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

АКЦИЈА ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ И 
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ЗАУСТАВИТЕ 
НАСИЉЕ 

НАД 
ЖЕНАМА !

Женска одборничка мрежа 
Скупштине Општине Вршац и 
активисткиње невладиног сектора 
организовале су заједно уличну 
акцију „Зауставите насиље – са речи 
у акцију“, у центру града, у суботу, 
28. новембра. Циљ ове акције био 
је да се јавности пошаље порука да 
за насиље нема оправдања и да је 
насиље над женама злочин.

Током поменуте  уличне 
акције дељењи су флајера са СОС 
бројевима телефона на које жртве 
могу да  пријаве насиље у породици. 
Организовано је и потписивање 
разгледница у оквиру кампање 
„Поздрав из Србије, земље у којој 
сваких 10 дана једну жену убије 
партнер“. 

-За насиље нема оправдања, 
насиље над женама је злочин, 
сложно поручују активисткиње  
невладиног сектора и чланице 
Женске одборничке мреже СО 
Вршац. Према званичним  подацима 
свака друга жена у Војводини 
претрпи психичко насиље, а свака 
трећа физичко насиље у породици. 
Законска обавеза свих нас је 
да пријавимо насиље. Зато ако 
посумњате на насиље у комшилуку, 
пређите са речи у акцију и позовите 
полицију или мобилни тим Општине 
Вршац на број телефона 064 64 54 
066 или СОС телефон 069 3 69 69 30. 

Акцију „Зауставите насиље 
– са речи у акцију“ подржали 
су невладине организације и 
удружења: Центар за права жена у 
Вршцу, Удружење жена Анастасија, 
Удружење жена Плетеница из 
Великог Средишта, Удружење 
самохраних родитеља и неколико 
грађанки и грађана Општине Вршац.

Ј.Е.

Комисија за комасацију 
на подручју Општине 
Вршац изложила је на увид 
прегледну карту Предлога 
табли, пројекта путне мреже, 
мреже отворених канала 
за одводњавање и мреже 
пољозаштитних шумских 
појасева у комасационом 
подручју део Катастарске 
општине Вршац. Прегледна 
карта изложена је у згради 
Трг Зелена пијаца 2а, од 
почетка ове седмице и сви 
заинтересовани могу да је 
погледају до 15. децембра, од 
8 до 13 часова.

-Поткомисија за 
утврђивање фактичког стања 
са радом је почела 1.јуна и до 
почетка новембра завршила 
поступак фактичког стања, 
објашњава  Жива Павков, 
председник Општинске 
комисије за комасацију. Након 
тога приступило се изради 
појединачних мапа и то: 
мапа за дугогодишње засаде, 
мапа пољских путева, мапа 
ветрозаштитних појасева и 
каналске мреже. Комисија 
за комасацију одржала је 
састанак, 27. новембра, и 
утврђен је предлог прегледних 
мапа за пољске путеве где 
су неки путеви сужавани, 
неки проширени, све у 
циљу да се што квалитетније 
обавља саобраћај и да 
пољопривредни произвођачи 
брже и економичније дођу до 
својих ораница. Предвиђена 
је површина за засад 
пољозаштитних појасева, око 
157 хектара, трудили смо се да 

не угрози обрадиво земљиште. 
Задржали смо постојећу 
каналску мрежу и поједине 
испусте и пропусте неопходне 
за одвод вишка воде, како 
се она не би задржавала у 
њивама у кишним периодима.

Мапа је изложена и сви 
учесници комасације могу 
да је погледају и дају своје 
замерке и предлоге.

-Примедбе треба да буду 
у писменој форми, комисија 
ће их размотрити и тек након 
тога утврдити коначне мапе 
обрадивих површина, пољских 
путева и ветрозаштитних 
појасева, наглашава Павков.  
Tо ће представљати основ 

за израду мапе будућих 
табли обрадивих површина. 
Највећи рок смо оставили 
за поступак укрупњавања, 
наделе нових парцела, јер је то 
најосетљивије и најзначајније 
питање комасације.  Трудићемо 
се да испоштујемо жеље 
учесника у комасацији, да то 
буде сведено на добровољни 
принцип, договарање, а не 
принудним решавањем. Сваки 
учесник комасације треба 
да изађе из тог процеса са 
мањим бројем парцела и да 
оне буду правилнијег облика 
ради лакше обраде. Сматрам 
да је све до сада било рађено 
на опште задовољство свих 

учесника комасације,  изашли 
смо у сусрет свуда где смо 
могли и код имовинско-  
правних односа и смањили 
број непокретности, а сви 
преводи власништва код 
нас су били бесплатни,без 
плаћања такси.

Крајњи циљ комасације је 
економичнија пољопривредна 
производња и рационалнија 
обрада. Комисија још једном 
позива учеснике комасације 
да погледају прегледне мапе 
и писмене примедбе поднесу 
комисији преко писарнице 
Општине Вршац. 

Ј.Е.

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ ИЗЛОЖИЛА КАРТУ ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ДОГОВОР УМЕСТО ПРИНУДНОГ РЕШЕЊА

Комисија за комасацију

Зимска служба Јавног 
комуналног предузећа “Други 
октобар” завршила је све 
потребне припреме како би 
спремно дочекала први снег. 
Сређена је механизација, 
ангажовани су радници, 
набављен репро материјал, 
а према речима Милана 
Матијашевића, помоћника 
директора за комуналне 
делатности ЈП „Други октобар“, 
припремљен је програм рада 
зимске службе. Градске улице 
чистиће се по приоритетима. 

-Одлуком Скупштине 
Општине Вршац,  “Другом 
октобру” поверено је да у 
зимском периоду одржава 
проходност и чистоћу 
свих улица у граду и свих 
путева који од Вршца воде 
ка насељеним местима, 
објашњава Матијашевић. То 
је око 50 км градских улица 

и око 120 км путева према 
насељеним местима. Изузети 
су само међународни путеви 
и градске улице које су 
припадајуће тим путевима, 
као што су путни  правци од 
Београда ка државној граници 
према Румунији и од Новог 
Сада и Зрењанина и ка Белој 
Цркви.

О тим путевима брине 
„Војводина пут“ АД, а како 
сазнајемо и они су спремни за 
прве снежне падавине.

Док вршачки комуналци 
спремни чекају прве пахуље, 
машине зимске службе ЈП 
„Други октобар“ обављају 
друге послове. Укључене су 
у скупљање уличног смећа и 
лишћа, а када затреба кренуће 
у чишћење вршачких улица и 
путева од снега.

Ј.Е.

ЗИМСКА СЛУЖБА ЈП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ЗАВРШИЛА НЕОПХОДНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ СЕЗОНУ

СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА ПРВИ СНЕГ

Милан Матијашевић, помоћник директора за комуналне делатности ЈП „Други октобар“

Обележавајући Међународни дан борбе 
против насиља над женама, Форум жена 
Лиге социјалдемократа Војводине послао 
је, 25. новембра, дописе институцијама у 
свим локалним самоуправама на подручју 
АП Војводине које се баве спречавањем 
насиља над женама. Дописи су послати 
на основу Закона о слободном приступу 
информацијама и то центрима за 
социјални рад, домовима здравља, МУП-у, 
тужилаштвима и судовима.  У тим дописима 
чланице Лиге траже детаљне информације 
у вези са насиљем у породици: број 
евидентираних случајева насиља, број 
поднетих пријава, покренутих кривичних 

поступака, пресуда и бројне друге релеванте 
податке.

 -Иако смо свесне да је насиље у породици 
немогуће у потпуности искоренити, 
од надлежних институција у локалним 
самоуправама у Војводини, тражимо 
прецизне податке из њиховог делокруга 
рада како би се могла направити прецизна 
статистика која би, према нашем мишљењу, 
требало да олакша проналазак конкретног 
и одрживог решења за овај значајан 
друштвени проблем, поручују лигашице. 
Такође, 26.новембра навршило се годину 
дана од када је Форум жена ЛСВ поднео 
иницијативу за увођење Одељења за борбу 

против насиља у породици на подручју АП 
Војводине. У одговору министра унутрашњих 
послова Небојше Стефановића речено 
нам је да се у Управи криминалистичке 
полиције формира посебна линија рада 
која ће се бавити превенцијом и сузбијањем 

насиља у породици. На жалост, ниво насиља 
забележен у последњих годину дана 
потврђује оправданост нашег захтева за 
Одељењем за борбу против насиља. Очито 
да досадашњи начин рада у превенцији и 
сузбијану насиља у породици није донео 
резултате. Напротив, број је ове године већи. 

Подаци, које Форум жена Лиге 
социјалдемократа Војводине тражи од 
надлежних институција, биће предочени 
надлежнима управо зато да би се, још једном, 
указало на неопходност да се питањем 
насиља над женама баве посебна одељења у 
оквиру сваке полицијске станице.

Ј.Е.

ФОРУМ ЖЕНА ЛСВ ОБЕЛЕЖИО МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

ОДЕЉЕЊE ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА 
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суфинансира Скупштина општине Вршац

“Одлуком Привредног 
суда у Панчеву над фирмом 
“Вршачки виногради” отворен 
је стечајни поступак. Позвани 
су сви повериоци да пријаве 
Привредном суду своја 
обезбеђена и необезбеђена 
потраживања, у року од 120 
дана, а позвани су и  дужници 
да испуне своје обавезе према 
овој фирми. Поверилачко 
рочиште заказано је за 11. 
јануар 2016. Године. Шта све то 
значи за „Вршачке винограде“ 
потражили смо одговор од 
надлежних у овој вршачкој 
фирми.

-Чекам стечајног управника 
да дође да му предам дужност, 
каже Небојша Мишић, 
в.д.генералног директора 
„Вршачких винограда“ до 
отварања стечајног поступка. 
Покретање стечајног поступка 
било је очекивано, ми смо и 
ишли у том правцу са оним 
предстечајним поступцима. 
Јер, то је једино решење које 
је могуће, под условом да 
стечајни управник настави 
започете послове, сачува 
фирму и да се фирма прода 
као правно лице из стечајног 
поступка. 

Захваљујући предстечајном 
поступку, „Вршачки 
виногради“ су успели да скину 
овогодишњи род грожђа, али 
не и све што је планирано 
у оквиру јесењих радова у 
плантажним засадима.

-Нисмо успели да 
припремимо винограде 
за зиму, пресекли су нас у 
томе, нажалост, ту Суд није 
имао разумевања, из мени 
непознатих разлога, истиче 

Мишић.  Не могу да нађем 
ни економско, ни правно 
објашњење за то, јер они 
су нам  дали продужење 
предстечајног поступка, али 
без мера заштите, то значи 
да су нам оставили рачун у 
блокади и скинули нам паре 
које су биле спремљене 
за припрему винограда, 
подрума... Паре су отишле 
Пореској управи којој оне, 
сигурно, много мање значе 
него „Вршачким виноградима“, 
али шта да радимо, то је Закон.  
Морамо да поштујемо Закон 
у свим ситуацијама. Ми смо, 
уствари,  добили 15 дана 
предстечајног поступка, али 
нам нису заштитили рачун, 
скинули су 60 милиона динара. 

Стечајног управника 
поставља Агенција за 
лиценцирање стечајних 
управника, по овлашћењу 
државе. 

-Када стечајни управника 
дође, најважније је да не 
затвори фирму, не угаси 
пословање, додаје Мишић. 
Он може да је затвори, да 
попише имовину, да огласи 
њену продају, то је по Закону 
сасвим исправно. Али, тај 
начин за „Винограде“ и сваку 
фирму која ради није добар, 
изгубиће се тржиште, бренд, 
лиценце, листинзи, географско 
порекло. Међутим, стечајни 
управник није обавезан да 
то разуме. Други начин је да 
фирма настави да ради, кроз 

стечај, да заврши започете 
послове, сачува сву имовину 
и све вредности кроз бренд, 
позицију на тржишту и да се 
онда прода као правно лице из 
стечаја. Стечајном управнику 
Закон даје и једну и другу 
поменуту могућност.

Којим ће путем кренути 
одлучивање судбине 
„Вршачких винограда“, некада 
реномираног  југословенског  
и српског  бренда, са највећим 
плантажним засадима винове 
лозе на једном месту на 
Балкану, сазнаће се релативно 
ускоро. Долазак стечајног 
управника очекује се ових 
дана.

Ј.Е.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ ОТВОРИО ПОСТУПАК СТЕЧАЈА ЗА „ВРШАЧКЕ ВИНОГРАДЕ

СТИЖЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЗАКАЗАНА 29. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

НА ДНЕВНОМ 
РЕДУ УСВАЈАЊЕ 
БУЏЕТА ЗА 2016.
Актуелни одборнички сазив Скупштине 

Општине Вршац заседа данас (петак,4.
децембар), а на предложеном дневном 
реду нашла се 51 тачка. Пред одборницима 
ће се наћи општински буџет, разматрање 
консолидованог Извештаја о извршењу 
Одлуке о првом ребалансу буџета Општине 
Вршац за период 1.јануара до 30.септембра 
ове године, као и доношење Одлуке о буџету 
Општине Вршац за 2016. годину. 

Разматраће се и измене стопе пореза 
на имовину и утврђивање доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта, као и 
доношење Одлуке о покретању поступка 
за добијање сагласности за кредитно 
задуживање у 2016. години, затим о преносу 
права јавне својине, усвајање Генералног 
урбанистичког плана Вршца, Просторног 
плана Општине Вршац, Плана детаљне 
регулације „Вршачки замак“ и Плана 
детаљне регулације ветропарка „Кошава 2“ у 
Општини Вршац.

На дневном реду биће и одлуке везане 
за Јавно комунално предузеће „Други 
октобар“: давање сагласности на Одлуку 
о усклађивању и повећању основног 
капитала ЈКП „Други октобар“ Вршац, 
доношење Решења о давању сагласности 

на Одлуку повећању основног капитала-
докапитализацијом ЈКП „Други октобар“ 
Вршац,  давање сагласности на Статут ЈКП 
„Други октобар“ Вршац, као и доношење 
Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за 
именовање директора ЈКП „Други октобар“ 
Вршац и образовање Комисије која ће то 
спровести.

Одборницима ће бити предочени 
извештаји о утрошеним средствима 
самодоприноса за образовање, здравство, 
путеве и тротоаре за ову и план за наредну 
годину, а одлучиваће се и о томе да се 
поједини самодоприноси продуже, јер 
истиче рок важења одлуке којом су 
изгласани. 

Тема седнице биће и разматрање 
Локалног акционог плана запошљавања 
Општине Вршац за 2016. годину, као и 
извештаји јавних предузећа и културних 
установа чији је Општина оснивач.

Одборници ће се изјаснити и о усвајању 
иницијатива да Вршац добије статус града, 
да Пореска управа-Филијала Вршац, задржи 
досадашњи статус као организациона 
јединица-Филијала Б, за сарадњу са 
Министарством пољопривреде и заштите 
животне средине, за подношење захтева 
Министарству за саобраћај и Министарству 
за грађевинарство и урбанизам да ауто-пут 
Београд – Ватин – Темишвар прође поред 
Вршца,  за завршетак радова на обилазници 
око Вршца и побољшање стања путне мреже, 
побољшање квалитета кабловског система  
оператора «Телеком Србија», за побољшање 
услова снабдевања електричном енергијом 
насељених места и телефонског саобраћаја 
у наставку дигитализације телефонских 
централа.

Последња, 51.тачка дневног реда, према 
предлогу Јовице Заркуле, председника 
СО Вршац, је усвајање Иницијативе 
за подношење предлога пројеката за 
финансирање из средстава министарстава 
Републике Србије, Фонда за капитална 
улагања и секретаријата АП Војводине и 
претприступних фондова Европске уније.

Ј.Е.

Небојша Мишић, в.д.генералног директора „Вршачких винограда“ до отварања стечајног поступка

Хотел „Србија“ у Вршцу 
угостио је, почетком ове 
седмице, учеснике дведневног 
Међународног полицијског 
научног симпозијума на тему 
“Ирегуларне миграције”. 
Организатори су били 
Криминалистичко-полицијска 
академија, Министарство 
унутрашњих послова Републике 
Србије и Фондација Ханс Зајдел, 
а научном скупу присуствовали 
су домаћи и инострани 
представници полицијских 
структура. 

Скуп је отворила Јасмина 
Милошевић, саветница министра 
унутрашњих послова, а у раду 
је учествовало двадесетак  
представника полиција земаља 
из окружења и чланица 
Европске уније, УНХЦР и ОЕБС, 
међународне организације за 
миграције, као и представници 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, 
Комесаријата за избеглице и 
миграције Владе Републике 
Србије, као и појединих научних 
институција.

-Србија је увек била на 
правцу глобалних миграционих  
рута, каже Саша Мијалковић, 
редовни професор и продекан 
Криминалистичко - полицијске 
академије. Са развојем догађаја у 
Сирији, долази до омасовљавања 
миграција у правцу земаља 
Западне Европе, и на самом 
почетку била је процена да ће 
до краја ове године кроз Србију 
проћи око 100.000 миграната. 

Међутим,  пре месец дана та 
процена је порасла на 400.000, 
а данас поуздано можемо да 
тврдимо да ће их бити више од 
пола милиона. 

Према речима Мијалковића, 
у расејању живи око 4 милиона 
Срба, то су биле миграције 
које трају више од једног века, 
почев од после Другог светског 
рата, затим седамдесетих и 
деведесетих година прошлог 
столећа. 

Јелена Васиљевић, помоћница 
начелника Управе граничне 
полиције, нагласила је да је Србија 
доста добро позиционирана у 
процесу преговора са ЕУ, да су 
брзо и квалитетно завршени 
сви постављени задаци, међу 
којима су и три верзије Акционог 
плана за Поглавље 24, од којих је 
последња и завршна.

- Чекамо да ова завршна 
верзија Акционог  плана буде 
и званично усвојена, али ми по 

њему већ радимо, независно од 
тога што документ није званично 
одобрен од држава чланица, 
нагласила је Васиљевићева. 

Коментаришући међународни 
скуп у Вршцу, Васиљевићева је 
истакла да је то први пут од када 
је почела ова миграциона криза 
да је направљен један скуп где ће 
бити размена мишљења и научне 
заједнице и међународних 
фактора и домаћих експерата. 

Након отварања, учесницима 
скупа обратили су се проф. 
др Младен Бајагић, в.д. 
декан Криминалистичко – 
полицијске академије, проф. 
др Драган Коларић, в.д. 
продекан за истраживачки рад 
Криминалистичко – полицијске 
академије, генерал Миленко 
Божовић, начелник Управе 
граничне полиције МУП Србије, и 
Луц Кобер, руководилац Пројекта 
Хајнц Зајдел Фондације за Србију 
и Црну Гору.

Ј.Е.

У ВРШЦУ ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ ПОЛИЦИЈСКИ НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ

СРБИЈА ОДУВЕК НА ПУТУ ИРЕГУЛАРНИХ МИГРАНАТА

Научни скуп о миграцијама у Вршцу

ВРШАЦ ИЗВАН РУТЕ МИГРАНАТА
-Ово је, колико знам, четврти пут да Фондација 

Хајнц Зајдел организује симпозије у нашем град, тако 
да одржавање овог данашњег научног скупа, везаног 
за миграције, у Вршцу, нема апсолутно никакве везе 
за евентуалном трасом кретања миграната, наглашава 
Живко Јовановић, начелник Полицијске станице Вршац. 
Није у питању евентуални прелазак миграната овом 
нашом трасом, преко Вршца, ни прихват у вршачкој 
касарни.
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Покрет “Вршачка Регија Европска 
Регија” је по уобичајеној пракси 
одржао састанак своје одборничке 
групе а потом и конференцију за 
медије уочи одржавања седнице 
Скупштине општине Вршац. Нови 
председник ове организације Јовица 
Заркула истакао је да предстојећа 
седница Скупштине општине има 
изузетно велики значај јер ће се на 
њој расправљати о виталним темама 
за развој Вршца, пре свега о буџету.

- Изузетно је важно да усвојимо 
одлуку о буџету јер нам је потребно 
да мирно уђемо у изборну, 2016. 
годину. Желим да истакнем да је 
ново руководство Покрета изузетно 
задовољно радом доскорашњег 
председника  Чедомира Живковића 
као и сарадњом са њим као 
председником Општине. На тој 
функцији подржаваћемо га до краја 
мандата јер је дао велики допринос 
да Покрет буде успешна организација 
а Вршац успешан град, истакао је 
Заркула. 

Нови председник Покрета 
“Вршачка Регија Европска регија” је 
додао је.

- Наши одборници гласаће за све 

предложене тачке дневног реда 
29. седнице Скупштине Општине и 
тако наставити тренд  да су носиоци 
скупштинских активности, као и 
активности у реализацији усвојених 
тачака. Покрет је 12 година носилац 
власти у Вршцу, наравно са свим 

својим коалиционим партнерима, 
данас су то СНС, СПС и ЛСВ. Крећемо 
у тиху предизборну кампању са свим 
нашим месним одборима. Имамо 
велики број чланова и симпатизера, 
људи нам и сада прилазе и на томе 
ћемо даље радити. Овог месеца 

имаћемо своју свечаност где 
ћемо показати снагу и јединство 
комплетног нашег чланства као и 
спремност за предстојеће изборе. 
Циљ Покрета у 2016. години је да 
освоји највише одборничких места, 
верујем да имамо снаге и искуства и 
да смо досадашњим радом грађанима 
показали да испуњавамо обећања. 
Имамо још много планова и визија за 
развој Вршца, закључио је Заркула. 

Нова потпредседница Покрета 
“Вршачка Регија Европска Регија” 
истакла је да и са новим руководство 
та организација има старе циљеве.

- Рад на развоју града и 
пропагирање његових вредности је 
нешто што радимо 12 година. Надам 
се да ћемо и на наредним изборима 
добити поверење грађана које ћемо 
искористити за континуитет у раду, 
али и за нову афирмацију Покрета у 
стварању бољег живота у граду. 

Одборник Покрета “Вршачка 
Регија Европска регија”  Кузман 
Туркоане истакао је да Покрет од свог 
оснивања има само један циљ, а то је 
развој Вршца и да ће такву политику 
наставити и даље уз помоћ грађана.

БЈ

ПОКРЕТ “ВРШАЧКА РЕГИЈА - ЕВРОПСКА РЕГИЈА” ОДРЖАО КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА МЕДИЈЕ

ЗАРКУЛА: ПОКАЗАЋЕМО СНАГУ И ЈЕДИНСТВО

Милош Васић, члан Општинског већа 
за заштиту животне средине, оцењује 
ову годину врло успешном, када су у 
питању активности тог ресора, са скоро 
стопостотном реализацијом  планираних 
пројеката.

-Реализација плана је преко 95 одсто, 
наглашава Васић. Буџет је износио 
74 милиона динара, а најкрупнији 
пројекат био је наставак радова на 
санацији и изградњи градске депоније 
и рециклажног центра. Ове године 
усмерили смо 25 милиона ка изградњи 
приступних путева и саобраћајница око 
рециклажног центра, циљ нам је да се 
смањи количина отпада на депонији, и да 
се, у догледном времену, градска депонија 
самофинансира, бар око 50 одсто, што је 
изводљиво сортирањем и рециклажом 
отпада. Општина Вршац је, преко буџета 
ресора за заштиту животне средине, 
подржала пројекте невладиног сектора 
и то са 4 милиона динара ове године. 
Од тих пројеката најзначајнији је био 
реконструкција и санација Планинарског 
дома. Извели смо радове како бисмо 
подигли енергетску ефикасност објекта, 
тако да смо од тог  дома направили 
функционални објекат који може да служи 
у туристичке сврхе. 

Од пројеката НВО сектора реализована 
је и акција садње дрвећа, подизање 
дрвореда као ветрозаштитног појаса, у 
правцу Великог Средишта, у организацији 
НВО Авалон и уз подршку Општине. 
Посађен је одређен број младице и око 
средиштанског Манастира.

-Подржали смо и неке пројекте 
привредних субјеката, додаје Васић. 
Кроз два конкурса, Центру Миленијум 
додељено је 4,6 милиона динара за 
подизање енергетске ефикасности 
централног грејања и осветљења. Наиме, 
реконструисали смо централно грејање 
и направили од једног постојећег, 
три независна система, тако да сада 
свако може посебно да се укључује 
према потреби. Жеља нам је била да 
смањимо изузетно велике трошкове у 
Центру Миленијум, тако да смо средили 
централно грејање, а у току је и замена 
осветљења економичним лед сијалицама. 
Вршачког аутобуског превозника СТУП 
подржали смо са пројектом изградње 
њиховог локалног пречистача отпадних 
вода, са 3 милиона динара. Тај пречистач 
сакупља и воду од прања возила која 
садржи хемикалије. 

Ресор за заштиту животне средине 
подржао је и ревитализацију Вршачког 

замка, са 3,85 милиона динара, за 
изградњу водовода и канализације, као и 
постављање лед расвете споља и унутар 
замка. 

-За све пројекте уредно је спроведена 
јавна набавка, изабрани су најповољнији 
понуђачи, законска процедура је 
максимално испоштована, наглашава 
Васић. 

У оквиру својих активности, ресор за 
заштиту животне средине финансирао 
је и константни мониторинг квалитета 
ваздуха, висине комуналне буке, и 
електромагнетног зрачења, а то ће бити 
настављено и у 2016. 

-Из овог буџета подржали смо и 
пројекат изградње олимпијског базена 
код вршачког језера, додаје члан Већа. 
Издвојили смо 14,45 милиона динара 
за изградњу прикључака на фекалну 
канализацију, пречистача отпадних вода 
и система за филтрирање за олимпијски 
базен, за мали дечји базен као и за 
изградњу соларних панела за загревање 
воде и система за филтрирање. Ти радови 
су у току, ако не буду завршени до краја 
ове године, биће пренети у буџет за 
наредну. 

Током ове године започета је израда 
Локалног еколошког акционог плана за 
заштиту животне средине.

-Нацрт је урађен, одржана је јавна 
расправа, план је на доради и очекујемо 
да до краја године буде усвојен од 
стране одборника СО Вршац, каже Васић. 
Локални еколошки акциони план биће 
основа, подлога за неке будуће пројекте.

Ј.Е.   

МИЛОШ ВАСИЋ, ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

РЕАЛИЗОВАНО 95 ОДСТО ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ У 2015.

12 година у служби развоја Вршца: Јовица Заркула, Јулица, Митрашиновић и Кузман Туркоане

Ликовном радионицом, одржаном у 
Дечјем вртићу „Бубамара“, започет је пројекат 
под називом “Илустрацијом до лепше животне 
средине” који реализује Центар за енергетску 
ефикасност ЦЕФИКС. Пројекат се спроводи 
уз финансијску подршку Општине Вршац 
и у сарадњи са вршачком Предшколском 
установом “Чаролија”.

-Циљ ове ликовне радионице је 
едукација деце предшколског узраста и 
подизање нивоа њихове свести о очувању 
природе, рационалне употребе енергије, 
објашњава Бранислав Вила,  председник 
ЦЕФИКС-а. Васпитачи ће завршити са 
малишанима цртеже започете на ликовној 
колонији и они ће бити изложени у 

Културном центру, средином децембра. 
Биће то  хуманитарна изложба, а средства 
која буду сакупљена  биће усмерена 
Удружењу “Параквад” из Вршца.  

У ликовној радионици, одржаној у 
вртићу “Бубамара”, учествовало је око 
осамдесеторо малишана. Мали сликари 
радо су се одазвали позиву да нацртају 
нешто занимљиво везано за њихова 
размишљанима о заштити природе, 
животне средине и о енергетској 
ефикасности.  Поменуте теме приближио 
им је на занимљив начин Сретко Марјанов, 
који је водио ову ликовну радионицу и 
помагао малим уметницима да се ликовно 
изразе.

Пре него што су малишани узели 
сликарски прибор у руке и започели 
своје радове, обратио им се професор 
Хасан Хеља, а крај овог лепог дружења, 
у коме су сви уживали, и присутни члан 

Општинског већа за екологију Милош 
Васић и васпитачице, завршио се на 
најслађи начин. Сви учесници ликовне 
радионице послужили су се слаткишима 
„Свислајона“, који редовно подржава 
акције ЦЕФИКС-а.

Ј.Е.

ОПШТИНА ВРШАЦ ПОДРЖАЛА АКЦИЈУ ЦЕФИКСА

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА У „БУБАМАРИ“

Милош Васић: „2015.- успешна година“ 
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Сава Барачков, дефектолог, 
посветио је највећи део радног 
века деци са поремећајима у 
понашању, трудећи се да их 
склони са странпутице и помогне 
им да постану људи, да их живот 
не одведе на лошу страну, да не 
заврше у затвору као деликвенти. 
Скоро 13 година бринуо је 
о старима у Геронтолошком 
центру, био им је и терапеут, и 
пријатељ, и родбина. Никада 
није знао за стриктно радно 
време, али имао је крај себе 
супругу Мирјану која му је била 
подршка, заједно су обилазили 
децу смештену у породицама, 
радовали се када им се јаве као 
већ одрасли људи, дођу да их 
посете. Најлепша награда, каже 
Сава, била је када је видео да се 
исплатио сав труд и време које 
је уложио у рад са том децом. А, 
најпоноснији је и најсрећнији 
што је положио најважнији испит 
у животу- да своју ћерку, која је 
остала без мајке са 11 година, сам 
изведе на прави пут.

Какве успомене носите из 
детињства?

-Рођен сам у Вршцу, 17.априла, 1949. 
Потичем из сиромашне земљорадничке 
породице.  Детињство сам провео у 
Уљми, тамо сам завршио и основну школу. 
Старија сестра од стрица Смиља кренула 
је у Учитељску школу, а отац и стриц су 
сматрали да је то добро и за мене. Тако сам 
завршио и ја Учитељску школу.  Наставио 
сам да следим сестрин пут, па сам и ја 
уписао Дефектологију, али одабрао сам 
смер за децу са поремећајем у понашању. 
Таква су била времена, родитељи су 
одлучивали о нашем образовању.

Да ли сте се некад касније покајали 
што сте одабрали то занимање?

-Нисам, никада, јер мислим да сам 
нашао себе у том послу, а ваљда је и сам 
Бог утицао да одем у ту школу и да наиђем 
на једног дивног професора Сибиновића, 
који је био не строг, него захтеван. Код 
њега једноставно нисмо смели да изађемо 
неспремни на испит, не што би он викао, 
био љут, већ зато што смо се стидели ако 
нешто нисмо знали. Био је и изузетан 
професор и диван човек, многима је био 
кум на венчању, помогао око запослења. 
Изрекао је једну добру реченицу када 
је реч о деци која исказују поремећај 
у понашању:“Поремећаји у понашању 
јављају се исто и код  незасићене и 
незаштићене деце, као и код презасићене 
и презаштићене деце“. Није добро ни када 
су деца сиромашна, без родитеља, али 
ни када деца имају све, када знају да ће 
родитељи средити и исправити ако нешто 
лоше ураде. 

У чему је лепота Вашег позива, рада 
са децом са поремећајем у понашању?

-Задовољство је ако успеш да неко 
такво дете изведеш са странпутице на 
прави пут. Ја сам извео небројене деце, 
нека нису била проблематична, али 
расла су са једним или без оба родитеља, 
у сиромаштву. Били смо, као Центар, 
у ситуацији да их смештамо у домове, 
„Споменак“ у Панчеву, то није био дом за 
проблематичну децу, већ за децу из таквих 
средина. Међу том децом данас имамо 
лекаре, више медицинске сестре, браваре, 
занатлије, деце која су сада на Бироу и који 
сада сами подижу, васпитавају и школују 
своју браћу и сестре. Један од њих се није 
женио јер жели да сестру изведе на пут, она 
је последња година Шумарског факултета. 
Он је својевремно био деликвент, крао је, а 
сада се сналази да заради за живот, за себе 
и сестру.  Са многима од њих сам и данас 
у контакту, то ми је најлепше признање. 
Сећам се једног дечака Рома, био је у Белој 
Цркви, избачен је из дома и сместили смо 
га у једну породицу овде. Супруга и ја тада 
још нисмо имали деце и редовно смо га 
обилазили да видимо да ли је добар, да ли 
учи... Завршио је за машинбравара, а када 
се женио били смо му кумови. 

Да ли у таквим ситуацијама човек 
може стриктно да се држи професије, 
или се лако пређе та граница?

-Не може човек да се строго држи 
професије, такви односи лако пређу у 
нешто јаче и лепше, у пријатељство.  Врата 
од моје куће била су 24 сата отворена 
за ту децу, долазили су, тражили помоћ, 
поверавали ми се. Били су искрени, ја 
сам то поштовао и стао сам иза њих, али 
сам инсистирао да ми кажу истину. Да бих 
пришао тим младим људима, требало је 
прво да стекнем њихово поверење. А, то 
не може у једном дану, потребно је време. 
Ја сам са њима проводио много времена, 

долазили су у Центар за социјални рад 
да играју стони тенис, мали фудбал, 
направила смо тамо терен. Била је то 
прилика да будем са њима, да слушам 
разговоре, сагледам њихове ставове, 
да утичем на њих. Није било радног 
времена. Ја сам водио и Дисциплински 
центар где су долазила деца, старија од 14 
година, случајни деликвенти, којима је суд 
одредио то као васпитну меру. Долазили су 
викендом по 6 или 12 сати дневно.  Радио 
сам са њима на учењу, са средњошколцима 
правио  предмете од метала. Тада за тај рад 
није било накнаде, тако да се није знало ко 
је био кажњен, да ли ја који сам по читав 
дан проводио са њима, или та деца, или 
моја породица, од које сам био одвојен и 
викендом. 

Шта је био заједничко за сву ту децу? 
Да ли недостатак пажње, љубави...?

-Код већине деце били су то недостатак 
љубави, пажње, родитељи нису имали 
времена да са њима разговарају, било је ту 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 32, број 610, 9. јун 2006.

ЧЕТВРТА ДУПЛА 
КРУНА ЗА 

“ХЕМОФАРМ”
Након пехара који је намењен освајачу купа, 

капитен кошаркашица “Хемофарма” Биљана 
Станковић је у малој сали “Спенса” подигла и 
пехар шампиона Србије и Црне Горе. Вршчанке 
су у финалној серији славиле против новосадске 
“Војводине” са 3:1 у победама, у четвртом мечу било 
72:63 за “Хемофарм”.Сезона је тако завршена на 
најбољи могући начин, освајањем четврте дупле 
круне у историји вршачке кошарке. Вршчанке 
су у А лиги доживеле само један пораз, док су 
у Супер лиги, у десет кола, имале стопостотан 
учинак. У полуфиналу плеј офа Хемофарм је са 2:0 
у победама славио против “Јединства” из Бијелог 
Поља, док је “Војводина” била боља од “Црвене 
звезде”.

Вршачка кула, година 32, број 614, 4. август 2006.

ЗАВРШЕНА 
ФАБРИКА ЗА 

ФЛАШИРАЊЕ ВОДЕ
На 6,5 километара од града, а километар 

испред манастира Месић,  на висинској коти 
130 метара изнад нивоа мора, после 13 месеци 

ИНТЕРВЈУ
САВА БАРАЧКОВ, ДЕФЕКТОЛОГ, ОД УЧИТЕЉА ДО СПЕЦИЈАЛНОГ ПЕДАГОГА:

НАЈВЕЋЕ ЗАДОВОЉСТВО 
БИЛО МИ ЈЕ КАДА САМ МОГАО 

ДРУГИМА ДА ПОМОГНЕМ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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и неадекватних кажњавања, батина... Све 
то доводи до отужења између родитеља 
и детета. Сва су та деца имала потребу за 
пажњом, поштовањем,  љубављу, ретки 
су били они превише дрчни, а мало је 
било и оних где је било превише љубави. 
Први показатељ незадовољства према 
родитељима је поткрадање родитеља, 
од најмање ситнице до крупних ствари. 
Кад неко дете краде родитеље, то је 
кажњавање родитеља. У раду са таквом 
децом, најтеже је када сте сами, јер то мора 
да ради тим стручњака. Треба задобити 
поверење и детета и родитеља. Када смо 
децу смештали у породице строго смо 
водили рачуна каква је то породица, воле 
ли децу, имају ли стрпљења, довољно 
толеранције, какви су им мотиви да их 
приме у свој дом... Могу да кажем да смо, 
збиља, имали изванредну сарадњу са тим 
породицама, као и са домовима. Да тога 
није било, не би било ни успеха. 

Шта је потребно да човек има да би 
могао успешно да се бави тим послом?

-Човек мора да се комплетно посвети 
том послу, ту нема места ни за какве 
границе, ограничења, ни породична, ни 
било која друга која би вас спречила да 
учините  једно хумано и добро дело. Нема 
ни радног времена. Када ми је супруга 
умрла, остао сам сам са дететом, а пошто 
живим близу полиције, толико сам пута 
устајао у сред ноћи, одлазио у СУП јер су 
привели неко проблематично дете. Ја сам 
био стално дежуран, тако је једноставно 
било. 

Да ли Вам се неки догађај посебно 
урезао у сећање?

-Да, и дан данас се преиспитујем 
везано за једну бебу која је пронађена 
у контејнеру са поломљеним ручицама. 
Излечили су је у вршачкој болници, дали 
јој име Касандра, по серији која је тада 
била актуелна. Задатак нашег Центра, 
законска обавеза, била је да, у сарадњи 
са СУП-ом, пронађемо њене родитеље у 
року од 6 месеци.  Ја сам увек био упоран 
у свом послу и са полицијом сам успео да 
пронађем мајку у Николинцима пред сам 
истек тих 6 месеци. Када сам се вратио 
у Центар за социјални рад, директорка 
Милка Векић била је на телефонској 
вези са Београдом где се налазила 
мала Касандра. Рекли су јој да једна 
породица из иностранства има потребну 
документацију и жели да је усвоји. И данас 
се питам да ли би то дете било срећније 
са тим новим родитељима, који су били 
ситуирани, имали су све да јој пруже, него 
што се вратила код оца да живи у беди и 
сиромаштву? Да ли је требало толико да 
јурим да јој пронађем родитеље? Доста 
година касније звала ме је колегиница, 
упутили су је из Министарства на мене, јер 
сам имао слично искуство.  

Ваш први посао био је учитељски. 
Где сте радили као учитељ?

-Годину и по дана радио сам као учитељ 
у Босни, околина Маглаја, Завидовице 
и Жепче, у селу без струје, продавнице, 
искључиво хрватски и муслимански 
живаљ. Имао сам стан, собу на спрату, 
обичне сеоске лотре су водила од стана 
до учионице. Али, лепо ми је било и 
тамо. И данас одржавам контакт са тим 
људима. Био сам председник омладинске 
организације, док сам био тамо увели 
смо струју у село, сами смо копали рупе и 
постављали бандере. Одатле сам се вратио 
у Вршац и у Центру за социјални рад био 
сам од 1973. до 2000. године.

Где радите после 2000.године?
-Осетио сам да сам дао све од себе 

у раду са том децом и желео сам да 
променим посао, прихватио бих сваки 
други посао, чак и ван струке. Прешао 
сам у Геронтолошки центар. Радио сам 
као радни терапеут, имао сам искуства 
јер сам са старима радио и у Центру за 
социјални рад. Као почетник морао сам 
да прођем све врсте посла у Центру. Као 
радни терапеут у Геронтолошком центру 
требало је да организујем слободно време 
корисницима које има 3 садржаја: радно 
окупациони, рекреативни и културно- 
забавни. Већина корисника није могла да 
присуствује културним догађајима у граду, 
па је моја жеља била да те манифестације 
доведем у Геронтолошки центар. Долазили 
су нам глумци, певачи, уметници, од 
аматера до врхунских професионалаца 
из Вршца, Београда... Било је и концерата, 
представа, књижевних вечери, изложби... 
Долазили су нам Иван Бекјарев, Тихомир 
Станић, Рада Ђуричин, Ружица Сокић, 
Милан Гутовић Лане, хорови вршачких 
школа, вртића, до Колегијум музикума. 
Гости су нам били Мерима Његомир, 
Станиша Стошић, Раде Јоровић, Анђелка 

Говедаревић, Мира Васиљевић и Група 
Ђердан, тада је ТВ Банат вршио директан 
пренос из Геронтолошког центра. Врата 
Геронтолошког центра била су отворена 
за све Вршчане који су радо долазили, 
посебно пензионери, који су била наша 
циљна група. Желели смо да им покажемо 
да код нас може да буде лепо, јер већина 
њих има отпор према домовима за старе. 
Улаз је био бесплатан и Геронтолошки 
центар увек је био пун и то је било прелепо. 

Како сте још употпунили слободно 
време корисницима Геронтолошког 
центра?

-У жељи да унапреди рад са 
корисницима, тадашња директорка Милка 
Векић успоставила је контакт са Друштвом 
за образовање одраслих и Универзитетом 
за треће доба. Када смо урадили анкету са 
корисницима, видели смо да је велики број 
њих желео да се обучи за рад на компјутеру, 
као и да се баве физичком рекреацијом, 
под стручном контролом. Тако је, уз моју 
претходну едукацију, Геронтолошки 
центра 2002.основао Универзитет за 
треће доба. Око 80 полазника, наших  
корисника, али и пензионера из града, 
обучавало се на компјутеру, ткало на 
разбоју и бавило рекреацијом, све је 
одлично функционисало.  Увели смо и 
групу за енглески језик. Учествовали смо 
на фестивалима где су наши корисници 
постизали лепе успехе. Због тих добрих 
резултата, ја сам постао регионални 
координатор 3. Фестивала образовања 
одраслих за општине Вршац, Пландиште, 
Алибунар, Белу Цркву и Ковачицу. У свим 
тим општинама биле су организоване 
бројне манифестације, а завршница 
фестивала била је у Вршцу. 

Како је било радити са старима?
-Рад са старима био је захтеван, требало 

је задобити њихово поверење. Каже се 
да су стари исто као и деца. Догађало 
се да буду остављени од породице и 
родбине, то њихово понашање било је 
скоро идентично као код младих, код деце. 
Јављала се потиштеност, депресија, некад 
и агресија. Лепо је било када их анимирам, 
да буду  активни у старости и када им се 
врати осмех на лице. Најгора је пасивност 
у старости. У Геронтолошком центру радио 

сам до октобра 2013. када сам отишао у 
пензију.

Да ли сте добили неко признање за 
свој рад?

-Најлепша награда је, како сам већ 
рекао, задовољство када схватиш да сав 
тај труд и време нису улудо утрошени, када 
је то дете, уместо странпутице, кренуло 
једним правим путем, порасло, постало 
човек, завршило школу, запослило се, 
основало породицу и кренуло у живот. А, 
могли су да постану лоши људи, да заврше 
у затвору.  Било је на стотине такве деце. 
Награда су и њихове честитке за нову 
годину, рођендан, поштовање и та радост 
када се сретнемо. Иначе, од награда сам 
добио Захвалницу Друштва за образовање 
одраслих Србије и Црве Горе, 2004. Увек 
се радо сетим значке примерног војника 
коју сам добио, а посебно писма које су 
послале старешине мојих родитељима да 
треба да буду поносни како су подигли и 
васпитали свог сина, који је у војсци био 
свима за пример.

Колико сте имали времена за лични 
живот? Када сте основали породицу?

-Супруга Мирјана ми је преминула пре 
20 година. Били смо у браку 36 година. 
Боловала је две године. Остало је дете које 
смо чекали дуго, 9 година, ћерка Жељка, 
имала је 11 година када је остала без мајке, 
гледала је све те муке своје мајке.  Остао 
сам сам и решио да се ухватим у коштац, 
толико сам деце успео да изведем на прави 
пут и био сам одлучан да не паднем на 
испиту када је моја ћерка у питању, да и њу 
успешно изведем на пут. Постајао је страх, 
бојазан, посебно што је то женско дете, 
али срећан сам јер сам положио тај важан 
испит, Мирјана би била срећна и поносна 
да може то да види. Жељка има 33 године, 
има своју породицу, отишла је за Енглеску. 
Имам и унука, који се зове Александар 
Сава, и по једном и по другом деди, има 
3,5 године. Зет ми је Србин из Темишвара. 
Често одлазим код њих у Енглеску, 
бринем о унуку и то су најлепши тренуци. 
Пресрећан сам! То ми је сатисфакција за 
сву бригу, за све непроспаване ноћи када 
сам се питао да ли ћу успети да своје дете 
да изведем на пут!

Јованка Ерски

од постављања камена темељца, Друштвено 
предузеће “2. октобар” подигло је фабрику за 
флаширање воде површине око 3.000 квадратних 
метара. Фабрику су симболичним пресецањем 
врпце свечано пустили у рад Предраг Бубало, 
министар привреде у Влади Републике Србије 
и Љубисав Шљивић, генерални директор ДП “2. 
октобар”. Вода под називом “Моја вода” црпи се са 
дубине од 65 метара, а оно што је чини посебном 
је састав, вишеструко анализиран и потврђен у 
лабораторијама у земљи, али и у иностранству.
Вода ће се флаширати на линијама за велика 
паковања од 5 и 18,9 литара, намењена великим 
потрошачима попут школа, обданишта, болница, 
пословних простора, и линијом за паковања 
намењених широком тржишту и домаћинствима, 
од 1,5 литара, 0,5 литара и 0,25 литара.

Вршачка кула, година 32, број 621, 17. новембар 2006.

ЗАВРШЕНЕ ПРВА И 
ДРУГА НОВА, МАЈВЕЋА 
ИНВЕСТИЦИЈА У ГРАДУ

Председник општинеЈовица Заркула и његов 
заменик Горан Штрбац, пресецањем врпце, предали 
су на употребу грађанима највећу инвестицију у 
самом граду у овој години, улице Прву и Другу нову, 
14. новембра. Изградњу улица финансирали су Влада 
Репбилике Србије и Општина Вршац по принципу 
пола пола, а осим саме изградње улице дужине 
три километара, овај део града опремљен је и 

вишекилометарским канализационим, водоводним, 
гасоводним инсталацијама. Вредност инвестиције 
премашује износ од 100 милиона динара. Овај део 
града користи више од 5.000 житеља.

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

Дан Народне библиотеке у 
Белој Цркви обележили су беседа 
проф. др Александре Вранеш, 
декана Филолошког факултета 
у Београду и наступи солиста 
градског хора Bella musica. 
Традиционално су додељена 
и признања установама и 
појединцима са којима је 
остварна изузетна сарадња и 
проглашени су најчитаоци за ову 
годину. 

- Организовањем различитих 
облика културног рада, ин-
тензивирањем сарадње са 
културним установама и 
институцијама културе, како 
у нашој средини тако и ван 
наше средине, са школама, са 
удружењима са појединцима 
који су имали одређени 
креативни, интелектуални, 
уметнички потенцијал и који 
су тај свој капацитет и то своје 
стваралаштво поделили са 
свима нама овде у Народној 
библиотеци, односно у музеју 
- рекао је Радован Марковић, 
директор Народне библиотеке.

Ненад Живановић, председник 
Скупштине општине Бела Црква 
нагласио је да му је драго што 
је локална самоуправа избегла 
замку у коју се обично упадне када 
се нађе у тешком, неповољном 
финансијском положају  да 
прва средства која се ускраћују  
обично буду средства за културу.

-Ми то нисмо урадили, наравно 
библиотеци ће бити потребно 
још подршке, и ја у име Општине 
Бела Црква обећавам ту подршку 

- рекао је Живановић.
Професорка, доктор 

Александра Вранеш, декан 
Филолошког факултета Београд, 
говорила је на тему хуманизма и 
техницизма у библиотекама, као 
и о значају завичајних збирки и 
важности библиотека у малим 
срединама.

-Дан библиотеке је одлична 
прилика да се подсетимо на 
улогу библиотеке. Посећеност 
Дана библиотеке у Белој Цркви 
потврђује да то и мештани 
мисле. Свака библиотека, у својој 
локалној средини, и сваки музеј, 
представља жариште културе, 
образовања и науке. Она припада 
оном такозваном сектору 
неформалног образовању, 
такозваним ваннаставним 
активностима наше деце. Може 
да омогући изузетан уплив у 

васпитавање наше омладине, 
у формирање неких моралних 
норми.

Захвалнице за изузетну 
сарадњу уручене су бројним 
установама и појединцима, 
а за најчитаоца ове године 
проглашени су Тара Радоњић, 
ученица петог разреда, и Биљана 
Игњатовић Ашани, којима су 
уз пригодне поклоне уручене 
и  бесплатне чланске карте за 
наредну годину.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА У БЕЛОЈ ЦРКВИ ПРОСЛАВИЛА ДАН ОСНИВАЊА

ЖАРИШТЕ КУЛТУРЕ
“Да бисте променили оно што 

имате, морате променити оно што 
радите, а да бисте променили оно што 
радите морате променити оно што 
мислите!”

У Народној библиотеци у Белој Цркви, 
26. новембра је одржано предавање 
у организацији Националног савета 
чешке националне мањине - “Грађанска 
и мањинска права”. Предавач је био др 

Јоже Сивачек, а модератор професор 
социологије Андреј Кубичек. Присутни 
су имали прилику да чују предавање 
о грађанским и мањинским правима 
која су представљена са нормативног 
и цивилизацијског становишта. Кроз 
историјски контекст, представљена 
су  грађанска и мањинска права од 
самих почетака њиховог настајања и 
развоја, кроз значајне догађаје који су 
обележили људску цивилизацију. На 
крају предавања уследила је дебата, 
па су се могла чути мишљења на тему 
асимилације, питања идентитета, 
дислриминације, и питања припадања 
мањини.

Збирка песама „Тад ми јесен у госте 
дође“ Мирка Годомирова промовисана 
је у читаоници Народне библиотеке у 
Белој Цркви. О песмама су говорили 
рецензенти књижевник Ратомир 
Дамјановић и новинар Ново Томић.

Врачев Гај је транзитно место 
и изузетно је оптерећено и 
тешким возилима. Асфалтирањем 
саобраћајница у две улице мештани 
тврде да ће бити решен велики проблем 

Управа за капитална улагања 
одобрила је 14,3 милиона динара од 
укупно 19,5 милиона колико је потребно 
да се овај посао заврши.

ГРАЂАНСКА И 
МАЊИНСКА ПРАВА

Крајем новембра 1865. 
године у новосадском листу 
за забаву и културу “Даница”,  
објављена је вест да је у 
Белој Цркви отворена српска 
читаоница и да је почела да 
ради у хотелу “Мичин”.

НОВА ЗБИРКА ПЕСАМА 
МИРКА ГОДОМИРОВА

Општина Бела Црква има 
изузетну сарадњу са више 
општина из чешке Републике, 
како у области инфраструктуре, 
тако и у области културе и 
образовања. Као резултат 
те сарадње је и боравак 
шесторо ученика и директорке 
Белоцркванске гимназије 

и економске школе Чешкој 
Републици о трошку домаћина. 
Меморандум о сарадњи са 
гимназијом из Теплица из 2013. 
године се наставља и унапређује.

- У Теплицама смо потписали 
споразум о слању двоје ученика 
из наше школе у тамошњу 
гимназију, у којој ће проводити 

по једно полугодиште. У школи 
је донета одлука да и ученици 
економског смера могу да иду, а 
да стручне предмете накнадно 
у Белој Цркви положе. Са 
Интернационалном гимназијом 
у Хлубоци над Влтавом такође 
настављамо сарадњу, тамо ће 
наставу похађати један ученик 
из Беле Цркве - каже Мирјана 
Панчић Бужек директор 
Белоцркванске гимназије и 
економске школе.

У Чешку је ишло шесторо 
ученика који су својим 
ангажовањем у ђачком 
парламенту задужили школу. 
Марина Ракићевић је ученица 
IV разреда, за њу ови програми 
више нису актуелни, па је 
обилазак Прага, Теплица, 
Хлубоке, Дрездена и Буђевица 
доживела као лепу екскурзију.

Због боље припреме ученика 
планира се увођење Чешког 
језика као факултативног 
предмета у Белоцркванској 
гимназији и економској школи.

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА ИНТЕНЗИВИРАЛА УСПЕШНУ САРАДЊУ СА ГИМНАЗИЈАМА ИЗ ЧЕШКЕ

НАСТАВЉА СЕ РАЗМЕНА СРЕДЊОШКОЛАЦА

АСФАЛТ ЗА ДВЕ УЛИЦЕ
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Запослени у Хемофарму 
и Хемофарм Фондацији 
посадили су 100 стабала 
дрвећа у еколошкој акцији 
„Новембар, месец дрвећа“ у 
шабачком насељу Летњиковац. 
Акција је део националне 
кампање „Свим срцем“ за 
унапређење еколошких 
стандарда у граду који има 
само 4м2 зеленила по глави 
становника, што је шест пута 
мање од европског просека. 
Подршку запосленима 
у озелењавањупружили 
су и представници 
локалне самоуправе са 
градоначелником Небојшом 
Зеленовићем и око 60 првака 
из Основне школе „Мајур“. 

У Шапцу су засађена стабла 
јасена, храста, црвеног храста, 
украсне шљиве, барског 
чемпреса, питомог и дивљег 
кестена, липе, брезе, сорбуса, 
гинка. Генерални директор 
Хемофарма, Роналд Зелигер, 
имао је ту част да први покрене 
ланац добрих еколошких 
ствари у Шапцу садњом прве 
саднице храста. 

-Драго ми је да смо се на 
прави начин укључили у акцију 
„Новембар, месец дрвећа“. 
Будући да смо један од највећих 
произвођача у овом граду 
истовремено смо и одговорни 
према околини у којој живимо 
и радимо. Хемофарм је снажно 
еколошки оријентисан и у том 
духу нам је потпуно природно 
да садимо нова стабла, јер 
чувамо и она постојећа. 
Ово је један од начина да 
сачувамо природу, али и да се 
одужимо локалној заједници. 
Поготово је важно да млади  
буду укључени у овакве 
акције јер су они будућност 
и од њих, као потомака, смо 

позајмили планету, нисмо 
је наследили од предака, 
напоменуо је Зелигери и додао 
да јеподизање  еколошке 
свести грађана, веома важно 
у срединама попут Шапца 
које имају индустријска 
постројења. 

Град Шабац дао је пуну 
подршку овој, али и другим 
акцијама које Хемофарм 
реализује, а градоначелник 
Шапца Небојша Зеленовић  
истакао је да је ово једна 
од ретких компанија која 
има системски и дугорочан 
друштвено одговорни приступ 
окружењу.  

-Надам се да ће новембар 
постати месец нових садница 
у Шапцу. Очекујем да ће се 
акција озелењавања наставити 
и наредних година и да ће 

постати традиционална. Радује 
ме то што ће на неколико 
локација у граду бити засађено 
више од 2000 нових стабала. 
Не желимо да Шабац буде 
град са најмање зеленила по 
глави становника. Важно је 
да укључимо све који желе 
да учествују у озелењавању 
града. Захвалан сам деци, 
родитељима, наставницима, 
али и привредницима 
који су допринели садњи 
новог дрвећа, истакао је 
градоначелник Зеленовић.

Хемофарм је ове године 
завршио градњу постројења 
за пречишћавање вода у 
Шапцу вредног преко милион 
евра, док је у Вршцу прошле 
године захваљујући новом 
постројењу за пречишћавање 
отпадних вода смањена 

употреба воде из водовода 
на рачун артерских бунара. 
Овај фармацеутски лидер са 
рекордном  производњом 
коришћењем рециклираног 
картона за амбалажу сачува 
преко 20 000 стабала годишње.

Хемофарм Фондација 
настоји да конкретним делима 
допринесе бољитку свих 
чланова заједнице.  За 21. 
годину рада, Фондација је 
у више од 1.650 активности 
донирала око 10 милиона 
евра.  Међународно знање 
и искуство које Хемофарм 
и ШТАДА примењују дајући 
велики значај друштвено 
одговорном пословању, 
доприносе да се најбоља 
европска и светска пракса 
примењује у Србији.  

Ј.Е.

ХЕМОФАРМ И ФОНДАЦИЈЕ У АКЦИЈИ “НОВЕМБАР, МЕСЕЦ ДРВЕЋА”

100 СТАБАЛА ЗА ЧИСТИЈА ПЛУЋА ШАПЦА

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ОПШТИНСКОГ 
ОДБОРА ВРШАЦ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

ВРШАЧКЕ ДЕМОКРАТЕ 
ДОБРОВОЉНО ДАЛE КРВ

Чланови Општинског одбора Вршац 
Демократске странке наставили су праксу 
да неколико пута годишње у организованим 
акцијама добровољно дају крв.

-Драго ми је што у нашим редовима  имамо 
вишеструке даваоце крви као и оне који су 
данас то урадили по први пут , каже др Татјана 
Вешовић, председница ОО ДС Вршац. Брига о 
здрављу свима нама треба да буде на првом 
месту, јер само здрав човек може да буде 
срећан, да ради, буде креативан и радује се 
животу. Данас смо ми здрави помогли да неко 
болестан добије шансу да оздрави.

Вешовићева  је истакла да су, овом 
акцијом, вршачке демократе промовисале 
солидарност, који је један од принципа 
деловања Демократске странке. Она је додала 
да је у Србији 3 одсто добровољних давалаца 
крви и да су испред нас многе европске  
земље: Данске са 8 одсто,  Холандије са 6 одсто 
добровољних давалаца крви. 

Међу добровољним даваоцима крви био је 
и Александар Ђекић, члан Клуба Демократске 
омладине, који је крв дао први пут.

-С обзиром на то да ми је висина  
хемоглобина у крви  166 г/л, што се сматра 
изузетно високим резултатом, сигуран сам 
да ће моја крв донети снагу и оздрављење 
некоме коме је заиста потребна, каже Ђекић. 
Свима онима који се плаше игле и вађења 

крви поручио бих да заиста ништа није 
страшно, јер је медицинско особље  изузетно 
професионално, тако да је читава ова акција 
протекла у смеху и шали.  

Драган Марков Прле, добровољни давалац 
са богатим искуством, који је крв дао34 пута, 
поручује Вршчанима:

-Улепшајте дан себи и другима – дајте крв. 
Будимо хумани и помозимо онима којима је то 
најпотребније. Добровољно давање крви не 
само да је хумани чин, већ је и здраво за онога 
ко је даје.

Ј.Е.

 Хуманост на делу Србија- Румунија

Велики комад стене, 
тежине десетак тона, 
одронио се на Стазу 
здравља на Вршачком 
брегу, у близини Клуба 
екстремних спортова 
“Изазов”. Од тада део стазе, 
од платоа код Вршачке куле 
до Клуба “Изазов”, није за 
употребу и упозоравају 
се грађани да не пролазе 
туда јер постоји опасност 
од нових одрона. Милош 
Лазаревић, председник 
Клуба екстремних спортова 
“Изазов” рекао је да осим 
изоловања дела стазе, за 
сада, није могуће ништа 
предузимати.

-Обавестили смо ЈП 
“Варош” и Одбор за 
безбедност Општине 
Вршац, постављене су 
упозоравајуће траке и 
заштитна ограда. Даље 
активности није могуће 
предузимати без дозволе 
Покрајинског завода за 
заштиту природе, па чак 
ни уклањање одроњене 
стене, с обзиром на то 
да су Вршачке планине у 
првом степену заштите. 
Представници “Вароши” 
су ступили у контакт са 
Заводом и још увек се чека 
на реакцију те институције.

Стена се на Стазу 
здравља одронила у ноћи 
између 21. и 22. новембра, 
као последица велике 
пукотине коју је направио 
корен бора који је растао 
на стени. Како је корен 
годинама јачао тако је и 

пукотина у стени постајала 
све већа, а одрон је убрзала 
киша која је падала тих 
дана. Срећна околност је, 
истиче Лазаревић, што се 
то десило ноћу, у време 
када није било шетача. 

БЈ

НА СТАЗУ ЗДРАВЉА КОД КУЋЕ РИКЛИЈАНЕРА ПАЛА СТЕНА ТЕЖИНЕ 10 ТОНА

ОПАСНОСТ ОД НОВИХ ОДРОНА И ДАЉЕ ПОСТОЈИ!

Опасност од нових одрона: Милош Лазаревић

ЧЕКА СЕ 
ОДГОВОР 

ПОКРАЈИНСКОГ 
ЗАВОДА ЗА 
ЗАШТИТУ 
ПРИРОДЕ

Редакција “Врша-
чке куле” ступила 
је у контакт са 
Покрајинским заво-
дом за заштиту 
природе у циљу 
добијања одговора 
на питање шта ће се 
и када предузети по 
питању одрона стене 
на Стазу здравља 
на Вршачком брегу. 
Оливер Фојкар, 
задужен за односе 
са јавношћу у 
Покрајинском заводу 
за заштиту природе 
препоручио је да 
у писменој форми 
упутимо питање 
директорки, др 
Биљани Пањковић, 
што је и урађено, али 
до закључења овог 
броја нисмо добили 
одговор. 

“ДРЖАВНИ ПОСАО” ОДУШЕВИО ВРШЧАНЕ

ЧВАРКОВ, БОШКИЋ И 
ТОРБИЦА ИСПРАЋЕНИ 

АПЛАУЗОМ 
Чварков, Торбица и Бошкић испунили 

су очекивања своје верне публике у 
Вршцу у Конгресној дворани Центра 
Миленијум.  Било је то више од сат и 
по времена квалитетне забаве а главни 
актери  су и “Уживо без телевизије” како 
је наслов представе, успели да анимирају 
вршачку публику, да их подсете на 
најомиљеније скечеве, али и да их 
упознају са потпуно новим моментима 
и особинама главног архиватора и 
помоћника.  Публика је присуствовала 

полагању државног испита Бошкића 
као и иницијацији младог Бошкића у 
тајно архиваторско удружење и низу 
других “игроказа” Чваркова и Торбице 
који ће се дуго памтити и препричавати.  
Публика је  испратила актере на ногама 
уз громогласан и дуготрајан аплауз.

И. Марков Чикић
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Вршчани су имали прилику да се 
још једном подсете на стваралаштво 
реномираног вршачког академског 
графичара мр Николе Царана, који је, 
нажалост, прерано напустио овај свет. На 
свечано отварање изложбе Николе Царана, 
у  кафе галерији Галеријана, прошлог петка, 
дошли су бројни поштоваоци Царановог 
уметничког опуса, некадашњи сарадници, 
његови пријатељи, школски другови. 
Његови радови налазе се свуда по свету, а 
Царана и данас, после осам година, памте 
као талентованог, доброг и хуманог.

Задовољство што је изложба 
реализована није крила Николина супруга 
Маја.

-Остварио ми се сан који сам чекала 
осам година, од како ме је Никола 

заувек напустио, рекла је Маја Царан 
захваливши се свима који су допринели 
да се ово догоди и да се оживи сећање 
на уметника.

Уметник је на неки начин поново 
окупио људе који су га поштовали и 
волели и који су заједничким снагама 
до краја довели овај пројекат. Царанова 
супруга Маја уступила је Николине 
радове, одабир је извршио мр Јавор 
Рашајски, академски сликар, а власница 
Галеријане Гордана Лазић Велован 
организовала је најважније детаље 
око реализације изложбе, штампања 
каталога и уступања изложбеног 
простора. Небојша Бабић је направио 
изузетан каталог изложбе, који је 
одштампао Публикум.   

Подсећају на дело и лик вршачког 
уметника, Лазић Велован је истакла 
да је Царан био врхунски уметник, 
добар човек и изузетан сарадник и да 
јој је било велико задовољство што 
је допринела да се овдашња јавност 
подсети на импозантан стваралачки 
опус овог графичара светског гласа.

Изложбу је отворио мр Рашајски 
апострофиравши  јак утицај сарајевског 
професора Џевада Хозоа на Цараново 
стваралаштво, који се огледа у колориту, 
као  и на изучавању графичких техника 
доведених до савршенства.

-Позната је и Царанова дугогодишња 
сарадња са чувеним Мерсадом 
Бербером и његовом сарајевском 
школом, нагласио је Рашајски. Нажалост, 
нећемо бити у прилици да сагледамо 
крајњи расплет Царановог знања, 
значења и маште, који је прекинут 
прераном смрћу овог изванредног 
графичара и човека.

Ретроспективна изложба радова 
академског графичара мр Николе 

Царана отворена је наредних десет дана 
у вршачкој Галеријани. Поставка садржи 
графике и део материјала где се Царан 
врло успено опробао као дизајнер. 
То су, пре свега, годишњи календари 
Хемофарма, које је Царан осмислио 
дајући им лични уметнички печат, а који 
су добили бројна признања од највиших 
уметничких асоцијација и удружења. 

Ј.Е.

У ГАЛЕРИЈАНИ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА 
РАДОВА НИКОЛЕ ЦАРАНА

КУЛТУРА

Вршчанка Љубица 
Вранеш, солисткиња Опере 
Народног позоришта у 
Београду, наставила је 
да успешно гради своју 
уметничку каријеру. 
Наступила је у улози 
Фененe у опери “Набуко” 
Ђузепеа Вердија, која 
је званично затворила 
40. Интернационални 
Фестивал “Тимишоара 
Музикал” , недавно одржан у 
Темишвару.

Публика је громогласним 
и дугим аплаузом  наградила 
актере опере коју је 
режирао Италијан Марио 
Де Карло и у чијем су 

извођењу учествовали и 
ансамбл, оркестар и хор 
Националне румунске опере 
у Темишвару. Уз Љубицу 
Вранеш, мецосопран,  у 
опери „Набуко“ наступили су 
Драгана Радаковић, сопран, у 
улози Абигејл, Дарио Солари 
из Уругваја, баритон, као 
Набуко, Сорин Дранићеану 
из румунског града Крајове, 
бас, у улози Закариа, и  
Кристиан Баласеску као 
Исмаил.

Вранеш је имала 
успешан наступ и у оквиру  
гостовања у опери “Отело” 
Ђузепеа Вердија на сцени 
Румунске опере у Крајови, 

у оквиру Међународног 
фестивала “Елена Тоедорин”. 
Опера”Отело” премијерно 
је изведена у новембру на 
Великој сцени Народног 
позоришта у Београду, у 
режији госта из Италије 
Паола Бајока, а под 
диригентском управом Ане 
Зоране Брајовић. У подели 
улога Љубици Вранеш 
припала је улога Емилије, 
коју је она врло успешно 
извела. 

Млада вршачка уметница 
припрема нове пројекте, 
биће то три представе у 
Јужној Кореји ове зиме.

 Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕШАН НАСТУП ВРШАЧКЕ ОПЕРСКЕ ДИВЕ

ЉУБИЦА ВРАНЕШ НА ФЕСТИВАЛУ У ТЕМИШВАРУ

Народно позориште “Стерија” 
организовало je прошле суботе, на 
иницијативу репрезентативних синдиката,  
Вече подршке, са циљем да охрабри  људе 
који се боре са канцером, али и да едукује о 
могућностима превенције када су незаразне 
болести у питању. Вршачко позориште за 
овакву акцију добило је подршку Завода 
за јавно здравље Панчево и локалне 
самоуправе. Програм Вечери подршке 
био је из два дела: Здравствене трибине 
у фоајеу позоришта и Коктела здравља, 
који је донирала Апотека Здравље. Након 
тога изведена је хуманитарна представа  
„Необично вече“ Жан Клод Каријера, у 
режији Лилијане Ивановић, а у извођењу 
вршачких глумаца Соње Радосављевић и 
Срђана Радивојевића на Великој сцени НП 
“Стерија”. Целокупан приход од улазница и 
других донација био је намењен Слађани 
Стошић, радници НП “Стерија” која тренутно 
води битку са овом болешћу данашњице.

-Настављамо да истражујемо Стеријину 
мисао “Моје је лечити род”, нагласио је Иван 
Ђорђевић, в.д. директора НП “Стерија”.  
Дружење у оквиру здравствене трибине 
на  Вечери подршке било је надахњујуће и 
охрабрујуће. Хвала др Слађани Томић, др 
Мици Сарић-Танасковић, др Силвији Мартон 
и др Јелени Марков на дивној енергији и 
посвећености.  Уочили смо да је најтеже 
суочити се са собом и проблемима и да 
светло у мраку не светли ако жмуримо.  

Прим. др Мица Сарић Танасковић, спец. 
хигијене и директорка Завода за јавно 
здравље Панчево,  говорила је о ризицима 
савременог доба и начина живота који 
оно намеће, али и о могућности да се томе 
одупремо. 

Др Слађана Томић, спец. епидемиологије  
и начелница Центра за превенцију Завода 
за јавно здравље Панчево, нагласила је да 
је Србија у границама средњег просека 
оболелости и смртности од канцера. Она 
је указала на потребу да савремени човек 
изгради здраву комуникацију и огради се од 
свакодневних стресова и сукоба. 

Др Силвија Мартон, начелница 
Радиолошке службе Опште болнице Вршац, 
нагласила је важност превентивних прегледа 
и позвала све грађане да се обрате лекарима 
и да одговоре на здравствене проблеме не 
траже на Интернету.   

Др Јелена Марков, спец. радиологије, 
истакла је да је у оваквим акцијама најбитније 
да се анимира што већи број људи јер једино 
правовременом едукацијом можемо утицати 
на пацијенти да благовремено потраже 
помоћ  лекара, што је важно за успешно 
лечење карцинома.  

Наташа Маљковић-Чонић, чланица 
Општинског већа задужена за здравство, 
рекла је да Општина ради на развијању ИПА 
прекограничног пројекта који има за циљ 
да развије скрининг програм у Вршцу и на 
тај начин обухвати што већи број жена за 
превентивне прегледе.

Према речима организатора, за представу 
хуманитарног карактера, нажалост, није 
тражена карта више. 

-Ипак, прикупљен је новац који и 
симболично и практично може да се назове 
подршком која је и била циљ, сматра Бојана 
Иванов- Ђорђевић, драматург НП „Стерија“. 
Порука и поука вечери била је да смо ишчезли 
као заједница и да хуманост и солидарност 
више није нешто што се подразумева,али да 
се од тога никада не сме одустати.

Ј.Е.

НА ИНИЦИЈАТИВУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ 
СИНДИКАТА У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“

ВЕЧЕ ПОДРШКЕ 
ОБОЛЕЛИМА ОД 

КАРЦИНОМА 

Организатори и учесници Вечери подршке

НИКОЛА ЦАРАН
(1957-2007.)

Мр Никола Царан дипломирао је на  
Академији ликовних уметности у Сарајеву, 
на одсеку графике, у класи професора Хозо 
Џевада, 1985, а потом и магистрирао. Бавио 
се врло успешно графиком и графичким 
дизајном. Имао је десетак самосталних 
изложби, а више од 150 пута је излагао 
на колективним изложбама у земљи и 
иностранству: Турска, Бугарска, Шпанија, 
Пољска, Француска, Италија, Венецуела, 
Јапан, Куба, САД... Добитник је бројних 
награда, а његове графике налазе се у 
музејским и приватним колекцијама широм 
света.

Маја Царан: „Остварио ми се сан који сам чекала 
осам година“

Књижевница Олгица Маринковић  
била је гошћа Градске библиотеке 26. 
новембра, када је вршачкој публици 
представила своја три романа: „Поглед 
иза врата без кваке“, „Јелена“ и „Евине 
свеске“.

-Мој животни мото је Пикасова мисао: 
„Ко хоће нешто да учини, нађе начин, ко 
неће ништа да учини, нађе оправдање“, 
рекла је ауторка Маринковић. Живот је 
драгоцен и треба веровати да ће доћи 
боље сутра. Иако су ми књиге мрачне,  ја 
на живот гледам у колору.    

Олгица Маринковић је рођена у 
Вршцу, 1962, у породици просветних 
радника Вере и Бошка Митровића. 
У родном граду је завршила Вишу 
педагошку школу. Данас  живи у Земуну 
и ради у Саветовалишту за ментално 
здравље.

Први роман под називом  „Поглед иза 
врата без кваке“ Олгица Маринковић је 
објавила  2013, а настао је инспирисан 
ауторкиним двогодишњим радом 

у  Неуропсихијатријској болници у 
Ковину. Сви догађаји и ликови у роману 
су аутентични и они прате судбину 
младе медицинске сестре чије је прво 
запослење рад у неуропсихијатријској 
болници. 

У роману „Јелена“, објављеном  2014, 
главна јунакиња је лепа, богата ћерка 
сеоског газде Томе, која стасава за удају 
уочи Другог светског рата. И овај роман је 
аутобиографски, а ауторка је  на дирљив 
начин описала трагичну  судбину своје 
бабе по мајци Јелене која је успела да 
побегне из ратом захваћене Румуније и 
започне нови живот у српском Банату.

У трећем роману „Евине свеске“, 
ауторка се бави проблемом ратне 
сирочади, а поготово ратном сирочади 
домаћих Немаца. Роман је инспирисан 
казивањима преживелих штићеница 
различитих прихватних установа широм 
послератне Југославије.

 Ј.Е.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

ДРУЖЕЊЕ СА ОЛГИЦОМ МАРИНКОВИЋ
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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

Произвођачи светских болести 
стрепе од лековитости карикатуре

Т. Сухецки

С Л И К А  И  Р Е Ч
Наш савременик, који је 

после вишедеценијског плодног 
рада постао класик српске 
књижевности, Давид Албахари 
био је гост Удружења Тачка 
сусретања у Салону код Порте, 
25.новембра. Повод за сусрет 
са Албахаријем био је излазак 
„Изабраних дела” у шест књига 
(10 романа и једна збирка прича), 
у издању новосадске Издавачке 
куће „Чаробна књига”. 

У осврту на свој дугогодишњи 
рад, аутор је публици приближио 
теме које су га окупирале, 
начин њиховог уобличавања 
и своју поетику. Један сегмент 
разговора тицао се и питања 
ауторства и аутопоетичких 
коментара који заузимају 
значајно место у делима, као и 
питања морално комплексних 
односа његових јунака. Посебна 
пажња поклоњена је и краткој 
форми, која чини обиман део 
ауторовог стваралаштва и за коју 
с правом носи епитет мајстора. 
Отвореност и приступачност 
Давида Албахарија огледа се у 
његовој спремности на сарадњу 
са другим писцима, а резултат су 
бројне антологије и књиге есеја, 
о чему је, такође, било речи. 

Брехтовски хумор 
Албахаријевих дела није 
изостао ни из разговора са 
писцем. Одговарајући на питања 
саговорнице и публике, смехом 
је разбијао монолитну слику 
Писца, разведривши тако једно 
кишно новембарско вече уз 
констатацију да је „смех лек за 
сваку ситуацију у којој се нађемо“. 

Учесници у вечери били 
су: Дина Рашић, Марија Васић 
Каначки, Лука Брковић и 
ученици Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“ – виолине: Тијана 
Поповић, Марија Бужек, Вања 
Трифунов; контрабас Бранислав 
Влаисављевић; удараљке 
Немања Малушћ; вокал Анета 
Гашпар; клавијатуре и ментор 
Татјана Гердец Мрђа. Пријатељ 
сусрета са Давидом Албахаријем 
била је компанија Palladio East.

Давид Албахари (1948), је 
приповедач, романсијер, есејист, 
антологичар, преводилац 

са енглеског језика. Овај 
приповедачки горостас објавио 
је шеснаест књига кратких прича 
и петнаест романа. Књижевна 
критика, као и читалачка 
публика, прихватила је његова 
дела већ са првом збирком 
прича „Породично време” 
(1973), и од тада стваралаштво 
Давида Албахарија буди живо 
интересовање. Као потврда томе 
била је и многобројна публика 
која је дошла да поздрави 
великог писца у вршачком 
Салону код Порте. 

Дина Рашић

ДАВИД АЛБАХАРИ У САЛОНУ КОД ПОРТЕ 

СМЕХ ЈЕ ЛЕК

Представа “Зверка, чудан је то 
човек”, аутора Мирће М. Јонескуа, 
у режији Јулијана Урсулескуа, у 
извођењу Професионалне сцене 
на румунском при Народном 
позоришту “Стерија”, понела је титулу  
“Најбоља представа на Балкану”. 
Било је то на 19. Међународном 
фестивалу камерног театра, 
одржаном у Питештију (Румунија), у 
конкуренцији дванаест позоришних  
представа театара из Бугарске, 
Србије и Румуније.

Реч је о представи која је ове 
године премијерно изведена на 
великој сцени вршачког Народног 
позоришта „Стерија“ у којој учествује 
глумачки ансамбл Професионалне 
сцене на румунском: Отилиа 
Пескариу, Моника Болдовина – 
Бугле, Јонел Куђија, Неда Грубиша, 
Анета Гашпар. Представа има снажну 
поруку и од првог извођења наишла 
је на изузетан пријем код публике, а 
режисер Јулијан Урсулеску каже:

-Ако макар један гледалац након 

представе оде кући са „мрвицом 
светла” и мрвицом љубави у срцу 
према људима и, пре свега, према 
беспомоћнима, наш ће циљ бити 
остварен.

Судећи по реакцијама публике, 
а након учешћа на Фестивалу 
у Питештију и признању које је 
представа “Зверка, чудан је то човек” 
понела, редитељ и глумци испунили 
су врло успешно себи постављен 
задатак.

Ј.Е.

Давид Албахари, гост Салона код Порте

ПОЗОРИШНА СЦЕНА НА РУМУНСКОМ НА ФЕСТИВАЛУ У РУМУНИЈИ ОСВОЈИЛА ПРИЗНАЊЕ 

НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА НА БАЛКАНУ

Сцена из представе “Зверка, чудан је то човек”
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Основна школа “Олга Петров Радишић” посебна је по много чему. У 

историји школства остаће упамћена као “прво основно школско здање на 
спрат” изграђено током 1814. и 1815. године. Под актуелним именом, школа 
постоји од 1955. године и ове године је обележила јубилеј 60 година рада. 
ОШ “Олга Петров Радишић” је једина школа у вршачкој општини у којој се 
настава одвија на два матерња језика - српском и румунском. Данас  има 
око 600 ученика, од чега две трећине похађа матичну школу у Вршцу, а 

остали подручна одељења. На свечаној приредби ђаци су кроз песму, игру, 
рецитације и глуму показали свој таленат и креативност.  Прочитани су и 
телеграми честитки упућених из Покрајинског секретаријата за образовање, 
управу и националне заједнице и Националног савета румунске националне 
мањине у Србији. Део традиције ове школе су литерарни и ликовни конкурс, 
као и шаховски турнир. Директор школе Јонел Буга на свечаности је 
најуспешнијима уручио награде и дипломе.

ОСНОВНА ШКОЛА “ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ” ОБЕЛЕЖИЛА  60 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 

ДЕЧИЈА ПЕСМА УКРАСИЛА ЈУБИЛЕЈ

ФОТОРЕПОРТАЖА
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ОСНОВНА ШКОЛА “ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ” ОБЕЛЕЖИЛА  60 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 

ДЕЧИЈА ПЕСМА УКРАСИЛА ЈУБИЛЕЈ

ФОТОРЕПОРТАЖА
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1041
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
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.

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.

Хитно продајем плац и кућу, 
може посебно или заједно. На 
почетку Гудуричког пута. Тел. 
063/725-49-47.

Продајем кућу у Вршцу, 
5,4 ара плаца, у Улици Јанка 
Катића бр. 9, струја, вода, 
плин, башта. Веома повољно.
Тел. 064/878-44-09 или 063/70-
144-81.

Продајем двособан 
стан у Павлишу. Стан се 
налази у стамбеној згради 
у самом центру Павлиша 
поред амбуланте и Месне 
канцеларије. Врло повољно 
за више информација контакт 
телефон: 060-36-36-226

Продајем приземну кућу, у 
Вршцу, 5,4 ара плаца, у улици 
Јанка Катића  бр. 9, струја, 
вода, плин, башта. Веома 
повољно. Тел. 064/878-44-09 
или 063/70-144-81.

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 
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 



ПЕТАК • 4. децембар  2015. ВРШАЧКА КУЛА 1717

На основу члана 12. став 2. Правилника о условима и мерилима за 
избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 
доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова 
становања, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, 
број 110-026/15-IV-05 од 30. новембра 2015. године, а у вези са 
Уговором о гранту - Регионални стамбени програма – Стамбени 
програм у Републици Србији, Потпројекат 2 – грађевински материјал, 
закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције, „ЈУП 
Истраживање и развој“ д.о.о. и општине Вршац, Комисија за избор 
корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица 
доделом најмање 14 пакета грађевинског материјала 

ОБАВЕШТАВА

Избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године 
до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без 
обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: 
избеглице које живе у колективним центрима или неком другом 
виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене 
избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а 
које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а 
све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив 
за доделу пакета грађевинског материјала за побољшање услова 
становања избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма, 
Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 2 – грађевински 
материјал (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 07. децембра 
2015. године на огласним таблама општине Вршац , месних заједница 
општине Вршац и на интернет презентацији општине Вршац www.
vrsac.org.rs и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

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 гаражу код ДДОР-а. 
Тел. 28-39-461.

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.

За издавање кућа 
ненамештена, поседује три 
собе, предсобље, трпезарију са 
нишом, купатило и двориште, 
стара градња све адаптирано, 
Филипа Вишњића 31, у Вршцу. 
Тел. 064/429-06-14.

Издајем салу за све врсте 
прослава (до 50 људи). Тел. 
063/80-45-425.

Издајем стан у центру града, 
зграда код ДДОР-а. Тел. 063/80-
45-425.

РАЗНО
Продајем суве чамове 

греде старе 4 године, дужине 
8м (12х12 цм). Повољно. Тел. 
063/551-403.

Продајем берач кукуруза 
Шемпетер еко 3500. Тел. 
063/551-403.

Продајем Народни кувар 
штампан 1965. год, 900 страна,  
BMX турбо бицикл очуван, 
стетоскоп комплетан. Тел. 
013/831-560.

Продајем ручно 
урађен апарат за варење у 
беспрекорном стању, бољи 
од фабричког, на монофазну 
струју. Тел. 063/275-986

Продајем шатор за 
камповање и две вреће за 
спавање, повољно. Тел 064/22-
76-993 или 013/826-251

Продајем виолину 
Страдиваријус, чехословачке 
производње, 4х4. Тел. 063/87-
386-87.

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

Хитно потребан посао у 
породици или чување деце. 
Тел. 061/205-99-00.

Купујем крмаче од 200 до 
300 кг. Тел. 063/846-76-05

Купујем пољопривредно 
земљиште у КО Вршац. Тел. 
063/551-403.

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

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 (100 еура)метална 
врата и прозор (100 евра), два 
кревета и душек ( по 20 евра), 
судоперу, врата, прозоре по 
(10 евра). Тел. 062/803-16-06 и 
807-740.

Чувала бих старију 
женску особу. Тел. 013/805-142 
и 063/8779-525.

Продајем класичну 
гитару, телевизор у боји 
и веш машину. Повољно. 
Тел.060/845-00-69.

Купујем половну куку 
за форд ескорд караван 1,6 
, 1998. година.  Тел. 060/845-
00-69.

Продајем огревно дрво: 
буква, багрем и храст. Цена 
3.700 динара. Достава на 
кућну адресу. Тел. 062/856-70-
56.

На продају кауч са две 
фотеље,боја кајсије, цена 
12.000 и лежај  цена 8.000. Тел. 
063/429-569. 

Продајем повољна 
метална гаражна врата, у 
одличном стању, димензија 
230х200, цена по договору, 
зидне фототапет, нов, мотив 
плаже са палмом, димензије 
368х254 цм. Тел. 063/356-776. 

Повољно продајем кауч 
са  две фотеље, четвороделни 
регал, више бицикала, два 
плинска бојлера за купатило. 
Тел. 063/28-05-99. 

Продајем вертикалну 
расхладну витрину и два 
ланца земље потез Јарак и 
Црвенка. Тел. 064/124-75-57.

Продајем писаћи сто од 
дрвета. Тел. 060/843-50-97.

Продајем ТА пећ, 3,5 kw, 

са точковима. Повољно.Тел. 
805-911 и 060/08-05-911.

Озбиљној породици 
потребна особа за бригу о 
детету (8 година). Пожељно 
учитељица или васпитачица.
Тел: 064/831 - 9037 и 064/506 
-6464

На продају топилица 2х4,5 
кг заједно са сталком за топлу 
депилацију063/ 7263 - 877

На продају два двоседа, 
два телевизора, нова угаона 
гарнитура. Повољно.013/809 
- 099

Продајем регал са 
сточићем.063/280 - 599, 
013/832 - 493

На продају црвена фасадна 
цигла и кантар – вага Може 
замена за огревно дрво. Тел. 
064/5118-882. 

На продају две електричне 
грејалице (плафоњерке), 
инфрацрвено грејање 
„Николајин“ Русија, еколошка, 
без прашине, буке, греје као 
сунчани зраци. Цена по комаду 
је 8.000,00. Тел. 065/33-55-343.

Радим ситне кућне 
поправке. Цена повољна. Тел. 
062/538-838 и 063/292-177

Чувала бих старију женску 
особу или помагала у кућним 
пословима. Тел. 062/538-838 и 
063/292-177

Продајем три женска 
бицикла (2 пони, 1 тркачки) по 
цени 2.000. потпуно исправни. 
Тел. 064/186-52-44.

П р о д а ј е м 
термоакумулациону пећ 3,5 
kw, нова, некоришћена. Тел. 
013/805-936.

Продајем ТА пећ 
„Магнохром“, нова, 
некоришћена. Тел. 013/805-
936.

Помагала бих старијој 
особи у кући. Може и чување 
деце. Тел. 069/53-64-334

 На продају малокалибарска 
пушка, круњач и прекрупач на 
струју, војнички кревети са 
мадрацима, уклапају се и на 
спрат. Тел. 064/393-17-17.

Часови немачког и 
мађарског језика у Белој 
Цркви. Тел. 853-783.

Продајем фрижидер 
горење 170 л, исправан, цена 
70 евра. Тел. 064/186-52-44.

Продајем двобразни плуг 
ИМТ757.2. Плуг се налази у 
Загајици. Тел. 065/25-79-100.

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

Продајем празну бутан 
боцу и плинске пећи. Тел. 
063/482-418.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

Продајем аутомобил 
марке „Тавриа“ 1991. годиште, 
уграђен плин, регистрован 
до септембра 2015. Ауто 
је у изванредном стању, 
гаражиран. Продајем и 
делове за „Тавриу“ и комплет 
мотор са мењачем за Фићу. 
Тел. 064/991-22-21.

На продају југо45 са 
уграђеном куком у одличном 
стању. Цена 300 еура. Тел. 
2891-209.

Продајем Мазду 626, 1997. 
годиште, регистрована до 
марта 2016. Тел. 2891-209.

Мерцедес дизел 190 д на 
продају. Тел. 065-835-82-50.

Продајем опел корсу АЦЦ 

1100 кубика, 1990. годиште, 
регистрована, у солидном 
стању, цена 500 евра. Тел. 
064/18-65-244.

Купујем скутер од 49m3, 
у добром стању, новије 
производње, пежо 49 м3 , 
пјађо 49 m3 или кумко 49m3. 
Тел. 069/13-81-940.

Продајем „заставу 128 
скала“, 1989. годиште. Тел. 
805-192.

Продајем Ладу караван,  
офарбана, мотор и гуме 
одличане, тек регистрована. 
Може и замена за разно. Тел. 
063/275-986.

Продајем мерцедес 190 д. 
Тел. 065/835-82-50.

Продајем југо 55 
регистрован у солидноим 
стању. Тел. 062/880-51-27.

Продаје се BMW 320 I  
возило у беспрекорном стању, 
караван, са BRC – атестиран 
ауто гас, 2007. годиште, 
2.000 cm³ ,160.000 км, фул 
опрема, технички преглед 
7/2015, директна куповина 
од власника (немачке 
таблице). Тел. 064/07-66-093, 
michaelgulik@web.de

На продају опел кадет 
суза, 1986. годиште, 1300 
кубика, на бензин и гас, атест 
за гас  важи до 16.05.2018. 
регистрован до 26.11.2015. 
Цена 250 евра.Тел. 063/311-
079.

Продајем ауто - приколицу 
нерегистровану 064/ 577 - 
2597

Купујем пежо 206, годиште 
2004, 2005 или 2006, сиви 
металик. Тел. 064/41423-36.

Купујем Тојоту Јарис 1,3, 2003. 
или 2004. годиште, сиву металик 
са петоро врата и климом. Тел. 
064/186-52-44.
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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

Окупатор није поробљавао земље 
политички и војнички, он је поробљавао 
земље и економски. Такав је био случај 
и са нашом земљом. У Војводини па и у 
нашем Вршцу, где је становништво било 
измешано са немачким становништвом, 
немачко становништво је било 
фаворизовано на наш рачун. Због тога 
је настало знатно осиромашење наших 
народних маса. Особито су тешко 
овај економски притисак праћен 
инфлационом финансијском политиком 
осећали они наши друштвени слојеви, 
чији су приходи везани за месечне или 
недељне плате и наднице, тј радници 
намештеници. 

У оваквој тешкој ситуацији дошло је 
ослобођење.

Непријатељ односећи са собом све 
што је могао понети, уништавајући 
преостале сировине, машине и 
фабричка постројења, постарао се 
да још дуго после његовог бегства из 
ових крајева  осети његово рушилачко 
деловање. Још ће доста времена 
протећи док се отклоне резултати овог и 
оваквог његовог рада.

Да би се ипак оно мало робе што се 
је затекло и оно мало што је и поред 
свих наведених потешкоћа ипак почело 
производити, правилно распоредило 
било је потребно да се  економски слаби 
удруже и да врше контролу расподеле.

Због тога је основана Радничка 
набављачко-потрошачка задруга. 
Чиновничка набављачка задруга 
постојала је у Вршцу већ од пре рата, 
али је за време рата дошла у руке 
љотићеваца. Када је ова задруга 
очишћена од непријатељских елемената, 
дошло је до спајања ове две задруге у 
Радничко намештеничку набављачко-
потрошачку задругу.

Од скромног почетка у једној 
продавници, задруга је данас постигла 
завидне резултате. Данас она броји 2500 
чланова са око 10.000 чланова породица, 
што значи да задруга снабдева 45% 
становништва. Чланство задруге 
сачињавају радници, намештеници и 
мањи број сиромашних сељака. Задруга 
има данас три своје продавнице у три 
разна краја града, у којима се чланови 
снабдевају бакалском и осталом робом, 
према броју чланова породице.

За нежењене и неудате чланове 
задруга је основала мензу у којој се 
руча и вечера за 25 динара. Поред тога 
задруга је морала, због потешкоћа око 
набавке, да оснује и своје радионице: 
обућарску, у којој је запослено 37 и 15 
ученика и фризерску са 4 раднице и 3 
ученика.

Сви досадашњи резултати у раду 
задруге показују да је правилна била 
иницијатива маса да се економски слаби 
удруже и узму у своје руке контролу и 
евиденцију расподеле производа.

НАРОДНЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
Никад у својој историји грађани 

Вршца нису проживљавали дане 
радости и усхићења, као што су то 
проживљавали само у току ове године. 
Довољно је било само значајан догађај 
па да се маса као бујица појави на 

улицама града и уз громке поклике 
изрази своју велику радост.

Где су „културтрегери“ да виде како 
се радује срце нашег народа! Нема их да 
виде распламтелу словенску бакљу, која 
ни под њиховом чизмом није престала 
да светли... Осетили су они њен сјај још 
много раније...

*
Када се у кишно октобарско јутро 

појавиле прве заставе са петокраком, 
тим знаком истинске слободе, узаврело 
је срце родољуба. Све живо хита ка 
великом тргу, да се стопи у масу, да 
изрази своју радост, да довикне целом 
свету: „Ми смо слободни!“

То је био велики дан. Митинг поводом 
ослобођења Вршца! Слободни митинг. 
Митинг радости и среће!

*
Предратни успавани и мукотрпни 

Вршац није осећао снагу народних маса. 
Њега су разни „срески начелници“ и 
„предстојници полиције“ вукли за узду, а 
да он није имао могућности изражавања 
својих права.

Данас на митингу сви изражавају свој 
став, па и свој суд доносе.

Неколико хиљада демонстраната 
пролазе 14. јануара  улицама 
града и оштро осуђују став Петра 
Карађорђевића, који је покушао новим 
интригама изазове пометњу међу нашим 
народима.

Демонстранти пролазе улицама и 

свој гнев испољавају таквом снагом, 
да се неки у чуду питају: Зар је ово 
онај предратни град? Не, то није 
више град робова и послушника, то је 
препорођени народ који се калио под 
двадесетогодишњом диктатуром и 
четворогодишњом суровом окупацијом, 
да би једног дана дочекао свој васкрс, 
васкрс потлачених и угњетаваних!

 На митингу народ осуђује сваки 
покушај роварења споља и неда да 
се дирне у тековине једне епопеје 
без одговорности. Устао је народ 
без наредбе, без гесла „За краља и 
отаџбину“ , већ са паролом: „За братство 
и јединство свих народа у демократској 
федеративној Југославији!“

Народ памти и зна : где се гласало 
четири године са пушком у руци и где се 
гинуло без краља, где је ковано братство 

свих наших народа, где је краљ сејао 
мржњу међу нашим народима... народ 
зна – ту нема места краљу!

Митинг је само повећавао мржњу 
према онима који још са стране 
покушавају да ометају обнову земље; 
а своје животе продужавају чековима 
издаваним на подлози украденог злата.

Чудесну снагу има митинг на сваког 
појединца. У тим часовима  снаге 
народних маса долазе до највиднијих 
изражаја. Требало је само неколико 
сигналних ракета да се масе слију у 
бујицу. Сваки је знао најновији догађај. 
Општа радост, зауставила је сваки 
рад, Ослобођено је Сарајево! „Шехер 
Сарајево“ цвет Босне“! Слободан бјели 
Загреб, слободна је дивна Љубљана. 
Слободан је бисер нашег Јадрана- Трст! 
Слободна је Југославија!

Требало је више говорника да се 
утиша раздрагана маса...

*
Са сузама у очима посматра старица 

масу грађана на митингу. Из хиљаде грла 

одушевљене масепролама се : Живела 
Црвена армија! Хоћемо Тита... Тито, Тито, 
Тито...

Крај ње малишан-унук, маше 
заставом. И он би хтео да учествује 
у овом препороду целе земље. Он 
најбоље осећа. Има ту много новог за 
њега. Радује се, маше и покушава да 
скандира. Његов глас слабо се чује. 
Старица га привија к себи, осећа да ће 
њеном унуку доћи светлији дани.

Твој тата је живот дао да дочека овај 
дан... Убили су га Швабе...

*
Колико љубави гаје наши народи 

према херојској Црвеној армији 
ослоботељици, најбоље су вршчани 
манифестовали на годишњици 
„Октобарске револуције“ и поводом 
прославе „ Дана Црвене армије“ . То 
су били митинзи захвалности великој 
соцјалистичкој заједници словенских 
народа,  која је и нама донела слободу. 
Велики број транспарената и парола 
допунили су импозантну слику трга.

Данас од најмлађих до најстаријих, 
знамо колико је требало жртава и напора 
да се извојује слобода. А слобода, коју 
нам је донела Црвена армија дража нам 
је толико више што она долази од велике 
братске земље и најмоћнијег савезника.

*
И овај тренутак дочекао је 

слободољубив свет. Дошао је 
давно жељени дан, Дан  победе над 
фашистичком агресијом. На Градском 
тргу врило је као у казану. Једнодушна 
воља народа испољила је своју 
радост поводом потпуне капитулације 
хитлеровске Немачке.

Час одмазде и народног суда тек сад 
долази...

Дубоко у ноћ коло се вије. Радост, 
народна радост, знак новог и бољег 
живота...

*
Још нам је у сећању 1. мај из времена 

старе Југославије када су улицама 
крстариле жандарске патроле и будно 
пазиле да се неко од радника не огреши 
„ о државу“.

Овогодишњи празник Први мај 
протекао је у низу великих свечаности. 
Дванаест хиљада учесника на великом 
митингу био је знак да су скинути окови 
са радних маса. Од тог дана и наши 
радници припадају великој светској 
напредној заједници свих радника који 
стварају сва земаљска блага својим 
знојем и својом крвљу.

*
После избора за Градски народни 

одбор, слегла се маса народа да чује 
резултате. Она је гласала за оне у које 
је имала поверење, који су изникли из 
борбе и народа и који ће народу бити 
одговорни. Врхунац одушевљења је био 
када је маса сазнала да су изабрани они 
за које је она гласала. Њихово поверење 
у народну власт је још снажније. Нема 
Више власти постављене од „бана“ или 
„по милости...“ већ од народа.

*
Митинзи и заборави иако су одавали 

слику узбуђења масе која кличе, 
одобрава, захтева и осуђује, били су 
само инплуси народних маса која је 
стекла право да слободно говори, да 
слободно изражава своје мисли и да се 
бори за бољу будућност своје земље и 
будућих покољења.

ЕКОНОМСКО СЛАБИ 
СЕ ОРГАНИЗУЈУ
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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  радo су позирале: 
Светлана Калнак и ћеркица Луна, Симона Ферару и син 
Давид Азировић, Кристијана  и синчић Никола Киш, 
Јелена  и мали Лазар Крсмановић,  Драгана Јанковић и 
ћерка Анђела Талпеш, Јасмина Шаманц и њен синчић Лука 
Демировић. 

A.Б.

ПРВИ  
ОСМЕХ 

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Симона Ферару
Кристијана Киш

Јелена  Крсмановић Драгана Јанковић

Светлана Калнак

Од 2. до 3. месеца

У овом месецу видећете предивне 
промене на вашој беби. Она расте све 
више те више учествује у животу породице. 
Жели видети све око себе, физички јача, 
може фокусирати било шта на било којој 
удаљености.

Сада је беба научила како користити своје 
тело. Све се више баца и помера док лежи 
па је не остављајте незаштићену на кревету. 

Беба је открила и свој глас те га у свакој 
прилици практикује. Често користи слово м, 
п и б када је несрећна, а ј и к када је срећна. 
Говорите, певајте, играјте се – поновите 
сваки звук који беба каже.

Беба се смеје све више. Често јој 
понављајте риме, опет и опет. Играјте се 
поздрављања, поздравите је сваки пут када 
улазите у собу.

Одушевљена је својим телом, нарочито 
прстима. Привлаче је објекти у покрету, 
прати погледом играчке испред очију, јако 
је знатижељна за свет око себе. 

Почиње хватати своју одећу. Може држати 
звечку ако јој је ви ставите у руку. Забавите се 
с папиром, шушкајте с њим па објасните шта 
радите и онда поновите шушкање. Бебина 
кожа је врло осетљива, осећа различите 
текстуре и материјале. Купите или израдите 
папучице које шушкају (имају звончиће у 
себи) па јој покушајте објаснити да то њена 
ножица производи звук.

Од 3. до 4. месеца

У  овом раздобљу ваша беба препознаје 
лица породице и места, а нешто више је 
будна преко дана. Воли се смејати.

Мозак и очи могу све више, укључујући и 
распознавање величина и облика. Играјте 
се са картама,  направите четири карте 
на којима нацртајте облике (круг, троугао, 
ромб) тако да доле буде један мањи, а горе 
већи облик и обрнуто (цртајте у плавој или 
црвеној боји) па редом показујте карте беби.

Беба је усвојила ритуале као што су 
храњење и купање, и даље описујте увек 
шта радите.

Најдража бебина игра је скривање, 
ставите руке преко лица па реците: «Где је 
мама?», а онда брзо склоните руке са лица 
и кажите: «Ту сам!». Можете беби показати 
сликовницу јарких боја и причати причу.

Кружите прстом око бебиног длана 
(нежно држите длан отворен), певајте неку 
бројалицу. Исто тако певајући можете 
дирати бебине ножне прстиће.

Аутор: Рода.хр

ИГРЕ СА БЕБОМ ОД 
ПРВОГА ДАНА

Јасмина Шаманц
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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

Са развитком индустрије и 
трговине развија се образовање 
грађана. много пажње поклања 
се васпитању младежи. Чак и 
родитељи најсиромашнијих 
сталежа шаљу децу у школу, док 
не достигну степен знања који 
је сваком неопходан. Имућнији 
грађани шаљу своје синове у 
реалку пре него што их упуте 
на занат. Више младића учи 
трговину, а неки студирају разне 
науке. Девојке се васпитавају у 
грађанским школама за женску 
децу или се подучавају приватно 
у потребним предметима и 
ручним радом.

Поред опште радености има 
свуда и весеља. Преко целог 
лета је Градски парк омиљено 
боравиште Вршчана. Сваког 
дана, само ако време дозвољава 
има посетилаца који шетају 
стазама или се на удобним 
клупама одмарају. Недељом 
и празником је парк још више 
посећен. Музика поздравља 
и свира посетиоцима. Неки се 
забављају гађањем у мету, други 
посећују представе у арени  и 
до касно у вече се могу видети 
групе разних шетача.

ФРАНЦ АЈЗИНГЕР  
ПРИлОг ЗА 
ИСТОРИЈУ СлОБОДНОг 
КРАЉЕВСКОг  гРАДА ВРШцА  (5)

1865.

-Године 1865. почела је 
врло ћудљивим зимским 
временом. Снег, који је пао 
у новогодишњој недељи 
отопио се већ након 
четрнаест дана уз нагли 
долазак топлог времена и 
топле кише.

- Друга половина 
фебруара донела је, 
напротив, тако жестоке 
падавине снега које су 
трајале више дана каквих 
већ много година није 
било, а последица је била 
застој саобраћаја у целој 

земљи. Три пуна дана 
морао је бити обустављен 
железнички саобраћај 
између Пеште и Базијаша. 
нови прекид саобраћаја 
наступио је почетком марта 
као последица поплава 
насталих отапањем снега; 
оне су пружне насипе и 
друге саобраћајне објекте 
делом тешко оштетиле, 
делом сасвим однеле. 
Почетком маја били су 
јаки ноћни мразеви који 
су нанели извесне штете 
виноградима. Протекле 
зиме преовлађивао је 
тифус, а појавиле су се и 

плућне болести.
- После влажне зиме 

дошло је суво пролеће 
и већ се страховало од 
последица лоше године, 
кад јепоследња недеља 
маја донела обилне и 
освежавајуће кише и такво 
време је остало све до 
ускладиштења прилично 
богате жетве.

- 30. јануара одржано 
је свечано отварање 
новоизграђене нормалне-
главне школе чиме  је 
отклоњен недостатак у 
школском простору, који се 
годинама дубоко осећао.

КРИшТОФ БАуМАН 
ПРИлОЗИ ЗА ХРОНИКУ ВРШцА  (21)

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 16, број 250, 26. децембар 1990.
ОДлуКОМ САВЕТА АРхИЈЕРЕЈСКОГ САБОРА

АМФИлОхИЈЕ РАДОВИЋ - МИТРОПОлИТ 
ЦРНОГОРСКО - ПРИМОРСКИ

Међу првим значајним одлукама Светог 
архијерејског сабора Српске прваославне цркве, 
под председништвом новоизабраног поглавара 
СПЦ Патријарха Павла, било је постављење 
митрополита црногорско - приморског. За 
митрополита, са седиштем на Цетињу, постављен 
је епископ банатски др Амфилохије Радовић. 
Владика Амфилохије (1938) на чело Банатске 
епархије дошао је пре нешто више од пет година. 
Нови митрополит црногорско - приморски биће 
администратор банатске епархије до именовања 
новог владике.

Нова зграда аутобуске станице, изграђена на 
простору СТУП-а, биће свечано отворена у петак, 
22. децембра. Први аутобус кренуће ујутро у 4 
сата и 30 минута. Стара зграда аутобуске станице и 
комплетан аутобуски саобраћај ће, према речима 
директора Милана Ђурића, ићи са перона испред 
нове зграде. Заједно са отварањем нове зграде 
успоставља се градски саобраћај, тако да ће сви 
међуградски поласци бити покривени. Аутобуси 
градског саобраћаја ићи ће на сваких пола сата.

У вршачком предузећу “Визард” ДОО, које се бави 
производњом дрвене амбалаже, избио је пожар 
20. децембра. Ангажовањем ватрогасаца и радника 
овог предузећа пожар је локализован и спречено је 
ширење ватре на производни погон и остале помоћне 
просторије у фабричком кругу. Пожар је могао да 
има катастрофалне размере јер је основна сировина 
за производњу овој фабрици дрво, чије се залихе 
налазе у производном кругу, а у близини ове фабрике 
је и бензинска пумпа. Акцијом гашења руководио 
је Драган Младеновски, командир Ватрогасно - 
спасилачке јединице Вршац. Пожар је заустављен до 
18 часова а ватрогасна стража дежурала је и наредну 
ноћ до четири сата ујутро. Према првој процени штета 
је већа од 100.000 евра.  

ИЗ СТАРОГ АлБуМА 

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 26, број 473, 21. децембар 2000.

КРЕЋЕ ПРВИ АуТОБуС СА НОВЕ СТАНИЦЕ

Вршачка кула, Инфо локал Медиа Група, година 36, број 789, 24. децембар 2010.

уСПЕшНОМ АКЦИЈОМ ВАТРОГАСАЦА СПРЕчЕНО шИРЕњЕ ПОжАРА

ПОжАР у “ВИЗАРДу”
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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 
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По већ устаљеној пракси 
сходно Статуту Спортског 
савеза Вршац Управни одбор  
24.11.2015 године донео је 
следећу

О Д Л У К У
Расписује се 

конкурс за избор
Спортиста године 

2015

Додела признања 
спортистима одржаће се 
почетком наредне године 
а право на пријаву имају 
сви субјекти – спортске 
организације  и појединци.

Пријаве са 
образложењем се примају 
закључно са 25.12.2015. 
године на адресу Спортски 
савез Вршац, Ђурђа 
Смедеревца 11 .

Категорије за избор су:
- Спортска нада 
(до 12 година )        
- Најбољи пионир - пионирка 
(до 14 година) 
- Најбољи кадет - кадеткиња  
(до 16 година )
- Најбољи јуниор - јуниорка                     
- Најбољи сениор - сениорка
- Најбоља екипа сениора - се-
ниорки                                      
- Најбољи тренер

Из редова ових 
категорија бира се 
најбољи спортиста Вршца 
за 2015 годину

Посебно признање 
Спортског савеза може се 
доделити за појединачне 
категорије спортског 
радника – тренера, 
педагога физичке културе, 
лекара или новинара 
и носи назив Награда 
за животно дело, као и 
друга признања која су 
предвиђена Правилником 
о награђивању а нису 
сврстана ни у једну 
званичну категорију.

Напомена: молимо 
Вас да предлажете 
кандидате који су то 
стварно и заслужили и 
о сваком  напишете због 
чега га кандидујете и које 
је резултате постигао у 
2015 години . Клуб може 
да предложи само једног 
кандидата  по  категорији. 
У категорији спортских 
нада, спортиста (нада) се 
бира и проглашава само 
једанпут . Молимо клубове 
да не предлажу спортске 
наде које су ранијих 
година већ биране у тој 
категорији . 

  Председник Спортског савез 
Вршац

  Златомир Пецикоза  с.р.

Вршчани нису успели да 
наставе континуитет добрих игара 
и резултата у Другој војвођанској 
лиги. У Каћу су поражени од 
новосадске Славије у оквиру 12. 
кола, али су и даље у врху табеле са 
озбиљним шансама да се до краја 
боре за једно од прва два места 
која обезбеђују промоцију у виши 
ранг. Младосташи су добро почели 
у дворани “Храм” и све до 18. минута 
били у резултатском егалу (7:7). Тада 
Новосађани успевају да дођу до 
три узастопна поготка и остварују 
предност од три гола разлике коју су 
сачували до краја првог дела меча. У 
наставку су играчи тренера Бориса 
Каракаша продужили период слабе 
игре, што су домаћини искористили 
и побегли на недостижну разлику 
од 8 голова у 47. минуту, (24:16). Све 
што су успели да ураде Вршчани је 
да се са четири узастопна поготка 
(24:20) резултатски приближе, али 

за потпуни преокрет није било ни 
снаге ни времена. Најефикаснији у 

екипи Младости био је Бранислав 
Бегенишић са 8 голова, један мање 

постигао је Душан Раковић а пет 
пута су мрежу Новосађана затресли 
Велковски и  Костић. У 13.колу 
Младост у Миленијуму дочекује 
екипу Нове Пазове, меч се игра у 
петак у 20:30 часова.

Резултати 12. кола: Нова 
Пазова - Беочин 33:19, Хајдук 
(Чуруг) - Црвенка (2) 25:22, Сивац 
- Кљајићево 35:20, Раднички (Ш) 
- Срем 25:23, Потисје - Младост 
(Б. Јарак) 19:19, Војвода Степа - 
Раднички (Ј. Томић) 32:27.

Табела: 1. Срем 19, 2. Славија 
18, 3. Сивац 18, 4. Младост 
(Вршац)18, 5. Младост (БЈ) 18, 6. 
Нова Пазова 13, 7. Потисје 13, 8. 
Војвода Степа 10, 9. Хајдук 10, 10. 
Беочин 8, 11. Црвенка (2) 8, 12. 
Раднички (Ш) 7, 13. Раднички (ЈТ) 
7, 14. Кљајићево 4 бода.

ДРУГА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА СЕВЕР 12. КОЛО

СЛАВИЈА (НОВИ САД) - МЛАДОСТ
29:26 (15:12)

РУ КО М Е Т

Кадети Рукометног клуба Младост били 
су у Миленијуму домаћини турнира групе 
Г Кадетске лиге Војводине. Одиграна су 
два кола, а Вршчани су забележили поразе 
од Херцеговине из Сечња и зрењанинског 
Пролетера. Тренери Стеван Марић и 
Милан Стојишић немају превише разлога 
за незадовољство јер су млади Вршчани 
показали солидну игру против водећих 
тимова у групи. Потом су на паркет 
Миленијума истрчали пионирке и пионири 
РК Младост, који су предвођени тренерима 
Бобаном Бекићем и Дамиром Инђићем 
одиграли тренинг утакмицу. Била је то лепа 
ревија младих вршачких рукометаша.

Резултати 9. кола:  Херцеговина - Младост 
18:8 (11:3), Црвена звезда - Динамо 17:28 
(10:9), Кикинда - Херцеговина 11:26 (4:12), 10. 
коло: Пролетер - Црвена звезда 24:15 (9:10), 
Динамо - Кикинда 23:14 (12:4), Младост - 
Пролетер 15:23 (6:12).

Табела: 1. Пролетер 18, 2. Херцеговина 16, 
3. Динамо 12, 4. Црвена звезда (Мокрин) 10, 
5. Кикинда 2, 6. Младост 2 бода.

КАДЕТСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ

НОВО ИСКУСТВО ЗА ВРШАЧКЕ РУКОМЕТАШЕ

Стичу искуство: кадети РК Младост са тренерима Марићем и Стојишићем

Будућност је пред њима: Пионирске екипе РК Младост

Унија студената општине Вршац 
организује хуманитарну акцију 
прикупљања помоћи за штићенике Дома 
за незбринуту децу  “Вера Радивојевић” 
из Беле Цркве.  Студенти прикупљају 
помоћ у виду новца, играчака, одеће 
или козметике за малишане без 
родитељског старања.

Акција ће трајати од 1. до 24. 
децембра. 

Сви који желе да помогну могу да 
донесу прилоге у виду новца, играчака, 

одеће или козметике сваког петка 
и недеље од 17 до 18:30 часова у 
канцеларију Уније студената (Стеријина 
62, Културни Центар). 

- Хтео бих да позовем све људе који 
желе да помогну на било који начин, да 
то и ураде. Циљ нам је да до 24. децембра 
сакупимо што више ствари и играчака и 
тиме обрадујемо пуно малишана. Њима 
је то најпотребније, поручује у име Уније 
студената Немања Антић, покретач ове 
акције. 

Драги суграђани, молимо вас да 
се одазовете нашој акцији, да заједно 
помогнемо малишанима из Беле Цркве. 
Наше мало њима много значи! Покажимо 
хуманост у месецу солидарности!

Све информације у вези са овом 
акцијом можете добити позивом на 
следеће бројеве:

063/412-406 Ана Тодоровић, 062/226-
276 Софија Кукић

Миљана Николић

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УНИЈЕ СТУДЕНАТА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ ИЗ ДОМА 
“ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ”



ПЕТАК • 4. децембар  2015. ВРШАЧКА КУЛА 2323СПОРТ

КО Ш А Р К А
ДРУГА СУПЕРЛИГАШКА ПОБЕДА ВРШЦА

ВРШАЦ - ПАРТИЗАН 4:0
Стонотенисери Вршца остварили 

су другу узастопну победу у 
Суперлиги савладавши максималним 
резултатом београдски партизан. 
На тај начин је Вршац је побегао са 
зачеља табеле и у наредном колу ће 
против Стенеса имати прилику да 
направи искорак ка златној средини.

Резултати 7. кола:  Пожаревац - 
ИМТ 4:1, Спартак - Топличанин 4:2, 
Црвена звезда - Банат 2:4, Панонија - 
Стенес 4:3

Табела: 1. Банат 14, 2. Пожаревац 
13, 3. Спартак 12, 4. Црвена звезда 
12, 5. Панонија 12, 6. Топличанин 11, 
7. Вршац 9, 8. Стенес 8, 9. ИМТ 7, 10. 
Партизан 5 бодова.

СУПЕРЛИГА (Ж) 7. КОЛО

ПОРАЗ ВРШЧАНКИ
ВРШАЦ - НОВИ САД 1:4

Јокић - Тружински 2:3 (7:11, 6:11, 
12:10, 11:9, 7:11), Дани - Фењвеши 0:3 
(6:11, 8:11, 10:12), Радак - Максути 0:3 
(5:11, 11:13, 7:11), Јокић - Савић 3:0 
(11:6, 11:7, 11:8), Радак - Тружински 0:3 
(7:11, 8:11, 7:11)

Слаб дан Вршчанки у дуелу са 
Новосађанкама уз само један поен 
који је освојила Јокићева, ипак није 
угрозио плеј оф позицију. У наредном 
колу играчице тренера Слободана 
Стојанова имаће прилику да одмере 
снаге са до сада непораженим 
лидером шампионата Униреом из 
Уздина.

Резултати 7. кола: Војводина - Чока 
4:1, Раднички (НС) - Сента 3:4,  Рапид - 
Обилић - Алева 1:4

Табела: 1. Униреа 14, 2. Обилић 13, 
3. Нови Сад 13, 4. Вршац 12, 5. Сента 
11, 6. Панонија 11, 7. Раднички 9, 8. 
Војводина 8, 9. Рапид 7, 10. Чока 7 
бодова.

Кошаркаши Вршца Свислајон 
изгубили су од ОКК Београда у 10. 
колу КЛС и доживели шести пораз ове 
сезоне. Вршчани су играли одлично у 
другом полувремену, али су платили цех 
великом резултатском заостатку у прве 
две четвртине. У 14. минуту Београђани 
су имали 15 поена предности (36:21), 
међутим то није обесхрабрило играче 
Вршца који су у трећој четвртини успели 
да дођу у вођство (52:50). Најбољи играч 
ове утакмице, капитен ОКК Београда 
Вук Малиџан, преузео је тада ствари у 
свое руке и са девет поена за три минута 
иницирао нову предност домаћина. 
Ипак, екипа тренера Пејовића успела 
је да направи нови преокрет и тројком 
најбољег играча Вршца Јеремића у 
35. минуту дође до вођства (74:73). У 
изузетно узбудљивој завршници више 
среће имали је екипа ОКК Београда, која 
је у пенал завршници потврдила победу. 
Најефикаснији играч и МВП 10. кола 
Вук Малиџан одиграо је уједно и свој 
последњи меч у КЛС јер је постао нови 
члан словеначког Хелиоса из Домжала. 
У екипи Вршца Свислајон најбољи су 
били Јеремић са 31, Кљајевић са 22 и 
Симовић са 10 поена. У наредном колу 
Вршац Свислајон дочекује крушевачки 

Напредак Рубин, меч се игра у суботу у 
Миленијуму са почетком у 18 часова.

Резултати 10. кола: Беовук - Младост 
Адмирал 75:78, Тамиш - Смедерево 
84:69, Напредак - Јагодина 90:69, ФМП 
- Константин 74:76, Војводина - Борац 
66:88, Слога - Спартак 68:76

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

Спортске стране уредио : Бранислав Јосимов

С ТО Н И  Т Е Н И С
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН ИЗГУБИО У 10. КОЛУ КЛС

МАЛИЏАН ЈАЧИ ОД ВРШАЧКОГ ТРИЈА
ОКК БЕОГРАД - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН  90 : 84 (25:18, 21:18, 18:23, 26:25)

Вршчанка Тамара Костић, чланица 
Параглајгинг клуба “Беркут”,  зазела је друго 
место у генералном пласману Светског купа, 
чиме је окончала најуспешнију сезону у својој 
спортској каријери. Круна изванредне сезоне 
било је такмичење у Бугарској на коме је 
Костићева освојила прво место. Њен успех је још 
већи ако се има у виду да због лоше финансијске 
ситуације није имала могућност да оде на 
сва такмичења Светског купа, који се током 
целе године одржавао у шест земаља (Србија, 
Малезија, Филипини, Немачка, Кина и Бугарска).

- Ову победу посвећујем мом граду Вршцу 
у којем сам сазнала за параглајдинг, ушла у овај 
чаробни свет и сада у њему постала шампион. 
Овај, иако мали град, у себи чува велике 
шампионе који имају несрећу да се за њих не 
зна, јер их медији безразложно запостављају. 
Али полако, биће повода који нико неће моћи 
игнорисати, изјавила је Тамара Костић.

Како истиче Ваздухопловни савез Србије, 
Костићева је понос Србије у женском 
параглајдингу и једна од наших најбољих 

женских пилота у историји. 
Још је Вршчана који су међу светском 

елитом. У генералном пласману Светског купа 
и конкуренцији од укупно 290 пилота из целог 

света, Горан Ђурковић је освојио изузетно високу 
пету позицију, док је одмах иза њега по пласману 
био наш суграђанин Драган Попов, који је 
освојио шесто место.

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА ВРШАЧКИ ПАРАГЛАЈДИНГ

ТАМАРА КОСТИЋ УКРАС “БЕРКУТОВЕ” ДОБРЕ СЕЗОНЕ

Без среће у финишу: Младен Јеремић (Вршац 
Свислајон)

Б О Р И Л А Ч К И  С П О Р ТО В И

На Београдском Сајму у хали 1. од 27.-
29.11.2015. одржан је Сајам Спорта под 
називом “Сусрет Шампиона” где су се 
представили сви признати спортови и 
савези од стране Спортског Савеза Србије 
и Министарства за Омладину и Спорт. 
Сајам је отворио министар омладине и 
спорта у влади Србије Вања Удовичић. На 
штанду Савате Савеза Србије у програму 
представљања тог савеза учествовали су 
најбољи такмичари у свим категоријама. 
Три представника је имао и БК Гард и то 
: Лазар Вукасиновић, Вук Павловић и 
Бранислав Гвозденов који су уз Марка 
Танкосића (који није могао да наступи 
због повреде) међу најуспешнијим 
такмичарима у земљи у својим 
категоријама у претходном периоду.

Презентација савате бокса је била на 
програму у недељу 29.11.2015. и изазвала 
је велику пажњу посетилаца Сајма 
Спортова. Млади шампиони упознали 
су се, поразговарали и сликали се са 
бројним познатим асовима и тренерима 
српског спорта: Вањом Удовичићем 
,Предрагом Перуничићем, Дејаном 
Томашевићем, Богданом Обрадовићем ...

ЧЛАНОВИ БОКС КЛУБА “ГАРД” НА САЈМУ СПОРТА

Гардов трилинг будућих шампиона: Вукашиновић, Павловић, Гвозденов

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

УЉМАНКЕ ДРУГЕ У 
ИНЂИЈИ

У оквиру  3. кола Лиге Војводине  
одржаном у Инђији 29.11.2015. године. 
пионирска екипа СК “Уљма” у саставу 
Милица Јовановић, Милица Илин и 
Јелена Јованчов освојила  је 2. место. 
У појединачној конкуренцији Милица 
Јовановић је освојила 2. место.

Кошаркаши Вршца Свислајон 
су у Лазаревцу победили екипу 
Колубаре, у оквиру првог круга 
Купа Србије резултатом 91:67. 
У следећем кругу изабраници 
Милоша Пејића ће се састати 
са Борцем у Чачку. Утакмица 
је заказана за 9. децембар. 
Вршчани су, иначе, прошле 
сезоне освојили ово такмичење, 
што им је обезбедило директан 
пласман на завршни турнир Купа 
Радивоја Кораћа

Злато у Бугарској:Тамара Костић на победничком постољу

П А РА ГЛ А ЈД И Н Г
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