
је потребно посебно дефинисати да ће
досадашњи председник општине сада
носити назив градоначелник. Према
члану 191 Устава Републике Србије,
Статут општине, доноси Скупштина
општине. Будући да се промена Статута
врши због усклађивања Статута са
Законом, о промени Статута Скупштина
општине, према члану 103. став 3. Статута,
Скупштина одлучује већином гласова
од укупног броја одборника. Општинско
веће као овлашћени предлагач, утврдило
је предлог Одлуке о измену Статута
општине Вршац и упућује је одборницима
Скупштине општине на разматрање и
усвајање.

ИМЕНОВАНА ГРАДСКА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ИСТОРИЈСКА СЕДНИЦА
- Данас је била историјска седница јер је Вршац, на данашњи дан, постао град, рекао је
Јовица Заркула. Честитам свим грађанима Општине Вршац јер је то велики чин где су сви
грађани заслужни, сви одборници и сви функционери који су помогли. Скупштина је данас
урадила велики посао, седницу смо почели као општински сазив, а завршили као Скупштина
Града Вршца. Тек сада нам се отварају могућности за унапређење и развој града.
Он је похвалио ефикасност рада одборника у усвајању важних одлука за функционисање
сада Града Вршца и најавио да ће ускоро бити седница на којој ће се расправљати о
актуелним стварима, као и о његовој оставци на место председника Надзорног одбора ЈП
„Други октобар“.

Дневни ред од 3 тачке односио се на
доношење одлука везане за промену
статута Вршца. Одборници су са 35
гласова „за“ донели Одлуку о изменама и
допунама Статута Општине Вршац који је
тако постао Статут Града Вршца. Заркула је
честитао одборницима и, након поновног
утврђивања
кворума,
скупштина
је наставила рад, као прву седницу
Скупштине Града Вршца. Одборници су
потом усвојили Одлуку о утврђивању
органа Града Вршца и донели решење о
именовању Градске изборне комисије,
где је дошло до ситних измена чланова,
како би било у складу са законом, а након
договора шефова одборничких група
владајуће коалиције.
На седници је Љубисав Шљивић,
шеф одборничке групе коалиције око

Социјалистичке партије Србије, поднео
оставку на одборничку функцију. Он
је директор Јавног предузећа „Други
октобар“, а по закону не може обављати
ову директорску и одборничку функцију
истовремено.
Бранислав Матић, одборник Групе
грађана „За бољи Вршац“, замерио је
председавајућем да се на свечаној
седници, каквом
је ова најављена,
одборници не могу одлучују о другим
тачкама дневног реда. Тако није требало
ни да усвајају записник са претходне
седнице. Матић је затражио да се разматра
о престанку мандата одборнику Јовици
Заркули који има две законски неспојиве

У Градску изборну комисију именовани
су: за председника Жива Павков, дипл.
правник,
представник
одборничке
групе „Покрет Вршачка регија, европска
регија –Јовица Заркула“, за заменика
председника Миодраг Петровић, дипл.
правник,
представник
одборничке
групе Социјалистичка партија Србије
(СПС),Јединствена Србија (ЈС), за члана
Богица Вучковић (Покрет ВРЕР), за
заменика члана Стефанија Загорац (Покрет
ВРЕР), за члана Ливиус Узеску(Покрет
ВРЕР), за заменика члана Драган Дакић
(Покрет ВРЕР), за члана Александар
Сантрач (СПС-ЈС), за заменика члана
Сања Чонка (СПС-ЈС), за члана Маринел
Мирков (СПС-ЈС), за заменика члана
Ивана Савин Хасановић (Покрет ВРЕР),
за члана Миланче Симоновић (СНС), за
заменика члана Андријана Лазин(СНС), за
члана Владимир Лалић (ДС), за заменика
члана Владимир Живковић (ДС), за члана
Снежа Костић (СНС), за заменика члана
Данијела Стојиљковић (СНС), за члана
Јулијана Настић (ЛСВ), за заменика члана
Соња Тошовић (ЛСВ), за члана Милорад
Видуљевић (ГГ „За бољи Вршац“), за
заменика члана Јелена Зонић (ГГ „За бољи
Вршац“), за члана Василије Петрика (СДС),
за заменика члана Милан Ковачев (СДС).
Секретар Градске изборне комисије је
Синиша Хераковић, дип. правник, а његов
заменик је Светлана Арежина, дипл.
правница.

функције: председник Надзорног одбора
ЈП „Други октобар“, као јавног предузећа,
и одборник, председник СО Вршац. По
аутоматизму, последње три седнице СО
Вршац, одржане председавањем Заркуле,
су незаконите.
Заркула је рекао да је још почетком
фебруара дао оставку на функцију
председника Надзорног одбора ЈП „Други
октобар“ и да о томе постоје писмени
трагови.
Ј.Е.

ВЕЛИКИ ДАН ЗА ВРШАЦ
- Ово је велики дан за Вршац који нам је, након више векова, вратио статус града, ово је
велика шанса за Вршац, даје могућност да будемо и седиште округа, рекао је председник
Чедомир Живковић. Захваљујем се свим републичким посланицима који су гласали за ову
одлуку, Влади Републике Србије, свима који су на то утицали. У ове изборе ушли смо као
Општина, а излазимо као град.

ОСТАВКА ОДБОРНИКА ШЉИВИЋА
- Било ми је задовољство да два, можда и три мандата будем одборник у СО Вршац и,
вршећи ту озбиљну јавну функцију, трудио сам да будем конструктиван, принципијелан и да
допринесем раду и унапређењу локалне самоуправе и Општине, рекао је Љубисав Шљивић,
образлажући оставку коју је поднео на место одборника СПС-а. Избором на место директора
„Другог октобра“ ја по закону не треба да будем и одборник, то сам данас сазнао. Желим да
се захвалим председнику СО Вршац који је водио рачуна да то што чини буде по закону, на
подршци коју је пружао мојој професионалној функцији. Убеђен сам да сам својим радом као
одборник допринео да се многе ствари решавају на начин како то подразумева закон, а у
корист Општине Вршац.
Шљивић је најавио да ће од сада шеф одборничке групе СПС бити Бојан Галоња, а следећи
на листи замениће Шљивића у одборничкој клупи СО Вршац.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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РУКОВОДСТВО ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СНС ВРШАЦ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА МЕДИЈЕ УКАЗАЛИ НА ЛОШЕ СТАЊЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ У ГРАДУ

ЂОРЂЕВИЋ: БОЈАО САМ СЕ ДА НАША ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

Повереник Општинског одбора СНС
Вршац Александар Ђорђевић и члан СНС који
је у Општинском већу задужен за заштиту
животне средине Милош Васић, одржали су
конференцију за новинаре поводом на којој
су указали на лоше стање пијаће воде у граду.
Сем тога, Ђорђевић је позвао директора ЈКП
“Други октобар” да из моралних разлога
поднесе оставку на своју функцију.
Наши грађани су заслужили су да имају
добру воду за пиће. А лично сматрам, пошто
су анализе рађене, видите и где, основна
школа, средња школа, болница и дечја
установа, чесма у кухињи, да је ово један од
најнехуманијих чинова у историји града и
једноставно очекујем најморалнији потез
господина Шљивића, а то је да поднесе
оставку на место директора “Другог октобра”,
рекао је Ђорђевић.
У уводној речи на конференцији за медије
Васић је подсетио да Скупштина Општине
није усвојила ревизију Локалног еколошког
акционог плана, коју је урадио професор
Љубомир Секулић из Смедерева. Он је рекао
да је Секулић користио податке из валидних
институција, као што је “Милан Јовановић
Батут”, па је, између осталог, изнео и податке
о пијаћој води у Вршцу, који су оспорени на
седници.
Васић се обратио Заводу за јавно здравље
у Панчеву са молбом да изврше испитивање
квалитета воде у неким установама у Вршцу.
Они су узорковали воду у предшколским
установама и основним, средњим школама и
у Дому здравља.

ЖИВКОВИЋ: ЉУДИ
ИМАЈУ ПРАВО ДА
ЗНАЈУ КАКАВ ЈЕ
КВАЛИТЕТ ВОДЕ
Председник општине Чедомир
Живковић изнео је свој став по питању
стања пијаће воде у Вршцу.
- Завод за јавно здравље Панчево
и Завод за јавно здравље Ћуприја
су обавезни по закону и службеној
дужности да, уколико вода не
одговара, реагују и преко инспекција
забране да се вода користи. То није
учињено, рекао је Живковић.
Живковић је истакао да грађани
треба да знају и да буду информисани
да је ниво мангана и амонијака виши
од дозвољеног, што нико није оспорио,
као и да је потребно пречишћавати
воду, што тренутно није могуће, јер
постројење још увек не постоји.
Међутим, председник општине је
рекао и да разлога за панику нема.
- Не треба дизати претерану панику,
али не треба се ни љутити ако је узето
неко узорковање, просто, ето, људи
имају право да знају какав је квалитет
воде. А квалитет воде је такав како
је и објављено. Да ли је он може да
буде бољи? Да. Само треба изградити
одговарајућа постројења. Зашто
то раније није урађено? Вероватно
зато што није било пара или се није
мислило да је то приоритет или се
чекало да се заврши цео посао са КФW,
рекао је Живковић.
- Битно је да се изгради фабрика.
Кредит је одобрен, Влада Србије је
дала сагласност и гаранцију, издата
је и грађевинска дозвола. Прошли
смо веома напоран и тежак период
прилагођавања немачкој развојној
банци (КФW). Прошли смо три фазе,
све је успешно завршено и средства су
одобрена. Фабрика је уговорена. Када
се буде изградила и добила употребну
дозволу, људи ће имати пречишћену
воду, много квалитетнију од оне коју
данас имамо, рекао је Живковић и
потврдио да је издата грађевинска
дозвола, те да ће радови ускоро
кренути.

- У ОШ “Вук Караџић” концентрација
амонијака је 12 пута већа од дозвољене, а
концентрација мангана је већа четири пута. Са
аспекта испитиваних параметара достављени
узорак не испуњава услове прописане у
члану 3. тачка 2. Правилника о хигијенској
исправности воде за пиће. Предложили су да
се изврши додатно пречишћавање градског
водовода и да се изврши додатна контрола,
рекао је Васић и додао да у Пољопривредној
школи, у болници и предшколској установи
исто резултати показују повећано присуство
амонијака и мангана.
Васић је потом рекао да су подаци
изнети у ревизији ЛЕАП тачни и да је, као
члан Општинског већа, од стране појединих
странака, злоупотребљен у политичке сврхе.
Злоупотребили
су
скупштинску
говорницу да би изнели низ неистина на
мој рачун. Овим сам желео да скинем љагу
са функције и са имена. Данас смо одржали
седницу Општинског већа. Предочио сам ове
резултате и Општинском већу које је донело
закључак да се даље обратим и друхим
иснтитуцијама, као што је “Милан Јовановић
Батут” и да утврдимо стање квалитета воде
на више тачака. Предлог је њихов да се узму
узорци и са изворишта, како би се видело да
ли је исправна за пиће, рекао је Васић.
Ђорђевић је истакао да његова подршка
није била “подршка Васићу, него комплетном
народу”, јер сматра да “морају да буду
обавештени и информисани за услуге које
плаћају, а поготово ако су то услуге оваквог
типа, битне за живот и рад целог система у

којем се налазимо”.
Он ј додао да на седницама Скупштине, као
помоћник председника, нема права на реч,
али да је помно пратио шта се дешавало.
- Питали су се зашто су две понуде биле 1.2
милиона динара, а прошла је понуда од 380.000
динара, са једном врло неприхватљивог
трговачком констатацијом да је све што је
јефтино и неквалитетно. Мене је зачудило
зашто се нико није питао зашто су оне друге
две понуде 1.2 милиона динара или је то нека
навика да се буџет троши неконтролисано,
рекао је Ђорђевић у уводу.

Ђорђевић је додао да имају право да
одбране Васића на његовом радном месту, а
потом и да “заштите народ”. Он је истакао да
би, уколико се докаже да је Секулић “дошао
у Вршац да се шали са својим временом и
оваквим стварима”, поставио питање зашто
је неко платио тих 380.000 динара и “тражио
би да се тај новац врати у касу и да се подели
свим овим друштвима који су у изузетно
тешкој ситуацији”.
- Бојао сам се да ћемо у овој анализи добити
потврду да наша вода није за пиће. Уследило
је обавештење на ТВ Ин да се вода прати и
како је за пиће. Прво што ми је било чудно
јесте да се анализа воде ради у Ћуприји. Зар
ми немамо овде у Вршцу Енолошку станицу,
а ако она и нема право имамо Панчево и
Београд. Добили смо паушално обавештење
да се ради у Ћуприји јер је тамо анализа воде
јефтинија, те је то за грађане боље и јефтиније
по рачуну, рекао је Ђорђевић.
Повереник СНС се потом осврнуо и на
цену кубика воде у Вршцу.
- Бела Црква кубик воде плаћа 24 динара,
Јагодина 24, Сремска Митровица 21, Стара
Пазова 33, а Вршац 49 динара. Математички
ту нешто не одговара, али има времена
и за такве ствари. Имам велику потребу
да се супротставим свему овоме, рекао је
Ђорђевић.
Повереник ОО СНС Вршац је додао да
ће се са Васићем и председником Општине
трудити да сва слободна средства усмере на
фабриковање воде и побољшање квалитета.

ЉУБИСАВ ШЉИВИЋ, ДИРЕКТОР ЈП „ДРУГИ ОКТОБАР“:

ВОДА ИЗ ВРШАЧКОГ ВОДОВОДА ИСТА ЈЕ КАО ПОСЛЕДЊЕ 54 ГОДИНЕ

Љубисав Шљивић, директор ЈКП “Други октобар” и Наташа Биочанин,
помоћник директора за водовод и канализацију, одржали су конференцију
за новинаре како би обавестили јавност и изнели информације везано за
исправност пијаће воде у вршачком водоводу.
- Сазвали смо ову конференцију ради озбиљности посла којим се
бавимо, а због неозбиљних људи који се непотребно понашају, јер не може
да се озбиљним послом, ни у причи, бави неко ко ствари импровизује,
посебно када се ради о водоснабдевању, посебно што је вода основна
животна намирница, чије је коришћење услов за опстанак, нешто што је
регулисано законским прописима и уредбама, нагласио је Шљивић. Моја
сарадница стручњак Наташа Биочанин, која ради овде 20 година, струку
зна боље од мене, ја сам ту да само кажем да је вода са вршачког водовода
иста задње 54 године, односно да је таква од првог избушеног бунара,
1961, 62. године. Спада у ред најквалитетнијих војвођанских вода које се
не прерађују. Због преко максимално дозвољених количина одређених
хемијских елемената, пре десет година смо, са ондашњим руководством
Општине, а део тих људи и данас руководи Општином, ушли у посао
изградње фабрике за прераду водоводне воде у Павлишу. Добили смо
грађевинску дозволу за ову фабрику чија је вредност 6 милиона евра и
изградња ће ових дана отпочети. То није фабрика за флаширање воде, већ
за прераду водоводне воде која ће, након уклањања прекомаксимално
дозвољених количина амонијачних једињења и мангана бити квалитетна
да може да се флашира.
Шљивић је истакао да ће вода, прерађена у будућој фабрици, ићи
у водовод и додао да „Други октобар“ већ исплаћује кредит подигнут за
поменуту фабрику која ће се зидати на изворишту у Павлишу.
- Да бисмо отклонила било какве дилеме, морам да да кажем да вода са
изворишта у Павлишу не подлеже свим прописаним нормама, не подлеже
дозвољеним концентрацијама амонијака и мангана, то су искључиво две
компоненте које постоје у вишку у води из вршачког водовода, нагласила
је Биочанинова. То није никаква тајна, нити било шта што је од грађана
годинама скривано, то се зна од како је отворено то извориште. Ми као
дистрибутер, имамо обавезу да вршимо дистрибуцију воде и контролу њене
хигијенске исправности. Министарство здравља, преко својих надлежних
органа, а то су инспекције и заводи за јавно здравље, врши контролу и даје
мишљење да ли је нека вода исправна за пиће или није. Закон прописује
број и учесталост анализа. Ми на месечном нивоу радимо око 100 анализа,

ПОЗИВ ЗА ОСТАВКУ КАО МОРАЛНИ ЧИН
Коментаришући позив Александра Ђорђевића, повереника СНС у
Вршцу, да директор ЈП „Други октобар“ поднесе оставку као морални
чин, Шљивић је рекао:
- О мојој оставци, као моралном чину, говори неко ко има најмање
права да се у овом тренутку позива на морал, јер је веома познато да тај
човек узурпира много имовине која њему не припада, и задужбинске и
црквене. Познат по дивљим градњама у Вршцу који игнорише решења
грађевинске инспекције. То је онај човек чији је изборни програм био
да се рад ноћних локала продужи до два сата, јер је баш од један до
два време када се народу или тој деци узимају паре. Узурпирао је и
Стеријину собу. Ја ово доживљавам као изборну кампању, као још
једно насиље у кампањи. За њиховог члана Већа, који не зна да је вода
оваква задње 54 године, мислим да је врло искомпромитован човек и
мислим да би најбоље било за њих и за странку којој припадају да су се
латили посла за који су тамо плаћени, уместо што су импровизацијама
покушали да наше кориснике воде са вршачког водовода плаше и
доведу у заблуду.

Љубисав Шљивић и Наташа Биочанин:
На месечном нивоу радимо око 100 анализа воде
што премашује законом тражени број. У процени безбедности воде за пиће,
разликују се елементи који се анализирају. Манган и амонијак, конкретно
оно што ми имамо у води за пиће, не представља никакву опасност по
здравље корисника, микробиолошка исправност воде, уколико није у
дозвољеним нормама, може да директно угрози здравље корисника. У
микробиолошком погледу, вода на изворишту у Павлишу је 100 одсто
исправна.
Биочанинова је нагласила да „Други октобар“ строго брине о квалитету
воде и подсетила да на проблем изворишта у Избишту који је био загађен
током поплава пре две године, али да је, уложеним трудом и средствима,
враћен у исправно стање. Она је истакла да ће изградњом фабрике за
прераду воде у Павлишу, Вршчани имати воду која, према правилнику,
подлеже свим прописаним нормама.
Коментаришући да Вршчани скупо плаћају воду и зашто се “Други
октобар” определио да редовну контролу воде врши у Заводу за јавно
здравље у Ћуприји, Биочанинова је подсетила да је овдашњи Завод за јавно
здравље изгубио акредитацију и није оспособљен за вршење хемијских
анализа воде. Она је ову тврдњу аргументовала документом на коме су
биле понуде неколико завода од који је Завод из Ћуприје изабран јер је
био убедљиво најповољнији понуђач, са најнижом ценом.
- Жао нам је што то не може да ради ни наша еминентна установа,
Енолошка станица, јер нису за то акредитовани и немају решење од
Министарства здравља, каже Биочанин. Законом је тачно прописано ко
може да врши контролу хигијенске исправности воде за пиће у системима
за јавно водоснабдевање. То могу искључиво акредитовани заводи за
јавно здравље. Тај посао нам је дуго времена радио Завод за јавно здравље
у Панчеву, међутим, били су изузетно скупи и били смо принуђени да,
2009. године, тражимо понуде од 8 других завода, широм Србије, а Завод
у Ћуприји било најјефтинији. Цену плаћају наши корисници и зато смо се
одлучили за најјефтинији завод.
Биочанинова је нагласила да Вршчани немају најскупљу воду, већ да
је цена негде на средини у ценовнику градова и општина у земљи. Она
сматра да је изношење неистина и врло нестручних коментара изазивају
панику међу грађанима.
Шљивић је најавио да ће бити кривичних пријава за ширење неистина
и нетачних информација, као и да ће се о пријави за ширење панике
консултовати и са надлежним државним органом од кога очекује да мора да
реагује. Он је, такође, подсетио на инсинуације о свом хапшењу, присутне
последњих дана, додавши да је „много тога од једног или неколицине људи
задњих дана изречено је на бруталан начин, неуобичајен за цивилизовани
свет“.
Ј. Е.
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ПЕТАР ЛОКАС, ОСНИВАЧ И ДУГОГОДИШЊИ ДИРЕКТОР „ДЕКОРА“:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, недељна информативна новина,
година 23, број 351, 3. јун 1997.

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ “ВРШАЧКОЈ ПИВАРИ”
ТРОФЕЈ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ И КВАЛИТЕТ
„Вршачкој пивари“ је прошле недеље у Франкфурту
уручен Трофеј за технологију квалитет који додељује
„ЕditorijaL ofice“. Високо међународно признање за
квалитет и технологију које је успостављено 1976. године,
а додељују га Клуб водећих привредника који окупља
послодавце из 120 земаља и међународна компанија
„ЕditorijaL ofice“ са седиштем у Мадриду, ове године први
пут је уручено и „Вршачкој пивари“.
Признање је представницима вршачке фабрике
основане пре два и по века прошле недеље у Франкфурту,
у присуству највиших државних службеника из области
привреде и индустрије, Дипломатског кора и личности из
локалног економског и културног света, уручио Драгиша
Вељковић, југословенски конзул у том месту.
В.С.

Вршачка кула, недељна информативна новина,
година 23, број 355, 1. јул 1997.

НАГРАДА “ВАСКО ПОПА”
ЛАУРЕАТ СТЕВАН РАИЧКОВИЋ
На дан рођења Васка Попе, 29.06. додељује се
Књижевна награда са именом великог песника, што
је уједно и последње догађање у оквиру састанка
песника Попи у част. Досадашњим лауреатима награде
– која спада у ред најзначајнијих награда за песништво
– знаним и цењеним песницима Бориславу Радовићу
и Ивану В. Лалићу, придружио се и великан стихова
Стеван Раичковић. Одлуку жирија награде, који је радио
у саставу Радивоје МИкић, Александар Јовановић и
Драги Бугарчић, прочитао је председник Р. Микић. У име
Васкове супруге Хаше, Драги Бугарчић је лауреату предао
изузетно драгоцен поклон- књигу из личне библиотеке
Васка Попе.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

БИО САМ У ПРВОЈ ЛИНИЈИ КАО
БОРАЦ ЗА ПОШТЕЊЕ!

Петар Локас је имао врло
богат и плодан радни век.
Један је од оснивача Занатске
задруге „Декор“, која је убрзо
прерасла у предузеће са више
од стотину радника који су се
бавили молерско-фарбарским
радовима. Он и неколицина
колега уложили су сопствена
средства, као оснивачки улог.
Било је то веома успешно
предузеће, одмах уз Хемофарм,
како каже Локас. Када је дошла
приватизација ни судским путем
оснивачи „Декора“ нису успели
да поврате ни део уложеног. Локас
је био и друштвено-политички
активан, од ССРН-а, Синдиката
до народног посланика. Радио је
поштено, није завлачио руку ни у
чији џеп, јер није желео да узме
оно што није његово. Запамћен
је као дугогодишњи директор на
бициклу. Данас живи као сваки
српски пензионер, али није му
жао, каже. Задовољан је јер је
остао веран својим принципима,
поштењу, истини, као прави
комунистички пролетер.
Да ли сте Вршчанин родом?
- Ја сам рођен 1936. у малом
приморском месту Раслина, поред
Шибеника, ту су слапови Крке. После
Другог светског рата село је изграђено.
То је сада мали „Градић Пејтон“, одлазим
тамо сваке године. Преживео сам
голготу Другог светског рата, ту су
били најгори Италијани, такозвани
црнокошуљаши и домаћи издајници, а
Шваба је био у унутрашњости Хрватске.
Италијани су жарили и палили, било их је
две врсте: фашисти и карабињери. Док
су били карабињери, домаћи издајници
су били под контролом, када су отишли,
све је било попаљено, срушено, све
мушке главе побијене, остале су жене и
деца. Главе кућа били су у партизанима,
некад су током ноћи долазили. И мој
отац Јосип био је у партизанима, ми
смо остали са мајком Ружицом, сестра,
старији брат и ја. Један брат је са бабом
отишао у Африку, као избеглице, и
после ослобођења су се вратили. Био
сам и у логору са мајком, као дете од 6
година, био сам и на стрељању. Један
детаљ не могу да избришем из главе, 2
сата су нас мучили, чекали смо тренутак
кад ће нас стрељати. Једни су палили
куће, а други су нас држали на нишану.
Кад су све запалили, пустили су нас.
Била су то тешка времена, нисмо имали
шта да једемо, хранили смо се зељем,
пужевима, ноћу смо спавали у пољу,

виноградима, а дању долазили кући.
Како сте и када дошли у Вршац?
- Кад је дошло ослобођење, били
смо још годину дана тамо и онда су нас,
1946, колонизирали у Станишић код
Сомбора. Отац је преживео рат и сви
заједно смо се овде доселили. После
две године у Станишићу, преселили смо
се у Гудурицу. Била је то мала немачка
варош, кад су иселили Немце, остале
су празне куће. У Гудурици нас је било
са свих страна, 19 националности.
Било је то незаборавно време, живели
смо сви као рођена браћа, није било
важно ко је које националности. Свако
домаћинство добило је кућу, 3-4 јутра
земље, виноград. Ту смо нашли своју
срећу, радило се, свака је кућа имала
живину, стоку, по пола вагона вина.
Долазиле су цистерне „Вршачких
винограда“, покупили би вино, платили.
Било је то време лепог и доброг
живљења. У Гудурици сам завршио
основну школу и онда сам, са 14 година,
отишао од куће.
Где сте отишли?
- Били смо смештени у дому ратне
сирочади у Вршцу, иза кинеске пијаце,
ту је била некад школа, а девојке су
биле у владикином двору. Било нам
је више него добро, пре подне смо
радили, поподне ишли у школу, имали
смо васпитаче, свако је изабрао који
ће занат да учи. Ја сам завршио за
завршне радове у грађевинарству. Био
сам прво калфа, мој управник је хтео
да ме задржи, али позвао ме је мој
мајстор Ладислав Нађ, који је радио у
предузећу „Градитељ“ у Вршцу. Он је
отишао у Истру и звао ме је да дођем
тамо, у Пулу. Отишао сам, имао сам 16
година. Истра је тада била развијена,
приватни сектор, тамо је била колонија
оних који су бежали у Италију, живели су
господски живот. Почео сам да радим,
водио сам групу Талијана на грађевини,

извођење завршних радова. Поподне
сам радио у радионици, украшавали
смо стакла на кухињским деловима.
Тако сам ја, својим радом, постао мали
газда, уместо мајстора. Имао сам пара,
издржавао сам родитеље и породицу
мог брата.
Кад сте се вратили у Вршац?
- Вратио сам се да из Вршца одем у
војску, 1956. Био сам у Титовој гарди,
три године, у Сарајеву. Био је то
незабораван живот, имали смо нове
касарне у Лукавици, живело се добро,
били смо као једна велика породица.
Била је дисциплина, два пута сам
учествовао на Титовој паради. Били су
то доживљаји! После војске, враћам се
опет у Вршац.
Где добијате посао? Ви сте један од
оснивача и дугогодишњи директор
некадашњег „Декора“?
- Нас петорица смо се скупили,
оформили
својом
иницијативом
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Занатску задругу „Декор“, 1959, а већ
следеће године оснивамо друштвено
предузеће „Декор“. Мало, по мало, ја
сам ту запослио више од 100 радника.
Били смо велика фирма, држали
смо Вршац, купили смо од својих
сопствених средстава зграду где је сад
Бакић колор. Тако да је њему остала
зграда, пуни магацини. Наш „Декор“
је одржавао сва предузећа у Вршцу,
радили смо молерско-фарбарске
радове. Проширили смо се на Београд,
по 200- 300 станова годишње смо
избацивали у нашем послу. Радили смо
у Мађарској, постали смо реномирано
предузеће, били смо први уз Хемофарм.
Колико је година „Декор“ радио
као успешно предузеће?
- „Декор“ је добро радио све до 1980.
Кад сам отишао из „Декора“, предузеће
је оронуло, после четири године сам
се вратио и оздравио фирму. Наставио
сам рад у „Декору“ све док није наишло
ово ново време, деведесете. Одлучио
сам да одем у пензију, 1988. Био сам и
даље у Управном одбору „Декора“ и
1990. дођем до сазнања да је предузеће
приватизовано, преузео га је Бакић и
његови људи. Ја сам покренуо судски
спор да се поврати вредност имовине
коју смо ми уложили у стварање
Задруге „Декор“ која је после постала
предузеће. Две године је све то трајало
и нисмо ништа добили, имали смо ми
све папире, сведоке, разочарао сам се
и дигао руке од свега. Кад сам отишао
у пензију, колега и ја смо отворили
занатску радњу, радили смо поштено,
сваки радник је био пријављен, плаћен.
Али, посао је почео да јењава, па смо
затворили радњу.
Радили сте и у Полицији,
тадашњем СУП-у? Када?
- По иницијативи Комитета, именован
сам за заменика начелника СУП-а
Мирослава Божовића, 1980. Ја сам био
задужен и за Пландиште. Комитет је
бирао људе са искуством, полиција је
била права полиција у то време. Водио
сам привредни и политички криминал
и замењивао начелника, био сам тамо
4 године. Полицајци су били посвећени
служби, биле су добре плате, нису се
бавили никаквим другим послом, права
некорумпирана полиција. Од тада, по
мом виђењу, то није то. Полицајци су
обилазили села бициклима, живели су
са народом, све су познавали. Полиција

и Војска били су чувари права грађана,
реда и мира. Остала је нека горчина
у мени за тим временима, свуда је
завладала опуштеност. Највише ме
боли што смо заборавили Народно
ослободилачку борбу, пало је 3
милиона грађана Југославије у Другом
светском рату. Све се то заборавило,
избрисала се љубав за своју домовину,
за радника, за свог друга...
Били сте и друштвено-политички
активни? Када и у којој партији?
- Примљен сам 1959. у Савез
комуниста Југославије, био сам
у свим политичким органима од
Социјалистичког савеза, до Синдиката
итд. У Синдикату смо одлично радили,
да је један радник добио отказ, сутра би
била хаварија, ако је био у праву. Имао
сам мало проблема код Покрајинског
комитета, као да смо ми ишли испред
партије. После су ме хвалили, ја сам
се трудио и, по мом сећању, најмање
хиљаду младих сам запослио овде. Тако
да сам остао упамћен, данас ми се на
километар јављају. Био сам кандидован
и за председника покрајинског
Синдиката, али била је тада ситуација
са аутономашима у Покрајини, одустао
сам, нисам се кандидовао. Онда је
мењана власт, изгубио бих и себе и
породицу, тако да сам се у правом
тенутку вратио на своје место. Био сам и
шест година народни посланик у Србији
и Војводини. Иначе, наш синдикат био је
најбољи од свих синдиката, једном нам
је дошао Мика Шпиљак на скупштину,
републички председници су долазили,
народни хероји. Ја сам радио поштено
и знао сам да онда неће бити проблема.
Да ли сте добили нека признања
за свој рад?
- Добио сам три одликовања са
потписом Тита, ордене Југославије за
мирнодопски рад, за приврженост
систему и за активност. Добио сам
Октобарску награду за Дан ослобођења
Вршца, и још много захвалница,
диплома. Имали смо добро односе са
Румунијом, Мађарском, ишли смо тамо,
долазиле су нам њихове делегације.
Мој живот је био испуњен у свим
сферама, нигде нисам кикснуо, свуда
сам иза себе оставио траг. И данас ми
кажу: „Перо, ако је неко могао да има
три куће, онда си то ти!“ Не, ја сам радио
поштено. Био сам директор на бициклу.
Имао сам трособан стан од моје фирме,

нисам никад хтео да улазим у неке
незаконите радње. Моја супруга је била
једина жена функционера која није
радила. Онда су навалили и ја нисам
дозволио да се запосли све док не
буде имала приоритет. Кад се трећи пут
расписао конкурс у Робној кући, нико
није конкурисао, онда се моја Савета
запослила. Била је 20 година касирка у
Робној кући. Ја сам и данас политички
активан. Кад се угасио Савез комуниста,
прешао
сам
у
Социјалистичку
партију Србије, ту сам и данас, у ужем
руководству у Општини.
Када сте основали породицу?
Како данас живите?
- Имам срећну породицу, много
сам радио, али водио сам рачуна да
будем уз породицу. Оженио сам се
1956. Супруга Савета је из породице
Радак, Вршчанка. Имамо две ћерке,
старију Јасмину и млађу Јадранку, сада
је Косановић. Имам унуку Марију, од
млађе ћерке. Марија је у Београду,
завршила је за нутриционисту. Живели
смо срећно и стабилно до дан данас. Сва
та породична хармонија и стабилност
сводила се на зараду од десет прстију,
никаквих других средстава није било.
Али, то се само може постићи у слози.
Никада се не кајем што сам остао
комунистички пролетер. Био сам у
првој линији као борац поштења. Моје
име било је звучно. И онда је било
могућности да човек дође до бољег
живота, али ја сам остао на овој линији,
на традицији, на правим вредностима,
поштењу. Живео сам од своје плате,
кредита, никад нисам хтео да узмем оно
што није моје. Ја се чудим људима како
могу то да раде, како могу да носе тај
терет? Данас се у Вршцу ништа не може
сакрити. Ја сам лично резигниран,
разочаран кад видим и чујем шта се све
ради. Треба само да се попише имовина,
зна се колика им је плата, и све је јасно.
Не може друштво данас да изађе на
крај са подземљем и криминалом, јер

ВРШАЧКА КУЛА

77

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, лист општине Вршац, година 23, број
375, 3. децембар 1997.

НЕСВАКИДАШЊА ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА
ГРАЂАНА И ВРШАЧКИХ ФИРМИ
ИГРАЛИШТЕ “НИКЛО” НА СМЕТЛИШТУ
На простору између дрваре „ИГМ“-е и објекта
ПП“Стајићево“ у Вршцу, које је годинама служило за
бацање отпада, маја ове године, захваљујући иницијативи,
новчаним прилозима и добротворном раду Вршчана
из тог дела града, као и финансијској подршци бројних
фирми изграђено је спортско игралиште. Прикладан
„кутак“ за рекреацију деце и омладине, али и одмор за
грађане у поодмаклом добу.
О овом уистинском делу за пример Ђорђе Мартинов,
активист СПС-а, један од најзаслужнијих што је игралиште
„никло“ на сметлишту каже:
-Пре неколико година мој син јединац је погинуо од
метка испаљеног руком комшије коме су засметали смех
и граја младих са којима је био у друштву. Тада сам чврсто
решио да деци и младима обезбедимо простор на коме
ће се без страха и пуна срца дружити. Идеју су прихватили
пријатељи и познаници, али да није било „Транспорта“,
фирме која нам је уступила плац за опремање игралишта,
те подршке Љубомира Илкића председника ОО СПС
Вршац, Немет Илдико из Фонда грађевинског земљишта,
материјалне и подршке у опреми „Другог октобра“,
„Обнове“, КК“Хемофарм“ , те новчаних прилога и
добровољног рада бројних грађана Чукур Мале, простор
за одлагање отпада не би променио изглед.
Да је заиста спортски терен недостајао у овом крају

Вршцу илуструје податак да се свакодневно, без обзира
на временске прилике, овде играју бројни малишани и
они старији који одмеравају спортску снагу.
Осим овога Вршчани који живе у овом крају града
решили су да на исти начин направе у најскорије време
још нешто што им недостаје – објекат за састанке и
дружења!
Б.М.
Вршачка кула, година 23, број 376,
17. децембар 1997.
су продрли у све поре друштва. Ово
што је почело, све се то само загребало
по криминалу. Остао ми је један бол
у срцу за оним системом, имали смо
бесплатно школовање, лечење... А, где
је ова младост сада?! Милион људи је
незапослено, милион и по пензионера...
Некада је радник био заштићен, а ко
га сада штити? Нема инспекције да
контролише да ли му дају плату, да
ли је пријављен. Све је тако надувано
злом: Кад је било толико убистава,
самоубистава? Никада! Бојим се да ће
највише испаштати младе генерације.
Некада
су
младе
васпитавали
родитељи, школа, пионирске и
омладинске организације... Ја се дивим
сваком младом пару који се сада бори
да се венча и да има децу, ако нема
залеђину, ако му родитељ није створио
макар кров над главом. Бојим се да
је ово једна агонија која не излази на
добро!
Јованка Ерски

НОВА ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА У ВРШЦУ
“ХАЛО” ЗА ТРИ НАСЕЉА
У
новоизграђеном
насељу “Хемоград”,
овдашњег фармацеутског Концерна “Хемофарм”,
11. децембра, Слободан Радовановић, директор
за стратегију и развој у Телекому Србија свечано
је пустио у рад нову дигиталну телефонску
централу, капацитета 2000 бројева.
Реч је о инвестицији “тешкој” око 3 милиона
динара, коју се реализовали СО Вршац, “Телеком”
и “Хемофарм”. Нова централа ће омогућити
житељима овог као и Куштиљског насеља и
Војничког трга квалитетније “хало” везе.
Ово је за непуну годину дана друга значајна
инвестиција у побољшање телефоније у Вршцу.
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ВЕЛИКА ОСЕКА НА НОВОСАДСКОЈ ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ

ЦЕНЕ СУ СВЕ НИЖЕ

Тржиште робе из сектора примарног аграра већ дужи
период је у озбиљној кризи. Трговања скоро да и нема,
извоз је вишеструко мањи него претходних година, а цене
у континуитету падају и најниже су у последњих седам
година. У таквој атмосфери свака наредна недеља очекује
се као критична доња тачка даљег пада цена и почетак
ценовног опоравка ових роба. Нажалост, ни недеља за
нама није донела такав обрт на тржишту. Напротив, цене
су у даљем паду. То је уједно и вест недеље с Продуктне
берзе у Новом Саду. Промет од свега 325 тона робе
практично је на нивоу статистичке грешке, а мањи је за
59,38% него претходне недеље. Финансијска вредност
промета је износила 6.223.250 динара или 61,64% мање
него у претходној недељи.
Цена пшенице из недеље у недељу обара сопствене рекорде у погледу најнижих
цена. То се десило и протекле недеље. Најнижа цена из претходне недеље, од 15,90
дин./кг без ПДВ-а, у недељи за нама коригована је за 0,10 динара надоле и сада је
актуелна најнижа сезонска цена пшенице рода 2016. године 17,38 дин./кг, односно
15,80 дин./кг без ПДВ-а. Од цене из претходне недеље то је пад од 0,63%. Овако мали
процентуални пад не би завређивао већу пажњу са становишта анализе да се он није
десио на ионако изузетно ниску цену пшенице у претходној недељи.
Кукуруза има много у складиштима, али га мало има на тржишту. Ова роба је у
протеклој недељи била потпуна неинтересантна тржишним актерима, па није било
ни трговања овом робом.
Соја држи континуитет трговања преко Продуктне берзе, али и континуитет пада
цене. У протеклој недељи закључен је један купопродајни уговор у трговању овом
робом, и то по цени од 40,37 дин./кг (36,70 дин./кг без ПДВ-а), што је нов ценовни
минимум ове робе. Иначе, од претходне недеље то је пад за 3,42%.
Само два артикла била су предмет берзанског трговања током протекле недеље
– пшеница и соја. За оба тржишта заједнички је податак о даљем паду цене.
И док је цена пшенице од претходне недеље пала за само 0,10 дин./кг, дотле је
цена соје у знатнијем паду и поред наговештаја с краја недеље да се она полако
опоравља. Ипак, како је са становишта статистике битно оно што је прометовано и
регистровано, стоји констатација да се током протеклих недељу дана сојом трговало
по цени од 36,70 дин./кг без ПДВ-а, што је за читавих 1,30 дин./кг нижа цена него
претходне недеље.
Како су и пшеница и соја имплементирани у вредносну корпу Продеxа, логично је
да је и овај индекс у паду од прошлог петка, и то за 0,65 индексних поена, бележећи
своју актуелну вредност од 197,05 индексних поена, што уједно представља и најнижу
вредност овог берзанског индекса још од новембра 2014. године.
Почетком недеље су погодни временски услови у Аргентини, слабија потражња
за америчким житарицама и јачање долара гурали цене надоле. У другој половини
недеље су технички разлози, пре свега покривање кратких позиција од стране
фондова, утицали на раст цена фјучерса на житарице. Индекс цене хране који
објављује ФАО сад је на нивоу од 150,2 поена, што је најнижи ниво у последњих седам
година. Информа је обновила своју процену производње кукуруза у Бразилу, која
износи 82,5 милиона тона, наспрам прошломесечне процене од 81,6 милиона.
Од краја прошле недеље мартовски фјучерс на пшеницу скупљи је за 1,80%, док је
фјучерс на кукуруз јефтинији за 0,51%.
Разлози ценовних померања на тржишту житарица били су покретачи цена и
на тржишту робе из соја комплекса. Информа процењује да ће производња соје у
Бразилу износити 101,3 милиона тона, наспрам претходне процене од 100,5 милиона.
Процена за Аргентину износи 59 милиона тона соје (милион тона мање него прошлог
месеца).
У Чикагу је у последњих недељу дана соја појефтинила за 0,32%, док је сојина сачма
скупља за 0,77%.
Дешавања на чикашкој берзи пресликавала су се и на европске берзе. Према
АГПМ, услед слабих приноса у 2015. години и неповољних дешавања на тржишту,
у Француској се процењује да ће површине под кукурузом опасти за шест посто.
Изненађење је представљало и одсуство француских продаваца на последњем
тендеру пшенице који је организовао египатски ГАСЦ.
Пшеница је у Француској појефтинила за 1,03%, за разлику од кукуруза који је
поскупео за 1,55%. У Будимпешти су новопосматрани фјучерси на пшеницу и кукуруз
појефтинили за 2,42%, односно 1,83%.
Негативан ценовни тренд на тржишту житарица настављен је и у фебруару, периоду
године када цене углавном бележе раст. Обилне залихе, како на домаћем тако и на
светском тржишту, уз погодне временске услове за ово доба године и последично
томе слаб извоз спустили су цене.
Већа понуда од потражње и све горенаведено узрок су томе да и овај месец
буде знатно испод просечног обима берзанског трговања. Укупно прометованих
1.100 тона робе мање је за 50,78% него што је реализовано у јануару, а финансијска
вредност промета износила је 21.642.500 динара или за 52,53% мање него у јануару.
Одсуство извоза за српско тржиште кукуруза значи и одсуство знатног дела купаца
на страни потражње. Купци су се спорадично појављивали, а реализоване количине
су углавном биле намењене унутрашњем тржишту, које нема капацитет да апсорбује
домаћу производњу. Мање количине биле су намењене извозу на регионално
тржиште.
Истргованих 500 тона кукуруза прометовано је по просечној цени од 15,44 дин./кг
без ПДВ-а (16,99 дин./кг са ПДВ-ом), што је за 3,08% нижа цена од јануарске и најнижа
је у последњих пет месеци. Највиша фебруарска цена кукуруза регистрована је 2013.
године, када је килограм жутог зрна коштао 21,98 дин./кг без ПДВ-а.
Пад цене пшенице настављен је и овог месеца. Пшенице има у силосима, процењује
се да засејане површине под пшеницом превазилазе прошлогодишње, а тренутни
временски усеви погодују озимим културама, што све заједно наставља да обара
цену хлебног зрна, која је на најнижем нивоу у последњих 30 месеци. Килограм је
прометован по просечној цени од 16,24 динара (17,86 дин./кг са ПДВ-ом), што је за
7,25% нижа цена од јануарске.
Цена соје се у фебруару није мењала од претходног месеца и зрно је коштало 38
дин./кг без ПДВ-а (41,80 дин./кг са ПДВ-ом).

На основу члана 8. и 9. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл.
лист општине Алибунар``, бр. 19/09; 11/10; 12/10; 3/11; 7/11; 9/11 и 15/11), члана 4. Одлуке о
расписивању јавног огласа за доделу локације за постављање привременог објекта у насељеном
месту Владимировац бр. 464-5/2016-06, од 25.02.2016. године, донетој од стране Општинског већа
општине Алибунар и на основу Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања
у закуп локације за постављање привременог објекта на јавној површини бр. 020-12/2016-06 од
25.02.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп локације за постављање
привременог објекта на јавној површини расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЛАДИМИРОВАЦ
I - Предмет јавног огласа –
1. Оглашава се прикупљање понуда за закуп локације за постављање привременог објекта на
јавној површини у насељеном месту Владимировац и то:
- Локација ознаке ``Пошта - центар``, која се налази у насељеном месту Владимировац, у улици
Цара Лазара, у центру насеља, на парцели број 2535. к.о. Владимировац, уз постојећи стамбенопословни објекат, који се налази на углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића. На предметној
локацији се дозвољава постављање привременог објекта намене угоститељства, типа ``зимсколетња`` башта, површине до 40 м2, монтажно-демонтажног типа, у свему према Ситуационом плану
бр. 0202/16-Р, од фебруара 2016. године, израђеним од стране д.о.о. ``Архитектура-инжењеринг``
са седиштем у Алибунару, на коме је предметна локација означена бројем 1
2. Локација се издаје у закуп на период од 5 (пет) година, односно до привођења намени јавне
површине сходно урбанистичким плановима, односно Програму привременог коришћења
грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/01; 6/01; 8/04; 8/05; 2/10; 7/10; 9/10;
2/11; 5/11; 10/11; 16/11, 14/12, 29/12, 4/13, 14/14 и 4/16), сходно утврђеним условима за постављање
(укључујући намене, тип, изглед објекта и друго).
II - Рок и начин подношења понуда –
Понуде се достављају у временском периоду почев од 11.03.2016. године до 18.03.2016. године.
Оглас ће бити објављен у листу ``Вршачка Кула`` са седиштем у Вршцу, затим на огласној табли
општине Алибунар, на огласној табли МК Владимировац и на интернет страници Општине
Алибунар. Заинтересована лица могу извршити увид у утврђене услове за постављање
привременог објекта на предметној локацији у току трајања рока за достављање понуда, сваког
радног дана од 10.00 до 13.00 часова, у просторијама Општинске управе општине Алибунар –
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на адреси Трг
Слободе бр. 4. Алибунар.
Понуда се доставља писмено у затвореном коверту, путем поште или непосредно путем писарнице
општине Алибунар, са назнаком ``не отварај – понуда за постављање привременог објекта``.
Понуде се достављају Општини Алибунар - Комисији за спровођење поступка давања у закуп
локације за постављање привременог објекта на јавној површини - (у даљем тексту: Комисија), на
адресу Трг Слободе бр. 4. 26310 Алибунар.
III - Почетна цена закупа –
Почетна цена за стицање права закупа је 200 динара по квадратном метру предметне локације,
на годишњем нивоу.
IV - Обавезни подаци које треба да садржи понуда –
Понуђач је обавезан да у понуди назначи пун назив правног лица, односно предузетника, седиште,
матични број, ПИБ, овлашћено лице, контакт телефон.
Понуђач је обавезан да уз понуду приложи Решење о регистрацији правног лица, односно
предузетника.
Понуђач је обавезан да у понуди прецизно дефинише локацију, као и цену коју нуди за исту,
изражену по квадрату објекта, на годишњем нивоу.
V - Место и време одржавања јавног отварања понуда –
Комисија ће приступити јавном отварању пристиглих понуда, дана 21.03.2016. године у 13.00
часова, у Малој сали зграде општине Алибунар, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
VI
Право на локацију за постављање привременог објекта стиче учесник јавног огласа који је
понудио највишу цену (у даљем тексту: најповољнији понуђач).
Ако два или више понуђача понуде једнаке цене, поступак за добијање локације се наставља
њиховим јавним надметањем пред Комисијом.
Уколико најповољнији понуђач одустане од тог права, локација се додељује следећем
најповољнијем понуђачу, уколико прихвати највећу понуђену цену, а у противном поступак
давања локације се понавља.
Република Србија – АП Војводина, Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЛАДИМИРОВАЦ
Број: 404-17/16-06; Датум: 04. март 2016. године
А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 11. март 2016.

KONKURS
57. Likovna manifestacija dece i omladine za nagradu Paje Jovanovića
11. mart – 11. maj 2016.
Cilj konkursa:
- podsticanje aktivnosti unapređenja likovne umetnosti i kreativnosti dece i omladine
- prikazivanje rezultata postignutih u ostvarivanju programa nastave kao i organizovanog rada sa decom
- podsticanje primene raznovrsnih likovnih tehnika kao likovnog izraza koje obuhvataju crtanje,
slikanje, grafiku, vajanje, primenjenu umetnost i ostale savremene vidove umetničkog izražavanja
Propozicije:
- Na izložbi mogu da učestvuju deca i mladi od 5 - 25 godina starosti iz zemlje i inostranstva,
pojedinci, predškolske ustanove, škole, likovni ateljei, dečiji kulturni centri i slične dečije ustanove
i asocijacije
- Izbor teme i tehnike rada je slobodan
- Svaka škola ili ustanova na konkurs može da pošalje najviše do 50 likovnih radova
- Jedan autor ne može da učestvuje na konkursu sa više od 2 rada, bilo da konkuriše samostalno
ili putem ustanove
- Svaki rad mora biti označen nalepnicom definisanom konkursom koja se lepi na poleđinu rada.
Podaci moraju biti čitko popunjeni i potpuni, u suprotnom se neće uzimati u razmatranje
Nalepnice se mogu preuzeti sa sajta Kulturnog centra Vršac (www.kulcentar.com) i u samoj
instituciji, ulica Sterijina 62, Vršac
- Likovne radove vraćamo donosiocima do kraja oktobra 2016. godine. Organizator ne snosi
troškove dostave i vraćanja radova. Radovi se vraćaju na isti način na koji su i predati na konkurs,
nakon tog datuma Kulturni centar Vršac nema obavezu čuvanja radova
- Izložba će biti zvanično otvorena 30. septembra 2016. godine
Izbor radova i nagrađivanje vrši Komisija koja će raditi u sastavu:
1. Doc. dr Tanja Nedimović, psiholog – predsednik komisije
2. Vesna Stankov, etnolog – član komisije
3. Dragan Spasić, diplomirani keramičar - član komisije
4. Mr Tomislav Suhecki, akademski slikar - član komisije
5. Vidosava Mojsin Rauški, likovni pedagog - član komisije
6. Sara Tanasković, diplomirani fotograf - član komisije
7. Marinel Cuculj, dizajner - član komisije
Žiriranje radova će biti obavljeno 03. - 04. Juna 2016. godine
Rezultati konkursa će nakon žiriranja biti objavljeni na sajtu Kulturnog centra www.kulcentar.com
i putem medija
Nagrade se dodeljuju za pet starosnih kategorija:
•
Prva starosna kategorija: 5 - 6 godina (godište 2010-2011)
•
Druga starosna kategorija: 7 - 10 godina (godište 2006-2009)
•
Treća starosna kategorija: 11 - 14 godina (godište 2002- 2005)
•
Četvrta starosna kategorija: 15 - 18 godina( godište 2001-1998)
•
Peta starosna kategorija: 19 - 25 godina (godište 1991 -1997)
ROK ZA PRISPEĆE RADOVA JE 11. MAJ 2016. GODINE

Radovi se primaju u prostorijama Kulturnog centra Vršac od 10 – 14 sati svakog radnog
dana, kao i na adresi - Kulturni centar Vršac, Sterijina 62, Vršac, Srbija
Kontakt osoba: Nada Grozdanić 013 830 900, 060 60 50 620, e-mail: office@kulcentar.com

Привредно друштво за економски развој и развој пројеката о некретнинама општине Вршац
„ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ДООВРШАЦ“ издаје у закуп путем прикупљања писмених понуда у
затвореним ковертама и то:
1. Канцеларијски простор у управној згради „ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ДОО ВРШАЦ Београдски пут
бб у површини од 25,00 м2 са почетном ценом од 7.000,00 динара месечно без ПДВ-а
Пословни простор се издаје на одређено време од годину дана у виђеном стању.
„ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ДОО ВРШАЦ није у систему ПДВ.
На јавном надметању могу да учествују 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 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) да уплати депозит у висини од 20% од почетне цене без ПДВ-а у просторијама
„ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА„ ДОО ВРШАЦ“ приликом подношења пријаве;
Г) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
Подносиоци неблаговремених пријава не могу учествовати на јавном надметању односно
отварању писмених понуда.
Комисија одбацује непотпуне и неблаговремене пријаве.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа односно дo
18.03.2016 године .
Пријаве се подносе препорученом пошиљком или предајом пријаве на деловодник
„ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА“ ДОО ВРШАЦ“. Предаја на деловодник Предузећа се може извршити
до 18.03.2016 године до 12 часова. У разматрање, ако благовремене, ће се узети пријаве које
стигну до назначеног рока у “ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ДОО Вршац.
Отварање писмених понуда уз присуство понуђача обавиће се
године са
почетком у 12 часова у просторијама „ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ДОО ВРШАЦ“ Београдски пут бб.
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 понуђене канцеларије обратите се
“ТЕХНОЛОШКОМ ПАРКУ“ ДОО ВРШАЦ, Београдски пут бб тел.бр. 060/ 7100-553 сваког радног
дана у времену од 09-14 часова до 17.03.2016.г.
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OGLAS
za davanje u zakup ugostiteljskog objekta u okviru
CENTRA MILLENNIUM AD Vršac
1. Predmet zakupa je ugostiteljski objekat u okviru CENTRA MILLENNIUM AD u
Vršcu, ul. Omladinski trg 17., RESTORAN „M“ površine 301m².
2. Pravo prijave ponude za zakup objekta i opreme imaju sva privredna društva
i preduzetnici.
3. Ponude za zakup se dostavljaju putem pisanih prijava, na adresu CENTAR
MILLENNIUM AD, Vršac, Omladinski trg 17, u zatvorenoj koverti, sa naznakom
„Za zakup ugostiteljskog objekta“.
4. Rok za podnošenje prijava je 04.04.2016. godine do 12h.
5. Otvaranje prijava obaviće ovlašćena komisija CENTRA MILLENNIUM AD, u
poslovnim prostorijama CENTRA MILLENNIUM AD dana 04.04.2016. godine u
13h.
6. Svim ponuđačima koji dostave uredne prijave za zakup sa ponudom,
dostaviće se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
7. Najpovoljniji ponuđač zaključiće Ugovor o zakupu ugostiteljskog objekta i
pripadajuće opreme sa CENTROM MILLENNIUM AD u roku od 30 (trideset) dana
od dana zaključenja oglašavanja zakupa.
8. Objekat i oprema koji su predmet zakupa, dostupni su za razgledanje od
dana objavljivanja oglasa u nedeljnom listu “VRŠAČKA KULA”, pa u narednih 20
dana, na adresi sedišta ugostiteljskih objekta u okviru CENTRA MILLENNIUM
u Vršcu, uz prethodno najavljivanje putem telefona broj 013/800-100, svakog
radnog dana od 09-15h.
9. Ponuda za zakup objekta i opreme mora da sadrži sledeće podatke: naziv
i sedište, matični broj, PIB, podatke kontakt osobe, kontakt telefon i e-mail i
ponuđeni iznos za mesečni zakup prostora i ugostiteljske opreme u eurima.
10. Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu tražiti i dobiti
isključivo pisanim putem na adresi zakupodavca ili putem elektronske pošte na
adresu osobe za kontakt zakupodavca.
11. Osobe za kontakt:
Srđan Prtljaga e-mail: srdjan.prtljaga@millenium.rs
Vladan Majstorović e-mail: vmajstorovic@millennium.rs

На основу Закључка Општинског већа Општине Вршац, бр. 06.2-37/2015-III-01 од 16. децембра 2015.
године Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених објеката Вршцу,
расписује

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АПАРАТА ЗА КОКИЦЕ НА ЈАВНOJ ПОВРШИНИ У ВРШЦУ
Расписује се оглас за за спровођење јавног надметања за давање локација на јавној површини
у Вршцу, ради постављања апарата за кокице, на следећим локацијама предвиђеним Планом размештаја
привремених објеката и то:
1) Локација 12А, у Улици Стеријина, код раскрснице са улицом Вука Караџића, испред кућног броја 26,
2) Локација 45Б на Тргу Светог Теодора Вршачког, између кућног броја 11 и трговине «Гомеx»,
3) Локација 54А на Тргу Николе Пашића,
4) Локација 55А у улици Балканска, поред споредног улаза у Градски парк.
Локације за постављање апарата за кокице дају се на период до две године.
Право учешћа на јавном надметању за наведене локације имају активна правна лица и предузетници.
Почетна цена за спровођење јавног надметања утврђена је у износу од 10.000,00 динара по локацији.
Учесници јавног надметања су дужни да уплате депозит у висини од 10% од наведеног износа за сваку
локацију за коју се надмећу и доказ о уплати доставе уз пријаву за јавно надметање. (Уплата се врши на
рачун Депозита Општинске управе Вршац бр. 840-720804-40 са позивом на број одобрења по моделу 97,
контролним бројем и шифром Општине Вршац 54-241.)
Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Општина Вршац, Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за постављање привремених објеката у Вршцу, Трг Победе бр.1, 26300 Вршац или лично
на писарници Општинске управе Вршац (образац пријаве може се добити у канцеларији 212 Општинске
управе Вршац или путем факса, позивом на број 013/800-531)
Свим учесницима у јавном надметању, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након
спроведеног поступка. Најповољнијем учеснику, депозит ће бити урачунат у излицитирани износ. У случају
да најповољнији учесник у јавном надметању одустане од своје понуде депозит се не враћа а локација
се даје следећем најповољнијем понуђачу. У случају да најповољнији понуђач и сваки следећи по реду
најповољнији учесник јавног надметања одустане од своје понуде, депозити се не враћају а поступак
јавног надметања ће се поновити.
Рок за подношење пријаве је до 21.03.2016. године.
Пријаве које су непотпуне и пријаве поднете после рока неће се разматрати.
Јавно надметање ће се обавити у Великој сали Општинске управе Вршац дана 22.03.2016. у 12 часова.
Приликом надметања свака следећа понуђена цена не може бити мања од 1000,00 нити већа од 5.000,00
динара у односу на претходно понуђену цену за ту локацију.
Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати понуђену – излицитирану цену до
25.03.2016. године. У случају да се цео износ не уплати у предвиђеном року неће се одобрити постављање
привременом објекта.
Правно лице или предузетник, коме се по спроведеном поступку додели локација, у обавези је да
месечно плаћа комуналну таксу за коришћење јавне површине чији износ је утврђен Одлуком о локалним
комуналним таксама.
Правно лице или предузетник, коме се по спроведеном поступку додели локација, који не прибави
одобрење за заузеће јавне површине за постављање апарата за кокице односно не обавља делатност
на излицитираној локацији у току периода од две године, губи право да учествује на наредном јавном
надметању.
Ближе информације, могу се добити у соби 211 на II спрату зграде Општине Вршац или на телефон 013/
800-534.
КОМИСИЈА
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ПОЗОРИШТЕ У ВОЈВОДИНИ

Позоришни живот на простору данашње Војводине дуг је неколико векова, док се
Војводина назива колевком театра словенског југа. Војвођанска позоришна традиција у
великој мери је обележена чињеницом да су у њеном стварању учествовале различите
етничке заједнице које су настањивале ове просторе, а вишејезичност и естетска
разноликост и данас су епитети којима се позориште које настаје
на овом тлу може похвалити.
Проблемима и питањима позоришног живота у Покрајини данас се бави Заједница
професионалних позоришта Војводине која је основана 1969. године у Новом Саду, а да
би се културна баштина сачувала, 1982. године основан је и Позоришни музеј Војводине.
Данас у Војводини ради тринаест професионалних позоришта, а у наредним бројевима
„Вршачка кула“ ће вам представити њихов рад.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „СТЕРИЈА“

ИВАН ЂОРЂЕВИЋ, ДИРЕКТОР НП „СТЕРИЈА“:
ИМАЋЕМО ЗЛАТНУ СЕЗОНУ!
Након што је 1761. године подигнут Велики
српски магистрат који је више од једног века
служио као стална позоришна зграда, око 1770.
године у Вршцу су одигране прве позоришне
представе, а извеле су их позоришне дружине
из Темишвара. Након тога, у Вршцу су играле
позоришне дружине из Аустрије, Мађарске,
Румуније, Италије, Немачке, али и Српско
Народно Позориште из Новог Сада.
Ђаци Граматикалне гимназије са својим
професором Михајлом Крекићем 1793. године
одиграли су у Вршцу прву аматерску представу
на српском језику, и то три комедије: „О Ироду“,
„О богатом човеку“ и „О злом оцу и рђавом
сину“.
Сала у којој се данас налази Народно
позориште „Стерија“ изграђена је 1896. године,
као велика сала за балове и позоришне
представе у склопу хотела „Александровић“,
а касније „Гликман“, па „Србија“. Пре тога,
позоришне представе у Вршцу су се изводиле
на разним местима, у хотелима „Конкордија“,
„Код енглеске краљице“, „Тигар“, „Код вароши
Париза“, „Код мађарске круне“, у Градском
парку у „Арени“ и у кафанама „Код златног
јелена“ и „Код два пиштоља“.
Народно позориште „Стерија“ основано
је одлуком Главног народног одбора у Вршцу
2. јануара 1945. године, а велику улогу у томе
имали су председник Скупштине града Мата
Матејић, професори Димитрије Вученов и
Страхиња Костић, као и песник Васко Попа.
Прва премијера изведена је већ 10. фебруара,
а публици је представљен Стеријин „Кир Јања“
у режији Владимира Савића.
Године 1993. поводом обележавања 200
година од приказивања прве позоришне
представе на српском језику, основан је
фестивал позоришне класике „Вршачка
позоришна јесен“, а на Дан позоришта, 10.
фебруара 2002. године отворена је и Мала

сцена у згради позоришта која носи име
великана вршачког глумишта Томислава
Пејчића. Поред сцене на српском, у Народном
позоришту „Стерија“ у сезони 2003-2004.
почела је са радом и сцена професионалног
позоришта на румунском језику, која данас
носи име по Петру Крдуу, утемељивачу овог
позоришта, песнику, новинару и преводиоцу.
- Вршачко позориште имало је своје
осцилације, мало узлазне линије, па онда
драстичан пад... Ипак, кроз њега су прошли
многи редитељи и глумци који данас
много значе у позоришном свету – каже
Вера Недељков, организатор у Народном
позоришту „Стерија“. Иако према речима
Ивана Ђорђевића, директора вршачког
позоришта, „златно доба“ овог театра тек
долази, неке сезоне остале су упамћене
по великим успесима, попут оног који је
седамдесетих година прошлог века постигла
представа „Нисмо ми анђели“ када је освојила
седам награда на Сусрету професионалних
позоришта Војводине. Памте се и два
„Златна ћурана“ на јагодинским „Данима
комедије“ – Невени Новаковић за улогу
Феме у „Покондиреној тикви“ 1994. године
и Томиславу Пејчићу за улогу Поткољосина
у „Женидби“, наредне године. Овај бард
вршачког позоришта и један од најзначајнијих
глумаца српске позоришне сцене старије
генерације, био је и најнаграђиванији глумац
на домаћим позоришним фестивалима током
свог живота.
Најдуже играна представа у вршачком
позоришту, „Љубави Џорџа Вашингтона“ Мире
Гаврана у режији Лилијане Ивановић, била је
на репертоару Народног позоришта „Стерија“
више од десет година, а играле су је Дојна
Петровић и Љиљана Јосиповић. Следећа
по дуговечности, представа „Емигранти“
Славомира Мрожека коју је режирао

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ:

„НЕВИЂЕНА ЦРВЕНКАПА“
Запослени у Народном позоришту „Стерија“ препоручују вам да погледате представу
„Невиђена Црвенкапа“ Александра Поповића у режији Миодрага Динуловића. Реч је о
представи за младе, која је на граници да буде дечија, али представља ироничну самокритику
урушеног система вредности. У представи играју: Иван Ђорђевић, Срђан Радивојевић, Дојна
Петровић, Јована Андрејевић, Вања Радошевић, Тамара Тамчи Тоскић и Соња Радосављевић.

„Невиђена Црвенкапа“ – представа за све узрасте

Сала НП „Стерија“ некада је била део хотела „Александровић“, а касније „Гликман“, па „Србија“
Мирослав Бенка, поново је постављена
на сцену септембра 2015. године, али као
представа „Земљаци“ у колективној режији,
а оживели су је глумци Иван Ђорђевић и
Срђан Радивојевић инспирисани мигрантском
кризом у свету и дубоко уверени да театар,
као и уметност уопште, има обавезу да се бави
универзалним, али и актуелним проблемима
друштва.

Недавно оживљена представа „Земљаци“ настала
је на основу представе „Емигранти“, једне од
најдуговечнијих представа овог позоришта
Поред „Земљака“, актуелну сезону
обележиле су и премијере представа:
„Зачарани замак“ Бојане Иванов Ђорђевић
у режији Снежане Удицки, „Зверка, чудан је
то човек“ у режији Јулијана Урсулескуа, „Зла
жена“ Јована Стерије Поповића у режији
Јована Грујића, „Кутија са причама“ у режији
Елене Иванка, „Бајка о успаваном Деда
Мразу“ по тексту Бојане Иванов Ђорђевић и у
колективној режији, „Стара времена“ Харолда
Пинтера у режији Снежане Удицки и „Ана
Франк“ по „Дневнику Ане Франк“ редитеља
Влатка Илића.
- Данас са много мање новца радимо много
више. Чак и сада, у Години Стерије, радимо
са мањим буџетом од прошлогодишњег,
али ћемо урадити много више. Сезона 20152016. биће „златна“ јер ћемо је завршити са
дванаест премијера и десет фестивала, где
ће кулминацију представљати гостовање
наше представе „Лажа и паралажа“ на
међународном фестивалу у Украјини овог маја
– каже Иван Ђорђевић.
Једна од највећих препрека са којом се
„Стерија“ данас сусреће јесте премали број
запослених глумаца. Примера ради, Народно
позориште „Стерија“ 1951. године располагало
је ансамблом од 25 глумаца, док их је данас
свега седморо.
- Пропорција стваралачког, уметничког
дела запослених и оног административног и
техничког данас је потпуно незадовољавајућа,

при чему ових других нема превише, већ
довољно, али је број глумаца изузетно мали.
Било би добро да се омогући проширење
глумачког ансамбла, јер је то једини конкретан
начин да локална самоуправа покаже да жели
да улаже у ово позориште. Тренутни успеси
Народног позоришта „Стерија“ настали су у
својеврсном радном протесту, а резултати би
били и далеко већи када би ово позориште
било сагледано као изузетно важно место
на културној мапи, не само града, већ и овог
региона – истиче Бојана Иванов Ђорђевић,
драматуршкиња у Народном позоришту
„Стерија“.
- Данас публику Народног позоришта
„Стерија“ чине углавном средњошколци и
студенти, као и мали број људи који су некад
били претплатници Позоришта „Стерија“,
али стална публика у оном смислу у којем
је некад постојала, више не постоји – каже
Вера Недељков, организатор у Народном
позоришту „Стерија“.
Како наводи, разлози за то, између осталог,
леже у честим променама репертоарске
политике, али и у генерацијама „испуштене“
публике.
- Да смо пре двадесет година мислили о
томе како ћемо довести децу у позориште и
имали више дечијих представа, данас не бисмо
бринули за позоришну публику – закључује
она.
Зато Народно позориште „Стерија“
последњих година на репертоару по сезони
има више од две дечије представе, за које
влада одлично интересовање. Неке од
недавно постављених су: „Зачарани замак“
Бојане Иванов Ђорђевић у режији Снежане
Удицки, „Родина новогодишња журка“
Миливоја Млађеновића у режији Ђуре Мрђе,
„Три прасета“ Миливоја Млађеновића у режији
Богдана Јанковића, „Невиђена Црвенкапа“
Александра Поповића у режији Миодрага
Динуловића...
Иако се не може говорити о једном правцу
или строго усмереној естетици коју Народно
позориште „Стерија“ негује, неколико је идеја
на које се оно данас ослања борећи се за своје
место на позоришној мапи земље и региона.
- Позоришта у унутрашњости или боље
речено „ван центра“, имају задатак да им домет
буде шири него позориштима у великим
градовима, јер имају обавезу да се обраћају
свим генерацијама и слојевима публике. Тако
је и ансамбл Позоришта „Стерија“ прошао
кроз различите редитељске школе и играо
авангардне и провокативне, али и сасвим
класичне представе – додаје Бојана Иванов
Ђорђевић и истиче да позориште у Вршцу,
у складу да својим наслеђем и именом,
данас акценат ставља на дела Јована Стерије
Поповића, и то је оно што има задатак да
ово позориште издвоји од других и учини га
препознатљивим. Наравно, не запоставља
се ни савремена позоришна мисао, као она
која најдиректније комуницира са младом
публиком, као и са нашом реалношћу.
Т.С.
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ОСМОМАРТОВСКИ КОНЦЕРТ НАЈМЛАЂИХ УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” У ГРАДСКОМ MУЗЕЈУ

ОСМОМАРТОВСКИ
КОНЦЕРТ
НАЈМЛАЂИХ УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ” У ГРАДСКОМ
MУЗЕЈУ
ЖЕНАМА, МАМАМА, БАКАМА...
У уторак, 8. марта, у згради
„Конкордија“ Градског музеја Вршац,
одржан је Осмомартовски концерт
најмлађих ученика музичке школе
„Јосиф Маринковић“.
Програм је био прилагођен теми и у
потпуности посвећен женама, мамама,
бакама. Поводом њиховог празника,
неке од нумера које је извело музичко
забавиште биле су: „ Најлепша мама на
свету“, „Мама, мама да ли знаш“,“ Бака“
и многе друге. Руковођење и клавирску
пратњу у току концерта извела је
професорка Татјана Мрђа.
Посетиоци су, у току свечаности,
били у прилици да чују камерни састав
виолина из класе Данице Флавиус,
који су чинили: Анамарија Петровић,
Тијана Рајковић, Драгана Деђански,
Анђела Војчић, Анђелија Стјепановић
и Маша Шалиначки. На концерту су
такође свирали талентовани мали ђаци:

Фото: Градски Музеј

ЖЕНАМА, МАМАМА, БАКАМА...

Миљана Живојинов, Тамара Цвејић,
Александар Јовичић, Дамир Одбашић,
Јелена Никшић, Филип Манџуков,
Марко Вуковић, Никола Бенгин, Ива
Новаковић, Ана Стојановски, Богдан
Карчаковски и Андрија Христић.

Публика је уживала у овом дивно
приређеном дечијем концерту.
Музички угођај мамама на поклон:
ученице Музичке школе “Јосиф
Маринковић”.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РАСПИАО КОНКЛУРС ЗА ЛИКОВНУ НАГРАДУ “ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”

ПОЗИВ ЗА МЛАДЕ УМЕТНИКЕ И РЕЦИТАТОРЕ
Културни центар Вршац данас (11.
марта) расписује конкурс за 57. Ликовну
манифестацију деце и омладине за
награду Паје Јовановића. Конкурс ће
бити отворен до 11. маја 2016. године,
а о условима учешћа, заинтересовани
учесници детаљније се могу обавестити
на сајту Културног центра Вршац.
Избор радова и награђивање поверен
је жирију који ће радити у саставу:
доц. др Тања Недимовић, психолог,
Весна Станков, етнолог, Драган Спасић,
дипломирани керамичар, Томислав
Сухецки, академски сликар, Видосава
Мојсин Раушки, ликовни педагог, Сара
Танасковић и Маринел Цуцуљ, дизајнер.
У суботу, 12. марта у 10 сати, у
просторијама Културног центра Вршац
биће одржана Општинска смотра

рецитатора „Песниче народа мог“.
Смотра се организује у сарадњи са
Савезом аматера Војводине, кровном
институцијом војвођанског културног
аматеризма. На смотри наступају
ђаци основних и средњих школа
вршачке општине, а најбоље оцењени
рецитатори (укупно петнаесторо у три
узрасне категорије) пласираће се на
Зонску смотру која се одржава 8. априла
2016. године у Ковину. Такмичаре ће
оцењивати жири у саставу: Драгана
Ракић,
докторант
Филолошког
факултета у Београду, Слободан Ђекић,
књижевник, Ана Басалић, просветна
радница у пензији и Кристијан Какован,
педагошки асистент.
Т.С.

ПОВОДОМ ПРЕДСТОЈЕЋЕГ СВЕТСКОГ ДАНА ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

VIN

PING

У НП „СТЕРИЈА“ ОДРЖАНА СЦЕНОГРАФСКА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Фото: Т. Станојев

У Народном позоришту „Стерија“
у среду је одржана сценографска
радионица на тему „Време“ намењена
основцима млађег узраста. Радионицу
која је део промоције којим „Стерија“
обележава 20. март, Светски дан
позоришта за децу и младе, одржала је
Софија Лучић, сценографкиња вршачког
театра.
- Циљ радионице је укључивање
деце у сам процес прављења представе,
како би се упознали са свим оним
поступцима који стоје иза онога што они
виде када се позоришна завеса подигне
– рекла је Софија Лучић.
20. марта биће изведена прва
инклузивна представа НП „Стерија“ под
називом „Бајка о успаваном Временку“
и одржан низ различитих радионица
као увод у причу о Успаваном Временку
Бојане Иванов Ђорђевић.
Најављена премијера завршница
је пројекта „Позориште као место
инклузије“ који је уз подршку вршачке
Филијале Националне службе за
запошљавање покренуло вршачко
позориште.
Овај пројекат адресиран је пре свега
на децу од првог до четвртог разреда
основне школе, али и на младе, као и
на децу са сметњама у развоју. Према
речима Бојане Иванов Ђорђевић,
Народно позориште „Стерија“ у овом

Будући ствараоци позоришне уметности
тренутку једино је у земљи које се на
овај начин бави инклузијом.
- На Светски дан позоришта за децу
и младе, сва позоришта у свету која се
озбиљно баве позоришном уметношћу
боре се за то да позоришно стваралаштво
за децу добије право место на скали
уметничке вредности – каже Бојана
Иванов Ђорђевић, драматуршкиња
НП „Стерија“, наглашавајући да су деца
као популација, у овом тренутку сама

по себи рањива друштвена група која
подлеже програму инклузије.
Овим пројектом вршачко позориште скренуло је на себе и пажњу
међународне Асоцијације позоришта
за децу и младе (АССИТЕЈ), што у
будућности отвара многе могућности у
креирању различитих прекограничних
пројеката који се баве креацијом на
пољу позоришта за децу и младе.
Т.С.

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata
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ЛЕПА ВАРОШ И ЗВАНИ

После
вишедеценијских
надања и тежњи, преступног
дана, 29. фебруара 2016.
године, Вршцу је враћен
статус града. Заслужено, јер
се он тим епитетом могао
похвалити још пре два века,
када је 1804. године понео
статус слободног краљевског
града,
као
привредни,
трговински
и
културни
центар целог региона. После
Тржишне повеље Фрање
Другог, 1817. постао је и
слободни краљевски град у
ондашњој
Аустроугарској,
да би 1872. добио и свог
првог жупана и првостепени
суд. У наредним деценијама
изграђене су многе од оних
знаменитости по којима је
и данас чувен, а „Кула“ вас
подсећа на само неке од
многих лепота овог града,
који ћемо убудуће још само
од миља називати варош.
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MAGYAR TÜKÖR
MEGJELENT LÁZÁR ERNŐ KÖNYVE A BANKRENEDSZER ÉS A PÉNZ FORTÉLYAIRÓL

Hogyan kezeljük a pénzt?

A NAGYBECSKEREKI PETŐFI MME-BEN

A

tavalyi év végén jelent meg Lázár Ernő a
Pénz kezelésének fortélyai (Veštine upravljanja novcem) című kötete, amely a
pénz és a bank rendszer működésébe enged betekintést
nyerni. A szerb nyelven megjelent könyv szerzőjével beszélgettünk.
z
Mi vezette Önt abban, hogy
egy ilyen jellegű könyvvel
rukkoljon az olvasói elé?
Tíz évig bankban dolgoztam. Ezen idő alatt rájöttem,
hogy az emberek túlnyomó
többsége nagyon keveset tud
a pénzről és annak kezeléséről.
Ezt a Nemzeti Bank által vég-

Karlecsik Irénke
képkiállítása
A

képzőművészekkel,
műkedvelőkkel és vendégekkel megtelt nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület nagytermében került sor Karlecsik
Irénke első önálló képkiállítására. Megnyitóbeszédében Meleghy Zsuzsanna, a
nagybecskereki művelődési egyesület keretében te-

„

A polgároknak
tudniuk kell, hogy
a bankok a pénzzel
kereskednek,
megveszik olcsóbban
és eladják drágábban
zett kutatás is megerősítette,
melynek eredménye rávilágított, hogy Szerbiában a felnőtt
lakosság a 90% nincs ismeretében a pénz kezelésének a módszereivel. Tekintettel, hogy én
mint bankár a folyó mindkét oldalán voltam, éreztem annak
szükségességét, hogy rávilágítsak ezen dolgokra.
z
Milyen megközelítésben
mutat rá a pénz kezelésének a
módszereire?

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG (VMSZ) NŐI FÓRUMÁNAK

Mindennapi
hősnőink Muzslyán

» Lázár Ernő
Három fejezetre bontottam a könyvet. Az elsőben a
pénz fogalmát tisztázom le. Itt
mutattam rá, hogy ma 11 pénzforma van, ami a mindennapi
használatban van. A második
fejezetben azzal foglalkozom,
hogy tulajdonképpen hogyan
is lehet pénzt keresni. Szerintem ez a kérdések kérdése, a világon mindenki ezzel foglalkozik. Álláspontom szerint nem
lehet pénzt keresni tudás nél-

kül. A harmadik fejezetben rámutattam, hogy mit kell egy
egyszerű embernek tudnia a
bankokról. Mik azok a fontos
dolgok, amire figyelniük kell,
bármilyen banki ügylet folyamán. A polgároknak tudniuk
kell, hogy a bankok a pénzzel kereskednek, megveszik
olcsóbban és eladják drágábban. Nagyon kell figyelniük,
nehogy az úgynevezett adóssági rabságba essenek.

z
Véleménye szerint milyen hatással

lesz a könyv a polgárokra?
Azt szerettem volna elérni,
hogy az egyszerű polgár, a nem
szakember, is tisztába legyen
az alapvető dolgokkal. Amenynyiben egy bankkal bármilyen
kapcsolatba kerül, minél szélesebb körű ismeretei legyenek.
Ezzel is meggátolva, hogy a polgárok ne kerüljenek hátrányos
helyzetbe és függő viszonyba a
bankokkal szemben.

ANIMÁTOR TALÁLKOZÓT ÉS ORATÓRIUMOT SZERVEZTEK MUZSLYÁN

» Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda

Szlovéniai teológushallgatók
K

alapiš Stojan szalézi atya
vezetésével animátor találkozót és oratóriumot szerveztek február 20-án és 21-én,
Muzslyán.
Az összejövetelen részt vettek a szlovéniai szalézi teológushallgatók is, akik itt töltötték a vizsgaidőszakot követő
szünetüket. David Štrakl , Matija Omejec ,Tomaž Stojc és

vékenykedő Art Klub képzőművészeti csoport elnök
asszonya elmondta, hogy
az alkotó mintegy öt évvel
ezelőtt kezdett el a rajzolás
és festészet iránt érdeklődni. Önzetlen munkájának és
tehetségének köszönhetően lesznek bemutatva alkotásai. A kiállítás egy hónapig
látogatható. BORBÉLY TIVADAR

Svarc Vilmos elöljárójukkal,
Janez Suhoveršnikkel együtt
ismerkedtek a szórványban
végzett szalézi pasztorális
munkával. Aktív részvételükkel, tapasztalataikkal gazdagították mind az animátorok
munkáját, mind a résztvevő
fiatalok tevékenységét.
Svarc Vilmos a muzslyai közösség aktív tagja volt, aki ta-

valy tette le első fogadalmát,
mint szalézi testvér. A találkozón az ő tolmácsolásában/fordításában követhették végig a
résztvevők az elveszett bárány
történetét, amelyet a teológushallgatók mai szövegkörnyezetbe ültettek át, s adtak elő. A
nap folyamán voltak kézműves
foglalkozások, ének- és tánctanulás is. A szombati nap a kö-

zelmúltban felépült sportcsarnokban foci meccsel zárult.
Másnap, a vasárnapi szentmisén az oratórium résztvevői
szüleikkel együtt érkeztek a
szentmisére, amelynek zenei
szolgálatát a helyi Don Bosco
ifjúsági kórus látta el. Ezen a
napon a teológusok a Svarc családdal is megismerkedtek, hálát adva Vilmos hivatásáért.

M

árcius 3-án tartották
meg a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Női
Fórumának a „Mindennapi hősnőink” elnevezésű
rendezvénysorozatát Muzslyán. Horváth Noémi, a
VMSZ Női Fórumának elnök asszonya elmondta,
hogy a rendezvény célja bemutatni közösségünk
hősnőit, akik példás családanyák és aktív tagjai településeink társadalmi életének. A Muzslai Petőfi Sán-

dor MME könyvtártermében megtartott összejövetel
meghívott vendégei Varga
Katalin nyugalmazott magyartanárnő, Kónya-Kovács
Otília újságíró, Kamrás Sonja, okleveles mezőgazdász,
vállalkozó és Mészáros Violetta jogász voltak, akik Kovács Jolánka kérdéseire válaszolva meséltek életük és
pályájuk legmeghatározóbb
pillanatairól, családjukról,
valamint társadalmi szerepvállalásukról is.
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КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА - ЗАМЕНА
Продајем или изнајмљујем
кућу са двориштем близу центра
Вршца. Тел. 064/800-23-48.
На продају кућа са две засебне
стамбене јединице (50 и 89
m2) улица Брегалничка 1А. Тел.
063/307-257.
Хитно на продају кућа са
започетим локалом . Цена 50.000
евра, није фиксна. Тeл. 069/51212-04.
Купујем
пољопривредно
земљиште у КО Вршац, на вечито.
Тел. 063/551-403.
На продају нова спратна кућа,
три етажне целине, сваки улаз
посебно. Једна целина 150m2, друга
90 m2 и трећа 90 m2. са три гараже
за 5 аута, централно грејање,
плин, струја, вода, канализација,
телефон, кабловска, интернет.
Парцела 10 ари, све укњижено.
Тел. 064/154-72-98.
На продају викендица 88 m2,
40 m2 тераса и 12m2 остава н 3,5
ари плаца. Опремљена, видео
надзор, аларм, демит фасада, све
ограђено. Повољно. Тел. 069/39619-54.
На продају кућа у Великом
Средишту на 15 ари плаца, кућа
100 m2 и још нус просторије. У
главној улици на лепом месту.
Тел.069/19-54. На продају кућа на
Гудуричком путу 64m2, на плацу
од 41 ара, струја, вода, виноград,
лешник, воћке. Тел. 065/238-44-62.
Продајем кућу у Горанској
улици код „Виле брег“. Тел.
066/955-73-74.
У Панчеву код стоматолошког
факултета студенткињама издајем
једнособан стан од 40 m2, лифт,
комплетно опремљен, телефон,
кабловска, централно грејање,
клима. Тел. 065/40-11-886.
Продајем нову кућу 71 m2
и стару кућу 70 m2 , у улици Југ
Богдана, у Вршцу. Тел. 064/2049508
и 830-853
Продајем плац 1100 m2
на вршачком брегу, између
„Славише“ и Куле, грађевинска
зона, вода, струја, телефон,
млад виноград и разно воће. Тел.
063/551-403.
Кућа на продају или замена за
стан уз доплату, кућа се налази у
улици Другог октобра 83. Такође,
на продају и плинска пећ. Тел.
2824-042 и 064/51-06-906.
На продају кућа са две засебне
стамбене јединице (50+80m2)
у улици Брегалничка 1а. Тел.
063/307-257.
Продајем или мењам за стан,
викендицу са 7 ари плаца са
воћњаком, на потезу Козлук (вода,
струја). Површина викенд куће 51
m2 + 40 m2 поткровље + гаража.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Тeл. 063/429-569.
Продајем кућу 100 + 50
m2 две целине, у Југ Богдана,
нова градња, одмах усељива
без улагања. Два ланца земље
потез Јарак и шиваћу машину
„Багат“. Тел. 064/186-52-44.
Продајем викендицу у
Делиблатском песку, код
Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца,
легализовано, вода, струја.
Тел. 064/227-48-17 и 013/851066.
Кућа на продају у Вршцу, 2.
октобра 83. Тел. 832-864.
На продају кућа старије
градње у Вршцу, Хероја
Пинкија 72. Тел. 064/144-34-32.
На продају плац од 12
ари код фабрике „Моја вода“
у Месићу и плац од 22 ара у
центру Уљме. На оба плаца
вода, струја, плин, телефон и
асфалтни пут. Тел. 064/047-5524.
На продају нов трособан
стан, 70 m2, преко пута
Гимназије (интернет, клима,
интерфон,
кабловска,
паркети...). Тел. 063/869-16-52.
Продајем двособан стан
код Аутобуске станице у
Вршцу, може и намештен.
Цена 25.000 евра, није фиксна.
Тел. 060/0722-005.
Продајем
легализовану
викендицу, вода, струја,
40 m2, веранда и плоча за
даље грађење у приземљу.
Код табле „ Трујино насеље“,
поред пута, супер за ловце,
риболовце. Тел. 069/799-853.
Продајем
у
Панчеву
укњижену кућу- стан 67 m2,
у близини школа, болнице,
Беовоза, аутобуске и центра.
Тел. 063/75-79-722 или 064/1323-663.
На продају кућа 110 m2 у
Иве Андрића 10, Вршац (код
помоћног стадиона) Тeл.
064/411-99-94 и 062/27-19-52
Продајем стан 46 m2 , у
Вршцу Вука Караџића 4, 2.
спрат, парно грејање, клима,
телефон. Тел. 852-252 или
064/665-88-91.
Продајем кућу 100m2, у
Вршцу, Улица Јоргована 18.
Тел. 060/494-92-52 или 838-915.
Продајем кућу у Павлишу,
Улица С. Стефановића 1А, на
плацу од 5 ари, куће је 150m2
и 80m2. Тел. 060/634-86-69 или
838-915.
На продају кућа на 7 ари
плаца, у Вршцу Страхињића
Бана 6. Тел. 013/806-627 и
013/837-472.
На продају плац од 1.140 m2
у Ловћенској улици и њива од
61 ари, у потезу Слатина. Тел.
064/425-29-55.
Продајем или мењам стан
у Новом Саду за стан у Вршцу.
Стан је укњижен, 57 m2, у
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новоградњи, на 2. спрату, има
сопствено централно грејање,
близу центра. Тел. 062/611301.
Продајем плац од 797 m2 са
пројектном документацијом и
урађеним темењима. Плац се
налази у Карпатској улици у
Вршцу. Тел. 063/239-690.
Продајем двособан стан
48 m², у Вршцу код језера,
реновиран, грејање ТА и
гас, клима, интернет СББ и
телефон, интерфон и бокс
у згради 12 m². Цена 23.500
евра. Тел. 060/07-22-005.
На продају приземна
кућа од око 80 m² на 8 ари
плаца, у Вршцу, у Улици Живе
Јовановића 13. Вода, струја,
плин, телефонски прикључак.
Тел. 013/806-441.
На продају дворишни стан
( двособан и гарсоњера),
поглед на Булевар Жарка
Зрењанина 73/3. Цена по
договору. Хитно!
Купујем
око
четири
хектара
пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Тел.
063/551-403.
На продају кућа са
поткровљем од 250 m², са
гаражом и нус просторијама
на плацу од 1000m². Кућа
је нова, сређена, у Вршцу
Панонска 54, могућа замена
за стан. Тел. 060/353-41-63.
Продајем кућу у Новом
Козјаку на 14 ари, стамбени
простор 110 m2, струја, вода,
плин, телефон. Без улагања.
Идеално за пензионере. Тел.
013/648-228.
На продају кућа 90m2,
изнад Миленијума, на 390m2
плаца. Тел. 064/127-58-74.
На продају кућа 100 m2,
у Павлишу, Првомајска 12.
Плин, телефон, башта, одмах
усељиваможе и замена за
стан. Тел. 064/357-90-44 и
013/2891-448.
На продају плацеви у
Павлишу (шест плацева сваки
по 1.600 m2) код стадиона,
вода, плин, Тел. 064/357-90-44
и 013/2891-448.
Хитно
продајем
једнособан стан од 40m2 у
Београду, насеље Борча.
Усељив. Цена 27.000 евра.
Телефон: 0638493348
Продајем кућу у центру
Велике Греде. Тел. 062 208 101
На продају викендица
у Јабланцима, воћњак,
виноград, градску воду,
телефон и базен за кишницу.
Легализовано. Погодно за
пчеларе. Тел. 830-416.
Продајем трособни стан од
66 m2, у солитеру, и викендицу
у потезу Широко било на
плацу површине 16 ари. Тел.
063/767-59-25.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
КУЛЕ”
У
ПОШТАНСКОМ
САНДУЧЕТУ У 2. ОКТОБРА 59.

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.

Продајем или мењам за
једнособан стан викенд кућу у
Козлуку од 100m2, вода, струја
на 7 ари плаца, десна страна,
200 метара од асфалтног пута.
Тел. 831-594.
Продајем плац 1.100m2,
на брегу између „Славише“
и Куле, са водом, телефоном
,струјом, грађевинска зона.
Тел. 063/551-403.
Продајем кућу 102m2
стамбеног простора, у ужем
центру града, на плацу 770 m2.
Кућа је одмах усељива. Тел.
063/87-81-872.
Продајем новију спратну
кућу са двориштем и баштом,
у Панонској улици, у Вршцу.
Тел. 064/90-30-439.
На
Булевару
Жарка
Зрењанина, дворишни стан на
продају. Тел. 061/152-2976.
На продају нова кућа (70
m2) и стара (70 m2) на плацу од
4,75 ара, у Улици Југ Богдана.
Тел. 838-284 и 064/204-95-08.
Кућа на продају у Вршцу,
преко пута ЈАТ-а, Подвршанска
21 или Улица Јоргована 5, са
комфорним станом од 88 m2,
гаражом и оставом у сутерену
од 50 m2, на плацу од 492 m2.
Цена 60.000 евра. Тел. 060/4456-004.
Хитно на продају кућа
(новоградња) са окућницом,
велики плац, амбар, кочине,
50 садница воћа у роду, у
Павлишу. Тел. 013/2891-088.
На продају двособан стан,
код зелене пијаце , 61 m2, две
терасе, грејање на плин, и бокс
на тавану. Тел. 064/88-11-001.
Двособан стан на продају
око 60m2, сређен, на Војничком
тргу или замена за мањи уз
доплату. Тел. 061/6065-158.
Продајем (издајем) стан
30 m2, у Улици Светозара
Милетића 2б, поред Школе
„Вук Караџић“. Тел. 062/282112 или 069/417-28-49.
Продајем нову приземну
кућу у Улици Ђуре Цвејића. Тел.
064/120-16-22.
Продајем
две куће,
две гараже, на плацу 7 ари
са воћњаком и лозиним
шпалирима. Објекти се налазе
на главном путу код ЈАТ-а. Тел.
064/27-17-217.
На продају спратна кућа у
Никите Толстоја, или замена за
стан уз доплату. Кућа је од 120
m2, два купатила, са паркетом
и централнним грејањем. Тел.
060/09-73-975.
Продајем млађи воћњак
5,5 ара са воћарском кућицом
5х4 m, на улазу у Јабланку, 50
m од пута, погодно за пчеларе.
Тел. 068/420-85-54.
Продајем кућу 115 m2,
реновирану, са централним
грејањем на дрва. Вреди
погледати. Тел. 062/880-51-27.
Продајем стан, 64 m2, уз
стан иде гаража и шупа. Стан
је у улици Степе Степановића
7/5. Тел. 021/89-72-10 и 061/2080-790.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Цена по
договору. Тел. 013/807-337 и
061/72-39-359.
На продају кућа и плац
у Великом Средишту. Тел.
013/806-460.
На
продају
део
куће(дворишни стан) око
90 m2, у Жарка Зрењанина.
Хитно. Тел. 061/171-39-82 и
061/15-22-976.
Продајем кућу преко пута
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа
доградња. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Продајем повољно у
Панчеву (центар) двособну
кућу- стан, са гаражом
(могућност претварања у
стамбени део) укупно 67 m2,

реновирана, са два улаза са
улице у кућу, шупа од 17 m2
. Дужине 13х7,5 m, дебелих
зидова,
печена
цигла.
Власник. Тел. 063/75-79-722 и
604/13-23-663.
Продајем кућу (викендицу)
у Алибунару, агрегат 1500 вати,
мотокултиватор са плугом
и прикључним машинама,
ауто приколицу, хармонику
велтмајстер клавирка и писаћу
машину. Тел. 062/849-66-44
Хитно продајем једнособан
стан у строгом центру
Алибунара. Тел. 063/197-12-64.
Продаје се двособан стан
у центру Алибунара. Тел. 21016-40
Продајем кућу преко пута
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа
доградња. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Хитно кућа на продају. Тел.
069/512-12-04.
Продајем стан од 30 m²
у центру (приземље плус
тераса), у Светозара Милетића
2б. Тел. 062/282-112 или
069/417-28-49.
Продајем или мењам
нову спратну кућу, 200m², за
мању некретнину у Вршцу, уз
доплату. Може договор. Тел.
063/89-09-896.
На продају њива - ливада
површине 3/4 ланца на другом
километру пута Марковац
- караула, потез Иберланд Туфа. Погодан за пчеларе.Тел.
013/832 - 442, 063/7263-877
На продају киоск у Вршцу,
код
Дома
пензионера.
Објекат је површине 10
квадратних метара, а могуће
је и премештање на другу
локацију.Телефон 062631366
Продајем воћњак 14,5
ари
са
новоизграђеном
виноградарском кућом у
потезу Гудурички пут лева
страна, 2 км од јата. 063/ 7263
- 877, 013/832 – 442
Кућа на продају или замена
за стан уз вашу доплату. Кућа
се налази у улици 2. октобра
83.
Кућа на продају, 64 m2,
плац 41 ар, струја, вода,
воћњак, виноград, лешници.
Гудурички пут бб, Јанова. Тел.
065/238-44-62.
Старe и нове куће на плацу
од 1.148 m2 угао Краљевића
Марка и Живе Јовановића.
Стара кућа са локалом, нова са
пословним простором, један
власник, цена по договору,
могућа замена за станове. Тел.
820-190 и 064/423-68-11.
Викендицу од 115 m2 са
ранчом, погодно за воћарство,
сточарство и баштованство
код
дрваре
Варница,
ограђено, ново, легализовано,
површине 2.083 m2, могућа
замена за стан. Тел. 820-190 и
064/423-68-11.
Продајем кућу у Новом
Саду, Ветерник, површине
250m2, од тога 70 m2 уређено
за становање са намештајем.
Плац 500m2 додатно башта
500м2. Цена 50.000 евра. Тел.
064/33-33-157.
Продајем кућу са плацем
од 12,5 арa, Бела Црква, ул.
Војске Југославије бр.6, преко
пута главног улаза болнице.
Два трособна стана и локалод
50m2 са купатилом. Тел 064/6484-826.
Продајем нову кућу 200m2,
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена
уз доплату. Сваки договор је
могућ. Тел. 063/89-09-896.
Кућа на продају, површина
800 m2, са великом баштом ,
налази се у Другог октоба 83.
Тел. 28-24-853 или 064/51-06906.
Хитно продајем плац и кућу,
може посебно или заједно. На
почетку Гудуричког пута. Тел.

063/725-49-47.
Продајем
двособан
стан у Павлишу. Стан се
налази у стамбеној згради
у самом центру Павлиша
поред амбуланте и Месне
канцеларије. Врло повољно
за више информација контакт
телефон: 060-36-36-226
Продајем приземну кућу, у
Вршцу, 5,4 ара плаца, у улици
Јанка Катића бр. 9, струја,
вода, плин, башта. Веома
повољно. Тел. 064/878-44-09
или 063/70-144-81.
Продајем кућу-стан, у
центру Панчева, улична страна
13 м, са два улаза (укњижена).
Тел. 064/13-23-663 и 063/75-79722.
Продајем кућу у Вршцу, 5,4
ара плаца, ул. Јанка Катића
9, струја, вода, плин, башта.
Веома повољно. Тел. 064/87844-09 и 063/70-144-81.
Продајем кућу 20 m2, у
Белој Цркви, или мењам
за стан 40 m2 Београд, кућа
има плац 10 ари и добро је
опремљена. Тел. 851-946
Продајем локал у ТЦ Бахус,
улица Вука Караџића. Тел.
063/86-29-749.
Продајем
једнособан
стан од 36 m2, у Улици Никите
Толстоја бр. 1, приземље, улаз
2/2, цена по договору. Тел. 893116 и 063/85-73-135.
Продајем стан на Тргу
Андрије Лукића. Тел. 064/23276-51.
Продајем кућу у Вршцу, 5,4
ара плаца (9мх60м) ул. Јанка
Катића 9, струја, вода, плин,
башта. Веома повољно. Тел.
064/87-84-409 и 063/70-144-81.
Продајем локал у Улици
Подвршанска 17, површине
135 m2. Тел. 064/123-17-56.
Продајем двособан стан у
Вршцу, Иве Милутиновића 80,
близу центра. Тел. 062/511-751.
Продајем гарсоњеру 28 m2.
Тел. 062/511-751.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Тел.
013/807-337 и 061/72-39-359,
(после подне).

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ
У
Београду
издајем
комфоран стан42 m2. у згради.
Тел. 011/61-44-533.
Издајем
комплетно
намештену гарсоњеру на
Војничком тргу. Тел. 064/18650-49 и 064/481-14-53.
Издајем гарсоњеру у строгом
центру, изнад робне куће, са
централним грејањем. Тел.
064/51-52-245.
Издајем
дворишну
гарсоњеру
са
засебним
улазом. Тел. 064/393-17-17 и
013/931-258.
Издајем
једнособан
намештен стан у центру
Вршца. Тел. 062/80-98-613.
Издаје се локал у Стеријиној
улици број 53, може и продаја.
Тел. 837-776 и 064/370-26-05.
Издајем двособан намештен
стан у центру града. Тел.
064/186-50-41 и 064/481-14-53.
Издаје се соба за ученице
близу Педагошке школе,
има централно грејање. Тел.
013/834-065 и 064/296-02-85.
Издаје се стан 30 m2 у
Мирјеву3,
Звездара,
у
Бограду, потпуно намештен
и опремљен, нова зграда (тв,
клима, машина за веш...)
близу почетне станице многих
аутобуса, веза са целим
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и
013/ 838-585.
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У Панчеву код Стоматолошког
факултета, издајем студентима
једнособан стан 40 m2, комплетно
опремљен, кабловска, телефон,
централно грејање. Тел. 065/4011-886.
Издаје се двособан намештен
стан,
Првомајској улици,
студентима и ученицима. Тел.
063/77-17-350.
Издајем локал 27 m2 у Гаврила
Принципа 50а. Тел. 830-853 и
064/204-95-08.
Издајем стан 30 m2 у Новом Саду,
потпуно намештен у близини
Сајма и Медицинског факултета.
Тел. 060/6519-502.
Издајем трособан стан у
Хемограду. Цена 150 евра, плус
трошкови. Тел. 060/08-36-847.
Издајем једнособан намештен
стан са одвојеним комуналијама.
Тел. 064/35-12-026.
Издајем две одвојене собе са
чајном кухињом и купатилом. Тел.
807-654 и 064/120-13-53.
Издајем стан од 60 m2, први
спрат, празан, М. Обилића 5
Вршац. Тел. 063/340-491.
Издајем собу за самце или
самице са употребом кухиње
и купатила, Призренска улица,
Вршац. Тел 834-678 или 060/04601-11.
Издајем локал у Улици Јаше
Томића број 6, комплетно сређен,
13 квадрата. Тел. 063/87-386-87.
Издајем намештену кућу у
Вршцу, Бихаћка 28, две собе,
трпезарија, кухиња, купатило,
остава, ходник. Тел. 063/347-763.
Издајем двособан стан и собу
са употребом кухиње и купатила,
Вршац, Призренска 39. Тел. 060/0460-111 и 063/353-41-63.
Издајем
студенткињама
једнособан намештен стан у
Вршцу. Звати после 17 часова на
телефон број 013- 834- 975.
Издајем собе намештене за
смештај радника самаца са
употребом купатила.Тел. 063/551403.
Издајем пословни простор у
Банатској 4, у Вршцу, површине
50 m2, комплетно опремљен
канцеларијским намештајем. Тел.
062/512-476.
Издајем гарсоњеру у строгом
центру Вршца. Тел. 064/5152-245.
Издајем
студенткињама
једнособан намештен стан у
Вршцу. Звати после 17 часова на
телефон број 013- 834- 975.
Издаје се једнособан, намештен,
стан у Панчеву студентима
стоматологије. Тел. 064 228 98 90.
Издајем двособан, намештен
стан у строгом центру Вршца који
има климу, централно грејање,
кабловску са интернетом, фиксни
телефон. Усељив од 1. јуна. Тел.
061/718-05-87.
Издајем лежаје за преноћиште
групи радника, самаца, са
купатилом. Цена повољна. Тел.
063/551-403.
Издајем намештен трособан стан
на Војничком тргу (лифт, клима)
Тел. 064/144-33-13.
Издајем стан на Новом Београду,
код Тржног центра Веро, 33 m2,
комплетно реновиран, опремљен
новим намештајем. Тел. 064/13084-90 (после 16 часова)
Издајем гарсоњеру у близини
градског парка. Тел. 013/836-562 и

061/613-91-46.
Стан за издавање. Тел.
064/393-17-17.
Издајем локал у улици Жарка
Зрењанина 89 са намештајем
за апотеку или празан, или
продајем локал 39 m2. Тел.
064/248-72-90 и 064-155-99-40.
Студенткињи прве године
права
потребна
мања
гарсоњера или мањи стан у
Београду. Тел. 061/72-81-996.
Издајем кућу са локалом у
Ритишеву, у Улици М. Еминеску
40. Тел. 827-201.
Издајем гаражу код ДДОР-а.
Тел. 28-39-461.
Студенту у Новом Саду
потребан цимер. Тел. 061/7189-109.
Издаје се стан у Београду,30
m2, опремљен намештајем,
централно грејање. Тел.
061/294-11-63.
За
издавање
кућа
ненамештена, поседује три
собе, предсобље, трпезарију са
нишом, купатило и двориште,
стара градња све адаптирано,
Филипа Вишњића 31, у Вршцу.
Тел. 064/429-06-14.
Издајем једнособан стан,
намештен, у Новом Саду,
Суботички булевар. Повољно.
Тел. 013/831-587 и 064/ 215-4683.
Издајем
намештен
једнособан стан у центру.
Стан има централно грејање,
кабловску , интернет, wi fi. Тел.
062/250-963.
Издајем
намештену
гарсоњеру,
Београд,
Карабурма, ул. С. Аљендеа.
Почетна аутобуска станица.
Тел. 013/834-324 и 063/77-31585.
Издајем или продајем
локал у ТЦ Бахус, улица Вука
Караџића, слободан од 1.
марта 2016. Тел. 063/86-29-749
Младом брачном пару
потребан
празан
или
полунамештен
једнособан
стан или гарсоњера, или мања
кућа. Тел. 064/235-48-54 и
063/745-24-22.
Издајем
намештену
гарсоњеру у центру Вршца.
Тел. 064/337-23-68.
Двособан намештен стан
за издавање, у Вршцу, Васка
Попе 5. Тел. 013/831-521 и
069/243-93-34.
Издајем гаражу у центру. Тел.
28-39-461.
Издајем локал у Улици Жарка
Зрењанина 77, површине 33
m2. Тел. 063/894-91-63. звати
после 16 сати.
Издајем
намештену
кућу у Озренској улици на
Гудуричком путу. Повољно.
Тел. 063/325-117
Издајем локал у Улици
Подвршанска 17, површине
135m2. Тел. 064/123-17-56.
Стан за издавање опремљен,
клима, кабловска, интернет,
веш машина. Близу Пилотске
академије. Тел. 065/505-74-24.
Издајем
намештен
једнособан стан на Војничком
тргу. тел. 064/129 - 40 - 62

РАЗНО

На продају фасадна
цигла. Цена по договору. Тел.
062/144-65-83.
Продајем суве чамове
греде старе 4 године, дужине
8м (12х12 цм). Повољно. Тел.
063/551-403.
Продајем берач кукуруза
Шемпетер еко 3500. Тел.
063/551-403.
Продајем Народни кувар
штампан 1965. год, 900
страна, BMX турбо бицикл
очуван, стетоскоп комплетан.
Тел. 013/831-560.
Продајем
ручно
урађен апарат за варење у
беспрекорном стању, бољи
од фабричког, на монофазну
струју. Тел. 063/275-986
Продајем шатор за
камповање и две вреће
за спавање, повољно. Тел
064/22-76-993 или 013/826-251
Продајем
виолину
Страдиваријус, чехословачке
производње, 4х4. Тел. 063/87386-87.
На продају три кауча,
два мадраца, нови дечији
креветац и стаклене тегле.
Тел. 063/275-986.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
Хитно потребан посао у
породици или чување деце.
Тел. 061/205-99-00.
Купујем крмаче од 200 до
300 кг. Тел. 063/846-76-05
Купујем пољопривредно
земљиште у КО Вршац. Тел.
063/551-403.
На продају лежај самац,
комода за постељину и
фотеља потковица. Цена
10.000 динара. Тел. 063/429659.
Продајем нове чамове
греде 12 комада, од 8 метара
(12х12 cm), сушене 4 године
старе. Тел. 063/551-403.
Повољно продајем регал,
два кауча, две фотеље и
бицикл. Тел. 013/400-875 и
063/28-05-99.
Продајем
три
алуминијумска
прозора
(180х0,95 m). Повољно. Тел.
063/88-29-782.
Продајем берач кукуруза
„Сем- потер“ еко 3500. Тел.
063/551-403.
На продају кантар вага
до 500 кг и фасадна цигла
црвена. Тел. 062/144-65-83.
На продају четвороделни
регал, два кауча, две фотеље
и дечји мушки и женски
бицикл. Тел. 013/400-875 и
063/28-05-99.
Хитно потребна жена за
помоћ у кући старијој женској
особи, у Избишту. Тел. 064/39062-76.
Жена средњих година
чувала бих децу и помагала
у кућним пословима старијој
особи. Тел. 064/511-88-82.
На продају: столови и
столице, троседи и фотеље,
брачни кревети, кревети,
плакари, диван, фрижидер,
плинска пећ, уградни шпорет,
храстова врата, дрвени
прозори бунарска пумпа и
ауто приколица. Тел. 063/266096
Продајем писаћи сто
(дрвени) тел. 060/84-35-097.
Продајем ТА пећ 3,5
kw очувана, са точковима.
Цена повољна. Тел. 805-911 и

060/08-05-911
Продајем
дечији
креветац, колица за бебе Чико,
беби седиште за ауто, носиљку
за бебе. Мало коришћено,
повољно. 064/598-3898
На продају дечији бицикл
са помоћним точковима.
064/598-3898
На продају Лексан плоча
2х2,1 м, ново повољно.
064/598-3898
Продајем 10 буради за
нафту од 200 л. Цена 800
динара комад. Тел. 063/281236.
Продајем кауч и две
фотеље, 2 замрзивача (по 30
евра), неисправан крупач (50
евра), мотор томос неисправан
(100 еура)метална врата и
прозор (100 евра), два кревета
и душек ( по 20 евра), судоперу,
врата, прозоре по (10 евра).
Тел. 062/803-16-06 и 807-740.
Чувала бих старију женску
особу. Тел. 013/805-142 и
063/8779-525.
Продајем
класичну
гитару, телевизор у боји
и веш машину. Повољно.
Тел.060/845-00-69.
Купујем половну куку за
форд ескорд караван 1,6 , 1998.
година. Тел. 060/845-00-69.
Продајем огревно дрво:
буква, багрем и храст. Цена
3.700 динара. Достава на кућну
адресу. Тел. 062/856-70-56.
На продају кауч са две
фотеље,боја кајсије, цена
12.000 и лежај цена 8.000. Тел.
063/429-569.
Продајем
повољна
метална гаражна врата, у
одличном стању, димензија
230х200, цена по договору,
зидне фототапет, нов, мотив
плаже са палмом, димензије
368х254 цм. Тел. 063/356-776.
Повољно продајем кауч
са две фотеље, четвороделни
регал, више бицикала, два
плинска бојлера за купатило.
Тел. 063/28-05-99.
Продајем
вертикалну
расхладну витрину и два
ланца земље потез Јарак и
Црвенка. Тел. 064/124-75-57.
Продајем писаћи сто од
дрвета. Тел. 060/843-50-97.
Продајем ТА пећ, 3,5 kw, са
точковима. Повољно.Тел. 805911 и 060/08-05-911.
Озбиљној
породици
потребна особа за бригу о
детету (8 година). Пожељно
учитељица или васпитачица.
Тел: 064/831 - 9037 и 064/506
-6464
На продају топилица 2х4,5
кг заједно са сталком за топлу
депилацију063/ 7263 - 877
На продају два двоседа,
два телевизора, нова угаона
гарнитура. Повољно.013/809
- 099
Продајем
регал
са
сточићем.063/280 - 599,
013/832 - 493
На продају црвена фасадна
цигла и кантар – вага Може
замена за огревно дрво. Тел.
064/5118-882.
На продају две електричне
грејалице
(плафоњерке),
инфрацрвено
грејање
„Николајин“ Русија, еколошка,
без прашине, буке, греје као
сунчани зраци. Цена по комаду
је 8.000,00. Тел. 065/33-55-343.
Радим
ситне
кућне
поправке. Цена повољна. Тел.
062/538-838 и 063/292-177
Чувала бих старију женску
особу или помагала у кућним
пословима. Тел. 062/538-838 и
063/292-177
Продајем три женска
бицикла (2 пони, 1 тркачки) по
цени 2.000. потпуно исправни.
Тел. 064/186-52-44.
Продајем термоакумула-

циону пећ 3,5 kw, нова,
некоришћена. Тел. 013/805936.
Продајем
ТА
пећ
„Магнохром“,
нова,
некоришћена. Тел. 013/805936.
Помагала бих старијој
особи у кући. Може и чување
деце. Тел. 069/53-64-334
На продају малокалибарска
пушка, круњач и прекрупач на
струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на
спрат. Тел. 064/393-17-17.
Часови
немачког
и
мађарског језика у Белој
Цркви. Тел. 853-783.
Продајем
фрижидер
горење 170 л, исправан, цена
70 евра. Тел. 064/186-52-44.
Продајем двобразни плуг
ИМТ757.2. Плуг се налази у
Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Помагала бих у кућним
пословима старијој особи или
породици, може и чување
деце. Тел. 063/ 159-14-48.
На продају дечја соба
„Кики“ програм. Велики и
мали орман, радни сто у натур
– бордо боји, 13.000 динара.
Тел. 064/133-51-32.
Чувала бих децу или старије
особе током новогодишњих
празника и викендом. Тел.
061/205-99-00.
Продајем празну бутан
боцу 10 кг, котао за централно
грејање на гас 24 kw и плинске
бојлере за купатила. Тел.
063/482-418.
Чувала бих децу, а деци
школског узраста помажем
у учењу (Завршила сам
Учитељски факултет). Тел.
064/511-88-82.
Чувала бих децу или помагала
у кућним пословима. Тел.
064/511-88-82.
Потребна млађа женска особа
за помоћ средовечном човеку
у кући. Награда по договору.
Тел. 066-939-25-49.
Продајем празну бутан боцу,
плинске пећи, плинске бојлере
и котао на гас 24 kw. Тел.
013/21-01-623 и 063/482-418.
Припремала бих оброке, код
мене, по договору, старијим
особама и водила бригу о
домаћинству.Тел. 061/205-9900.
Продајем
очувани
трпезаријски сто 120х80 +2х40
и 6 столица, храстовина. Тел.
831-594.
На продају потпуно нова собна
пуна врата димензије 195х85.
Повољно. Тел. 066/939-25-49.
Математика, крајње је време
да почнете припрему за
пријемни за факултет. Тел. 28394-61.
Продајем половна балконска
(80х140 цм „Словенијалес“),
очувана, са дуплим стаклом
и пластичним ролоом. Тел.
064/123-17-56.
Продајем половну, исправну,
моторну мешалицу за бетон.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем нова сљемена од
јачег поцинкованог лима, за
постављање на врх крова или
као заштита зида од ½ цигле
(уместо каљева), 3 ком. Л=2,70
м /ком. Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“ (руска) само глава,
веома очувана. Тел. 064/12317-56.
На продану нова бокс врећа
за тренирање (вишебојна),
годину дана гаранције, са
унутрашње стране велика
појачања, дупло дно (фи 35цм
х120цм). Тел. 064/123-17-56.
На
продају
пластични
спојлер (дефлектор) за кров
аутомобила за лакшу вучу ауто
риколице и мању потрошњу
горива. Тел. 064/123-17-56.
На продају половна, очувана,

комплетна, оргинал фабричка
ауто кука (немачка) од аудија
100, са електро инсталацијом.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован, очуван
пиштољ ЦЗ-99 (дуга деветка),
први власник, са кожном
футролом, само лицима са
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На продају полован, очуван
пиштољ ЦЗ-7,62 (тетејац),
први власник, само лицима са
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На продају половна очувана
лимена поклопца мотора
(„бубрега“ ) и предњи лимени
блатобран од Пјађу „Веспе“ ПХ
200 Е Тел. 064/123-17-56.
Купујем дечје кревете на
спрат. Тел. 013- 838-950.
Купујем шиваћу машину
„Јадранка“ може и неисправна.
Тел.013/2101-623.и 063/482-418.
Хитно потребан посао
скромној жени код старијих
лица, нега, рад у кући.
Плаћање на сат или пуно радно
време. Повољно. тел. 064/205 99 - 00

АУТОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ

На продају југо45 са
уграђеном куком у одличном
стању. Цена 300 еура. Тел.
2891-209.
Продајем Мазду 626, 1997.
годиште, регистрована до
марта 2016. Тел. 2891-209.
Мерцедес дизел 190 д на
продају. Тел. 065-835-82-50.
Продајем опел корсу АЦЦ
1100 кубика, 1990. годиште,
регистрована, у солидном
стању, цена 500 евра. Тел.
064/18-65-244.
Купујем скутер од 49m3,
у добром стању, новије
производње, пежо 49 м3 ,
пјађо 49 m3 или кумко 49m3.
Тел. 069/13-81-940.
Продајем „заставу 128
скала“, 1989. годиште. Тел.
805-192.
Продајем Ладу караван,
офарбана, мотор и гуме
одличане, тек регистрована.
Може и замена за разно. Тел.
063/275-986.
Продајем мерцедес 190 д.
Тел. 065/835-82-50.
Продаје се BMW 320 I
возило у беспрекорном стању,
караван, са BRC – атестиран
ауто гас, 2007. годиште,
2.000 cm³ ,160.000 км, фул
опрема, технички преглед
7/2015, директна куповина
од
власника
(немачке
таблице). Тел. 064/07-66-093,
michaelgulik@web.de
Продајем ауто - приколицу
нерегистровану 064/ 577 2597
Купујем пежо 206, годиште
2004, 2005 или 2006, сиви
металик. Тел. 064/41423-36.
Купујем Тојоту Јарис 1,3, 2003.
или 2004. годиште, сиву металик
са петоро врата и климом. Тел.
064/186-52-44.
На продају „Сузуки“ wagonR+
DDIS, 2004. год. (дизел), у екстра
стању, регистрован до 17.3.2016.
(власник). Добро очуван, поседује
климу, аир бег, електронске
подизаче стакла, multi jet мотор.
Цена по договору, могућа замена.
Тел. 063/767-82-85.
На продају две машине за
прање веша, исправне у одличном
стању. Цена 50 и 70 евра. Тел.
064/429-06-14.
Продајем Ладу 110, 1500
кубика,16 вентила, 2004. годиште,
регистрована од јула 2016. Тел.
064/128-46-98.
Купујем „заставу 101“ у
исправном стању, регистровану и да
нема уграђен гас. Тел. 063/482-418.
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ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ 44. ФЕСТА

НАЈВИШЕ „ПОБЕДНИКА“ ЗА „ВЛАЖНОСТ“

У недељу 6. марта завршен је
44. ФЕСТ, а најбољима су уручене
званичне награде фестивала. Награде
су додељене у три такмичаске
селекције: Главни програм, национална селекција „Српски филм“ (и
мањинска копродукција) и Границе,
а додељене су и награде жирија
„Небојша Ђукелић“, Политикина
награда „Милутин Чолић“, и награда
жирија критике Федора.
Београдски победник за најбољи
филм у главном такмичарском
програму додељен је филму „Дневник
једне тинејџерке“ у режији Маријеле
Хилер, и од стране жирија који је
радио у саставу: Павел Лунгин, Дарко
Бајић, Христина Поповић, Јанко
Поповић Воларић и Гјермунд Гисволд,
оцењен као апсолутни фаворит због
свог хуманистичког погледа на живот,
талента и хумора. Маријела Хилер
освојила је и награду за најбољу
режију, док је Бел Паули за улогу у
овом филму награђена као најбоља
глумица.
У главном програму добро је
прошао и филм „99 домова“ за чији је
сценарио награђен Рамин Бахрани, а
за најбољу мушку улогу Мајкл Шенон.
„Филм који је жири емотивно дотакао
због трагичне, али уједно и топле
љубавне приче двоје младих људи
заробљених у бруталном друштву“,
„Одабране“, у режији Давида Паблоса,
освојио је награду жирија, док
је најбољим дебијем проглашен

„Вулкан“ гватемалског дебитанта
Хајра Бустамантеа.
У националној селекцији тријум’фовало је остварење „Влажност“,
редитеља Николе Љуце, у продукцији
Наташе Дамјановић и Владимира
Видића. Жири у саставу: Драган
Бјелогрлић, Вук Ршумовић, Козмина
Стратан, Невио Марасовић и Бернд
Будер, означило га је као „филм
који својим аутентичним изразом и
специфичним стилом најављује неки
нови и значајан глас српског филма“.
Поред „Победника“ за најбољи
филм, „Влажност“ је награђена и у
категоријама режије (Никола Љуца)
и најбоље мушке улоге (Милош
Тимотијевић).
„За одабир важне теме и промоцију
ансамбла младих глумаца који су
снажно и уверљиво представили
проблеме једне генерације“, награда
жирија припала је филму„Поред мене“,
редитеља Стевана Филиповића, који
је освојио и награду међународног
жирија критике Федеора. Милена
Марковић освојила је награду за
најбољи сценарио филма „Отаџбина“
у режији Олега Новковића, док је
награда за најбољу женску улогу
додељена Мирјани Карановић за
улогу у филму „Добра жена“, иначе
њеном редитељском дебију. Филм
„Добра жена“ понео је и Политикино
признање „ Милутин Чолић“, а ову
одлуку донели су: Дубравка Лакић,
Душан Милић и Мики Манојловић.

Редитељ филма „Панама“ Павле
Вучковић, награђен је за најбољи
деби у домаћој селекцији.
„Победник“ за најбољи филм у
мањинској српској копродукцији
додељен је остварењу „С оне стране“
Зринка Огресте, који је освојио и
награду за најбољу режију. Награда
за најбоље глумачко остварење
додељена је Лани Барић за улогу у
филму „Ти мене носиш“.
Жири такмичарског програма
Границе радио је у саставу Слободан
Шијан, Драган Јовићевић и Марко
Његић, и награду за најбољи филм

ХЕМОФАРМ ФОНДАЦИЈА ПОДРЖАВА ФИЛМ „ЧУВАРИ ФОРМУЛЕ“

ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ДОНОРСТВА И ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ ОРГАНА
- Свет покрећу велике идеје
такозваних великих људи, али свет
опстаје на малим људима, спремним
да се жртвују. Као друштво
морамо схватити да је кључни
елемент донорства хуманост а не
предрасуде и сујеверје – рекао
је Драган Бјелогрлић, познати
глумац и режисер, у оквиру
овогодишњег ФЕСТ-а, у препуној
Југословенској кинотеци поводом
најаве партнерства продукцијске
куће „Кобра филм” и Хемофарм
Фондације које за циљ има подршку
и подизање свести о значају
трансплантације и завештања
органа.
Кампања
„Продужи живот“
улази у нову фазу подршком филма
„Чувари
формуле“
редитеља
Драгана Бјелогрлића и сценаристе
Вука Ршумовића, који говори о
првом случају трансплантације
коштане сржи у свету.
- Оно чиме се највише бавимо
у „Чуварима формуле” јесте
несвакидашња, пар екселанс прича
о људској хуманости и емпатији
која је за ширу домаћу и светску
јавност остала непозната. Циљ
филма је да укаже на то да смо сви
ми део формуле живота и да нико
од нас у животу не зна да ли ће бити
у ситуацији да продужи живот –
додао је Бјелогрлић.
Хемофарм Фондација, као
партнер Министарства здравља,
последњих месеци интензивно
спроводи кампању подизања
свести
људи
и
разбијања
предрасуда о донирању и

доделио филму „Лудо“ индијског
редитеља
Каушика
Мухарџија.
„Ово остварење највише одлази у
померању граница од свих виђених
ове године у истоименом програму.
„Лудо“ је један од не тако честих
филмова у којима је немогуће
предвидети даљи развој догађаја. У
овом неухватљивом ролеркостеру
од филма, чијој естетици додатно
доприноси и мањак средстава са
којима је снимљен, редитељ полази
од социјалне драме а завршава са
изузетном визуелном обрадом старих
епских мотива Индије. Уз све то, аутор
показује изванредно познавање
жанра, дајући и драмским и хорор
деловима филма посве нову димензију,
а у оквиру азијске кинематографије
и врло специфични индијски печат“,
речено је у образложењу награде.
Специјалну награду добио је филм
„Тужни час“, тајландске редитељке
Ануће Буњаватане.
Награду „Небојша Ђукелић“ жири
у саставу: Зоран Јанковић, Стјепан
Хундић и Фети Даутовић доделио је
филму „С оне стране“, а специјалну
награду понео је филм „Влажност“.
Жири Федора (Ненад Дукић, Рита
Ди Санто, Тончи Валентић, Владан
Петковић) награду за најбољи филм у
интернационалној селекцији доделио
је филму „Медитеран“ редитеља
Јонаса Царпигнана.

ТОП ЛИСТЕ
ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА
1. Казна за грех – Књига
успомена, Јелена Бачић Алимпић
2. Иследник, Драган Великић
3. Права историја света, njuz.
net
4. Казна за грех – Ноћ када
су дошли сватови, Јелена Бачић
Алимпић
5. Како бити парижанка где
год да си, Ан Берест, Одри Дуан,
Каролин де Мегре, Софи Мас

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ

Драган Бјелогрлић, редитељ филма “Чувари формуле”

трансплантацији органа.
- Када данас погледам уназад,
имам утисак да смо повремено
у борби са ветрењачама, јер
хуманошћу и алтруизмом треба,
не само да утичемо на предрасуде,
већ и да их победимо. Ипак,
важно је да се ова тема постепено
подиже у јавности и да се значај
донорства ипак ставља у ранг
највишег јавног интереса. Сарадња
са Бјелогрлићем је истовремено
и нови почетак, а и природни
наставак
кампање „Продужи
живот“, у коју сада укључујемо и
филм „Чувари формуле“. Најважније
је да будући гледаоци филма осете
потребу да постану део ове хумане

формуле – рекла је Санда Савић,
чланица УО Хемофарм Фондације.
Упркос чињеници да програм
завештања органа у Србији постоји
више од десет година, наша земља
је на самом европском дну по броју
донора. За разлику од Хрватске
која има 33 донора на милион
становника, Србија их има свега
три. Претпоставка је да ће измене
Закона о трансплантацији, које
би до краја ове године требало да
буду усвојене у парламенту, којима
грађани постају претпостављени
донори
органа,
променити
неславну статистику.

1. 101 чињеница коју треба
да знаш о диносаурусима, Група
аутора
2. 101 чињеница коју треба
да знаш о животињама, Група
аутора
3. Нећеш ми веровати, Бранко
Ћопић
4. Моја велика књига басни,
Група аутора
5. 101 чињеница коју треба
да знаш о људском телу, Група
аутора

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Марко Балабановић – Слеп код очију
2. Сассја – Јемен
3. Силенте – Рекла си (да никад ниси вољела овако)
4. Френкие – Филм
5. Влахо – Хоме
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МАМЕ И БЕБЕ
„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ
Приликом овонедељне посете
Породилишту
Опште
болнице
Вршац, репортер „Вршачке куле“
фотографисао је мајке и њихове
бебе. За први осмех радо су
позирале: Јулијана и Стефанија
Стевић, Сабрина и син Лука Бучалина,
Виолета Јовановић и ћеркица Невена
Винћиловић, Ђурђевка Чолаков и
синчић Јован Петровић.

A.Б.

Виолета Јовановић

Ђурђевка Чолаков

Сабрина
Бучалина

Јулијана Стевић

ВРШАЧКА КУЛА

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 5, БРОЈ 52, 19. АПРИЛ 1979.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ГРАЂЕВИНСКО ПРОЛЕЋЕ

„ОБНОВА „ КРЕНУЛА
ОДЛИЧНО
Нема друге, мора се признати: грађевинска оператива вршачке
„Обнове“ кренула је овог пролећа одлучно и фронтално. Ради се на
неколико локација , а нарочито је живо на простору „мале касарне“,
где су у градњи четири стамбене зграде са укупно 121 станом. У
међувремену, почели су послови на ископу и „ударању“ темеља
великој вишеспратници са 115 станова , у чијем ће се приземљу (на
700 м2) налазити савремено уређен дом пензионера.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 15, БРОЈ 211, 15. ФЕБРУАР 1989.
АКЦИЈА „ВРШАЧКЕ КУЛЕ“ НАПУШТЕНИ КУЛТУРНО –ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА (10)

ЦРКВА СВЕТОГ РОКА – ГАЛЕРИЈА?

I КЊИГА

Малена црква Светог Рока, смештена је на самом почетку
Омладинског трга и Улици Војвођанских бригада, на простору
Педагошке академије, као вредан споменик културе, чини се, као
да је препуштен времену пропадања. На иницијативу читалаца
„Вршачке куле“. На иницијативу читалаца „Вршачке куле „
покушаћемо у наредним бројевима да осветлимо све проблеме који
прате бројне објекте у граду и да дамо непосреда ндопринос како
би та здања постала понос града и његових грађана.
Од жупника Римокатоличког уреда у Вршцу, сазнали смо да
црква Светог Рока није више у њиховој надлежности. Без обзира на
ову чињеницу, тражили смо мишљење о томе да ли ова црква може
да буде у функцији уметности или, на пример, туризма. ..
Поред цркве Светог Рока, темељно уређење требало би да се
уради и чувеној Кули у Градском парку (одмах до стадиона) која је
некад била претворена у Јавни клозет, а сада служи као складиште
за алат радника који одржавају парк. Својеврсно огледало Вршца
су и мало познати споменици крајпуташи, које не скрнаве спреј
ствараоци, али то боље од њих ради време.

СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 24, БРОЈ 407, 12. МАРТ 1999
ПОТВРЂЕНО ДА СЕ КРЕЋЕ У АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЦРВЕНОГ КРСТА НА БРЕГУ

УТВИ СТИЖУ СТРУЧЊАЦИ
Идејним решењем објекту ће бити враћен првобитни изглед
какав је добио 1936. године када је изграђен
Најаве да ће се ове године кренути са адаптацијом зграде Црвеног
крста на Брегу недавно су добиле и потврду када су овај објекат
посетили др Раде Дубајић , генерални секретар југословенског
Црвеног крста и мг. Сињика Сомер, секретар Црвеног крста
Војводине. Том приликом је договорено да са првим лепим данима
у Вршац прво дође екипа стручњака , архитеката и грађевинских
инжињера који ће дати идејно решење адаптацију-реконструкцију
постојећег објекта који је изграђен 1936. године донацијом династије
Карађорђевића и тадашњих угледних имућних грађана.
Следећи потез биће посета представника Међународне
федерације Црвеног крста која ће уложити значајна средства у
радове, заједно са генералним секретаром наше организације ,
Вршцу. Ту ће се утврдити динамика послова. За сада се зна да се облик
зграде која се простире на 1200 квадратних метара неће мењати, а
то значи да остаје у облику крста и да постоји могућност доградње
поткровног дела у коме ће бити собе за спавање. Објекат ће моћи
да прими између 100 и 120 корисника, односно децекоја слабијег
здравља која ће ту бити упућивана, ученика на настави у природи,
учеснике разних скупова...
Б:М:

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА

I ОДЕЉАК
- 271. по Христу

Вршац и његова околина у старом веку
Трагови преисторијског времена у нашем пределу - Становници пре Римљана, њихове насеобине и културне
прилике - Појава Римљана - Остаци из доба њихове у Вршцу и околини његовој - Стратегијска важност и
војничка посада у Вршцу за време Римљана - Име Вршца тога времена - Крај римској владавини
Већ у 4. веку почео је у
овоме пределу циркулисати
прави новац, на место златног
прстења, што је до тога времена
у обрту постојало. Овај прави
новац унешен је у наш предео
по главном друму, знатном по
трговину. С југа долазећи, он се је
рачвао у две гране. Једна грана
спајала је Македонију и Тракију
са подунавским земљама и
пружала се правце преко Софије
и Ниша у долину Марице; друга
опет вукла се од Аполоније
(Аvelone, Леша) и Дирхахије
(Драч, Durazzo) на Јадранском
мору, до Скодре (Скадар),
Теранде (Вучитрн или Звечани)
па преко Наисуса (данашњи
Ниш) у моравску долину, где
се ове гране спајале, да поведу
путнике северно до Костолца
на Дунаву. Одавде се друм вукао
преко нашег предела , средом
Баната и кланцем Ђердапа, у
срце златом богатог Ердеља. Да
се овај друм и кроз наш предео
провлачио, сведоче новци
оних јужних земаља, нађени у
вршачкој околини.
Но становници ових наших
предела знали су ковати свој
сопствени новац, подржавајући
у
томе
већим
делом
тедрадрахмама
македонског
краља Филипа II (339-336.пр.Хр.)
Овакав новац богато је нађен у
околини Беле Цркве ¹), у Потоку
²) крашовске жупаније; сем тога
нађене су јединке у Вардији и на
вршачком земљишту.
Кад у првом столећу пре
Христа Римљани продрше
до Дунава и осташе суседи
Дакама, насељеници вршачке

7) Goos: Zkizzen zur vorröm,
Kulturg. Archiv. Bd. XIV, S.51.
¹) Gooss: Skizzn zur vorröm. Kulturg.
Archiv. Bd. XIV,стр. 79.

околине нису били ловци и
скиталице – дивљачки народ
без сталног крова и кућишта,
већ су то били грађани , који су
знали бранити своје утврђене
градове од непријатељског
нападаја. Не само што нам
повесница набраја места која су
у јужној Угарској пре господства
римског постојала, но и они
млоги градови у Дакији што их
географ Птоломеј набраја, имају

²) Arecheologiai Közlem, св. VII стр.
37.

корен свој у језику, којим Даки
говораху. Дакле су постанком
старији од господства римског
у овим крајевима. Тако је између
осталих Arcidava, место које
је по новијим истраживањима
идентично данашњој Варадији;
друго име –Bacaucis- као да
је име Вршцу пре доласка
Римљана.
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РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
КАВУРМА
Намирнице:
црна и бела џигерица
месо од главе
срце и слезина од једне свиње
1 кг танких, или дебелих црева
1 кг чварака
со и паприка (по укусу)
У последњих десетак година лесковачка кавурма,
или спржа, најомиљеније је јело и први деликатес по
чијем се квалитету рангира и мери реноме угоститеља,
или углед домаћина.
Поступак није нарочито компликован. Међутим, да
би се добила добра спржа треба доста рада и стрпљења.
При крају топљења масти, на дну казана (ораније)
остави се око килограм чварака. Њима се додају
скувана бела и црна џигерица, ситно исецкано (1 до
2 цм) месо скуване свињске главе, а неки домаћини
и пропржена, претходно добро очишћена свињска
дебела, или танка црева. Масу затим треба пржити на
благој ватри. Све време, чварке повећом кутлачом
треба добро притискати уз „зид“ казана (ораније), како
би се из њих оцедила сувишна маст.
Поступак траје све дотле док се маса добро не
зарумени, не постане компактна и влакнасте структуре.
Тада се оцеди сувишна маст, маса се посоли, неко је
и заљути, и затим врати у казан да би се допржила.

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
IZLOŽBENI PROSTOR 2500 m2
NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg
“Jastreba”)
Radno vreme
od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h
Tel: 837-902

Након тога, маса се убаци у газу, или ређе ткано домаће
платно, завеже се „начетворо“ и окачи, како би се
оцедила преостала маст.
Служи се као предјело (топло, или хладно), уз
додатак ситно исецкане туршије, или туршије у њеној
природној величини. У неким домаћинствима, овако
припремљеном кавурмом пуне се паприке из туршије.
Затим се запеку, па много подсећају на најукуснију
пуњену паприку изванредног квалитета и гурманског
укуса.

DOO

KeramikA

КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ
„Домаће ракије“ и „Домаћа
прерада меса“
Купите наше књиге, проверите
понуђене рецепте и сами направите
здравствено исправне ракије и
специјалитете од меса раскошног –
домаћег укуса и мириса.
Поруџбине: „САН“ Нови Сад, Тел:
(021) 459691; 464762 и 063 549633.

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899
e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ПРЕЛАЗНИ РОК ФСО ВРШАЦ
‘’ВРШАЦ’’ (Вршац):
дошли: Алексић Марко (Вршац унитед), Радосављев
Срђан (Бачка 1901, Суботица), Лучић Јован (БСК 1925,
Батајница), Васиљевић Марко (Јагодина), Ђорђевић Марко
(Будућност, Добановци), Тодор Дарио (Румунија)
отишли: Жијан Александар (Вршац унитед), Тодоровић
Лука (Ц.звезда, Павлиш), Милованов Стеван (КМФ Форум),
Дробњак Слободан (Бродарац 1947, Београд), Миловац
Богдан (Слога Б.Н.Село), Симић Ђорђе (Мачва, Шабац),
Ивљанин Ненад (Пролетер, Бан.Карловац),
‘’ВРШАЦ УНИТЕД’’ (Вршац):
дошли: Доновић Марко (ЧСК, Челарево), Рибић Марко
(Виноградар, Гудурица), Николић Милорад (Будућност,
Алибунар), Моторов Јовица (Караш, Јасеново), Жијан
Александар (Вршац)
отишли: Алексић Марко (Вршац), Коњевић Никола,
Јокић Здравко (Полет, Избиште), Илић Иван, Јовановић Н.
Иван, Јовановић Г. Иван (Ц.звезда, Павлиш), Зоретић Дејан
(Раднички, Зрењанин),
‘’ПОЛЕТ’’ (Избиште):
дошли: Мошеску Петар (Пролетер, Бан.Карловац),
Бојовић Братислав (Гњила, Игрош), Гавриловић Небојша,
Милунов Милош (Партизан, Уљма), Коњевић Никола, Јокић
Здравко (Вршац унитед), Бранков Данијел (Банат, Дупљаја),
Стојанов Петар (Хајдук, Шушара),
отишли:Шаранов Слободан (Јединство, Влајковац),
Стијачић Дамир (Борац, Вел.Средиште), Радак Милан (КМФ
Форум), Јездимировић Иван (Пролетер, Бан.Карловац)

На гол више: ФК Вршац
Вршачко фудбалско пролеће протећи ће у знаку
борбе за опстанак, у Српској лиги Војводина бориће се
ФК Вршац, док ће у Војвођанској лиги најгоре покушати
да избегну ОФК Вршац јунајтед и избиштански Полет.
Фудбалери Вршца ће прво пролећно коло дочекати
играчки јачи, али без шефа стручног штаба Бранка
Савића. Још није познато ко ће га заменити, а до тада ће
екипу предводити тандем Перица ранков - Јован Герга.
Обојица се слажу у једном, екипа је спремна и има велику
жељу да се и идуће сезоне бори међу српсколигашима.
- Ненад Ановић и Стојан Миловац имају парне картоне
и немају право наступа, али имамо решење на тим
позицијама. У прелазном року смо довели квалитетна

појачања, нападач Марко Васиљевић дошао је Табана,
везиста Марко Ђорђевић дошао је из Добановаца и
најзвучније име, Срђан Радосављев, који је дошао из
прволигаша Бачке.
Јован Герга наглашава да су сви у тиму максимално
мотивисани.
- Жеља је велика код играча, у контакту смо и са
бившим тренером Савићем који и даље пружа подршку
екипи и жеки као и ми, да изборимо опстанак. Позивам
наше навијаче да буду наш дванаести играч, закључио је
герга.
Вршац дочекује ТСЦ из Бачке Тополе у суботу на
Градском стадиону са почетком у 14:30 часова.

АМЕРИЧКИ ФУДБАЛ

ВРШАЧКИ “ЛАВОВИ” У НОВУ СЕЗОНУ УЛАЗЕ СА НОВИМ ШЕФОМ СТРУЧНОГ ШТАБА

ЖЕЉКО ЈОВАНОВ: ИМАМО КВАЛИТЕТ!
У склопу припрема за такмичење
у Другој лиги Србије у америчком
фудбалу вршачки „Лавови“ дана
05.03.2016. године одиграли су
пријатељску утакмицу са екипом из
Темишвара. У првом полувремену
“Лавови” су били доминантнији тим
и на одмор се отишло са резултатом
20-0. У другом полувремену
уиграване су раличите тактичеке
варијанте и млађи играчи су добили
прилику да се истакну, па је друго
полувреме завршено нерешеним
резултатом 7-7,а утакмица укупним
резултатом 27-7 за “Лавове”.
Вршачки “Лавови” у наредну
сезону улазе појачани играчима
„Локомотиве“ из Решице. Раул
Силађи изнео је његово виђење
утакмице: „Драго ми је што смо

Поентери:
7-0
Милан
Николић
додавање за Ивана Трнинића,
претварање Никола Станков
13-0
Милан
Николић
додавање за Горана Николића
20-0 Милан Николић трчање,
претварање Никола Станков
27-0
Милан
Николић
додавање за Ивана Трнинића,
претварање Никола Станков

‘’Ц.ЗВЕЗДА’’ (Павлиш):
дошли: Илић Иван, Јовановић Н. Иван, Јовановић Г. Иван
(Вршац унитед), Костадиновић Драган (Караш, Куштиљ),
Вучковић Владимир (Партизан, Кајтасово), Тодоровић Лука
(Вршац)
отишли: Балог Дејан (Дунав, Бан.Паланка), Дубичанин
Иван (Партизан, Кајтасово),
‘’ПАРТИЗАН’’ (Уљма):
дошли: нема
отишли: Гавриловић Небојша, Милунов Милош (Полет,
Избиште), Лазовић Миодраг (Раднички 1927, Вршац),
Кусићки Горан (Хајдук, Шушара)
‘’ПОТПОРАЊ’’ (Потпорањ):
дошли: Маринковић Милош (Караш, Јасеново)
отишли: Радак Дејан (Јединство, Влајковац), Миленковић
Далибор (Дунав, Бан.Паланка)
‘’ЈЕДИНСТВО’’ (Влајковац):
дошли:Радак Дејан (Потпорањ), Шаранов Слободан
(Полет, Избиште), Ковачевић Стефан (Локомотива,
Железник)
отишли: Божић Ненад, Батинић Дејан (Виноградар,
Гудурица)
‘’БОРАЦ’’ (В. Средиште):
дошли:Стијачић Дамир (Полет, Избиште)
отишли:нема
‘’КАРАШ’’ (Куштиљ):
дошли: Недимовић Небојша (Хајдук, Шушара), Божин
Флорин (Вршац, кадети)
отишли: Костадиновић Драган (Ц.звезда, Павлиш)
‘’ПОБЕДА’ (Парта):
дошли: Стојанов Ненад (Хајдук, Шушара)
отишли: нема
‘’ХАЈДУК’’ (Шушара):
дошли: Кусићки Горан (Партизан, Уљма)
отишли:Недимовић Небојша (Хајдук, Шушара), Пастор
Данијел (Добрица), Стојанов Ненад (Победа, Парта)

донели одлуку да играмо за овај
клуб, овде смо добродошли, играчи
су се добро уклопили и осећамо се
као део ове породице. Сигуран сам
да ћемо пружати добре партије ове
сезоне, да ћемо стећи искуство,
али највише од свега мислим да
ћемо се добро забавити играјући
ову сјајну игру. Утакмица против
Темишвар 89-ерса био је користан
тест као део наших припрема за
предстојећу сезону. Сматрам да смо
добро одиграли прво полувреме и
мислим да ће тренери анализирати
утакмицу што ће нам помоћи у
даљем напредовању.“

Тренер “Лавова” Жељко Јованов
наглашава да је циљ одигравања
утакмице у потпуности остварен.
- Сви играчи су добили прилику,
испробали смо разне комбинације,
како у одбрани, тако и у нападу.
Резултат није био у првом плану.
Одиграли смо одлично прво
полувреме, док смо мало изгубили
на концентрацији у другом.
План је био да сви играчи покажу
своје тренутне квалитете у чему су
успели, рекао је Жељко Јованов.

‘’РАДНИЧКИ 1927’’ (Вршац):
дошли: Лазовић Миодраг (Партизан, Уљма), Петровић
Владимир (Славија, Нови Сад)
отишли: нема
‘’ОМЛАДИНАЦ’’ (Загајица):
дошли:нема
отишли:нема
‘’ВИНОГРАДАР’’ (Гудурица):
дошли:Божић Ненад, Батинић
Влајковац)
отишли:нема

Дејан

(Јединство,

‘’ЈЕДИНСТВО’’ (Орешац)
дошли: Драган Иван (Караш, Јасеново)
отишли:нема
КМФ’’ФОРУМ’’ (Вршац)
дошли:Милованов Стеван (Вршац), Радак Милан (Полет,
Избиште), Инајетовић Денис (КМФ Нова Пазова)
отишли:Радуловић Никола (КМФ Нова Пазова)
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Р У КО М Е Т
ВРШАЧКИ РУКОМЕТАШИ ПОБЕДОМ ЗАПОЧЕЛИ ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ У ДРУГОЈ ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

СИГУРАН ПРВИ КОРАК
МЛАДОСТ (ВРШАЦ) - БЕОЧИН 33:25 (14:9)

Хала Миленијум, судије: Митановски,
Петровић (Алибунар), седмерци: Младост
6(4), Беочин 5(3), искључења: Младост 8
минута, Беочин 6 минута
МЛАДОСТ: Гимбош, Керчу, Костић 4,
Дудић, Јоловић 2, Гачановић 5, Грујић,
Раковић 7 (2), Вит, Бегенишић 7, Петровић,
Бранков 4 (1), Велковски 3, Спремо,
Максимовић 1, Митровић.
БЕОЧИН: Савић 7 (3), Радошевић 2,
Адамовић 2, Јовић 8, Маринковић, Бинић
3, Вик 3, Гудинац.
Победа на старту пролећног дела
сезоне Друге Војвођанске лиге потврда
је разлике у квалитету између Вршчана
и Беочинацаи и решености изабраника
тренера Бориса Каракаша да не одступе
са курса зацртаног у првом делу сезоне.
Гости су запретили на почетку (2:4),
уследио жесток одговор Младосташа
серијом 4:0 и ту се завршила прича о
неизвесности на овом мечу. Одбрана
Вршчана три - два - један , коју је тренер
Каракаш форсирао у највећем делу меча,
показала је доста мањкавости, али је

ипак била довољно добра да неуиграним
бековима ривала остави простор за
шут само на кашичицу. Са друге стране,
самопоуздање стечено у одбрани
играчи Младости материјализовали су уз
широк спектар маштовитих нападачких
решења. Бегенишић и Раковић су са по
7 голова водили главну реч, одличан
је био Гачановић са 5 голова. Капитен
Бранков и Костић постигли су по четири
а Јоловић је пружио јабољу партију
откако наступа у дресу Младости, био
непрелазан у одбрани и стигао да два пута
затресе мрежу противника. У наредном
колу, Младост има један од најтежих
пролећних испита, гостовање у Шиду
екипи Радничког 1958.
Резултати: Црвенка 2 - Нова Пазова
21:28, Кљајићево - Потисје Плетекс (Ада)
23:19, Раднички (Ј. Томић) - Хајдул (Чуруг)
27:25, Младост ТСК (Темерин) - Славија
(Н. Сад) 24:24, Раднички (Шид) - Сивац
30:24, Срем (С. Митровица) - Впојвода
Степа38:25.

КО Ш А Р К А
ВРШЧАНКЕ СЛАВИЛЕ У ДЕРБИЈУ

ПЛЕЈ - ОФ ЈЕ БЛИЗУ

ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – КРАЉЕВО 70:61 (19:17, 22:17, 20:17, 9:10)
Победа Вршчанки у дербију није ниједног
тренутка долазила у питање, једина недоумица
била је хоће ли успети да савладају борбене
Краљевчанке са разликом већом од 8 поена

Неуморни борац: Анђела Радовић (Вршац Свислајон)

У случају истог броја бодова на крају сезоне њихов
међусобни скор одлучиће поредак на табели, односно
коме ће припасти место које води у плеј - оф. Домаће

су у првом полувремену имале одличан проценат
шута за три поена и захваљујући Ћорди, Мандићевој и
Радовићевој, а половином треће четвртине су први пут
стигле до двоцифрене предности (51:41). Краљевчанке
су захваљујући Радићевој у финишу имале наду да могу
до подношљивог пораза, а играчица одлуке била је
Жаклина Јанковић, смирено је извела слободна бацања
у последњем нападу Вршац Свислајона и донела велику
радост свом тиму.

ВРШЧАНИ У СВЕ ТЕЖОЈ СИТУАЦИЈИ

ПОРАЗ ОД ТАМИША УГРОЗИО ОПСТАНАК
ТАМИШ - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 93:90 (19:26, 26:14, 21:23, 16:19, 11:8)

Сваки меч квалификациони: КК Вршац Свислајон

Кошаркаши Вршца Свислајон доживели су пораз на
гостовању Тамишу у Панчеву и то после продужетка. Тиме
су Вршчани ушли у опасан круг тимова, којима прети
испадање из лиге.
Изабраници Милоша Пејића су се изборили за
продужетак поготком Петра Деспотовића (82:82), а затим су,
у додатних пет минута, одмах стекли предност од пет поена.
Међутим, ту су стали. Тамиш је у пенал завршници дошао
до победе захваљујући прецизном извођењу слободних
бацања.
Најбољи играч у овом поразу био је Андрија Симовић
(индекс 27), са 23 поена и 4 скока. Милош Рибошкић је
додао 17, а Милош Грубор 16 поена.
До краја Кошаркашке лиге Србије остало је да се
одиграју још само три утакмице, у којима кошаркаше Вршца
Свислајон очекује тешка борба за опстанак. Из лиге испадају
две екипе. Јагодина је са само три победе сигуран кандидат
за одлазак у нижи ранг такмичења, док су у најужем кругу
за то „друго“ место Вршац, Војводина и ОКК Београд са осам
победа, као и Спартак и Слога.
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