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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Стевица Назарчић, одборник у 
вршачком парламенту и покрајински 
посланик, оценио је, на конференцији 
за медије, 23. октобра,  да је претходна 
седница СО Вршац на најубедљивији 
начин показала да је локална власт 
у Вршцу неспособна, неефикасна 
и недовољно координисана и да 
заправо не зна шта хоће.

-Локална власт је усвојила буџет 
са највећим дефицитом у последњих 
неколико година, сматра Назарчић. 
Тај огромни мањак у буџету износи  
14 одсто, иако је законски максимум 
10. Дефицит се делом  финансира 
из кредита, а делом из пренетих, а 
неутрошених средстава. У ову годину 
смо пренели више од 220 милиона 
динара неутрошених средстава, што 
је огроман новац. То говори да неко 
из власти није успео да осмисли 
политику, да припреми пројекте и 
да их спроведе, јер да јесте ми не 
бисмо имали толико нераспоређених 
средстава.То значи да су житељи 
Општине Вршац ускраћени за 
средства која су одавно могла да се 
искористе за финансирање многих 
пројеката који би унапредили 
квалитет њиховог живота.

Назарчић се осврнуо на 
неуспешно гласање за члана 
Општинског већа за рурални развој 
и рекао:

-Наша општина већ пола године 
нема попуњено једно од најважнијих 
места у Већу, јер руралну средину 
у нашој општини чини 40 одсто 
становника и 22 насељена места. 
Владајућој коалицији је требало 
пола године да се договори о 
кандидату и предложи истог човека 
кога су сменили пре 6 месеци јер 
не ради добро свој посао те због 
тога становници  села трпе. На самој 
седници се два пута приступило 
тајном гласању и тај кандидат оба 
пута није добио потребан број 
гласова, тако да и даље немамо члана 

Већа задуженог за рурални развој. То 
само показује да странке које чине 
власт у вршачкој Општини не могу 
да се договоре ни  у сопственим 
редовима ни у коалицији. Тако се не 
води одговорна и озбиљна политика. 

Назарчић је нагласио да је ДС 
свакако за трансформацију ДП 
„Други октобар“ у јавну својину, али 
не на  начин на који је то предвиђено 
Одлуком коју је усвојила општинска 
већина.

-По закону, предузеће које 
обавља комуналну делатност треба 
да буде у претежно јавној својини и 
за ДС нема ничег спорног да „Други 
октобар“ пређе у јавну својину. 
Спорна је општинска одлука која 
је донета, а у којој има пуно тога 
што није јасно прецизирано или 
је чак у супротности са законом. 
Између осталог, нејасно је шта све 
чини имовину „Другог октобра“, које 
су његове обавезе по кредитима, 
које су обавезе „Другог октобра“ у 
мешовитим предузећима. Шта је са 15 
година пословања од 2000. до 2015? 
У том периоду је то предузеће имало 
већински друштвени капитал. Где је 
тај капитал нестао? И сам менаџмент 
„Другог октобра“ је наглашавао у 
протеклом периоду, не без разлога, 
да су у капитал овог предузећа 
улагали грађани који су годинама 

суфинансирали канализацију и 
плаћали самодоприносе за изградњу 
локалне инфраструктуре. Да ли је 
поштено да се сада тај друштвени 
капитал одједном изгуби? Ми се са 
овом одлуком враћамо у 1998. када 
је основни капитал „Другог октобра“ 
био 78 милиона динара, који је данас 
увећан за нераспоређену добит у 
протеклих 15 година. Ова одлука је 
скандал и показује колико неко не 
води рачуна о ономе што је темељни 
интерес грађана Вршца. Такође, у овој 
одлуци има читав низ делатности 
које не могу бити делатност јавног 
предузећа. Шта ће бити са њима? Да 
ли ћемо ми сутра морати ту одлуку 
да мењамо и допуњујемо? Како ће се 
књижити приходи од тих делатности? 
То су само нека од питања на која  
нисмо добили одговор на седници.

Коментаришући актуелну локалну 
политичку сцену, Назарчић је истакао 
да „не може више политика да се води 
из дворишта неких вршачких фирми. 

-Политика у интересу грађана 
Вршца води се искључиво у згради 
на Тргу победе 1, сматра Назарчић. 
Докле год је тако, ми немамо због чега 
да се бринемо, а кад се она пресели 
негде ван зграде СО Вршац тад настају 
проблеми. То је наук који морамо да 
понесемо са јучерашње седнице.

Ј.Е.

РЕАКЦИЈА ВРШАЧКИХ ДЕМОКРАТА НА СЕДНИЦУ СО ВРШАЦ:

ЛОКАЛНА ВЛАСТ НЕЕФИКАСНА И НЕКООРДИНИСАНА МР ВЛАДИМИР СТАНОЈЕВ, ЧЛАН 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ:

У ВРШАЧКО  
ШКОЛСТВО 

ИНВЕСТИРАНО 38 
МИЛИОНА ДИНАРА

Док су се 
ђаци одмарали, 
овогодишњи летњи 
распуст надлежни 
су искористили да 
заврше радове на 
школским објектима 
и тако успешно реше 
актуелне проблеме 
у образовним 
установама у граду и 
насељеним местима 
Општине Вршац. 

-Ове године 
урадили смо доста на 
школским објектима, а 
урађени су и спортски 
објекти и терени, каже мр Владимир 
Станојев,  члан Општинског већа задужен 
за образовање. У Основној школи “Олга 
Петров Радишић” урађена је комплетна 
реконструкција терена, у завршним фазама 
су спортске сале у Великом Средишту 
и Уљми, изграђен је спортски терен у 
Загајици, а уређени спортски терен добила 
је и Основна школа “Паја Јовановић”, који 
је вредан око 3,8 милиона динара. Будући 
олимпијски базен, чија је изградња кренула и 
који ће бити у близини ОШ “Паја Јовановић”, 
употпуниће “спортску причу”. 

Станојев је нагласио да ће базен моћи 
да користе ученици ОШ “Паја Јовановић” 
и свих осталих образовних установа наше 
Општине и он ће задовољити потребе и 
професионалаца и аматера, користиће га 
грађани свих генерација.

- Мислим да је, у једној години, урадити 
толико спортских објеката заиста велика 
ствар, каже  мр Станојев и додаје да је 
локална самоуправа у школе Општине 
Вршац ове године уложила око 38 милиона 
динара.  

Ј.Е.

ВРШАЧКИ СНС ПРОСЛАВИО СВЕТУ ПЕТКУ

ВЕРА У БОЉУ 
БУДУЋНОСТ

Чланови вршачког Општинског одбора 
Српске напредне странке прославили су 
Свету Петку, страначку славу,уз саслужење 
протојереја ставрофора Огњена Вељанчића, 
уз присуство координатора за регион 
јужног Баната, Бранка Маловића и Дарка 
Јовановића, као и великог броја гостију 
и симпатизера странке. Повереници 
Александар Ђорђевић и Ненад Барош 
поздравили су присутне и нагласили да ће 
се вршачки општински одбор СНС потрудити 
да својим делима убеди све људе да верују у 
њих. Кум славе Будимир Костић изразио је у 
својој славској беседи наду да ће општински 
одбор бити јединствен у данима који 
предстоје и да ће дати допринос бољитку  
живота у Вршцу и целој Србији. 

Демократска странка Србије (ДСС) 
у Вршцу одржала је пету по реду 
изборну скупштину у страначким 
просторијама, 24.октобра, на којој је 
изабрано ново руководство. Истога 
дана одржана је и конститутивна 
седница новог сазива Општинског 
одбора ДСС-а Вршац  којој су 
присуствовали сви чланови: др 
Жељко Вилотијевић, мр Никола 
Лјескић, проф. Вукомир Ковачев, 
Горан Драмићанин, Душан Сантрач, 
Александар Настић, Властимир 
Рашковић и Милисав Живаљевић.  

За председника Општинског 
одбора ДСС Вршац именован је Горан 
Драмићанин, који је и члан Главног 
одбора странке, а за његове заменике  
изабрани су мр Никола Лјескић, члана 
Главног одбора, и Душан Сантрач.

Изборној скупштини су 
присуствовали страначки 
функционери Милош Тубић, 
председник Изборног штаба 
за Војводину, и Зоран Сандић, 
потпредседника Извршног одбора 
ДСС.

Др Жељко Вилотијевић, 
председник Окружног одбора и 
координатор за Јужни Банат,  истакао 
је да очекује да ће избором новог 
руководства бити отворено ново 
поглавље у животу и раду ДСС у 
Вршцу.

-Циљ и лајт мотив кампање 
које ДСС води је очување државе, 
националних интереса, наших 
ресурса, а у Покрајини је то стоп 
продаји земље, нагласио је Тубић. 
ДСС је евроскептична странка која се 

противи  евро интеграцијама, наши 
једини интереси јесу интереси Србије. 
ДСС је странка која се већ годинама 
залаже за то да се не продаје земља 
у Војводини и мислим да је политички 
некоректно и цинично да се за то 
исто сада одједном залажу и странке 
које су на велика врата отвориле 
распродају и земље и других наших 
ресурса, који чине једну државу.

Вилотијевић је истакао да је 
интерес свих наших грађана да 
се земља не продаје, већ да се у 
Војводини и Србији производи 
здрава, генетски немодификована 
храна, сертификована, ради 
будућности деце и целе српске 
нације.

-Драго ми је да после пар година 
лошег руковођења странком 
сада у Вршцу имамо скуп вредних 

и квалитетних људи који ће у 
наредном периоду, заједно са 
Српским покретом Двери и осталим 
патриотским удружењима, чинити 
снажан патриотски блок како у 
Вршцу, тако и у Банату и шире, рекао 
је Сандић. Наш слоган у кампањи 
биће „Не дам земљу“, у смислу не дам 
Косово и Метохију, колевку српства, 
не дам наше оранице странцима, 
не дам земљу да се трује генетски 
модификованим културама. Ми у 
Војводини треба да оживимо наша 
села, сачувамо младе да остану на 
својим имањима, а то може да се 
учини једино ако се побољшају 
услови живота на селу, да се отвори 
перспектива младим људима. 

Сандић је нагласио да сви делови 
Војводине морају равномерно да 
се развијају и замерио покрајинској 

власти да то не чини и додао да је 
важна ставка у стварању услова за 
напредак државе у оживљавању 
индустрије, економских капацитета 
Србије.

-Сви страни инвеститори кажу да 
овде долазе јер им је јефтина радна 
снага и што добијају све могуће 
субвенције од државе, а шта је са 
нашим приведницима, занатлијама, 
упитао је Сандић. ДСС жели да 
направи такву политику да наши 
произвођачи, предузетници, добију 
помоћ од државе, да оживимо нашу 
економију. Јер, све што је страно, то је 
пролазно, и наша држава неће имати 
перспективу све док не поведемо 
рачуна о нашим људима и ресурсима. 
То је оно по чему се ДСС и патриотски 
блок разликују од других политичких 
странака. Јер, ми кажемо НЕ уласку у 
Европску унију, у НАТО и НЕ продаји 
наше земље и ресурса.

Новоименовани председник 
ОО ДСС Вршац Горан Драмићанин 
захвалио се на поверењу и одржао 
кратак експозе о плану рада ДСС-а у 
Вршцу. Потом су подељена задужења 
осталим члановима одбора у 
зависности од њихових афинитета 
и области у којима су најстручнији, 
како би се остварио највиши ниво 
ефикасности у раду одбора у 
будућности.

Ј.Е.

НА ПЕТОЈ  ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА ДСС ВРШАЦ

ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО

У  амфитеатру Високе школе за 
образовање васпитача „Михаило 
Палов“и Гимназије „Борислав Петров 
Браца“, прошлог викенда, одржана 
је оснивачка скупштина Јединствене 
Србије на којој је формиран 
Општински одбор Вршац. Александар 
Керкез изабран је за председника, 
док су за потпредседнике именовани 
Миљан Јовановић и Драгана 
Милетић.

Гости оснивачке скупштине били 
су функционери Јединствене Србије: 
народни посланик Срђан Кружевић,  
председник Покрајинског одбора ЈС, 
затим потпредседници Покрајинског 
одбора Марјан Алексић и Горан 
Врањеш, као и покрајински посланик, 
генерални секретар Покрајинског 
одбора и члан Извршног одбора 
странке Горан Гонђа и Јелена 
Црногорац, чланица  Извршног 
одбора странке,  председница 

Актива жена Покрајинског одбора и 
председница Скупштине Града Новог 
Сада.

Захваливши се на поверењу, 
изабрани председник ОО ЈС Вршац 
Александар Керкез нагласио је да 
ће се вршачко чланство залагати  
за квалитетан социјални програм, 
оживљавање привреде и отварање 
нових  радних  места, за здраве, 

стабилне, вишечлане породице, 
пропраћене социјалном правдом. 
Керкез је истакао да ће акценат у раду 
бити  усмерен  ка деци, трудницама и 
пензионерима и њиховим потребама.

- Бити функционер Јединствене 
Србије је част и обавеза, сматра 
народи посланик Кружевић. Ваш 
задатак је да грађане Вршца упознате 
са оним што ради Јединствена Србија 
у општинама и градовима када је на 
власти, а после избора ће то, када 
господин Шљивић буде председник 
Општине, вероватно бити и ваша 
обавеза да спроводите у дело.

Оснивачкој скупштини ОО ЈС 
Вршац присуствовала је и делегација 
вршачког СПС-а: Љубисав Шљивић, 
председник ОО СПС Вршац, Владан 
Милићевић, члан Главног и Извршног 
одбора СПС, чланови ОО СПС 
Вршац Дарко Гавриловић и Милуцу 
Живков, као и Ливија Гавриловић, 

потпредседница Покрајинског 
одбора СПС и председница овдашњег 
Актива жена ОО СПС.

Шљивић је честитао изабраном 
руководству ОО ЈС Вршац и додао:

-Ми смо се у партије скупили по 
наравима, а у коалиције по намерама 
и програмима. Наша политичка 
руководства су у коалицију ушли 
много година пре и вероватно смо 
коалиција која најдуже траје у Србији. 
Мој лични утисак је да Србији у 
историји никада толико није требала 
јединствена Србија као данас. Наша 
држава, наш народ су вероватно 
најугроженији после ових што беже 
са Блиског Истока, најстарији, а 
најугроженији у Европи. Јединствена 
Србија у Вршцу може да забележи 
озбиљан политички резултат, а ми 
ћемо вам у томе бити добар ослонац.

Ј.Е.

НА ОСНИВАЧКОЈ СКУПШТИНИ ПРОШЛОГ ВИКЕНДА У ВРШЦУ

ОСНОВАН ОПШТИНСКИ ОДБОР ЈЕДИНСТВЕНЕ СРБИЈЕ 
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРА-
ЋАЈНИЦЕ КОД ЈЕЗЕРА

ИНВЕСТИТОР 
РАДОВА 

ОПШТИНА 
ВРШАЦ

Део саобраћајнице код Градског 
језера, који је остао неурађен током 
реконструкције Булевара Милоша 
Обилића и изградње инфраструктуре 
у овом делу града, почео је да се 
ради након дужег застоја. Проблем 
је настао на вишим инстанцама, 
код републичког Министарства 
инфраструктуре, које је било 
инвеститор. Заказали су извођачи 
радови, који нису испоштовали 
уговор.  Општина Вршац је, у више 
наврата, договарала са поменутим 
државним органом да се радови 
наставе, али до скора ништа није 

предузето. Од недавно су почели 
радови на реконструкцији овог дела 
Булевара Милоша Обилића.

-Оно што је добро јесте да се, уз 
изградњу отвореног олимпијског 
базена,  завршава и пут у наставку 
Булевара Милоша Обилића, поред 
Градског језера, каже Чедомир 
Живковић, председник Општине 
Вршац.  Ова саобраћајница била  
је  проблем, који није завршило 
Министарство инфраструктуре 
Републике Србије. Чекали смо дуго 
да Министарство нешто предузме 
и да решимо овај  велики проблем.  
Општина је сада преузела на 
себе да то заврши, уз сагласности 
републичког Министарства и тај 
ће пут бити готов током наредне 
недеље. 

Инвеститор реконструкције 
дела Булевара Милоша Обилића је 
Општина Вршац, а извођач радова 
ДОО „Ратко Митровић- Дедиње“.

Ј.Е.

Одборници актуелног сазива Скупштине 
Општине Вршац заседали су 22.октобра и 
усвојили 16 тачака предложеног дневног реда. 
Међу најзначајнијим одлукама, које су изазвале 
највише полемике, али на крају добиле „зелено 
светло“ су  други ребаланс буџета Општине 
Вршац за 2015, усклађивање аката у вези  
промене статуса „Другог октобра“ из друштвеног 
у јавно предузеће и оснивање Буџетског фонда за 
пољопривреду Општине Вршац.

Одлука о другом ребалансу буџета Општине 
Вршац за 2015. 

Председник Општине Вршац Чедомир 
Живковић позвао је одборнике да подрже 
предлог за други ребаланс буџета како би се 
реализовали сви планови, пројекти и инвестиције 
и нагласио да општина функционише нормално, 
да је све под контролом,  те да нема проблема ни 
разлога да буде блокирана. 

Према другом ребалансу, укупни приходи 
и примања буџета општине Вршац за 2015. 
годину, заједно са пренетим средствима из 
претходне године утврђени су у укупном износу 
од 2.579.900.000 динара, колико износе и укупни 
расходи и издаци и отплата ануитета.

Буџетски дефицит у износу од 364.282.493  
динара покриће се из примања по основу 
примања од задужења код Уникредит банке 
у укупном износу од 175.000.000  динара (по 
Уговорима из 2013. и 2014. године), затим новог 
кредитног задужења у 2015.години у укупном 
износу од 120.000.000 динара и делом из 
пренетих неутрошених средстава из претходне 
године. Укупна пренета неутрошена средства из 
претходне године износе 226.282.493.00 динара.

Покрајински посланик и одборник ДС-а 
Стевица Назарчић сматра да буџетски дефицит 
није био никад већи што говори о функционисању 
општинске власти те да ДС неће подржати 
предлог ребаланса. 

Дејан Максимовић, одборник Покрета Доста 
је било, истакао је да већ постаје традиција 
манир власти да обећава развојни буџет, да би 
се касније показало да само трошкови расту, а 
капитални расходи остају исти. Он је додао да у 
Општини Вршац не би било инвестиција да нема 

кредитних задуживања и самодоприноса, који су 
искључиви и једини извор инвестиција.

Одборник ГГ „За бољи Вршац“ Радивој Ћосић 
је затражио одговор о томе шта је конректно 
урађено у аграру, који је важна ставка у пуњењу 
буџета, и шта се постојећим средствима планира 
од активности. 

Живковић је био изричит да ни један динар 
кредита није отишао у текућу потрошњу и додао 
да Вршац користи кредите, али за инвестиције и 
због тога се убраја у првих пет општина у Србији 
по инвестицијама.

Предлог другог ребаланса буџета Општине 
Вршац за 2015.годину усвојен је већином гласова.

“Други октобар” поново јавно предузеће

Након расправе, СО Вршац усвојила је 
Одлуку о усклађивању Оснивачког акта 
Предузећа у друштвеној својини за комуналне 
делатности “Други октобар” са Законом о јавним 
предузећима, чији је оснивач Општина Вршац. 
Потом су одборници донели Решење о давању 
сагласности на Одлуку о повећању основног 
капитала из нераспоређене добити ПДС “Други 
октобар.

СО Вршац је за председника Надзорног 
одбора ЈП “Други октобар” именовала Јовицу 
Заркулу, а за чланове  Радомира Миловића и 
Драгана Милановића.

Укупна нераспоређена добит исказана 
у редовним финансијским извештајима на 
дан 31.12.2014. износи 720.735.336 динара. 
Нераспоређена добит ранијих година (од 1998. до 
2013.) износи 572.924.555, а за 2014.  147.810.780 
динара.

Одборници ускратили поверење Славиши 
Максимовићу 

Ни после два круга тајног гласања, одборници 
СО Вршац нису прихватили предлог СНС да се 
Славиша Максимовић поново именује за члана 
Општинског већа задуженог за рурални развој.

Предлог је образложио одборник СНС Коста 
Трусник нагласивши   да Максимовић није 
смењен због лошег рада и да су се, обиласком 
села, у то уверили чланови СНС-а. 

У првом кругу, од 31 присутног, подршку 
предлогу СНС дало је 15 одборника, док је 16 
било против поновног избора Максимовић за 
члана Већа.

Након консултације шефова одборничких 
клубова у кабинету председника СО Вршац, 
организовано је поновно гласање. У другом 
кругу 12 одборника је гласало за, а 19 против. 
Тако је Општинско веће остало и даље без члана 
задуженог за рурални развој.

Иначе, Максимовић је са поменуте функције 
смењен марта ове године, на иницијативу СНС, 
одлуком 39 одборника.

Основан општински Буџетски фонд за 
пољопривреду 

Одборници су  усвојили  Одлуку о оснивању 
Буџетског фонда за пољопривреду Општине 
Вршац. Предлог је појаснио члан Општинског 
већа задужен за пољопривреду Славко Ћирин 
образложивши нејасноће на које су указали 
одборници опозиције.  Одборница Драгана 
Ракић (ДС) затражила је одговор на питања да 
ли ће фонд давати кредите или донације, колики 
ће бити трошкови рада фонда, да ли ће бити 
упослени нови људи и колико износи укупан 
пројектовани буџет фонда. 

Радивој Ћосић је замерио што нису наведени 
конретнији циљеви и предложио да се извештаји 
о раду фонда подносе на 3 и 6 месеци, а не једном 
годишње.

Душан Владислав (ЛСВ) је истакао да ће се 
фонд пунити од пореских прихода, накнаде за 
регистрацију, закупа државног пољопривредног 
земљишта. Он сматра да средства фонда нису  
довољна за подршку аграру, али да је то значајан 
први корак ка унапређењу пољопривреде. 

Усвојене важне одлуке

Одборници су дали „зелено светло“ Плану 
детаљне регулацијеза насељено место 
Ватин, док Одлука о усвајању Плана детаљне 
регулације ветропарка Кошава 2 није добила 
потребну већину гласова. Усвојене су и одлуке 
о успостављању сарадње Вршца и Требиња, 
друга измена и допуна програма за изградњу, 
реконструкцију и одржавање локалних путева 
и тротоара и за изградњу фекалне канализације 
из средстава самодоприноса за 2015, Одлука 
о висини накнаде за коришћење општинских 
путева. Сагласнот  су добиле четврта измена и 
друга допуна Плана и програма ЈП Варош за 2015, 
а именовани су и чланови надзорног и управног 
одбора Дома омладине.

Одборници су  усвојили  иницијативу којом 
Републичком фонду за здравствено осигурање 
предлаже да се у Вршцу образује Филијала РФЗО 
која би покривала и околне општине Пландиште 
и Белу Цркву. Скупштинама поменутих општина 
упућен је позив да подрже иницијативу и 
донесу одговарајуће одлуке у циљу заједничког 
лобирања код РФЗО.

Ј.Е.

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

УСВОЈЕН  ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Представници локалне власти 
и извођача радова обишли су 
градилиште код градског језера на 
коме ће бити изграђен отворени 
олимпијски базен. Конзорцијум, 
који чине “Други октобар” и “Расинг”,  
приводе крају радове на ископу 
базена који ће бити између вршачког 
језера и ОШ „Паја Јовановић“. 

-Олимпијски базен је, практично, 
ископан, радови су скоро готови,  
рекао је Чедомир Живковић, 
председник општине Вршац. Око 
27 милиона динара издвојено је 
да се уради шкољка базена и још 
око 20 милиона за машинску кућу и 
пратећу опрему за базен. Мислим да 
је добро да је за базен опредељена 
ова локација код градског језера, 
која ће бити урбанистички решена 
са новим садржајима. Оно што је још 
важно јесте  да је читав овај регион 
према путу ка Румунији претворен у 

мини индустријску зону. Последње 
парцеле Општина је продала ових 
дана. Један по један објекти ничу, 
а имам  најаве да ће још неколико 
фирми ту почети да ради у наредних 
годину дана.

Љубисав Шљивић, генерални 
директор “Другог октобра” , најавио 
је изградњу дечјег базена, који сније 
предмет ових радова и додао да ће 
отворени олимпијски базен бити 
димензија 25 х 50 метара и дубине 
до 3 метра. 

-Након ископа обавиће се 
тампонирање са 70 до 80 цм 
квалитетног материјала да би се 
урадила стабилизација дна, да се 
направи квалитетно, јер то су објекти 
који трају и пројектанти су урадили 
тако да их заштите од земљотреса 
и осталих елементарних непогода, 
нагласио је Шљивић. Скинут је ниво 
језера за око 1,2 м, а вероватно ће 

морати још да бисмо избегли сваку 
могућност појављивања подземних 
вода. Предрачунска вредност 
радова била је 23 милиона динара, 

овај посао уговорили смо за 10 одсто 
мање. Јер, обичај је у нашој Општини 
да се врло често доведу дампинг 
понуђачи са стране. У страху да се 

то не догоди, ми смо ишли око 3 
милиона испод цене коштања, тако 
да ће то, са ПДВ-ом, бити мање од 23 
милиона динара.  Поједини локални 
инвеститори имају обичај да доводе 
извођаче са стране, који раде на 
дивље и ангажују раднике на црно. 
Када не плаћају радну снагу, порезе 
и доприносе, увек за толико могу да 
буду јефтинији. Извођач радова је  
наш конзорцијум „Други октобар“ и 
„Расинг“ и то је  гаранција да ће све 
бити урађено на време и квалитетно. 

Шљивић је најавио да 
је договорена и изградња 
инфраструктуре за одвођење 
прљаве воде до колектора, као и 
водови за напајање базена водом 
која ће највероватније бити из 
градског водовода, јер ће тако вода 
бити хемијски и бактерио

Ј.Е.

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ОБИШЛИ ГРАДИЛИШТЕ КОД ЈЕЗЕРА

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА

Представници власти обишли градилиште
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Вршачки КУД Пензионер имао је 
успешан наступ у Новом Саду на 12. 
смотри хорова Удружења пензионера 
Војводине. Представило се 14 
хорова из Шида, Сомбора, Сремске 
Митровице, Кикинде, Сремских 
Карловаца, Лесковца, Темерина, 
Зрењанина, Панчева, Ниша, Апатина. 

Хорове је поздравио председник 
удружења новосадских пензионера  
Мирко Ковачевић, а затим је 
председник Савеза пензионера 
Војводине Милан Ненадић указао на 
значај хорског певања, међусобног 
дружења и упознавања пензионера 
Војводине и Србије. Ненадић је 
скренуо пажњу да је за целокупно 
друштво, поред бриге о младима,  
важна и брига и љубав према старима, 
који у својим удружењима испуњавају 
своје слободно време, једни другима 
помажу, а  песмом одлажу болест у 
заборав, јер је за друштво важно да 
се стари не осећају маргинализовано,  
да не беже у болест и отуђење, 
већ да својим искуством, знањем, 
стрпљењем, поверењем помогну 
младима. Он је подсетио да су 
пензионери радили предано, градили  
земљу, градове, села, аутопутеве 
широм екс Југославије и да деци и 
унуцима треба да послуже за пример.

Вршачки КУД Пензионер наступио 
је први песмама „Мило ти“, солиста 
Славомир Момиров,  „Земљо моја“,  
„Јечам жњела“ и „Оро се вије„. 
Дириговала је Валентина Вујовић, 
којој је диригентску палицу предала 
Антонија Пашић (остала је певач у 
хору), уз клавирску пратњу Јулијане 
Молнар. Чланови хора су: Антонија 
Пешић, Мирјана Личина, Иван Вуков, 
Јулка Загорац, Јулијана Молнар, 
Младен Чокорило, Станко Божић, 
Маргита Паску, Ева Марковић, Ева Киш 
Анђелија Милешин, Ратко Печенчић, 
Милица Спасић, Милица Тодоровић, 
Славомир Момиров, Даница Черних , 
Нада Папић.

КУД Пензионер наставио је и ове 
године да прославља Светог Саву, 
као и славу Удружења пензионера 
Видовдан, уз пригодан говор 
председника Удружења Петра 
Вулетина и културно- уметнички 
програм хора и фолклорне секције.  
Том приликом велике Златне плакете 
Удружења пензионера добиле 
су : Антонија Пешић, диригент, за 
одговоран, самопрегоран рад са 
хором (31 годину), Драгица Јовичин, 
секретар Општинског удружења 
пензионера, Јованка  Божидаров, 
председник Актива жена, Златица 
Вујовић, председник КУД пензионера 
– постхумно.

Фолклор КУД Пензионер 
учествовао је и топло примљен 
од суграђана на „Вршачком 
венцу“ и „Гудуричкој јесени“.  У 
фолклорном ансамблу су: Десанка 
Неогради, Мирјана Јованов, Јованка 
Јовановић, Миланка Ташић, Марта 
Медаковић, Марија Агоштон, Милица 
Тодоровић, Ђурђица Харангозо, Нада 
Филиповић, Ненад Букинац,Тања 
Јањић, кореограф Васа Гавриловић, 
Владимир Тошовић и Илија Штетић.

КУД Пензиионер посетио је 
братимљени КУД „Златна јесен“ 
Кикинда и извео пригодан програм, 
као и Србе у Араду где су наишли 
на изузетан дочек. Примио их 
је протојереј Ставофор Огњен 
Плавшић, старешина цркве Светих 
апостола Петра и Павла, задужбине 
Јована Поповића Текелије у IV веку, 
најстаријег здања у граду на Моришу. 
Унутрашња декорација, ризница, 
старе обредне књиге, архив сведоци 
су богате историје српске заједнице.

Вршачки пензионери су посетили 
арадску тврђаву и  поклонили се 
сенима умрлих у Арадском логору 
1914-1918, Текелијину цркву и 
поклонили се сенима Еустахије Арсић, 
рођене Цинцић, прве списатељице 
новије српске кљижевности, прве 
жене чланице Матице Српске,мецене 
и добротвора. Домаћин Божидар 
Панић, велики патриота, причао им  
је о значајним Србима, Сави Текелији 
(1761-1842), доктору правних наука, 
највећем задужбинару  у новијој 
историји српске културе, основачу 
задужбину „Текелијанум“ у Пешти за 
стипендирање српских студената. 
Панић је говорио и о капетану Јовану 
Поповићу(1667-1722), јунаку битке 
код Сенте, родоначелнику  арадске 
племићке породице Текелија, који је, 
за своје заслуге, од аустријског цара 
Јозефа првог награђен   племством, 
уз предикат Текелија. Пензионери 
су сазнали да у Араду Срби живе 
од давнина, још од 12. века, за 
време угарског краља Бене 2. чија 
је супруга била српска принцеза 

Јелена. Арад су населили Срби из 
Крушевца  и Браничева у XVI веку. 
Значајан прилив Срба догодио се 
(1697) после битке код Сенте, када 
је, по наређењу Евгенија Савојског,  
500 српских бораца прекомандовано 
у Арад. У првој половини XVII века 
Срби су били већинско становништво 
у Араду, данас их има око 500. Дивни, 
поносни, гостољубиви Срби који се 
држе заједно и чувају св оју традицију. 

Куд Пензионер припрема приредбу 
поводом октобра, месеца старих, и 
посету Сремским Карловцима, заједно 
са председницом КУД-а  Љиљаном 
Панић – Томашевић, изванредним 
организатором, ентузијастом  која 
жели да омасови КУД Пензионер. 

– Наш КУД Пензионер је пример да 
старост може бити лепа уз  дружење, 
песму, каже Панић Томашевић.

У оквиру својих активности, 
посебно пријатно било је песничко 
вече Љиљане Р. Николић из Београда, 
која је својом  поезијом, пуном 
емоција, оплеменила срца вршачких 
пензионера.    

БОГАТА АКТИВНОСТ ВРШАЧКОГ КУЛТУРНО- УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА ПЕНЗИОНЕР

ДРУЖЕЊЕ УЗ ПЕСМУ И ИГРУ Tradicio-
nalno dobri 

uslovi za 
štednju

Beograd, 30.10.2015 - Piraeus 
banka ima najraznovrsniju ponudu 
oročene štednje koja poštuje 
princip povoljnih kamata 365 dana 
u godini. Povodom ovogodišnje 
Nedelje štednje, Banka je odlučila 
da dodatno nagradi štediše 
tradicionalno dobrim uslovima za 
štednju.

Specijalna ponuda Piraeus 
banke pre svega važi za Piraeus 
50 oročenu štednju u dinarima i 
evrima koja uz  atraktivne kamate 
klijentima stavlja na raspolaganje 
do 50 odsto položenog uloga bez 
prekida oročenja.

Piraeus 50 oročena štednja u 
evrima klijentima omogućava 
stimulativne kamatne stope koje 
se kreću od 1,50% godišnje za 
oročenja na 6 meseci, do čak 1,80% 
godišnje za štednju na 12 meseci. 
Posebna pogodnost ove ponude 
jeste činjenica da klijent zadržava 
dogovorenu kamatu čak i ukoliko 
ranije podigne svoja sredstva.

Klijenti koji se odluče za Piraeus 
50 oročenu štednju u dinarima, uz 
značajno više kamatne stope koje 
idu i do 6% za sredstva položena 
na 3 meseca, odnosno do 6,35% 
za oročenja na 6 meseci, dobijaju 
i celokupan iznos kamate bez 
ikakvog odbitka na ime poreza. 

Ovaj tip štednje je namenjen 
klijentima koji žele da značajno 
uvećaju svoj kapital ali i računaju na 
moguća ulaganja.

Jednako atraktivna ponuda važi 
i za Piraeus 100 oročenu štednju u 
evrima koja podrazumeva kamatu 
od 2,25% za oročenje na 25 meseci. 
Pogodnost ovog proizvoda ogleda 
se u kamatnoj stopi koja raste 
srazmerno dužini štednje čime 
se u slučaju razoročenja pripisuje 
kamata predviđena za dostignuti 
period oročenja.

Антонија Пешић, добитник златне  плакете на Видовдан

КУД Пензионер у Араду

У цркви Св. апостола Петра и  Павла у Араду
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Милан Стојанов, мештанима 
његовог родног Великог 
Средишта и Вршчанима 
познатији као Шпира, имао је 
плодан и богат живот. Агроном 
по струци, био је директор 
земљорадничке задруге у 
Средишту, радио је и неко 
време у Ливници, али никада 
није престајао да се бави 
пољопривредом. Она му је, 
каже са осмехом, била основна 
професија. Земљу је заволео као 
дечак, уз деду, оца. Задовољан је 
и срећан, каже, што је наставио 
породичну паорску традицију. И 
данас, као пензионер, обрађује 
десетак јутара и виноград, који 
је његова фамилија одувек 
имала и радила. Грожђе се 
у средиштанској породици 
Стојанов никада није продавало, 
па ни данас. Од њега се прави 
добро вино, мало се попије са 
друштвом у кући, мало подели 
пријатељима, а остатак прода.

Какве успомене носите из детињства?
-Рођен сам у Великом Средишту, 2.октобра 

1948, у паорској продици. Отац Иван и мајка 
Милка (девојачко Ђорђев) имају 91 годину. 
Отац још мало цепка дрва да наложи, а мајка 
се мало теже креће. Имам старију сестру 
Бранку. Имао сам лепо детињство. Цело село 
и атар били су наши, свуда смо се играли, 
ишли смо по Бегеју, баштама, по цео дан. 
Родитељи, баба и деда радили су од јутра до 
мрака, чувала нас је прабаба. Увече кад се 
вратим кући, цео дан сам ишао бос, отац ми 
извади трње, сипа мало ракије на ране и то 
је то. Зими смо се клизали, сами смо правили 
сличуге, од арматуре, мало је савијемо и на 
клизање. Ја сам био прва генерација кад је у 
Великом Средишту била комплетна основна 
школа, од петог до осмог. Гимназију сам 
завршио у Вршцу, после сам био две године 
на Шумарском факултету у Београду. Мало 
сам више скитао, нисам баш бринуо за школу. 
После сам прешао у Зрењанин и положио 
норме за Вишу фискултурну, бавио сам се 
тада активно спортом. Ми гимназијалци 
имали смо у то време слободан упис на скоро 
све факултете. На крају сам, на инсистирање 
родитеља, уписао Вишу машинску, такође 
у Зрењанину. Али, оженио сам се, родио ми 
се мој Бане, тако да сам морао да почнем да 
радим, да зарађујем за породицу и ту сам 
стао са школовањем. Доста година касније 
завршио сам ванредно Вишу пољопривредну 
у Шапцу.

Где добијате први посао?
-Почео сам да радим у Ливници, 1973, 

као магационер. Био сам тамо 12 година, 
променио сам много директора, Мален 
Паунов, Драган Марић, доведен као кадар 
из Београда, Драган Крагић. Тада је вршачка 
ливница била у саставу београдске. После 
Ливнице сам једно време радио само 
пољопривреду, а онда сам постао директор 
Земљорадничке задруге у Великом 
Средишту. Пре тога су биле кооперације, 
било је то уносно, набављали су репро  
материјал за паоре, узимали производе 
и бавили се, практично, трговином. Онда 
је донет закон да се поново формирају 
земљорадничке задруге. Руководства су се 
трудила да и даље остану да раде исто, само 
да промене назив у зем задруге. Међутим, ми 
смо се организовали, одржали скупштину, 
сменили их и основали, као кооперанти, 
замљорадничку задругу. Ја сам директор 
постао тек наредне године. Сећам се да 
смо тада били баш добро организовани. 
Нешто пре тога штрајковали смо јер нам 
нису исплатили сунцокрет. Недељу дана 
смо под блокадом држали цео Вршац, све 
излазне путеве, изашли смо са комбајнима, 
тракторима, пропуштали смо само полицију, 
хитну помоћ. Ја сам био у штабу, били смо 
стално у контакту са људима на блакадама. 
Дошли су из Покрајине, Јан Кишгеци, 
министар за пољопривреду. Понудили су 
нам 50 одсто да нам исплате, штрајкачи 
нису хтели, али ја сам их једва убедио да то 
узмемо, па ако нам за 15 дана не исплате, 
изаћи ћемо поново на улицу. Били смо тада 
добро организовани и то смо искористили 
да формирамо Земљорадничку задругу у 
Средишту. У тој задрузи сам био директор 6 
година.

Волите да кажете да је Ваша основна 

професија била пољопривреда. Зашто?
-Ја сам јако задовољан што сам наставио 

паорску породичну традицију, јер од кад 
знам за себе у нашој кући се радила земља. 
И док сам био у неким фирмама, ја сам 
помагао оцу, деди да обрађују земљу, волео 
сам то. У Земљорадничкој задрузи сам радио 
као волонтер, нисам желео да кажу да сам 
узео боловање да бих радио своју земљу. 
Аграр има и лепих и лоших страна. Мени је 
најлепше што видиш то своје дело које остаје 
за тобом, земљу треба волети, да ти тај посао 
причињава задовољство. Паори знају да 
увек морају да оставе неку резерву за лошу 
годину. Јер, никад не иду једна за другом 
добре године, мора да дође и нека лоша. 
Иначе, у то време у пољопривреди се добро 
зарађивало, посебно ко је радио услуге. Ми 
смо 1972. купили нов комбајн, пре нас је у 
Средишту био само један стари, полован.  
Имали смо све пољопривредне машине, 
имали смо земље, тада је максимум био 10 
ха, али имали смо и од мамине маме, близу 
максимума. Данас  су друга времена, паор ако 
хоће да заради мора да ради бар сто хектара 
земље, све испод тога нема зараде, пуко је 
преживљавање. А, тих година, од 1960. и неке, 
до осамдесетих, мислим да се нигде у Европи 
није тако зарађивало од пољопривреде као 
овде. Имали смо и доста винограда, онда смо 
нешто извадили, као већина паора, јер се 
плаћао велики порез. Али, увек смо имали 
бар један виноград, после смо садили још 
два нова, тако да сада имамо ланац и по на 
шпалиру. 

Како се раније производило грожђе? 
Кажу да виноград тражи слугу, а не 
господара?!

-Јесте, тако је било у оно време, ја још 
памтим када се све радило ручно и коњима. 
Сада се све ради машинама, не копа се, 
постоје хербициди, тако да више нема толико 
посла у виноградима. Пре је била густа садња, 
уз чокот, а сада су то шпалири, пролази се 
између трактором. Некад су то биле старе 
сорте грожђа, црно и бело отело, сајбл, 
негде га зову француз, то су биле полудивље 
и веома отпорне сорте и на болести и на 
ниске температуре. Данас то није тако. Пре се 
прскало једино бордовском чорбом, плавим 
каменом, а данас има више болести и прска 
се чешће, зависно од времена. Ја не прскам 
виноград више од шест пута годишње, а неки 
и више од 10 пута. Данас имам нешто мало 
црног отела, од старих сорти,  имам махом 
винске сорте, од стоних само хамбург. 

Ко има виноград, тај прави и вино. 
Да ли сте и ви винар? Да ли то радите по 
рецепту Вашег деде и оца?

-Да, моји нису никад продавали грожђе. 
Правили смо вино и продавали. Кажу да 
се са хектара винограда заради као са 
10 ха под ратарским културама, али под 
условом да се производи вино и да се 
прода. Овде се раније није правила ракија 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 17, број 289, 14. октобар 1992.

НАјВећИ уСпех ВрШАчКИх ОДбОјКАШИцА

ВРШАЦ 
КОЛОНИЈАЛ 

ФИНАЛИСТА КУПА 
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Све је било за незаборав: од изванредних одбојкашких 
утакмица, до предивног амбијента препуне спортске хале у 
Вршцу.

Вршац је данима живео за полуфинале Купа Југославије 
које је организовано у Вршцу 9. и 10. октобра. Захваљујући 
власнику фирме “Колонијал” Ступар Миленку, који је 
преузео финансирање прве екипе нашег клуба, највећи 
проблемнајтрофејнијег вршачког клуба решен је на опште 
задовољство.

Гошће нашег градабиле су две београдске 
екипе”Раднички” и “Обилић” и нишки “Студент”, све искусне 
прволигашке екипе. Пре ових утакмица, које су се играле по 
систему свако са сваким, било је стрепњи како ће се наше 
девојке снаћи у оваквој конкуренцији. Већ  прва утакмица 
одагнала је све сумње у квалитет екипе “Вршац Колонијал” 
и разгалила навијачка срца у препуној спортској хали. 
“Студент” из Ниша просто је разнет резултатом 15:5, 15:4 и 
15:3. Све је функционисало као најтачнији сат: Лука Моника 
увек расположена да својим потезима противнички блок 
доведе до очајања, леворука Снежана нестл господарила 
је својим делом мреже, Оливера Печеничић сигурна и на 
мрежи и у пољу, а Тамара Шуњеварић већ пословично 
најсигурнији сервер и у пољу вредна као мрав. Појачања 
Јулијана Енеску и Биљана Владисављев, заиста су права 
појачања. Јулијана Енеску је комплетна играчица, искусна, 
суптилна, са разноврсним решењима у игри, биће главна 
окосница екипе у прволигашким утакмицама које су на прагу. 
Биљана Владисављев је пуцаћ каквог Вршац никада није 
имао. Њени смечеви просто разносе противничке одбране. 
И остале играчице које су улазиле у игру - Маријета Бојанић, 
Наташа Филиповић, Светлана Радуловић и Наташа Борки 
доказале су своју вредност.

И друга утакмица против “Обилића” из Београда 
добијена је веома лако са 3:0 (15:5, 15:6 и 15:9) па је сусрет 
са београдским “Радничким” била више ревијална утакмица, 
јер су обе екипе већ обезбедиле пласман у финале Купа 
Југославије. наше играчице поражене су у овој утакмици 
са 3:1(15:9, 7:15, 6:15 и 13;15) од тренутно друге екипе по 
вредности у Југославији и доказале да ће у прволигашкој 
конкуренцији итекако бити тврд залогај свим екипама.

За финале Купа Југославије пласирале су се поред “Вршац 
Колонијала” још “Јединство” из Ужица и две београдске екипе 
“Раднички” и “Црвена Звезда”.

Већ су предузети кораци код Одбојкашког савеза 
Југославије да град вршац 4, 5. и 6. децембра ове године 
буде домаћин првог финала Купа Југославије, које би било 
организовано у нашем граду.

ИНТерВју
МИЛАН С ТОЈАНОВ- ШПИРА, АГРОНОМ, ДИРЕКТОР ЗЕМ ЗАДРУГЕ, ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

ЗАДОВОЉАН САМ ШТО САМ НАСТАВИО 
ПОРОДИЧНУ ПАОРСКУ ТРАДИЦИЈУ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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лоза, производило се вино и комовица. Ја 
мислим да код производње вина нема тајни. 
Сада се вино брже доведе у фазу да буде без 
страних примеса, сви знају ту технологију. 
Пре се грожђе исцеди, стави у дрвену бурад, 
пре су бурад сумпорисали. Мислим да су 
ова сада вина лепша од оних пре, разлика 
је у квалитету.  Јер, свако вино које садржи 
страну примесу, нема свој прави мирис и 
укус, буке, како кажу виноградари. Раније 
је бистрење трајало дуже, било је физички, 
помоћу сумпора, и никад ниси могао да га 
избистриш као што то може данас, сада има 
много тих средстава. Данас  добро вино нема 
страних материја и осећа се на сорту грожђа 
од којег је направљено. 

Која вина производите?
-Ја производим рајнски ризлинг, 

талијански, и неко мешано бело од пловдине, 
која има недостатак винске киселине и онда 
је мешам, купажирам са смедеревком, која 
има мало већи проценат винске киселине. 
Остане ми и мало жупљанке, афусалија, и то 
додајем у то мешано бело вино. Имам и доста 
хамбурга, оно што остане што се не поједе, 
мешам са прокупцем, старом аутохтоном 
сортом, и добијам црвено вино лепог букеа. 
Правим и нешто мало отела, али немам 
пуно чокота, око 200 калемова црног отела. 
Флаширам нешто мало вина за пријатеље, да 
им поклоним, имам и своје боце и етикете. Ја 
вино продајем у ринфузу. Вина има зависно 
од године, ова је била врло лоша, никад 
лошија од кад памтим, а када добро роди 
има и до 6.000 л вина, у просеку око 4.000 л. 
Ми потрошимо око 1.000 л вина, имамо увек 
много друштва, то памтим и од мог оца, и код 
мене, и код мог Банета. Од ракија, углавном, 
правим комовицу, а кад остане нешто вина од 
тога правим коњак. Иначе, учествовао сам на 
изложби у Пољопривредној школи и добијао 
сам златне медаље за вино. Било је то раније, 
на почетку, сада више не учествујем.

Били сте и друштвено- политички 
активни. Када и где?

-Неку врсту друштвене активности почео 
сам још са 18 година, са фудбалом. Обновили 
смо рад Фудбалског клуба Борац, почели смо 
поново од Општинске лиге. Играо сам фудбал, 
а после годину дана постао сам и председник 
клуба. Преузели смо клупски локал, био је 
ту бифе, нису нам ништа плаћали, ми смо 
организовали томболу, брзо смо стали на 
ноге. Играли смо са Црепајом, која је тада 
имала 11.000 становника, а Средиште око 
1.300. Били смо веома успешни и били смо 
први од мањих клубова који су ишли у Пореч 
на зимске припреме. Тада сам већ постао и 
тренер, водио сам клуб десет година. Иначе, 
политички сам почео да се активирам 1990, 
када смо трансформисали Савез сељака 
у странку савеза сељака Србије, тада се 
одвојила Народна сељачка странка, на 
челу са Веслиновим и Марјан Ристичевић. 
Последњи назив наше странке био је 
Уједињена сељачка странка, ја сам ту остао 
до краја своје политичке активности, нисам 
мењао странку. Био сам од 2004. до 2009. 
члан Општинског већа за пољопривреду и 
село. Тада је Миодраг Бабић основао Покрет 
Вршачка регија, европска регија. Пошто сам 
био председник ОО Сељачке странке, увео 
сам цео ОО и били смо оснивачи Покрета. Ја 
сам основао Покрет у Марковцу, Гудурици, 
Великом и Малом Средишту, Малом Жаму и 
Ватину. И данас сам члан Уједињене сељачке 
странке, али нисам више активан. Ја сам 
говорио да пензионерима треба одузети глас 
на изборима, када сам отишао у инвалидску 
пензију, 2009, морао сам то и да испоштујем, 
било би лицемерно да то нисам урадио. Јер, 
ја тако мислим и данас, свима ћу да помогнем 
и фудбалерима, ловачком удружењу, био сам 
девет година председник ловаца, Црквеном 
одбору, али ништа више, само толико.  

Од када сте постали ловац? Да ли сте 
члан неког удружења?

-У лов сам кренуо када је мој син Бане 
имао 18 година, хтео је да постане ловац 
и положио  је ловачки испит. Ја сам у све 
то кренуо да бих му био подршка. Члан 

сам вршачког и средиштанског Ловачког 
друштва. Од дивљачи, највише волим да 
волим фазане. Ту се најлепше види како су 
керови увежбани, тако сам и заволео лов. Не 
волим да седим и чекам дивљач. 

Како је текао Ваш лични живот? Када 
сте основали породицу?

-Венчао сам се са својом супругом 
Славицом, девојачко Петровски, 1971. Она је 
из Средишта, њени су дођоши, дошли су из 
Македоније, после рата. Имам једног сина, 
Бранислава, Банета. Има и он своју породицу, 
супругу Наду. У средишту имамо две куће, 
свако живи у својој, дворишта су нам спојена. 

Како живите као пензионер? 
-Радим и даље земљу, али не тако много, 

свега 10 ланаца ратарских култура и ланац и 
по винограда, остало смо дали у закуп. Радим 
да не бих „зарђао“, а и да ми не стоје машине. 
Ја саветујем Банета да не ради земљу, јер 
данас је код нас сигурније да не радиш 
земљу, а не да производиш. Али, можда ће 
једног дана бити боље. Чекам да ми врате 
око 40 ланаца земље што су мом деди узели 
комунисти после рата, 1946. 

На шта сте поносни што сте урадили у 
животу?

-Ја свом Банету волим да кажем да је у 
животу најтеже да будеш реалан и поштен 
према себи, кад то успеш, онда у животу 
нећеш имати проблема. А, оно чиме се 
поносим и најзадовољнији сам то је што 
сам успео док сам био у локалној власти да 
Општина Вршац донесе одлуку да се ради 
комасација пољопривредног земљишта 
на читавој територији. И то се и данас ради. 
Прво је кренуло у Средишту, кад су ме питали 
одакле да почну, рекао сам од Средишта. А, 
зашто? Рекао сам зато јер сам ја из Средишта. 
Ја сам био искрен, можда су очекивали 
неки други одговор?! Комасација је јако 
важна, посебно за веће паоре, а они данас, 
углавном, опстају. Старачка домаћинства 
нестају, њихова деца земљу обично продају, 
јер нису остали на селу. Они који имају мало 
земље не могу да преживе у овом времену. 
Није исто када имаш земљу на више места, 
пола времена ти прође да стигнеш до њиве. 
Зато је боље да се земља укрупни, да њиве 
буду заједно, лакше је, економичније. Таква 
су данас времена!

Јованка Ерски

Вршачка кула, година 17, број 290, 28. октобар 1992.

НЕсВаКИДашњИ пОТЕз  КаНала 33 И ХОТЕла 
сРБИЈа

ПЛИНЦ И ПЛИН-
ЦЕЗА ОД ВРШЦА ‘92

Тешко је било и замислити да се у нашем граду може 
организовати и успешно одржати приредба каква је у суботу, 
24. овог несеца, била у Хотелу “Србија”. Идеја да се организује 
“Избор плинца и плинцезе од Вршца 92.” потекла је од екипе 
Телевизије Вршац. да би се идеја спровела у дело требало 
је уложити много труда, али пре свега добре воље, па ни 
резултат није изостао. Представа каква се у Вршцу не памти, 
али, рекли бисмо, и јединствена на простору Србије, побудила 
је велико интересовање родитеља, али и малишана који су 
уживали у трочасовној представи за њих припремљеној. 
Импровизованом позорницом прошетало се 150 малишана 
узраста од 3 до 6 година. права ревија раздраганих и лепих 
дечјих лица. Како рече један од учесника у приредби постоји 
градација: лепо, лепше и најлепше, али и четврти степен - 
лепо као дете. да је стварно тако потврђује и фотографија која 
је овековечила само један од детаља, а таквих је било безброј.

Стога овога пута нећемо помињати имена. Сва деца су 
победници и сва деца су добила награде које ће их подсећати 
да су учествовали на својеврсном дечјем балу. И све се то 
одвијало и пред камерама Канала 33 тако да су и бројни 
гледаоци локалне телевизије могли да уживају у програму где 
су главни актери били деца. А да њима буде боље побринули 
су се глумци, како вршачки, тако и гости из Београда.

Вршачка кула, година 17, број 293, 16. децембар 1992.

пРЕмИЈЕР мИлаН паНИћ пОсЕТИО ВРшац

СРДАЧАН ДОЧЕК У 
ЦЕНТРУ

Прошле недеље 
у вршцу је боравио 
председник Владе Савезне 
Републике Југославије, 
господин Милан Панић. У 
јутарњим часовима он је 
посетио “ВИК” Корпорацију 
где му је домаћин био 
директор господин 
Родољуб Драшковић. 
Након краћег и срдачног 
разговора, високи гост је 
обишао производне погоне 
Вршачке индустрије кекса, 
а затим је кренуо ка центру 
града. Долазак премијера 
Панића побудио је велики 
интерес наших суграђана 
који су се, и поред тога 
штопосета није била ни најављивана, у великом броју 
окупило на Тргу. пошто нигде није било озвучења премијер 
Панић се грађанима обратио посредством Канала 33, а затим 
је отишао у ЈАТ где су му домаћини били Радојица Мојсијев 
и остали људи из “Бизнис Академије”. Тамо је организовао 
разговор са бројним привредницима.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Бела Црква” 
суфинансира Скупштина општине Бела Црква

Локална самоуправа Беле Цркве 
је и ове године издвојила средства  
за активне мере запошљавања. За 
ангажовање радника кроз јавне 
радове пријавило се десет јавних 
предузећа, установа и удружења 
грађана. Из општинске касе 
издвојена су три милиона динара.

- Добили смо од Националне 
службе за запошљавање и удружили 
смо средства. Од тога је преко 
локалног плана за запошљавање    
издвојено два и по милиона динара 
а  још милион преко регионалног.  
- рекао је Ненад Живановић, 

председник Скупштине општине 
Бела Црква.

У оквиру јавних радова на три 
месеца ангажовано је педесет и 
једно лице у осам јавних предузећа, 
установа, општинском Црвеном 
крсту и на стадиону фудбалског 
клуба БАК.

Стручну праксу је ове године 
било могуће обављати само у 
приватном сектору, али није 
било заинтересованих, па је тако 
пропуштена прилика за ангажовање 
десетина младих, школованих  људи, 
рекао је Живановић. 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И БЕЛОЦРКВАНСКА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА УДРУЖИЛИ  СРЕДСТВА

ПЕДЕСЕТАК ЉУДИ 
АНГАЖОВАНО У 

ЈАВНИМ РАДОВИМАУ Народној библиотеци у Белој 
Цркви, 24. октобра 2015. године 
одржано је прво, у серији предавања 
које организује Национални савет 
чешке националне мањине. Све 
присутне поздравио је др Јоже 
Сивачек председник Националног 
савета чешке националне мањине и 
захвалио се свима који су омогућили 
да се предавање одржи.

Предавање под називом Људска 
и грађанска права одржао је 
професор Андреј Кубичек, социолог, 
докторант на Филозофском факултету 
Универзитета у Београду.  Ову, 
историјски актуелну тему професор 
Кубичек приказао је са социолошког 
аспекта. Пошто прича о људским 
правима почиње у старој Грчкој, 
професор Кубичек нас је провео кроз 
својеврсни времеплов и вратио у 
далеку прошлост, како би објаснио 
појмове који су неодвојиво везани за 
тему коју је представио.  Поменути су 
биле сви кључни моменти у историји 
цивилизације значајни за разој и 
разумевање људских и грађанских 
права. 

На самом крају предавања повела 
се дебата и посетиоци су имали 
прилику да учествују у разговору са 
професором Кубичеком.

Промоција збирке песама под 
насловом “Поклонили смо времену” 
Белоцркванина Сашка Јовановића 
одржана је у читаоници Народне 
библиотеке, која је и издавач. 

Стихове су говорили Мирко 
Годомиров, Синиша Марковић и Зоран 
Милошевић, а Зора Јовичић Камбер је 
атмосферу употпунила музиком.

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЧЕШКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 
НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ У БЕЛОЈ ЦРКВИ

СВИ СМО РОЂЕНИ 
СЛОБОДНИ И ЈЕДНАКИ

Ненад Живановић, председник Скупштине општине 
Бела Црква

ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ПЕСАМА У НАРОДНОЈ 
БИБЛИОТЕЦИ У БЕЛОЈ ЦРКВИ

ПОКЛОНИЛИ СМО 
ВРЕМЕНУ

Пре неколико месеци на 
иницијативу начелника Полицијске 
управе Панчево, Николе Пуповца, 
почело је награђивање полицајаца 
за изузетно залагање. Од јуна и 
локална самоуправа у Белој Цркви 
спроводи исту акцију. Мирослав 
Златановић био је проглашен 
за најбољег полицајца у јуну на 
територији белоцркванске општине, 
а Мирославу  Стјепановићу то 
признање припало је за ангажовање 
у јулу.

- У великој конкуренцији освојили 
су награду као најбољи полицајци у 
септембру у Јужнобанатском округу. 
Тим поводом начелник округа Зоран 
Тасић уручио им је плакете и ручне 
сатове - рекао је Милан Крстић, 
начелник Полицијске станице Бела 
Црква.

ПОЛИЦАЈЦИ ПС БЕЛА ЦРКВА МИРОСЛАВ ЗЛАТАНОВИЋ И МИРОСЛАВ  СТЈЕПАНОВИЋ 

НАЈБОЉИ У ЈУЖНОМ БАНАТУ

Радници Јавног предузећа 
“Белоцрквански водовод и 
канализација”  завршавају 
реконструкцију водоводне мреже 
према Кусићу. Радови су урађени 
за трећину предвиђеног рока. 
Замена цевовода у дужини од 2280 
метара урађена је за само шеснаест 
радних дана. За реализацију посла 
пкрајинска влада је одобрила шест 
милиона а из локалног буџета 
издвојено је милион и осамсто 
хиљада динара.

- Наше јавно предузеће је показало 
да је изузетно способно и да може само 
да изводи овакве радове. Ово је још 
једна добра одлука Скупштине општине 
којом се локалним јавним предузећима 
омогућило да имају искључиво право 
у својој области. Кад видите да неко 
три пута брже ради од рокова који су 
предвиђени то може да вас чини само 
јако срећним, задовољним и поносним 
на ово предузеће - рекао је  је Ненад 
Живановић, председник Скупштине 
општине Бела Црква.

ПРИ КРАЈУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ КА КУСИЋУ

ТРИ ПУТА БРЖЕ ОД ПЛАНИРАНОГ

Постављање хранилица за птице 
окупило је у парку у Белој Цркви 
орнитологе, чуваре природе и 
ученике ОШ “Доситеј Обрадовић”. 
Деци су дати одговори на бројна 
питања, а најважнији моменат им 
је био стављање хране у кућице. 
Акција је реализована уз помоћ 
Дирекција за изградњу. 

ОРНИТОЛОЗИ И УЧЕНИЦИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ ПОСТАВИЛИ ХРАНИЛИЦЕ ЗА ПТИЦЕ

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
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PROGRAMUL TRANSFRONTALIER ROMÂNIA –SERBIA, LA UN NOU ÎNCEPUT

Info Day dedicat noului apel 
CBC România - Serbia
În sala baroc a Primăriei Zre-

nianin a fost organizat In-
fo-day din cadrul IPA CBC Ro-
mânia-Serbia. În cadrul acestui 
program, pe 15 septembrie 2015 
a fost lansat primul apel pentru 
propuneri de proiecte care va fi 
deschis până pe 15 ianuarie 2016 
(pentru proiectele obișnuite), 
adică până la 15 martie 2016 pen-
tru proiecte strategice. Cu aceas-
tă ocazie, pe teritoriul Republicii 
Serbia, se organizează atelierele 
precum și un atelier special de-
dicat cererii de depunere a pro-
punerilor de proiecte strategice 
care va fi organizat la Timisoa-
ra, pe 29 octombrie  2015.  La în-
tâlnirea din Zrenian au partici-
pat reprezentanți organului de 
conducere al programului în Bu-
curești, Oficiul pentru Integrare 
Europeană de la Belgrad, Secre-
tariatul Tehnic Comun din Timi-
șoara și Vârșeț orașului Zrenja-
nin  și reprezentanți ai institu-
țiilor și organizațiilor interesa-
te să participe la Programul IPA 
de Cooperare Transfrontalieră. 

Participanții au fost salutați 
de  adjunctul primarului Zren-
janin Duško Radišić, care a re-
amintit că orașul Zrenjanin în 
Programul precedent a  aplicat 
cu succes și a asigurat  resur-
se semnificative din fondurile 
europene.

- Anul acesta avem mari spe-
ranțe că vom obține fonduri pen-
tru mai multe proiecte strategi-
ce pe care le pregătim, printre 
altele, de reconstrucție a cana-
lului Begei, construcții de rute 

pentru biciclete până în Româ-
nia, reconstrucția lacurilor din 
oraș, parcul de la Centrul Cul-
tural, și numeroasele proiecte în 
agricultură, educație și cultură 
și de  importantă pentru dezvol-
tarea orașului - a spus Radišić și 
a dorit rezultate bune si succese 
în aplicarea și  altor comunități, 
municipii și orașe.

- Cu parteneri din România 
facem o regiune unică și o șan-
să de a întări capacitatea și in-
frastructura în întreaga regiune 

Banat. Organizațiilor și institu-
țiilor din mijlocul  nostru orașul 
Zrenjanin le va oferi suport com-
plet în aplicarea - a spus Radi-
sic și a invitat să contacteze re-
prezentanții orașului, pentru a 
lucra  cât mai eficient posibil.

Elizabeta Stanimirov, șef al 
Secretariatului Tehnic Comun 
„Antena“ din  Vrșeț, a declarat 
că scopul întâlnirii este de a cu-
noaște pe viitorii  aplicați cu nor-
mele noului program. Totoda-
tă este și o invitaței  de aplica la 
fonduri europene.

- Orasul Zrenjanin și institu-
țiile  au fost  foarte active, asa ca 
aici a fost o mulțime de proiec-
te de succes, calitative și sper că 
va fi și în viitor. Ca și în apeluri-
le anterioare  pot aplica institu-
ții nonguvernamentale-nonpro-
fit, cu cerința de bază să aibă cel 
puțin un partener din Româ-
nia. Bugetul maxim care poa-
te fi aplicat este de 2 milioane, 
astfel încât să fie într-adevăr o 
mulțime de proiecte de calitate 
- a menționat Stanimirov.    M.V.

EDIŢIA  A XXVII A FESTIVALULUI

„Tinereţea cântă“  

Ediţia a XXVII a Festivalului 
de muzică ușoară „Tinereţea 

cântă“ s-a încheiaT la Uzdin, un-
de timp de două zile, pe scena 
Căminului cultural „Doina“ din 
localitate, din nou a cântat tine-
reţea. În prima seară , în cadrul 
Concursului Naţional  s-au pre-
zentat  14 tineri din Torac, Satu 
Nou, Vârșeţ și Uzdin. Pe primul 
loc s-a plasat Andreea Ioana Şoș-
dean din Uzdin  cu melodia „Am 
greșit“.  Muzica este semnată de 
Todorică și Andrea Şoșdean, pe 
versurile  lui Sima Onciu. Pe lo-
cul doi s-au clasat Gabriela Pe-
trovici din Torac și Cristina Mic 
din Satu-Nou cu melodiile ,,Vara 
asta e o minune“ (muzica: Geor-
ge Planjanin, text: Aurora Rota-
riu Planjanin) și „Iubire zadar-
nică“ (muzica: Dorel și Cristina 
Mic, text: Mariana Stratulat). Lo-
cul trei l-au ocupat Virginia To-
tan și Jaclina Puia, cu melodiile 
„Cine ești“ (muzica și text: Cla-
udia Şuboni) și „O  clipă doar“ 
(muzica: George Planjanin, text: 
Aurora Rotariu Planjanin).Juriul 
a acordat și un Premiu special,  
respectiv Premiul publicului, ca-
re a revenit duetului Cristian Pu-
ia și Ileana Puia.  Premiul pen-
tru debut a fost conferit  Ionelei 
Sfera din Vârșeţ.

În seara a doua, la Concursul  
Internaţional, care a avut loc, 

sâmbătă, 19 septembrie , pentru 
titlul de cel mai bun interpret 
s-au prezentat oaspeţii din Ro-
mânia, și deţinătoarele primelor 
trei locuri la concursul naţional. 
Juriul de specialitate în compo-
nenţă: Aleksandar Dujin, pre-
ședinte și membri Romeo Ve-
resan ,Ovidiu Ştefan Mureșan, 
Viorica Demensecu, Ana Nicu-
lina Ursulescu și Teodor Rămi-
anţ,  a adus următoarea decizie: 
premiul special al Concursului 
Internaţional a revenit  Andreei 
Ioanei Şoșdean, premiul III, An-
dradei Mariei Igna, pentu melo-
dia  „Si dacă viaţa mea“, premiul 
II, Mirelei Borodi, pentru piesa 
„Prin ochii tăi pot visa“, și pre-
miul I Gabrielei  Ingrid Nicola-
escu, pentru compozitia „Mi-e 
dor de tine“. La finalul progra-
mului din prima seară, în afara 
concurenţei au evoluat solistele 
laureate ale ediţiei precedente: 
Andreea Iona Şoșdean, Jaclina 
Puia, duetul Anisia Liviana Bă-
buţ și Jaclina Puia, Virginia To-
tan și Ileana Puia.

Similar anilor precedenți, 
festivalul este organizat de „Ti-
neretul Muzical“ din Uzdin, cu 
sprijinul Consiliului Naţional 
al Minorităţii Naţionale Româ-
ne și Secretariatului provincial 
pentru cultură al Provinciei Au-
tonome Voivodina.  M.V.

FESTIVALUI DE POEZIE ÎN GRAI BĂNĂȚEAN

Ediția a XX-a
Festivalul de poezie și crea-

ție în grai bănățean Geor-
ge Gârda – Todor Crețu Toșa, 
Petru Dimcea, ediția a XX-a a 
avut loc sâmbătă 10.10.015 la 
Făget (România) în organiza-
rea Societății Literar Artisti-
ce „Tibiscus“ din Uzdin și a 
Asociației Culturale Făgețana 
din Făgetcu sprijinul Prima-
riei Orașului Făget și a Casei 
de Cultură a Orașului Făget. 
Tot cu această ocazie a avut 
loc și o expoziție de fotogra-
fie artistică a membrilor SLA 
„Tibiscus“ Pavel Bălan și Va-
sile Barbu și de pictură a pic-
torului academic Daniel Susa 
din Uzdin. 

Cuvântul in-
augural i-a reve-
nit lui Vasile Bar-
bu președinte-
le SLA „Tibiscus“ 
care a oferit și do-
uă diplome de me-
rit domnului Ioan 
Cipu din Făget (de 
oriorigine din To-
rac, Banatul sâr-
besc) și Todor 
Groza Delacodru 
din Mesici, diplome care se 
ofera din anul 2007 primii fi-
ind regretatul Ioța Vinca ali-
as Ventilă Agraru din Uzdin și 
Arcadie Chirșbum din Făget 
apoi Ionel Iacob Bencei, Io-
nel Stoiț, Viorel Boldureanu, 
Simion Danila, Cornel Un-
gureanu...

Despre personalitațile 
ale căror nume poartă acest 
Festival au vorbit Ionel iacob 
Bencei și Ionel Stoiț, iar din 
operele lor au citit Ioan Vio-
rel Boldureanu, Ionel Iacob 
Bencei, Arcadie Chirșbaum, 
Gelu Câmpeanu, Vasile Bar-
bu și Ionel Stoiț.

Despre Todor Crețu, pu-
tem aminti: Todor Crețu fiul 
Anei și al lui Costa Crețu - 
Obăgeanu, s-a născut la Uz-
din în anul 1929. Şcoala ele-
mentară o termină la Uzdin, 
iar liceul românesc la Vârșeţ. 
A urmat doar doi ani de facul-
tate la Belgrad.

A scris proză, teatru, poe-
zie și satiră și umor. S-a afir-
mat, pe la începutul anilor 
‚70, cu textele satirice în grai 
bănăţean, semnate „Ventilă 
Agraru“, scrise împreună cu 
Iota Vinca și difuzate la Pos-
tul de Radio Novi Sad, redac-
ţia română. Textele au fost 
interpretate de bravul actor 
Ioța Vinca. Ani în șir, până 

la deces, în inul 1979, la vâr-
sta de 50 de ani, textele sa-
le satirico-umoristice în grai 
bănăţean au fost savurate cu 
multă plăcere în întreg Bana-
tul istoric unde se aude acest 
post duminica, la „Emisiunea 
pentru sate“.

Todor Creţu a fost un 
om care întreaga sa activi-
tate și-a consacrat-o cultu-
rii și mai ales teatrului. Este 
considerat ca fiind unul din-
tre cei mai merituoși oameni 
din Banatul iugoslav pentru 
propășirea teatrului amatori-
cesc la românii de pe aceste 
meleaguri. Pentru aceste ma-

ri merite a 
și primit 
unele pre-
mii și dis-
tincţii, câ-
teva chiar 
post-mor-
tem. Todor 
Creţu-To-
șa s-a stins 
din viaţă, 
subit, la 19 
mai 1979, 
la Uzdin, 

la vârsta de numai 50 de ani, 
în urma unui atac de cord. Pe-
tru Dimcea a trăit între anii 
1925 – 2004.A funcţionat la 
Uzdin ca și medic generalist 
rămânând în memoria oame-
nilor ca și un doctor de alina-
re a suferinţelor și sufletești și 
ale corpului. Un a ezitat să-și 
viziteze pacienţii și în miez 
de noapte și pe orice timp fie 
vijelie, ger, caniculă ori că un 
erau cărări în Uzdinul de odi-
nioară. A fost și un excelent 
pictor lăsând după sine tablo-
uri impresionante. În dome-
niul literar a scris împreună 
cu Todor Creţu Toșa romanul 
„Cumpăna fântânii“, care re-
prezintă un reper în litera-
tura dialectală bănăţeană. A 
scris și piesele de teatru „Pe 
drumuri“ și „Şumariţe“ carea 
au fost jucate de către Teatrul 
din Uzdin. A mai scris și pro-
ză scurtă satirică si am publi-
cat-o în almanahul cultural 
„Frăţia“.. Studiile medicinei 
le-a început la Cluj și le-a ab-
solvit la Ljubljana.

Fii săi au donat Societăţii 
Literar – Artistice „Tibiscus“ 
din Uzdin, casa familială, ri-
dicată de către tatăl lor, Pe-
tru Dimcea, în care a fost în 
anul 2005 inaugurat Centrul 
cultural „Casa Românească“ 
din Uzdin. I.STOIȚ

TORĂCENII AU PARTICIPAT LA „ZILELE SĂCĂLAZULUI“

Colaborare strânsă, între 
două localităţi înfrăţite
Consiliul Local și Primăria Co-

munei Săcălaz au organizat,  
între  2 și 4 octombrie, cea de-a 
șaptea ediţie a tradiţionalei ma-
nifestări „Zilele Săcălazului“, care 
și anul acesta au trecut graniţele 
României, cuprinzând și centre 
de românitate din Banatul sâr-
besc. Am precizat de mai multe 
ori că între localităţile Săcălaz și 
Torac există o colaborare strânsă, 
localităţile fiind înfrăţite de pes-
te un deceniu. Cu prilejul aces-
tei sărbători, primarul Comunei 
Săcălaz,  Ilie Todașcă, a preci-
zat: „În comuna noastră trăiesc și 
muncesc împreună diferite naţi-
onalităţi, Săcălazul fiind cel mai 
bun exemplu de localitate euro-
peană. Așa cum știm să muncim 
împreună, știm și să sărbătorim 
laolaltă. Cu toţii marcăm, astăzi,  
zilele comunei noastre, alături de 
oaspeţi dragi din Torac“.

Ziua de vineri, prima din cele 
trei ale sărbătorii, a debutat, ca 
în fiecare an, cu mai multe con-
cursuri sportive. Ziua de sâm-
bătă a început cu o slujbă care 
a avut loc la Biserica Ortodoxă 
Română din comuna Săcălaz. 
Sărbătoarea din după-amiaza 
zilei de duminică a fost un ade-
vărat regal folcloric bănăţean, 
dar și un prilej pentru locuitorii 
comunei și invitaţi să petreacă 
momente de voie bună.  

Petru Rachici, viceprima-
rul Comunei Săcălaz, a amintit 
printre altele, că a trăit momente 
extraordinare, împreună cu fra-

ţii din Torac, pentru că săcălă-
zenii și torăcenii întradevăr sunt 
fraţi, care din trecut, în prezent 
și în viitor au o colaborare foar-
te strânsă în domeniul de sport, 
cultură și în multe alte domenii.

Asociaţia pentru Artă și Cul-
tură Românească „Vichentie Pe-
trovici Bocăluţ“ din Torac a adus 
la Săcălaz tot ce are mai bun la ora 
actuală. Orchestra „Lira“ a avut o 
prestaţie remarcabilă pe scena să-
călăzeană. Alături i-au fost soliș-
tii vocali Ana Maria Damian, Ana 
Popi, Dolores Petrovici și Gabrie-
la Petrovici. Corul mixt din Torac 
s-a prezentat cu trei melodii. Pe 
scenă a urcat și formaţia de dan-
suri a ansamblului din Torac cu 
două suite. Oaspeţii din Serbia 
au adus cu ei cântecele și jocuri-
le populare tradiţionale, pe care 
le-au purtat pe scenă, spre bucu-
ria întregii asistenţe. Spectacolul 
folcloric de la această ediţie a ma-
nifestării a fost întregit de pre-
zenţa grupului vocal bărbătesc 
„Armonia“ din Săcălaz.

După terminarea programu-
lui, torăcenii, împreună cu gaz-
dele, au fost invitaţi la o cină co-
mună, care s-a terminat cu ve-
selie și cântec, până la ora ple-
cării. Torăcenii au fost încântaţi 
de ospitalitatea săcălăzenilor și 
cu siguranţă vor reveni la Săcă-
laz cu alte ocazii. Putem spune 
că manifestarea de la Săcălaz a 
fost una de la suflet, la suflet, 
pentru bănăţenii de pretutin-
deni. F. RAŞA

 
Despre 
personalitațile ale 
căror nume poartă 
acest Festival au 
vorbit Ionel iacob 
Bencei și Ionel Stoiț

 » Elizabeta Stanimirov, șef al Secretariatului Tehnic Comun „Antena“ din  Vrșeț

 » Andreea Ioana Şoşdean din Uzdin

 » Corul mixt din Torac

Concurs pentru 
organizarea Marelui 
Festival
Consiliul Executiv al Marelui festival de folclor al Români-

lor din Voivodina anunţă concurs pentru stabilirea orga-
nizatorului ediției din anul 2016 a Marelui Festival de Folclor 
al Românilor din Voivodina-Serbia care va fi deschis între 17 
octombrie – 20 noiembrie 2015. Toți cei interesați de a orga-
niza festivalul trebuie să depună Fișa de potențial organiza-
tor și alte documente necesare. Fișa de anunțare trebuie să 
justifice titlul de candidat potențial și să prezinte dovezi că 
pot fi organizatori, respectiv factorul uman, condițiile teh-
nice pentru organizarea festivalului, sprijinul financiar, pre-
cum și momente speciale. Anunţurile cu numele candida-
ților care îndeplinesc condițiile pentru organizarea Marelui 
Festival vor fi trimise pe adresa Festivalului.

CONSILIUL MARELUI FESTIVAL DE FOLCLOR  
AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA –REPUBLICA SERBIA

STR. TUDOR VLADIMIRESCU 168
26216 UZDIN
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Градска библииотека 
Вршац, у сарадњи са овдашњом 
Високом школом струковних 
студија за васпитаче „Михаило 
Палов“, организовала је 
промоцију књиге „Вршчани зову“ 
Милоша Ђорђевића. Штампана 
је двојезично, на српском и 
румунском језику, а издавач је 
„Либертатеа“ из Панчева.  Осим 
аутора, о књизи су, на промоцији, 
говорили и преводиоци проф. 
др Брандуша Жујка и Илеана 
Магда, као и мр Ивана Ђорђевић, 
предавач  на Високој школи 
струковних студија за образовање 
васпитача „Михаило Палов“, и 
вршачки књижевник Дејан Мак.

У драми ,,Вршчани зову” или 
„историјској-поетској причи у 
облику драме”, како је именује 
аутор у поднаслову, читамо 
драмску расправу вечитих 
Вршчана о лепом лицу Вршца, који 
се, на првом самиту покојника, 
поново сусрећу на Кули изнад 
града. Јунаци драме Поп Маринко, 
Паја Јовановић, Султанија 
Цијук, Теодор светац, Стерија, 
Попа, Петру Крду, Јанкулов 
и друге знамените личности 
Вршца говоре о догађајима 
из прошлости продирући у 
уметност, филозофију, политику и 
економију.

Модераторка књижевне 
вечери, библиотекарка Драгана 
Ракић  подсетила је да је проф. 
др Милош Ђорђевић почео да 
истражује локалну историју пре 
две године, користећи богати 
фонд Градске библиотеке, и 
своја е сазнања сада преточио у 
драмско-поетски текст.

-Са невероватном енергијом, 
радним еланом и ентузијазмом, 
подсећајући  пре на некаквог 
млађаног студента, а не на 
искусног професора, Милош 
Ђорђевић је прочитао велики 
број публикација које се баве 
историјом Вршца, а сада 

објављујући драму “Вршчани 
зову” и сам се “површтанио” 
и добио своје место у нашем 
Завичајном фонду “Банатика,” 
рекла је Ракићева.

Коментаришући Ђорђе-
вићеву драму, проф. др Брандуша 
Жујка, професор на Високој 
школи за образовање васпитача 
„Михаило Палов“ у Вршцу, је 
између осталог рекао:

-Ова јединствена прича, 
изграђена од историјске истине 
и маште, а затим изговорена на 
два језика, крунисаће, сасвим 
сигурно, искуство читалаца који 
ће отворити ову књигу и, без 
потешкоћа, открити идеју аутора 

да нагласи вечито лепо лице 
Вршца.

Мр Ивана Ђорђев је нагласила 
да је драма ,,Вршчани зову”,  
посматрана подробније кроз 
методичко–лингвистички окулар, 
врло поучно и саветодавно дело, 
која може послужити у васпитању 
младих нараштаја, и додала:

-Мудре мисли, поуке о језику, 
друштву, животу и суштини 
човековој налазе се, безмало, на 
свакој страни и у свакој мисли и 
чину јунака. 

Дејан Мак је рекао да  
Милош Ђорђевић оживљава 
духове познатих Вршчана који, 
напустивши овај свет, обитавају 

у метафизичкој димензији где 
настављају своје постојање и 
одакле нас подсећају на своје 
животе и дела која су оставили за 
собом.

-Окупљени на брегу, 
знаменити Вршчани обраћају 
нам се из безвременог простора, 
надајући се да ће их бар неко од 
нас чути и одазвати се, сматра 
Мак. Нама још само остаје да 
научимо да чујемо гласове из 
вечности.

Захваљујући се на лепим 
речима, аутор је рекао:

-Да ли заслужујем овако 
похвалне оцене за своју драму – 
показаће време и Вршац. Позвао 
бих се пак на Пају Јовановића, 
који каже: ,,Боље је да дело 
говори уместо нас”. Андрић је, 
бежећи од новинара, говорио да 
је све што је имао да каже – рекао 
својим делима. Али, шта ћемо 
кад је модерно време измислило 
промоције. Новог самита неће 
бити. Помишљам да напишем 
књигу о Петру Крдуу. И то је моја 
нова веза са Вршцем.

Ј.Е.

НА КЊИЖЕВНОЈ ВЕЧЕРИ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „ВРШЧАНИ ЗОВУ“ 
МИЛОША ЂОРЂЕВИЋА

КУЛТУРА

Резултат успешне сарадње 
вршачких установа културе 
Народног позоришта “Стерија” 
и Градског музеја је округли 
сто, одржан прошле седмице у 
Конкордији. Била је то промоција 
Стеријине „Зле жене“, треће 
премијере овдашње позоришне 
куће, коју је вршачки глумачки 
ансамбл, заједно са редитељем 
Јованом Грујићем, припремио 
за отварање Фестивала класике 
Вршачка позоришна јесен. 

Тема округлог стола била је 
“Стеријина „Зла жена“ у светлу 
данашњице”, а након тога 
отворена је истоимена изложба 
костимографских радова младе 
уметнице, дизајнерке Сенке 
Ђорђевић.

О „Злој жени“ гледано из 
наше свакодневице говорили су 
Мирољуб Стијановић драматург, 
Јован Грујић, редитељ, Иван 
Ђорђевић, глумац, директор НП 
„Стерија“, Александар Јовановић, 
писац и председник Удружења 
“Феликс Милекер”, и Бојана 
Иванов-Ђорђевић,  драматург у 
НП “Стерија”.

Изложбу младе дизајнерке 
и костимографкиње Сенке 
Ђорђевић отворила је мр Аница 
Радошевић, ликовна уметница и 
професорка  Академије уметности 
у Новом Саду. Она је указала на 
значај и потребу да се промовишу 
и подрже млади уметници.

Изложба није била обична 
презентација радова младе 
уметнице, већ осмишљени 
сценски преформанс. Пратећи 
развој једног костима кроз време, 
посетиоци су имали прилику да, 
гледајући поставку,  прошетају 
кроз векове и завире у српска 

позоришта. Ауторка је пошла од 
костима, старог више од два века, 
а своје путашествије завршила 
својом креацијом  костима 
Султане,  чувене Стеријине 
зле жене, главног лика ове 
свевремене комедије. Посебно 
ефектно било је то што је  део 

поставке био изложен на луткама, 
док су остале костиме носиле 
манекенке.   

У изјаву професорке Анице 
Радошевић да је Сенке Ђорђевић 
изузетно талентована млада 
дизајнерка, префинњеног  
сензибилитета, спремна да 

квалитетно и врло креативно 
одговори на све професионалне 
изазове, уверили су се и 
посетиоци, бројни Вршчани, 
који су присуствовали отварању 
изложбе у Конкордији.

Ј.Е.

Драмска расправа вечитих Вршчана о лепом Вршцу

Изложба Сенке Ђорђевић у Конкордији

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ “СТЕРИЈА” И ГРАДСКИ МУЗЕЈ ОРГАНИЗОВАЛИ ОКРУГЛИ СТО

СТЕРИЈИНА „ЗЛА ЖЕНА“ У 
СВЕТЛУ ДАНАШЊИЦЕ 

БИОСКОП – Информације: 800 -307, 
Милениум Травел

ЦЕНТАР МИЛЕНИЈУМ

05.11.2015 
16:00 ЧАРЛИ БРАУН И СНУПИ ШОУ   3Д 
18:00 SPECTRE (БОНД 24) 2Д
20:30 SPECTRE (БОНД 24) 2Д

06.11.2015
16:00 ЧАРЛИ БРАУН И СНУПИ ШОУ   3Д
18:00 ЧАРЛИ БРАУН И СНУПИ ШОУ   3Д
20:00 SPECTRE (БОНД 24) 2Д

 БОНД ПРЕМИЈЕРНО 
У ВРШЦУ У ФИЛМУ : 

SPECTRE 007  
Тајанственапорукаизњеговепрошл

остипослаћетајногагентаБонда у мисију 
у Мексико Сити а потом и у Рим где ће 
упознати Луцију Скиару (Моника Белучи), 
прелепу и мистериозну удовицу познатог 
криминалца. Бонд ће се инфилтрирати 
на тајни састанак и открити постојање 
злокобне организације познате под именом 
СПЕКТРА.

Режисер:   Sam Mendes
Глумци:  Daniel Craig, Christoph Waltz, 

Ralph Fiennes, Lea Seydoux
Жанр: Акциони, Трилер

ЧАРЛИ БРАУН И СНУПИ У 
3Д ТЕХНИЦИ !

Чарли Браун, Снупи, Вудсток и њихо-
ви пријатељи су увек били приказани у 2Д 
техници. У новом филму “Снупи и Чарли 
Браун – филм о Клињама“ њихов свет улази 
у 3Д! Главни јунаци једног од најпопуларни-
јих и најутицајнијих стрипова “Клиње” стижу 
у домаће биоскопе 5. новембра!

Култни амерички аутор Чарлс Шулц 
(Charles M. Schulz) поклонио је свет у аванту-
ре Чарлија Брауна и његовог најбољег 
пријатеља Снупија. Последњи пут Чарли 
Браун и дружина на великом платну 
појавили су се 1980. године у филму “Bon 
Voyage, Charlie Brown (And Don’t come Back!)” 
чији је продуцент био син Чарлса Шулца, 
Грег Шулц. Чарли Браун дружина је живела 
углавном кроз стрип чије је оригинално 
име “Peanuts” и који у америчким новинама 
излази од 1950. године. “Клиње” су један од 
најутицајнијих и најпопуларнијих стрипова 
у историји, не само у Америци, већ широм 
света.

Жанр: Цртани
Трајање: 93 мин
Режија: Steve Martino
Улоге:Francesca Capaldi, Madisyn 

Shipman, Noah Schnapp...

Проф. др Милош Ђорђевић рођен је у Слатини код 
Вучитрна, 1954. Објавио је 14 монографија,  књига и 
студија из српске књижевности и културе, а аутор је и 
7 збирки поезије. За научни и културни рад и изузетан 
допринос српској култури добио је више награда, 
међу којима и Вукову награду 1997. године. Ради као 
професор на Високој школи струковних студија за 
васпитаче “Михаило Палов” у Вршцу
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PINGVIN

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Највећа срећа богаташа 
скоројевића је што други немају.

Т. Сухецки

С Л И К А 
И 

Р Е Ч

Стеријином “Злом женом”, у режији Јована Грујића, 
трећом премијером у овој сезони Народног позоришта 
“Стерија”, отворен је овогодишњи Међународни 
фестивал класике „Вршачка позоришна јесен“,  22. 
октобра.  

Одавно се у вршачком Талијином храму није чуо тако 
буран и дуг аплауз којим је публика наградила глумце и 
све актере представе, као што је то било на премијери 
„Зле жене“. Своја врхунска глумачка умећа и таленте 
приказали су чланови овдашњег глумачког ансамбла: 
Иван Ђорђевић (Гроф Трифић), Дојна Петровић (Султана), 
Моника Болдовина Бугле (Персида), Срђан Радивојевић 
(Стеван), Драган Џанкић (Срета), као и у алтернацији 
Тамара Тамчи Тоскић и Вања Радошевић (Пела).

Пре почетка представе публици се обратио Ђура 
Мрђа, директор и селектор Фестивала„Вршачка 
позоришна јесен“. 

-Ове јесени, током једанаест вечери представиће се 
позоришта из Вршца, Београда, Сомбора, Бања Луке... 
показаће вам знакове у лавиринту времена, путоказе 
који се налазе у делима класика Стерије, Бранислава 
Нушића, Александра Поповића, рекао је Мрђа и пожелео 
свима угодно позоришно време током фестивалских 
дана.

Потом је Фестивал отворио Небојша Брадић, 
уредник Културно-уметничког програма РТС-а, који је 
био селектор једне године овог вршачког фестивала. 
Он је подсетио да је Јован Стерија Поповић, за живота, 
покушао да утемељи културне институције у Србији, 
школе, музеје, позоришта... Али, култура никада није 
била у милости друштва, посебно оних који за њу треба 
да брину и да је подржавају и помажу, а тако је и данас, 
сматра Брадић. 

Вршачка публика има ове године прилику да погледа 
седам врхунских позоришних остварења  у такмичарском 
програму Међународног фестивала „Вршачка позоришна 
јесен“,  у Народном позоришту „Стерија“од 22. октобра до 
1. новембра. Позоришне представе изабране су према 
слогану  Фестивала – „Знакови у лавиринту времена“. 

Сем вршачке „Зле жене“, до сада су се публици и 
стручном жирију представили 

 «Казимир и Каролина», аутор текста Еден фон Хорват, 
режија  Снежана Тришић, у извођењу Атељеа  212 из 
Београда, затим Народно позориште Кикинда комадом 
«Носорог», у режији Снежане  Тришић,  Народно 

позориште Републике Српске Бања Лука  представом 
Александра  Поповића  «Мрешћење шарана», режија  
Егон Савин, Народно позориште Београд  комадом  
«Бела кафа» Александра Поповића, у режији Милана 
Нешковића, сомборско Народно позориште приказало 
је  «Много вике ни око чега» Виљема Шекспира, режија 
Ана Ђорђевић. Вечерас (петак)  Београдско драмско 
позориште  извешће  Нушићев «Палилулски роман», у 
режији Егона Савина. 

Након тога ће стручни жири, у саставу: театролози 
Бранислава Лијешевић и Мирослав Мики Радоњић и  
редитељ Божидар Калезић, одлучити о наградама за 
најбољу представу, режију, глумицу или глумца, младог 
глумца. Признања ће бити уручена у суботу увече, а у част 
награђених  Народно позориште Тузла (БиХ) извешће 
«Покондирену тикву» Јована Стерије Поповића, у режији 
Аиде Буквић. У епилогу Фестивала наступиће Академија 
лепих уметности «Тодорис» Београд представом PLAY 
STERIJA коју ће извести студенти  друге  године глуме, 
класа: Божидар Ђуровић, ред. проф. и Хаџи Ненад 
Маричић.

У оквори овогодишње „Вршачке позоришне јесени“ 
припремљен  је и изузетан пратећи програм сачињен 
од позоришних представа вршачке Сцене на румунском 
„Петру Крду“, остварења за најмлађу публику, до разних 
изложби, промоција, округлих столова...

Ј.Е.

ФЕСТИВАЛ КЛАСИКЕ „ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“

ВРШАЧКА “ЗЛА ЖЕНА” ПОДИГЛА 
ФЕСТИВАЛСКУ ЗАВЕСУ

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРЕДСТАВЉЕН АУТОБИОГРАФСКИ 
РОМАН ДР НЕЛЕТА КАРАЈЛИЋА

 „ФАЈРОНТ У САРАЈЕВУ“
Аутобиографски роман др Нелета Каралајића, Ненада 

Јанковића, под називом „Фајронт у Сарајеву“, у издању  
Лагуне и Вечерњих новости, представљен је вршачкој 
публици у Градској библиотеци, 21.октобра. Промоција 
књиге организована је у оквиру манифестације Дани 
Српске у Србији 2015. Роман је објављен прошле године 
и због великог интересовања, доживео је већ седмо 
издање. Осим аутора, о књизи је говорио и књижевник  
Вуле Журић из Панчева.

Карајлић је са публиком поделио своје искуство и 
доживљаје везане за распад бивше Југославије, посебно 
за дешавања у његовом родном Сарајеву и Босни и 
Херцеговини. Карајлићев аутобиографски роман говори 
о генерацијама које одрастају у Сарајеву осамдесетих 
година прошлог века, која има много заједничког 
са младима у окружењу, у бившим републикама екс 
Југославије. Богато, лепо, али и болно искуство, било му 
је права инспирација за ааутобиографски роман.

-Знао сам да то неће бити баш обична књига, обична 
аутобиографија, каже Карајлић. Моје колеге рокери воле 
да пишу не би ли продужили свој естрадни живот. Мени 

је пошло за руком да ми књига буде мало другачија, 
романтичнија према времену о коме говорим, да има 
другачији однос са том прошлошћу него што један 
обичан рокенрол пјевач може да напише у некој својој 
биографији.

Карајлић је нагласио да је његов циљ био не да пише 
о „Забрањеном пушењу“ или „надреалистима“, већ о 
времену када је био везан за босанску престоницу, о 
догађајима, људима, начину живота, менталитету. Он 
сматра да су „Забрањено пушење“ и „надреалисти“ 
део сарајевског и босанског миљеа седамдесетих и 
осамдесетих година 20.века и да се не могу извући из тог 
контекста. 

Др Неле је био изричит да се више неће бавити 
музиком, јер она сада не би била рокенрол. Др Неле 
музичар данас би био хипхопер, репер, у складу са 
временом, нагласивши да би се „Забрањено пушење“ 
данас звало „Београдски синдикат“. 

Било је то још једно пријатно и успешно књижевно 
вече у организацији Градске библиотеке Вршац.

Ј.Е.

Вршачка „Зла жена“ награђена незапамћеним аплаузом 
публике

Др Неле Каралајић рођен 1962. године 
у Сарајеву као Ненад Јанковић. Завршио је 
сарајевску Другу гимназију, и апсолвирао  на 
оријенталистици сарајевског Филозофског 
факултета.Био је оснивач, композитор, 
текстописац и фронтмен „Забрањеног 
пушења“ које је издало четири албума: Das 
ist Walter, Док чекаш сабах са шејтаном, 
Поздрав из земље сафари, Мале приче о 
великој љубави.

Почетком деведесетих постаје сценариста 
и глуми у Топ листи надреалиста, на 
таласима Радио Сарајева, а потом и у 
истоименој ТВ серији која је успешном 
турнејом обишла педесетак градова бивше 
Југославије.
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Познато је да су сликари сујетна бића и 
многи од њих нису вољни да дозволе да 
им се по атељеу мотају неке особе док они 
сликају и стварају своја дела. То је некада 
био манир већине сликара. Чак и чланови 
чувене Медијале нису били без таквих 
манира. Појавом сликарских колонија, 
дешава се нешто сасвим супротно: 
социјални аспект у спрези са еснафским. 
Сликари су ту заједно на једном малом 
простору. Суживот на квадратном метру. 
Сликају један поред другог, али, ипак 
свако слика сам за себе. У овим оловно 
тешким временима, такав вид дружења 
више је него добродошао.

Мирослав Буца Мирковић,
књижевник, позоришни и књижевни 

критичар
 

14. ОКТОБАРСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА МОЈА ВОДА (2)
ФОТОРЕПОРТАЖА

Дејан Деки Миливојевић

Рођен 1967. у Јагодини. 
Члан УЛУС-а и УЛУПУДС-а. 
Учесник многобројних 
ликовних колонија у 
земљи и иностранству. 
Његове слике се налазе 
у многим музејима и 
приватним колекцијама 
код нас и широм света. 
Живи и ствара у Јагодини.

Небојша Ђурановић

 
Рођен 1968. у 

Београду. Члан је 
сликарско - графичке 
секције УЛУПУДС-а од 
2000. године. Има статус 
самосталног уметника.

 Јован Кокотовић

Рођен 1961. Члан УЛУВ-а 
и УЛУС-а. Излагао на 
десет самосталних и више 
колективних изложби. Живи 
и ради у Вршцу.

Михаил Миле Кулачић

Рођен 1970. у Перлезу. 
Професор је цртања на 
Академији класичног 
сликарства у Новом Саду - 
Сремска Каменица. Живи и 
ствара у Перлезу.

Славољуб Радивојевић 
Славе

Рођен је 1957. у Шапцу. 
Самостално и групно 
излагао у Паризу, Хагу, 
Дизелдорфу, Франкфурту, 
Базелу, Лињану, Порто 
Ротонду, Сао Паолу, 
Хјустону, Лос Анђелесу, 
Београду, Светом 
Стефану... Живи и ствара у 
Београду.

Јанош Месарош
 Рођен је 1943. у Новом Бечеју. 

Овај светски познати уметник, 
љубитељ коња и живота у 
панонској равници, веома је 
плодан сликар. Имао је преко 
280 самосталних изложни широм 
света на којима се представио са 
више од 7000 слика. Живи, ради 
и ствара у Београду.
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14. ОКТОБАРСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА МОЈА ВОДА (2)
ФОТОРЕПОРТАЖА

Томислав Сухески

Рођен 1950. године у 
Влајковцу. До сада је имао 
преко 60 самосталних и близу 
300 заједничких изложби 
у земљи и иностранству. 
Професор је на Високој школи 
за образовање васпитача 
и Учитељском факултету у 
Вршцу. Живи и ствара у Вршцу.

Зоран Рајковић

Рођен 1949. у Крушевцу. Члан 
је УЛУС-а од 1974. године. Живи 
и ствара у Крушевцу.

Зоран Тоскић
Организатор и селектор 

Октобарске ликовне колоније Моја 
вода. Бави се писањем афоризама, 
сатира и ликовних приказа. Био 
је директор маркетинга Вршачке 
пиваре, Мултимедијалног центра, 
арт директор галерије “Шампион”. 
Запослен у “Другом октобру”. Живи 
у Вршцу.
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Kompanije TDE Services i MK Group, zajedno sa 
Institutom za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 
Vojvodine pokreću jedinstvenu humanitarnu akciju 
„Magnet za Ljubav“, koja za cilj ima okupljanje što 
većeg broja preduzetnika, javnih ličnosti i odraslih 
ljudi velikog srca oko jedinstvene filantropske ideje 
koja će rezultirati kupovinom prvog inkubatora 
u Srbiji, magnetne rezonance i prateće opreme 
za MRI dijagnostiku prevremeno rođenih beba, 
novorođenčadi, dece i omladine, a što će direktno 
učiniti mogućim ostvarenje velikih planova za 
budućnost naše dece.

U Srbiji se godišnje rodi od 6.500 do 8.000 
prevremeno rođenih beba (od 10 do 12%), koje još 
uvek nemaju mogućnost jedinstvene i savremene 
MRI dijagnostike radi neophodnog utvrđivanja raznih 
patoloških stanja, često opasnih po život. Umesto MRI 
dijagnostike, koja se smatra „zlatnim standardom“, 
u cilju rane dijagnostike radi pravovremenog 
lečenja, pojedine prevremeno rođene bebe i ročna 
novorođenčad se izlažu jonizujućem zračenju 
korišćenjem kompjuterizovane tomografije mozga 
(CT).

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 
Vojvodine (IZZZDIOV) je zdravstvena institucija 
koja pruža tercijarnu zdravstvenu zaštitu deci 
od rođenja do navršenih 18 godina, odnosno 
pruža zdravstvenu zaštitu za približno 660.000 
dece i adolescena iz cele Vojvodine. Ova najveća 
zdravstena institucija za decu ne poseduje 
svoju Magnetnu rezonancu, te lekarska komisija 
odlučuje da svoje pacijente sa najakutnijim 
oboljenjima, koji su u najtežem stanju, uputi na 
neophodnu dijagnostiku u Institut u Sremskoj 
Kamenici ili u Klinički centar Vojvodine. Obzirom 
da su postojeći aparati u pomenutim institucijama 
veoma opterećeni, neka deca čekaju na snimanje i 
po 18 meseci.

Kupovinom prvog kompatibilnog inkubatora 
za dijagnostiku novorođenčadi u Srbiji i Magnetne 
rezonance za IZZZDIOV, sa pratećom opremom za 
MRI dijagnostiku novorođenčadi, dece i omladine, 
pored činjenice da bi rana dijagnostika omogućila 
da se određena stanja opasna po život dece na 
vreme leče, uz adekvatan pristup i način, postigao 
bi se niz pozitivnih efekata, poput značajnog 
skraćivanja perioda čekanja za MRI preglede; 
značajno bi se smanjilo izlaganje dece jonizujućem 
zračenju prilikom CT pregleda; kompletna 
dijagnostika bi se obavljala unutar IZZZDIOV-a 
i izbegao bi se transport dece u pratnji lekara, 
medicinske sestre i vozača u drugu zdravstvenu 
ustanovu radi MRI pregleda; ovo bi postala jedina 
dečja zdravstvena ustanova na teritoriji Vojvodine 
koja poseduje magnetnu rezonancu što bi 
značajno smanjilo opterećenje ostalih ustanova, 
koje uslužno obavljaju MRI preglede za potrebe 
IZZZDIOV; a procenjuje se da bi bilo moguće obaviti 
oko 4000 pregleda godišnje. Kupovinom prvog 
specijalizovanog inkubatora (bez metalnih delova) 
uz Magnetnu rezonancu za MRI dijagnostiku 
prevremeno rođenih beba i ročne novorođenčadi, 
IZZZDIOV bi bila jedina ustanova u Srbiji i u regionu 
koja bi mogla da pruži ovakvu vrstu sofisticirane 
medicinske usluge, ističe direktor IZZZDIOV prof. dr 
Slobodan Grebeldinger.

Imajući u vidu navedene činjenice i senzitivne 
potrebe najmlađih članova našeg društva, ali 
pre svega imajući veru u uspeh i mogućnost 
da se oko filantropske ideje okupi što veći broj 
preduzetnika i kompanija, javnih ličnosti i dovoljan 
broj odraslih ljudi velikog srca, otvorenog i 
pozitivnog duha, kompanije TDE Services i holding 
kompanija MK Group, zajedno sa Institutom za 
zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, 

pokrenule su jedinstvenu Humanitarnu akciju 
pod sloganom „Magnet za Ljubav“. Prateći 
osnovu ideju svojih profesionalnih aktivnosti, 
vođeni mišlju što transparentnijeg sprovođenja 
zajeničke dobrotvorne akcije, direktori Ištvan 
Đerman (TDE Services) i Jovan Purar (MK Group) 
odlučili su osnovati jednokratnu, namensku 
fondaciju Magnet za Ljubav, čiji će osnovni cilj biti 
prikupljanje neophodnih finansijskih sredstava 
za kupovinu prvog posebnog inkubatora u 
Srbiji, magnetne rezonance i prateće opreme 
neophodnih za MRI dijagnostiku prevremeno 
rođenih beba, novorođenčadi, dece i omladine. 
Javni poziv preduzetnicima iz Srbije će biti 
upućen na donatorskoj konferenciji sredinom 

Novembra, nakon osnivanja Fondacije „Magnet za 
Ljubav“, kada će u IZZZDIOV-u biti predstavljeni i 
promotivni materijali istoimene filantropske akcije 
svih građana Srbije.

Ovom prilikom organizatori akcije se zahvaljuju 
institucijama i firmama koje su već pomogle 
realizaciju humanitarne akcije, kao i brojnim 
kompanijama koje su najavile učešće, odnosno 
medijima i javnim ličnostima koji su potvrdili 
podršku i medijsko partnerstvo i pokroviteljstvo, ali 
iznad svega deci i roditeljima koji su učestvovali u 
snimaju promotivnih fotografija i video materijala.

I dalje očekujemo Vašu nesebičnu pomoć i 
podršku u realizaciji planova za budućnost!

PREVREMENO ROĐENE BEBE I ROČNA NOVOROĐENČAD U SRBIJI NEMAJU MOGUĆNOST ZA SAVREMENU I JEDINSTVENU MRI DIJAGNOSTIKU, DOK DECA I OMLADINA KOJA IMAJU TU MOGUĆNOST, MORAJU ČEKATI DO 18 MESECI ZA OVAKVU MEDICINSKU USLUGU

Pokreće se jedinstvena akcija za kupovinu magnetne rezonance i prvog inkubatora u 
Srbiji za MRI dijagnostiku prevremeno rođenih beba, dece i omladine 

Za potrebe promocije humanitarne akcije „Magnet za Ljubav“, protekle nedelje je u Kulturnom centru Zrenjanina snimljen 
promotivni video materijal čiji je autor Aleksandar Solomun (U.G. Transverzala iz Zrenjanina), dok promotivne fotografije 
potpisuje Pavle Taboroši. Promotivni spot akcije okuplja decu u „ulozi odraslih“, koja su pred kamerama otkirli svoje planove 
za „kada porastu“, pozivajući, na sebi svojstven način, sve odrasle da podrže akciju „Magnet za ljubav“ i pomognu one dečake i 
devojčice kojima je potrebna pomoć za ostvarenje svojih planova za budućnost. Realizaciju promotivnog video spota i fotografija 
su učinili mogućim učenici II razreda O.Š. „Vuk Karadžić“ i polaznici Kreativnog centra CEKOM iz Zrenjanina. Nakon poziva za podršku 
humanitarnoj akciji „Magnet za ljubav“, četvorogodišnji Miloš Tucakov iz zrenjaninskog CEKOM-a, igrajući se kockama, preneo je 
jasnu poruku celokupne ideje, rekavši da, kada poraste, (p)ostaće Čovek.

Ovaj poziv su čuli, zahvaljujući i medijima koji prate akciju, a na njega su se već i odazvali Vladimir Đurć, programski direketor 
Kulturnog centra Zrenjanin; Smiljana Tucakov, osnivač kreativnog centra CEKOM, učiteljica Daliborka Putić iz Zrenjanina i vaspitač 
Saša Ivanović iz Novog Sada. Takođe, pozivu su se odazvali i prijatelji humanitarne akcije, pružanjem podrške i konkretne pomoći u 
realizaciji snimanja spota: specijalizovane radnje za izradu, prodaju i iznajmljivanje kostima Partybox i Maslačak Art iz Beograda, 
zatim SOLOMOON Kranovi iz Elemira, koji su pružili tehničku podršku oko snimanja video spota, kao i marketinške agencije Total 
Idea iz Novog Sada, koja je izradila logotip, odnosno MPL Agency iz Beograda, koja trenutno radi na izradi web stranice www.
magnetzaljubav.rs, ali i daCAPO sportska oprema iz Beograda, štampanjući logotip na košarkaške dresove i Orion telekom, koji su 
ustupili .rs domen i besplatan web hosting.
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1036
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ 

ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА
Продајем трособан стан у 

центру Вршца може и замена за 
мањи стан. Цена по договору. Тел. 
2836-508.

Кућа за продају у Рајачићевој 
17, Вршац. Тел. 060/033-90-01.

Продајем кућу у Првомајској 
улици, у Вршцу. Тел. 061/624-56-32.

На продају кућа у Вршцу, 
Никите Толстоја улица (бивша 
Љубљанска). Тел 064/854-69-52.

На продају кућа у Стевана 
Немање. Тел. 066/30-50-70.

Продајем кућу у Хероја Пинкија 
211. Тел 023-26-49-87.

Продајем воћњак 46 ари и 
јункерсов котао за централно 
грејање 24 kw. Тел. 833-524.

Кућа на продају Виноградарски 
пут 4, брег. Тел. 013/832-501.

На продају два нова 
двоипособна стана, 67m2 и 78m2, у 
центру, Дворска 3. Тел: 063/684 040 

На продају пословни простор, 
95m2 , ново, у центру, Дворска 
3, изнад Рајфајзен банке. Тел: 
063/684 -040

На продају двособан стан 
у Павлишу, стан се налази у 
стамбеној згради, у центру 
села поред амбуланте. Цена по 
договору.Тел. 2891-372 и 060/36-
36-226.

Купујем стан у Новом Саду. Тел. 
064- 444-64-10.

Продајем укњижен плац у 
Маргитском насељу (Вршац) 
300m2, повољно. Тел. 400-121

На продају двособан 
комплетно реновиран стан од 64 
m2. Стан има централно грејање, 
две терасе и подрум. Зграда има 
лифт. Стеријина улица иза Хотела. 
Тел. 064/833-50-62.

На продају старија кућа код 
Уче. Тел. 064/833-50-62. 

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. 069/512-
12-04.

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. 
069/396-19-54.

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. 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 013/851-
066.

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.

Продајем кућу 160 m2, у 
Избишту, на 53 ара плаца. Тел. 
869-116 и 063/85-73-135.

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. 064/047-55-

24.
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 064/13-
23-663.

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 
новоградњи, на 2. спрату, има 
сопствено централно грејање, 
близу центра. Тел. 062/611-
301.

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.

Купујем гарсоњеру у 
згради, у Вршцу. Тел. 062/81-
77-153.

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.

Купујем гарсоњеру у згради 
у Вршцу. Тел. 062/81-77-153.

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.

Купујем гарсоњеру у 
Вршцу. Тел. 062/81-77-153.

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.

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.

Купујем гарсоњеру у 
Вршцу. Тел. 062/817-71-53.

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. 060/44-
56-004.

Хитно на продају кућа 
(новоградња) са окућницом, 
велики плац, амбар, кочине, 
50 садница воћа у роду, у 
Павлишу. Тел. 013/2891-088.

Купујем стан од 30 m2, у 
згради, у Вршцу. Тел. 062/81-

77-153.
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.

Купујем гарсоњеру или 
стан 30 m2 у згради у Вршцу. 
Тел. 062/81-77-153.

Продајем (издајем) стан 
30 m2,  у Улици Светозара 
Милетића 2б, поред Школе 
„Вук Караџић“. Тел. 062/282-
112 или 069/417-28-49.

Продајем  нову  приземну  
кућу у Улици Ђуре Цвејића. Тел. 
064/120-16-22.

Купујем гарсоњеру или 
стан до 30 m2, у Вршцу.Тел. 
062/81-77-153.

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 061/20-
80-790. 

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. 210-
16-40

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.

Мењам новију кућу, 200 
m², сређена, ( без улагања) са 
демит фасадом, за некретнину 
у Београду или Панчеву. Тел. 

063/89-09-896.
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.

Једнособан стан од 36 m2, 
ул. Никите Толстоја  бр. 1, улаз 
2/2, цена по договору. Тел. 893-
116 и 063/85-73-135.

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 
250м2, од тога 70 m2 уређено 
за становање са намештајем. 
Плац 500м2 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 064/64-
84-826.

Продајем нову кућу 200m2, 
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена 
уз доплату. Сваки договор је 
могућ. Тел. 063/89-09-896.

Једнособан стан, 
приземље, 36 m2, ул. Никите 
Толстоја бр1, улаз 2/2, цена по 
договору. Тел. 893-116 и 063/ 
85-73-135.

Кућа на продају, 
површина 800 m2, са великом 
баштом , налази се у Другог 
октоба 83. Тел. 28-24-853 или 
064/51-069-06.

СТАНОВИ 
ИЗДАВАЊЕ

У Београду издајем 
комфоран стан42 m2. у згради. 
Тел. 011/61-44-533. 

Издајем комплетно 
намештену гарсоњеру на 
Војничком тргу. Тел. 064/186-
50-49 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 
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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.

У Панчеву код Стоматолошког 
факултета, издајем студентима 
једнособан стан 40 m2, комплетно 
опремљен, кабловска, телефон, 
централно грејање. Тел. 065/40-
11-886.

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 060/046-
01-11.

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. 060/04-
60-111 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. 063/551-
403.

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 једнособан 
намештен стан. Одмах усељив, 
Југ Богдана 18. Повољно. Тел. 
064/186-65-244.

Издајем  лежаје за 
преноћиште групи радника, 
самаца, са купатилом. Цена 
повољна. Тел. 063/551-403.

Издајем намештену 
гарсоњеру у центру Београда. 
Тел. 013/834-324 и 063/77-31-
585.

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. 064/130-84-
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 м2. Тел. 
064/248-72-90 и 064-155-99-40.

Издајем празан стан од 
48 m2, на првом спрату, у 
згради, преко пута Педагошке 
академије, има телефон, 
кабловску и климу. Тел. 
064/170-98-41.

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 СТАН, 
ЈЕДНОИПОСОБАН 43m2, 
НАМЕШТЕН.  НА ВОЈНИЧКОМ 
ТРГУ КОД МАЛЕ ПОШТЕ, У 
БЛИЗИНИ ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ. 
ПЛАЋАЊЕ МЕСЕЧНО. ЗА 
ПЛАЋАЊЕ 3 МЕСЕЦА УНАПРЕД - 
ПОПУСТ. Тел: 061 28-49-860

Издајем гаражу код ДДОР-а. 
Тел. 28-39-461.

Издајем једнособан 
намештен стан (нова градња) 
соба, трпезарија са нишом 
и купатило, погодан за 
самца - самицу или пар без 
деце. цена 80 евра. У улици 
Филипа Вишњића 31. Вреди 
погледати.064/ 429 - 0614

Студенту у Новом Саду 
потребан цимер. Тел. 061/71-
89-109.

Издаје се стан  у Београду,30 
m2, опремљен намештајем, 
централно грејање. Тел. 
061/294-11-63.

РАЗНО
На продају дечји трицикл 

са ручком за гурање дечји 
трактор са приколицом и 
багером са педалама. Тел. 
064/598-38-98.

Продајем повољно 
четвороделни регал на 
развлачење и две шиваће 
машине. Тел. 063/28-05-99 и 
013/400-875.

Продајем стетоскоп, 
апарат за мерење притиска 
(комплет) и стари Народни 
кувар,  штампан 1960, има 870 
страна. Тел. 831-560.    

Продајем дебеле свиње 
храњене домаћом храном, 
два комада. Тел. 063/ 551-403.

На продају салонит плоче 
30 комада, 1.000 динара 
комад, старе једну годину. Тел. 
065/20-30-750.

Чувала бих децу, жена 
среднјих година. Тел. 062/144-
65-83.

На продају две плинске 
пећи „Алфа“, мања  угаона 
гарнитура, фотеља лежај, ТВ 
„ WOX“  55 цм , мини линија, 

мерач притиска  „Омрно“, 
радио касетофон „ WOX“, 
електромотор од вешмашине. 
Тел. 064/390-62-76.

Врло повољно продајем 
регал и фотељу на развлачење 
и две Сингер машине. Тел. 
013/400-875 и 063/28-05-99.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици. Тел. 063/159-14-48.

На продају трпезаријски 
сто са шест столица, 
патике „ Адидас“ оргинал , 
рукометашке, риболовачки 
комбинезон, прслук и капа бр. 
54. Тел 064/390-62-76.

Продајем врата, ТВ, 
стаклене тегле, шпорет 
смедеревац, ормар, бицикл, 
веш машину, сто и шест 
столица, кауч, дечји креветац, 
јоги мадрац,  нову чаробну 
пећ, спољне ауто гуме, и 
књиге. Тел. 063/275-986.

Продајем уџбенике за 
пети и шести разред основне 
школе и два женска дечја 
бицикла. Тел. 060/09-576-89.

На продају стари народни 
кувар штампан 1965. године, 
има 875 страна, тврде корице, 
очуван. Тел. 013/831-560.

Помагала бих старијој 
жени у пословима у 
домаћинству, по договору. 
Тел. 830-142.

Одговорна, педантна, 53 
године, радила би у породици 
или са старим лицима (нега). 
Тел. 061/20-599-00.

На продају кућице за псе. 
Тел. 064/991-22-21.

На продају 
полуаутоматски инкубатор 
„Морава“ Пожаревац за 
1.000 јаја. Цена 550 евра. Тел. 
061/24-64-406.

Продајем исправан 
усисивач новијег датума 
у одличном стању, 2.400 
вати, цена 2.000 динара. Тел. 
064/429-06-14.

Јефтино на продају пет 
кавеза за коке носиље са 
хранилицама и појилицама. 
Тел. 063/112-12-70.

Продајем војничке 
кревете са мадрацима, 
уклапају се на спрат. 
Тел.064/393-17-17.

Продајем новине „Свет 
знања“ (комплет), разне 
езотерија књиге, велико 
огледало, писаћи сто, столице, 
очуван кауч, више разнјх 
гоблема. Тел. 063/275-986.

Продајем дрвени 
округли сто са три столице, 
кухињске елементе, лустер, 
трокрилни ормар, витрину, 
кауч, трофазни електромотор, 
фрижидер. Тел. 063/275-986.

Продајем вертикални 
замрзивач, нова дрвена 
гаражна врата, нов прозор, 
два кауча, троделну судоперу, 
шпорет, тв у боји, одличне 
спољне ауто гуме. Тел. 
063/275-986.

Продајем црну клавирну 
хармонику weltmajster 
скоро нова, женски и мушки 
тркачки бицикл и скоро нову 
електронску писаћу машину. 
Тел. 063/275-986.

Продајем гоблене „Тајна 
вечера“ и четири мања, кауч, 
две фотеље, машину за супу 
и месо и разне ствари. Тел. 
066/926-25-31.

Жена средњих година 
чувала би децу или радила 
би у породици. Тел. 062/144-
65-83.

Помагала бих старијој 
жени у пословима у 
домаћинству, по договору. 
Тел. 830-142.

Правим слана пецива за 
сва ваша славља. Кифлице, 
кроасоне, мини пице, рол 
виршле, ролате. Цена 400 
динара килограм.  Поруџбине 

два дана раније. Тел.065/293-
71-99.

На продају очувани 
писаћи сто. Тел. 806-823.

Продајем балирано сено, 
110 динара бала. Може превоз 
бала. Тел. 061/197-75-14.

На продају фасадна цигла. 
Цена по договору. Тел. 062/144-
65-83.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици или чувала децу. 
Тел. 063/159-14-48.

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 „горење“ веш 
машину, исправна у одличном 
стању, цена 50 евра и „Вирпул“ 
веш машиму (пере – суши) 
цена 80 евра. Тел. 064/429-06-
14

Продајем усисивач „Кено“, 
новијег датума, исправан, 
снаге2.400 вати, цена 1.500 
дин. Тел. 064/429-06-14.

Продајем полован 
фалцовани цреп „Мала 
Кикинда“ . Цена по договору. 
Тел. 806-823.

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. 063/87-
386-87.

На продају три кауча, 
два мадраца, нови дечији 
креветац и стаклене тегле. Тел. 
063/275-986.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици може и чување 
деце. Тел. 063/159-14-42.

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.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици, може и чување 
деце. Тел. 063/159-14-48.

На продају лежај самац, 
комода за постељину и фотеља 
потковица. Цена 10.000 
динара. Тел. 063/429-659.

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. 064/390-
62-76.

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. 063/266-096

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. 063/281-
236.

Продајем кауч и две 
фотеље, 2 замрзивача (по 30 
евра), неисправан крупач (50 
евра), мотор томос неисправан 

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09; 
81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука 
УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 56. и 57. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(``Сл. гласник РС``, бр. 64/2015) и члана 15. Одлуке о организацији Општинске 
управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 32/2014 и 13/2015), 
Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене послове и заштиту животне средине – (у даљем тексту: Одељење)

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

Излаже се на јавни увид
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИКЉУЧНОГ ДАЛЕКОВОДА 220 kV 
ЗА КОМПЛЕКС ``ВЕТРОЕЛЕКТРАНА АЛИБУНАР``, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ПРОСТОРУ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, од октобра 2015. године, обрађивача ``МПБ Пројект 
Плус`` д.о.о, Булевар краља Александра бр. 91, Београд

– (у даљем тексту: Нацрт Плана)

 Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће трајати у 
временском периоду

од 30.10.2015 године до  30.11.2015 године
Јавни увид у Нацрт Плана ће бити обављен у просторијама Општине Алибунар 
– Општинске управе - Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове 
и заштиту животне средине, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, у 
предвиђеном временском периоду, сваким радним даном у времену од 8.00 до 
13.00 часова.
 Сва заинтересована правна и физичка лица, у току јавног увида могу 
евентуалне примедбе на планирана решења, искључиво у писменој форми, 
доставити на адресу Општина Алибунар – Општинска управа - Одељење за 
урбанизам, комунално-стамбене послове и заштитиу животне средине, улица 
Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар (путем писарнице Општине Алибунар, или 
поштом), до 30.11.2015 године.
 Комисија за планове општине Алибунар ће заседати на јавној седници 
дана 07.12.2015 године, у просторијама ̀ `Мале сале`` зграде Општине Алибунар, 
на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, у 11.00 часова.
 Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице 
Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице 
Комисије.
 Овај Оглас је објављује у дневном листу ``Политика новине и магазини`` 
д.о.о, затим у локалном листу ``Вршачка кула``, на огласној табли Општине 
Алибунар и на интернет страници општине Алибунар.
 Све информације у вези са Огласом се могу добити путем телефона 
013/641-233.

Република Србија – АП Војводина Општина Алибунар – Општинска управа
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ  КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 04-350-7/2014

26. октобар 2015. године
Алибунар, Трг Слободе бр. 4
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Вршац је недавно прославио 71. годину од ослобођења у Другом светском рату. Тим поводом, “Вршачка кула” ће у наредним бројевима објављивати 
делове из књиге “Вршац у слободи”.

Посвећено сенима синова 
ГРАДА ВРШЦА
и синова братског
СОВЈЕТСКОГ САВЕЗА
палим за 
ОСЛОБОЂЕЊЕ
народа 
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Један ид основних проблема пред 
којим су се нашле народне власти 
када је Вршац ослобођен био је, 
поред оспособљавања и покретања 
занатства и индустрије, такође и 
обрада ораница, њива и винограда.

Драгоцено време у месецу 
октобру пропуштено је у слављењу 
ослобођења и у ишчекивању 
ослобођења осталих крајева наше 
отаџбине.

Тада је следило четрнаест  
кишовитих недеља. Кукурузна 
поља пуна необраног кукуруза 
пружала су се у недоглед. Грожђе 
је по виноградима већ давно било 
сазрело, а нико га није брао.

Задатак који се Вршцу у вези са тим  
постављао, наиме да се сви јесењи 
послови правовремено заврше није 
био испуњен. Иако су виногради 
већим делом били обрани, ипак је 
нешто винограда остало незагрнуто, 
док су вршачка поља пуна зрелог, 
жутог кукуруза и даље остала пуста 
чекајући вредну мобу.

Поред рђавог времена 
утицало је знатно на све ово још 
и мален број сточних запрега, 
јер велики број коња био је за 
време окупације одузет за ратне 
потребе  од окупатора, а известан 
број је био потребан и народно 
– ослободилачкој војсци која је 
гонила непријатеља из наше земље. 
Због тога није  у јесен 1944 г. засејана 
довољна  површина пшеницом. 
Уместо планом предвиђених 33% 
целокупног земљишта засејано је 
пшеницом свега око 3 %.

Живело се из дана у дан, без 
бриге за сутрашњицу. Није се било 
схватило да од наших обрађених 
поља од нашег рада и наше 
предузимљивости зависе  можда 
животи многе браће и другова у 
пасивним крајевима где је у то време 
још вођен рат.

Но није требало тако много времена 
да то широке народне масе осете и да 

постану тога свесне. А када су једном 
широке народне масе биле постале 
тога свесне, није било потребно  да 
их се моли. Ношене полетом победе, 
широке народне масе Вршца пришле 
су раду на обради земље.

На позив народних власти и 
организација, док је још зима кочила 
прсте на рукама, а пролећно сунце 
се тек мало помаљало на хоризонту, 
извирале су огромне реке народа 
из разних крајева Вршца. Све се 
сливало прeма белоцркванском 
путу, поред кога су се обе стране 
налазила необрана поља. Осам 
хиљада грађана и две хиљаде 
вoјника изашло је тог славног дана 
рада у вршачка поља да спасу 
плодове земље који ће спасти многе 
животе у пострадалим крајевима и 
да на обраним и очишћеним пољима 
направе места за нови плод.

Бескрајна је и величанствена била 
ова поворка какву Вршац никада на 
својој територији није видео.

Пешаци, пешаци, пешаци, а затим 
кола и кола.

И док је окупатор разним 
радним књижицама и контролним 
маркицама за време окупације 
гонио становнике силом своје круте 
моћи на рад, никада није успевао 
да постигне овако нешто што је 
постигнуто у Вршцу тога дана.

Као нека опустела или изумрла 
варош изгледао је тога дана Вршац. 
На улици нигде живе душе. Само 
неки изнемогли старац или старица 
прође у суседну кућу да обиђе 
малену децу коју је комшиница 
оставила код куће и отишла на рад. 
Све што је било здраво и снажно 
изашло је у поље.

Нешто ново понело је људе: 
заједнички рад  за заједничко добро. 

Нешто што окупатор и његове слуге 
никада нису могли постићи постигао 
је народ коме је дато да сам управља 
својом судбином, да сам постане 
власт.

Двадесет хиљада вредних руку 
спустило се на необране клипове 
кукуруза и пуна кола спасених 
кукуруза кретала су се према 
железничкој прузи на којој је теретни 
воз чекао са многим вагонима.

Шала и смех, весело задиркивање 
прекидали су шуштање и пуцкетање 
кукурузне стабиљке приликом 
одвајања клипа од ње.

Радници из разних радионица и 
разних струка, сељаци и поштена 
интелигенција нашли су се на 
заједничком послу с истом намером 
помоћи својој младој народној 
власти, помоћи народу, помоћи 
заједници. Старо и младо, мушко и 
женско радило је неуморно.  А када 
је воз био пун и када се је у удовма 
оних који се не баве земљорадњом 
почео јављати умор, групе су се 
спремале и кретале према граду.

Дуго ће се још сећати становници 
Вршца овог дана који им је донео 
нешто ново- заједнички рад.

Дани рада су се поновили, а затим 
још неколико дана рада ударничких 
омладинских бригада и земља је 
била ослобођена да прими у себе 
ново семе које ће донети нове 
плодове.

Вршачки сељаци, сопственици 
коњских запрега, изашли су на 
бившу фашистичку земљу и плугови 
су превртали земљу да је спреме 
за нову бербу. А када је братска 
Совјетска Русија, иако се и сама 
још налазила у рату, послала нафту 
и бензин, кренуле су по нашим 
пољима машине – трактори. Све 
је мање било необрађене земље. 
Крај сетвене сезоне дочекан 
је  96% успехом. Са 17 трактора 
којима је располагала Тракторско-
машинска станица обрађено је 7.524 
катастарска јутра са бројем радника 
који је из месеца у месец растао тако 
да се од 12 попео на 63.

Без многобројне сточне запреге 
која је одведена због ратних 
потреба, без немачког становништва 
које је чинило близу половину 
становништва, без оних који су 
били у заробљеништву, без оних 
које је непријатељ побио, народ је 
обавио посао за који се није могло 
претпоставити да ће се и поред 
свих, како је некима изгледало, 
непремостивих потешкоћа ипак 
свршити.

Снага народних маса савладала 
је све препреке и извојевала своју 
велику победу за обнову земље. 
Она је залога и гаранција боље 
будућности.

ПРИВРЕДНА 
ОФАНЗИВА

Један од главних задатака народних власти био је 
обрада напуштене фашистичке земље.

Поред свих тешкоћа управи народних добара успело је 
да обради засејане:

2500 јутара винограда
2000 јутара кукуруза

1700 јутара овса
140 јутара пшенице

952 јутара сунцокрета
400 јутара јечна

4340 јутара наполице

За сав овај рад било је потребно радних дана:
201.777 радника

6.045 запрега
1.566 мотора

На име надница исплаћено је : у новцу преко 4,000.000 
дин. и 50 вагона кукуруза.
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице 
Вршац, репортер „Вршачке куле“  
фотографисао је мајке и њихове 
бебе. За  први осмех радо су 
позирале: Данијела Шашић и син 
Лазар Вицикнез, Јасна Ковачевић и 
ћерка Дуња, Сабина Зенели  и мали 
Петар Јовичић,  Тамара Војтешки 
и синчић Вук Стошовић, Ирена 
Лазаревић Марков и Вања Марков.

A.Б.

ПРВИ 
ОСМЕХ 

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

БЕБИН ПЛАЧ
Ваш одговор на дечији плач и начин на који га 

тешите може утицати на повезаност која расте између 
вас.Не постоји опасност да ћете размазити своје 
дете ако реагујете на његово плакање. Немогуће је 
новорођенчету пружити превише љубави. Прилазећи 
свом детету ви ћете му показати да бринете, а за узврат 
између вас ће се створити чврст однос утемељен на 
љубави.

Зашто деца плачу?

Деца плачу из много различитих разлога, а ви 
требате разумети шта ваше дете тера на плач да би 
сте га могли утешити. Ваше новорођенче може пуно 
плакати јер то значи његов начин комуникације са 
вама. Малишан треба умети дати вам до знања да је 
свет у којем се нашао чудно и понекад застрашујуће 
место. Кад се прилагоди на нову  околину, а ви развијете 
своје навике водећи рачуна свиђају ли се њему или не, 
плакања ће поступно бити све мање.

Глад је најчешћи разлог за плач и убрзо ћете 
научити како препознати да је ваше дете гладно. Треба 
га нахранити на његов захтев  - веома малу децу треба 
хранити отприлике свака два до три сата.

Дете може плакати и ако му је превруће или 
прехладно. Мала деца не могу регулисати своју 
телесну температуру и лако им постаје превруће или 
прехладно, зато је важно проверавати малишанову 
температуру. Морате водити рачуна да у дечијој соби 
температура стално буде 18°Ц. Мокре или прљаве 
пелене нису разлог плакању, једино ако мокре пелене 
зебу.

Ваше дете вероватно не воли бити наго , чак ни у 
топлој соби. То је зато што одећа на кожи ствара осећај 
сигурности, а кад се она уклони, малишан плаче. 
Сведите свлачење на намању меру првих неколико 
недеља. Оперите  радије него да купате своје дете, па 
ће тако бити само делимично свучено. Кад га потпуно 
свучете, умотајте га у пешкир како бисте му пружили 
осећај сигурности. Бол је поуздан разлог плакања, 
али вама може бити тешко одредити узрок тренутног 
бола. Ако можете, уклоните узрок бола. Ако не можете 
пронаћи узрог бола, не остављате дете да плаче, 
подигните га и утешите. Останите уз дете све док 
се потпуно не смири. Ако изгледа да ваше дете има 
температуру или се уопштено не осећа добро, увек 
затражите лекарсји савет. Свако ће дете нормално 
почети плакати када је уморно. Ако мислите да је то 
разлог, ставите своје дете спавати у замрачену, топлу 
собу. Ако је потребно, љуљате га и певајте му умирујућу 
песмицу док се потпуно не смири и не успава. 

Како ублажити плач?
- Покрети смирују дете зато га покушајте љуљати 

или ходати уоколо држећи га на свом рамену.
- Ставите своје дете у столицу за љуљање што ће га 

веома лагано покретати.
- Гурајте га напред-назад у колицима.
- Умирујући му говорите или певајте.
- Укључите радио или ТВ 
- Скрените дететов у пажњу на играчке које звече.
- Нека тихо свира музика  
-Носите дете уз своје тело

Извор: Мама и беба рс

Јасна Ковачевић Сабина Зенели

Тамара Војтешки
Ирена Лазаревић 

Марков

Данијела Шашић
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као поуздане 
изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљевске 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. 
Делове текстова који су прилог богатој историји и традицији Вршца објављиваћемо на овој 
страници у наредним бројевима.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

ХУМАНИТАРНЕ УСТАНОВЕ

Хуманитарне установе у Вршцу су:
а) градска тзв Немачка болница, спојена са 

сиротиштем која има годишње 147 болесника и 
7 штићеника.

б) Друга градска болница, тзв Српска болница 
спојена са сиротиштем која има 44 болесника  и 
13 штићеника.

ц) Немачка занатлијска болница, у њој се 
годишње негује 152 самца.

Болница се издржава на каматама 
добротворног фонда који износи 2029 флорина 
и 70 круна и од доприноса самаца.

Немачка и Српска болница такође поседују 
посебне добротворне фондове и то Немачка 
болница 561 фл. и 13 кр. За издржавање  
болница по предлогу буџета градска благајна 
даје годишње 4944 фл.

Мора се приметити да се већ воде преговори 
и да се ради на томе да се ове две установе 
уједине и делују удруженим снагама.

ДУХОВНИ И СОЦИЈАЛНИ ЖИВОТ

По многобројним школским и другим 
образовним установама може се закључити да се 
у задњих 80 година у Вршцу много напредовало.  
Читање корисних и забавних књига постало је 
потреба великог дела становништва.

Путује се и обилазе не само суседни градови 
већ се иде и у иностранство. Веза са великим 
светским саобраћајем и искуства стечена у 
иностранству испољавају се у копирању на 

подручју индустрије и занатства и то често 
доводи до нових проналазака.

Подручје уметности и науке напредује 
све више, као што се и повећавају потребе 
за грађанском удобношћу и сигурношћу, а 
проширују и духовне потребе.

Јавни орган за белетристику и локалне вести 
је недељни лист WERSCHETZER GEBIRGSBOTE (1).

За летњу забаву је купљен Градски забавни 
парк 1803. године и у њему је арена и стрелиште.

СПОЉНИ ИЗГЛЕД ВАРОШИ

Постоје још делови вароши у којима куће 
више одговарају потребама него естетском 
изгледу. Од пре пет година зидају се нове 
стамбене зграде по прописима у одговарајућем 
стилу и од материјала постојаног према пожару.

Тиме добија град лепши изглед и пружа 
странцима пријатније боравиште. Вршац има 
два велика трга, 59 једноспратница, улице имају 
називе, има више кафана и свратишта, фијакера 
и омнибус кола.

Закључујемо наш опис града Вршца са 
скромном жељом да будућим покољењима 
божјим провиђењем буде дозвољено да овде 
наведене односе у свакој грани доведе до 
општег благостања. Подразумевајући овде 
стални пораст цивилизације, моралност и 
учвршћење братске љубави међу грађанима.

Од градског Магистрата, Вршац 7.7.1859.
Стојачковић

ц.к. окружни комесар и привремени градоначелник (2)

АНдРИјА ВАсИћ  
Прилог монографији града Вршца  (15)

1860.
- Почео је да делује нови 

начин регрутовања који је 
прописан царским указом 20. 
децембра 1859.

- Ове године дошло је у 
Вршац окружно регрутно 
заповедништво линијско- 
пешадијске ц.к. регименте 
Барон Алеман бр 43.

- 1. марта почело се са 
рушењем  старе римока-
толичке цркве.

- 4. фебруара одржан је 
избор за службено тело 
темишварског комитета у 
Темишвару и том приликом су 
у округ Вршац изабрани: виши 
велики судија Ђорђе Остојић, 
заклети судија Ј. Граузам, 
бележник комитатског 
суда Јулиус фон Беде, нижи 
поротник Александар фон 
Бебицки, рачуновођа Јохан 
Чути, комесар сигурности Паул 
Маки, велики судија Петар 
Силањи Стојковић, заклети 
судија Игњат Павловић, 
велик судија Антон Динес, 

клетвени судија Стеван Новак, 
грађевински надзорник 
Јозеф Вицкелети, комитатни 
поручник Михаел Пикети, 
форшпанкомесар Ладислав 
Чонка, инспектор свиларских 
култура Фридолин Трумауер.

- Указом од 14. фебруара 
сазван је земаљски сабор у 
Пешти за 2. април ове године.

- 11. марта одржан је избор 
депутата за земаљски сабор 
Вршца, при чему је са 1039 
гласова изабран гроф Јозеф 
Бетлен.

- 24. фебруара изабрани су 
за посланике за карловачки 
српски сабор господа 
градоначелник Волић и 
адвокат Пеша.

- Од 3. априла до 1. маја био 
је јак мраз који је начинио 
велике штете у овдашњем 
виногорју.

- 8. маја пиштољским хицима 
је скратио рано свој живот 
гроф Ласло Телецки у Пешти.

- Истог дана почело је 
у нашем граду присилно 

утеривање пореза.
- 5. јуна почело је дуго 

очекивана слободно-градска 
магистратска рестаурација у 
Вршцу, при чему је господин 
Паст изабран с 831 гласом 
за градоначелника. Други 
кандидат господин фон 
Данијел добио је 639 гласова.

- 10. јуна настављено је са 
рестаурацијом започетом 5. 
маја, а 23. јула оформљено је 
новоизабрано службено тело.

- 8. августа одржало је 
Мушко певачко друштво своју 
прву генералну скупштину и 
констатовало се као друштво.

- 12. новембра дало 
је оставку темишварско 
комитатско службено тело, 
као и господинобергешпан 
Дамаскин фон Ремети, а 
господин Антон Снбо фон 
Соскут наименован је у 
обергешпан аминистратора, 
и он је убрзо затим и 
организовао ново службено 
тело Магистрата.

КришТОФ БАуМАН - ПрилОзи зА хрОНиКу ВршцА  (16)

(1) 
WERSCHETZER GEBIRGSBOTE је 

први лист који је у Вршцу почео да 
излази 1857. и излазио је непрекидно 
једном или два пута недељно све до 
1941. године. То је лист са најдужим 
континуитетом на овом подручју. Њега 
је основао Јохан Едуард Кирхнер и 
штампао га у својој штампарији. лист 
за све време свога излажења биоје у 

власништву ове породице и штампан у 
њиховој штампарији.

(2) 
Александар Стојачковић (Сомбор, 

1822-Будим, 1893) истакнути српски 
политичар и историчар. у време бурних 
година 1848/49. био је члан Главног 
народног одбора  и секретар војводе 
Стевана шупљикца и посланик на Српском 
народном сабору. Градоначелник је Вршца 

од 1857. до 1860. за његово време Вршац 
је добио пошту, телеграф, железницу 
и грађена је Градска кућа. Био је и 
вршачки посланик у угарском сабору од 
1884. истакнути је историчар народног и 
црквеног живота Срба у угарској. позната 
су му дела: Черте живота народа српског 
у унгарским областима, О нашој народној 
црквеној аутономији, О нашим народно-
црквеним  и автономним пословима и др. 

Вршачка кула, лист општине Вршац, година 19, број 307, 27. новембар 1993.

иМЕНОВАН НАЧЕлНиК ОуП-А

Вршачка кула, година 29, број 546, 21. новембар 2003.

ФОРМИРАН ВАК 1926

Вишемесечна дилема 
око првог човека 
Одељења унутрашњих 
послова у Вршцу 
је решена. Фотеља 
начелника поверена 
је Јовици Заркули, 
секретару “Вршачких 
винограда” ДД. Заркула 
је дипломирао на 
правном факултету - 
одсек за кривично право 
и криминалистику. 

У његовој радној 
биографији је записано: 
приправник у СИЗ 
пензијско - инвалидског 
осигурања, секретар 
ООУР “Виногради”, 
секретар “Вршачких 
винограда” - до 15. 
новембра 1993. када је 
именован за старешину 
ОУП-а у Вршцу. 

Четрнаестог новембра, 
на дан кад је пре 77 година 
основан први атлетски 
клуб у Вршцу, група 
ентузијаста организовала 
је оснивачку скупштину 
Вршачког атлетског клуба 
1926. Оснивачи су наши 
суграђани разних струка 
којима је заједничка љубав 
атлетика. Међу њима 
су биле и легенде наше 
атлетике , некадашњи 
чланови успешног АК 
“Јединство” као што су 
Драган Станојев и Јулија 
Изела. За председника 
скупштине клуба изабран 
је Ђура Мрђа, тв редитељ, 
а за потпредседника 
професор Дејан 

Марковић. Изабран је 
и део управног одбора 
чији ће председник 
бити Михаљ кардош. 
Генерални секретар клуба 
је Миломир Величковић, 
д у г о г о д и ш њ и 
функционер Спортског 
савеза. Оснивање 
клуба испред СО Вршац 
поздравио је члан 
извршног одбора задужен 
за спорт Атила Липтак а 
испред Спортског савеза 
општине председник 
Миодраг Цветковић. 
Адреса клуба је Ђурђа 
Смедеревца 11, у 
просторијама Спортског 
савеза.

Игор Мировић, 
министар локалне 
самоуправе и 
регионалног развоја 
у Влади Републике 
Србије, посетио је 
вршачку општину 31. 
октобра и том приликом 
свечано озваничио 
почетак изградње 
школско - спортске 
хале у уљманској ОШ 
“Бранко Радичевић”. 
Након тога министар 
је обишао Технолошки 
парк у Вршцу, а потом 
је, у згради Конкордије, 
присуствовао презен-
тацији актуелних проје-
ката локалне самоуправе 

и разговарао са 
представницима овда-
шње локалне власти. 
Камен темељац будуће 
школске фискултурне 
сале у ОШ “Бранко 
Радичевић” у Уљми 
министар Мировић 
поставио је заједно 
са председником 
општине Чедомиром 
Живковићем. Нова 
спортска хала имаће 
двоструку намену: 
за часове физичког 
васпитања за уљманске 
ђаке, али и за спортске 
клубове и рекреативце. 
То је вишегодишњи сан 
житеља Уљме.

Вршачка кула, инфо локал Медиа Група, година 39, број 933, 8. новембар 2013.

ПОСТАВЉЕН КАМЕН 
ТЕМЕЉАЦ СПОРТСКЕ 

ХАЛЕ У УЉМИ

из СТАрОГ АлБуМА 
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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

KeramikA

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899

e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

Прим. др мед. Душан Живић

ТАЈНЕ 
ХРАНЕ

Била су на трпези египатских фарао-
на. Приче о њиховој лековитости воде 
порекло из древне Кине и Јапана. Смат-
рали су их еликсиром живота. Као на-
мирница у исхрани, у чију лековитост 
многи и данас верују, користи се и за 
припрему познатих козметичких про-
извода.

Јаја јапанске препелице много су 
мања од свих других јаја. На љусци се 
запажају црне тачкице а просечна те-
жина износи десетак грама. Јапанска 
препелица потиче из источне Азије. 
Јапанци су и данас највећи светски 
произвођачи меса и јаја препелице. 
Последњих деценија њено гајење 
проширило се у неке европске земље, 
међу којима предњаче Италија, Не-
мачка и Француска. Узгајању ове мале 
птице нису одолели ни Американци и 
Канађани, пре свега због специфичног 
укуса меса и јаја, који по многима под-
сећа на дивљач.

Калоријска вредност јаја препелице 
износи 158 Кцал, што је врло слично ко-
кошјим јајима. Садрже 78% воде. Белан-
чевине су заступљене са око 13%, што 
је скоро идентично кокошјим. Садржај 
масноћа износи 11%, што их чини мало 
маснијим од кокошијих (9,9%). Угљених 
хидрата има око 0,4%. Садрже дупло 
више гвожђа (3,65 мг) и незнатно више 
фосфора (226 мг) од кокошјег јајета. 
Количина садржаних витамина А, Е, Д 
такође је веома слична. Препеличја јаја, 
за разлику од кокошјих, садрже већу 
количину појединих витамина групе Б. 
Садржај холестерола је, нажалост, дуп-
ло већи него у кокошјем јајету и износи 
844 мг/100 г, што их сврстава у ред јаја 
најбогатијих холестеролом. Тако једно 
јаје од 10 г садржи 84 мг холестерола, 
што је више него у 100 г белог пилећег 
меса!

Приче о изузетној лековитости пре-
пеличјих јаја датирају од давнина. У 
народу се и данас говори о њиховом 
благотворном дејству у циљу подизања 
опште отпорности организма. Препору-
чују се за лечење бронхитиса, болести 
нервног система, срца и крвних судова, 
јетре и бубрега. У терапијске сврхе саве-
тује се узимање већег броја (три до пет) 
јаја дневно током више недеља. Нажа-
лост, до данас нема објективних науч-
них аргумената који би ишли у прилог 
наведене лековитости. Притом, коли-
чина свакодневно унетог холестерола 
могла би представљати потенцијални 
ризик особама оболелим од карди-
оваскуларних болести! Ипак, сасвим 
сигурно им нико не може оспорити за-
видну нутритивну вредност, која се ба-
зира на богатству важних беланчевина, 
минерала, витамина. Сасвим је сигурно 
да препеличја јаја представљају квали-
тетну и укусну намирницу, која може 
бити изузетно корисна за раст и развој 
младих организама, при опоравку рад-
но способног становништва, спортиста 
као и у исхрани старије популације, за-
ступљена уз остале намирнице, у уоби-
чајеним  количинама, у склопу свакод-
невних оброка.

Рок трајања препеличјих јаја је 60 
дана, под условом да се адекватно чу-
вају. Салмонела, бактерија која често 
загађује јаја, умножава се на темпера-
тури већој од осам степени Ц. Због тога 
је јаја најбоље чувати у фрижидеру, чија 
температура не прелази четири степе-
на Ц.

Меко кувана, уз сир, тост и парадајз, 
сигурно ће бити сјајан избор!

www.dijetazivic.com
Другу књигу ТАЈНА ХРАНЕ 2 можете 

поручити ако позовете: 021/63-67-693 
или 063/526-780.

ЈАЈА ПРЕПЕЛИЦЕ
Уз сир и парадајз
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 
Резултати 11.колa

Сента 0:1 Раднички (НП)
ТСЦ 2:0 Долина
Омладинац 2:1 Цемент
Бачка 1901 3:2 Слога
Вршац 0:3 Оџаци
Раднички (СМ) 3:2 Дунав
Железничар 2:0 Банат
Борац (С) 2:1 Раднички (Ш)

ТАБЕЛА
 
1 Оџаци  11 7 3 1 18 6 +12  24
2 Раднички (СМ) 11 5 5 1 16 12 +4  20
3 Раднички (НП) 11 6 2 3 12 11 +1  20
4 Бачка 1901  11 5 4 2 15 10 +5  19
5 ТСЦ   11 6 1 4 9 7 +2  19
6 Омладинац  11 4 6 1 12 7 +5  18
7 Дунав  11 4 4 3 14 10 +4  16
8 Раднички (Ш)  11 4 4 3 10 9 +1  16
9 Цемент  11 4 3 4 15 13 +2  15
10 Сента  11 3 5 3 10 10 0  14
11 Слога  11 3 4 4 14 16 -2  13
12 Железничар  11 3 3 5 13 15 -2  12
13 Борац (С)  11 3 2 6 14 14 0  11
14 Долина  11 2 3 6 7 14 -7  9
15 Банат  11 1 3 7 6 16 -10  6
16 Вршац  11 0 4 7 5 20 -15 4 16 

Традиционално неугодно 
гостовање за екипу Вршац Јунајтеда 
у Банатском Карађорђеву ове сезоне 
завршено је најубедљивијим поразом. 
На тај начин су се изабраници тренера 
Миће Субића обрели у доњем делу 
табеле и уколико под хитно не 
подигну ниво форме чека их  тешка 
и неизвесна борба за опстанак. 
Прилика да увере своје навијаче да 
је у питању само пролазна криза је 
већ у суботу, када ће у комшијском 
дербију на Градском стадиону 
дочекати екипу Полета из Избишта. 
Тим тренера ненада Мијајловића ће 
у Вршац доћи осокољен победом над 
Радничким из Ковина и вребаће шансу 
да позитивним резултатом направи 
искорак ка средини табеле. Слога је у 
Пландишту доживела пораз од ЖАК-а, 
док ће овог викенда имати прилику 
да поправи утисак у мечу против 
Младости из Лукићева.

 Фудбалери Вршца нису успели 
да прекину неугодан низ без победе 
па су и даље последњепласирани 
тим на табели, најнеефикаснији, 
са најслабијом одбраном. Кључни 
тренутак утакмице против Оџака збио 
се у 19. минуту када је због повреде 
задње ложе терен морао да напусти 
најбољи и најефикаснији играч Вршца 
Данило Белић. Од тог тренутка Вршац 
ниједном није успео да озбиљније 
запрети у нападу, док су гости показали 
да су квалитетан састав, лако долазили 
у гол прилике, три пута савладали 
Илкића и у потпуности оправдали 
лидерску позицију. Убедљив тријумф 
Оџака продубио је кризу резултата и 
игре Вршчана који су на овој утакмици 
представили симпатизерима своје 
најблеђе издање. У наредном колу 
Вршац гостује у Темерину екипи Слоге.

НОВИ ПОРАЗ ВРШЦА У 11. КОЛУ СРПСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ЛИДЕР ПРОТУТЊАО
ВРШАЦ – ОЏАЦИ 0:3 (0:1)

ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА 
ПАНЧЕВО 

Резултати 11. колa
Динамо 1945  9:0  Партизан (У)
Младост (О)  1:1  Будућност (А)
Јединство Стевић  5:2  Младост (В)
Југославија  0:1  Црвена звезда
Партизан (Г)  0:2  Вултурул
Борац (С)  2:1  Владимировац
Војводина  0:0  БАК

 
                                      ТАБЕЛА
1Динамо 1945 11    10 1      0 31
2Младост (О) 11      9 1       1 28
3Војводина 10      6 2       2 20
4Будућност (А) 11      5 3        3 18
5Вултурул  10      5 2        3 17
6Слога (БНС) 10      5 1       4 16
7Партизан (У) 10      5 0       5 15
8Борац (С) 10      3 4       3 13
9Ц. звезда 10      4 1       5 13
10Јед. Стевић 10      3 3       4 12
11БАК  10      2 4       4 10
12Младост (В) 11      2 1       8 7
13Владимировац10    2 1       7 7
14Југославија 10      2 0       8 6
15Партизан (Г) 10      1 2       7       5
16Раднички (Б) 0         0 0        0      0

БАНАТСКА ЗОНА
Резултати 11. кола

Слога 0:1 ЖАК
Младост (Л) 3:0 Слобода
Црвена звезда (РС) 1:0 Јединство (НБ)
Раднички Зрењанин 8:0 Пролетер (БК)
Јединство (БК) 4:0 Вршац Унитед
Полет 2:0 Раднички (К)
Раднички (С) 3:2 Славиа
Козара 1:0 Будућност

ТАБЕЛА
1 Раднички Зр.  11 10 0 1 35 8 +27    30
2 Козара  11 8 1 2 22 6 +16       25
3 Јединство (БК) 11 7 1 3 28 15 +13    22
4 Будућност  11 7 1 3 20 14 +6      22
5 Јединство (НБ) 11 6 1 4 18 14 +4      19
6 Славиа  11 6 0 5 30 19 +11    18
7 Слобода  11 6 0 5 25 20 +5       18
8 Раднички (С)  11 5 1 5 15 17 -2        16
9 ЖАК   11 4 2 5 13 14 -1        14
10 Слога  11 4 1 6 15 16 -1        13
11 Полет  11 4 1 6 15 32 -17      13
12 Младост (Л)  11 4 0 7 16 27 -11      12
13 Вш Унитед  11 3 1 7 15 25 -10      10
14 Раднички (К)  11 3 1 7 8 21 -13         10
15 Прол. (БК)  11 2 3 6 8 25 -17          9
16 Ц. звезда (РС) 11 2 0 9 9 19 -10        6

ФУД БА Л

ПОРАЗ ВРШАЦ ЈУНАЈТЕДА У 11. КОЛУ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ

ПРОДУБЉЕНА КРИЗА
ЈЕДИНСТВО (БК) - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 4:0 (2:0)

Лоша серија: Бранко Савић (ФК Вршац)

Егзибиционом и ефикасном игром 
фудбалери Форума су остварили 
најубедљивију победу ове сезоне и 
показали да у топ формиу дочекују 
дерби јесењег дела сезоне. Дуел  
две првопласиране екипе који 
ће се у СУБОТУ од 19 часова 
одиграти у Миленијуму биће права 
посластица за све љубитеље спорта. 
Интересантно је да су Вршчани и 
Врбашани основали клубове исте 
године и да је већ тада започето 
велико ривалство. Форум и Летећи 
Холанђанин ће ове сезоне водити 
жестоку битку за врх табеле и овај 
меч може много тога одлучити бар 
када је у питању јесења титула. Обе 
екипе су непоражене у прва четири 
кола, освојиле су максималан број 
бодова а у претходном колу су 
оствариле убедљиве победе. Боља 
позивница за овај спортски спектакл 
није потребна.

Ретзултати 4. кола: Летећи 
Холанђанин - Србобран 6:1, Кикинда 
Апа Футсал 3:2, Телеп - Хајдук 4:4, 
Танго - Тврђава 1:1,  Викинг - Форум 
1:9

Табела: 1. Форум 12, 2. Летећи 
Холанђанин 12, 3. Тврђава 10, 4. 
Хајдук 5, 5. Танго 4, 6. Апа Футсал 

4, 7. Србобран 3, 8. Кикинда 3, 9. 
Телеп 2, 10. Викинг 1 бод.

ФУ ТС А Л
УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ ВРШЧАНА У 4. КОЛУ ДРУГЕ ЛИГЕ

УВЕРТИРА ЗА ДЕРБИ
ВИКИНГ - ФОРУМ 1:9 (0:5)

Победа императив: Александар Стојаковић (ФК Вршац јунајтед)
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КО Ш А Р К А

Прошле недеље, (18. октобра) у 
Спортској хали у Бокши код Решице у 
Румунији, одржан је међународни, први 
по реду, елиминациони кик бокс  турнир 
“Куп Мифуко” за сениоре и сениорке по 
К1 правилима за шампионске појасеве у 
организацији TAMASHY спортске фирме. 
Наступило је близу 200 такмичара у 
каратеу и кикбоксу, међу којимаи двоје из 
Србије, из БК Гард из Вршца у дисциплини 
К1, Сандра Маран и Славко Станојев.

Маранова је наступила у категорији 
до 55кг и декласирала обе румунске 

такмичарке техничким нокаутом. Станојев 
је наступио у категорији -60кг и сасвим 
заслужено освојио прво место у веома 
чврстој борби. Поред освојене две златне 
медаље, Бокс клуб  Гард је освојио пехар као 
најбољи клуб на турниру, а због борбеног 
наступа својих такмичара стекао је 
наклоност домаће публике и организатора.

Овим победама Сандра Маран  и Славко 
Станојев обезбедили су одлазак на финални 
турнир који ће се одржати крајем године 
у Темишвару за шампионске појасеве у 
организацији TAMASHY. Добра форма: Славко Станојев и Сандра Маран

Б О Р И Л А Ч К И  С П О Р ТО В И

СУПЕРЛИГА (Ж) 4. КОЛО

ВРШЧАНКЕ У 
СЕРИЈИ

ВРШАЦ - РАДНИЧКИ (НС) 4:1

Радак - Павловић 3:0 (11:4, 
11:5, 11:3), Дани - Чолаковић 
1:3 (11:4, 7:11, 7:11, 4:11), Јокић 
- Хајнал 3:0 (11:5, 11:7, 12:10), 
Радак - Чолаковић 3:2 (8:11, 11:8, 
9:11, 11:8, 11:7), Јокић - Павловић 
3:1 (8:11, 11:6, 11:7, 11:6)

Резултати 4. кола: Војводина 
- Униреа 0:4, Нови Сад - Рапид 
4:0, Чока - Панонија 3:4, Сента 
- Обилић - Алева 2:4, Вршац - 
Раднички 4:1

Табела: 1. Униреа 8, 2. Панонија 
8, 3. Нови Сад 7, 4. Вршац 7, 
5. Обилић 7, 6. Раднички 6, 7. 
Сента 5, 8. Рапид 4, 9. Чока 4, 10. 
Војводина 4 бода.

5. коло: Нови Сад, Панонија - 
Вршац (субота, 31. октобар, 11 
часова)

СУПЕРЛИГА (М) 4. КОЛО

ШАМПИОН 
ПРЕЈАК

ВРШАЦ - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 0:4

Л. Јовичић - Јевтовић 0:3 
(9:11, 11:13, 8:11), М. Јовичић - 
Михајловић 0:3 (6:11, 6:11, 8:11), 
Коцић - Каракашевић 1:3 (12:10, 
6:11, 5:11, 3:11), Л. Јовичић - 
Михајловић 2:3 (6:11, 11:6, 6:11, 
13:11, 11:13) 

Резултати 5. кола: Партизан - 
Спартак 0:4, Стенес - Пожаревац 
1:4, Банат - Топличанин 4:2, ИМТ 
- Панонија 0:4, Вршац - Ц. звезда 
0:4

Табела: 1. Пожаревац 8, 2. 
Банат 8, 3. Топличанин 7, 4. 
Спартак 7, 5. Црвена звезда 7, 6. 
Панонија 6, 7. Стенес 5, 8. ИМТ 5, 
9. Вршац 4. 10. Партизан 4 бода. 

5. коло: Нови Сад, Панонија - 
Вршац (субота, 31. октобар, 11 
часова)

Кошаркаши Вршца Свислајон 
прекинули су низ од два пораза, убедљиво 
савладавши екипу Јагодине у гостима. 
Изабраници Душана Гвоздића су од првог 
минута показали да су дошли по бодове и 
већ на старту направили осетнију разлику, 
коју су константно повећавали и на крају 
славили са предношћу од чак 31 поена. 
Најбољи играч утакмице био је Андрија 
Симовић (индекс 29), који је имао дабл-
дабл учинак са 16 поена (2/2 за три) и 11 
скокова. Најефикаснији је поново био 
Младен Јеремић са 22 поена, а у статистику 
је уписао и 7 асистенција и 5 скокова. 
Двоцифрен учинак имали су и Бојан 
Давидовац са 21 поеном (11/9 слободна 

бацања) уз 7 скокова, и Рајко Кљајевић са 
19 поена. У следећем колу Вршчани поново 
иду у госте, овога пута екипи Беовука, која 
има исти скор као наш тим – две победе и 
три пораза.

Резултати 5. кола: ФМП - Беовук 81:70, 
Војводина - Напредак 74:65, Слога - ОКК 
Београд 75:70, Спартак - Тамиш 58:69, Борац 
- Младост 77:72, Константин - Смедерево 
93:84, Јагодина - Вршац 67:98.

Табела: 1. ФМП 10, 2. Борац 9, 3. 
Смедерево 9, 4. Константин 9, 5. Слога 8, 
6. Војводина 8, 7. ОКК Београд 7, 8. Вршац 
7, 9. Напредак 7, 10. Беовук 7, 11. Тамиш 7, 
12. Спартак 5, 13. Јагодина 5, 14. Младост 4 
бода.

Спортске стране уредио : Бранислав Јосимов

С ТО Н И  Т Е Н И С

СОЛИДАН ПЛАСМАН УЉМАНА НА ТУРНИРУ У 
ЗРЕЊАНИНУ

ДРУГО МЕСТО ПОПОВА
На традиционалном турниру 

“Ћупови” у Зрењанину одржаном 
24.10.2015 године, од 13 клубова 
СК”Уљма” је освојила 4. место. У 
појединачној конкуренцији наш 
стрелац Попов Зоран је освојио 
2. место, док је Младеновић 
Војислав освојио 4. место. од 39 
такмичара.

У првом колу Лиге Војводине 
одржаном у Панчеву пионирска 
екипа Уљме заузела је дрго 
место док је Јелена Јованчев 
била трећа у појединачној 
конкуренцији.

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

ТРИЈУМФ ВРШЧАНА У ПЕТОМ КОЛУ КЛС

ЈАГОДИНЦИ ПЛАТИЛИ ЦЕХ
ЈАГОДИНА - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 67:98 (15:24, 18:21, 23:25, 11:28)

Кошаркашице Вршца Свислајон 
доживеле су пораз на гостовању 
у Новом Саду, против дебитанта у 
Првој лиги, Новосадске ЖКА. Иако 
је домаћин током већег дела меча 
имао предност, Вршчанке су имале 
шансу да победе. У 38. минуту су 
пришле на само поен заостатка 
(59:58), затим је Жаклина Јанковић 
постигла кош уз додатно слободно 
бацање, али то није било довољно 
за тријумф.

Најбоља играчица утакмице 
поново је била Марина Мандић 
(индекс 21), која је постигла 10 
поена, 9 скокова и 7 асистенција. 
Најефикаснија је била капитен 
Инес Ћорда са 17 поена, док је 
Жаклина Јанковић остварила 
дабл-дабл учинак са 15 поена и 10 
скокова.

У следећем колу Вршчанке 
у Центу Миленијум дочекују 

Шумадију из Крагујевца, у петак у 
17 часова.

Резултати 3. кола: Краљево - 
Војводина 98:73, Бор - Раднички 
57:79, Врбас Медела - Радивој 
Кораћ 54:77, Спартак - Црвена 
звезда 78:65, Шумадија - Студент 
68:63, НСЖКА - Вршац Свислајон 
66:60.

Табела: 1. Радивој Кораћ 6, 
2. Црвена звезда 5, 3. Раднички 
5, 4. Шумадија 5, 5. Спартак 5, 
6. Војводина 5, 7. Студент 4, 8. 
Врбас Медела 4, 9. Краљево 4, 
10. Новосадска ЖКА 4, 11. Вршац 
Свислајон 4, 12. Бор 3 бода.

Ћурани на нишану: Младен Јеремић

Касно буђење: Жаклина Јанковић (ЖКК Вршац Свислајон)

УСПЕХ ВРШАЧКИХ БОКСЕРА У РУМУНИЈИ

ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ 
МАРАНОВЕ И СТАНОЈЕВА

Дерби две првопласиране 
екипе Друге војвођанске 
лиге север није био за 
љубитеље спорта са слабим 
срцем. Рукометаши вршачке 
Младости и Срема из Сремске 
Митровице потрудили су се да 
гледаоци у Миленијуму виде 
несвакидашње занимљиву 
утакмицу, са много резултатских 
преокрета кулминирала инфаркт 
завршницом. Гости су у првом 
полувремену у потпуности 
оправдали улогу лидера на 
табели и показали да су озбиљан 
кандидат за освајање јесење 
титуле. Водили су Сремци током 
читавог првог полувремена, у два 
наврата и са по три гола разлике, 
а Вршчани су били нервозни, 
играли неповезано у нападу, 
неорганизовано у одбрани, пуно 
пута шутирали исхитрено, без 
праве припреме  и изгубили 
велики број дуела један на један. 

Међутим, у другом полувремену 
се слика на терену потпуно 
променила. Борбеношћи и 
залагањем у одбрани, изабраници 
тренера Бориса Каракаша стекли 
су и самопоуздање за нападачке 
акције па су у 45. минуту и први 
пут повели на утакмици, 20:19. 
Гости су се тргли, направили 
серију 3:0, затим су Вршчани 
узвратили истом мером да би у 
последња два минута, обе екипе 
постигле још по један погодак. 
На крају је нерешен исход био 
најреалнији епилог дербија. 

У наредном колу Младост 
гостује екипи Сивца.

Резултати 7. кола: Хајдук 
(Чуруг) - Раднички (Шид) 28:28, 

Славија - Потисје Плетекс 35:28, 
Нова пазова - Војвода Степа 32:25, 
Беочин - Сивац 34:38, Црвенка 2 - 
Кљајићево 33:26, Младост  ТСК (Б. 
Јарак) - Раднички (Ј. Томић) 32:26, 
Младост - Срем 25:25

Табела: 1. Срем 13, 2. Младост 

12, 3. Славија 10, 4. Сивац 10, 5. 
Потисје Плетекс 8, 6. Младост ТСК 
8, 7. Нова Пазова 7, 8. Хајдук 6, 9. 
Црвенка (2) 6, 10. Раднички (ЈТ) 5, 
11. Беочин 4, 12. Војвода Степа 4, 
13. Раднички (Ш) 3, 14. Кљајићево 
2 бода. 

РУ КО М Е Т

ПОРАЗ ВРШАЧКИХ КОШАРКАШИЦА У 3. КОЛУ ПРВЕ ЛИГЕ

ЗАКАСНЕЛИ ФИНИШ
НОВОСАДСКА ЖКА - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 66:60 (20:19, 15:10, 17:17, 14:14)

БУРАН РЕМИ У ДЕРБИЈУ ДРУГЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ СЕВЕР

СРЕМЦИ СЕ ПРОВУКЛИ
МЛАДОСТ - СРЕМ 25:25 (11:14)
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