ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 11. децембар 2015.

БРОЈ

1042
ПЕТАК, 11. децембар 2015.
ЦЕНА 40 ДИН.

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XL

ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.

e-mail: vrsackakula@yahoo.com

11

2

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК • 11. децембар 2015.

ОПШТИНА ВРШАЦ СПРЕМИЛА БЕСПЛАТНЕ
ПАКЕТИЋЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ

АПСОЛУТНО
РОМАНТИЧНИ ДОЧЕК
НА ТРГУ
Нова година у вршачка села
стиже као и претходне године,
караваном. У питању је леп
обичај који је Општина Вршац
установила прошле године када
је новогодишњи караван обишао
сва села вршачке општине и деци,
уз пригодан програм, бесплатно
делио новогодишње пакетиће.
Тако ће бити и ове године. Када
је у питању дочек, Марија Кулић
чланица
Општинског
већа
задужена за туризам, саопштила
је да ће, 31. децемба у 12 часова,

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВРШАЦ У ХОТЕЛУ СРБИЈА ПРИРЕЂУЈЕ

ШЕСТЕ ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ

Манифестација
”Празничне
ђаконије”, посвећена празничној
трпези, домаћој радиности, сувенирима
и разним ђаконијама у време слава,
Божића и Нове године, одржаће се
по шести пут, у суботу 12.децембра, у
хотелу “Србија”.
Организатор
је
Туристичка
организација општине Вршац, која
оваквим догађајима негује традицију и
на специфичан начин осликава кухињу
и обичаје Баната.
У склопу изложбе одржавају се и
два такмичења: такмичење у славским
погачама, а друго је у кићењу јелки у
ком учествују деца из основних школа
општине Вршац.
-Током претходних пет година
припремања “Празничних ђаконија”
у организацију смо укључили велики
број удружења жена, домаћица
које су манифестацију оплемениле
многобројним идејама и својим
рецептима.
Кроз
многобројне
разговоре, проучавања старих књига и
истраживања у библиотеци покушали
смо да дефинишемо како је некада
изгледао прави банатски ручак и да га
у духу те традиције представимо као
кулинарски бренд нашег града. Дошли
смо до закључка да прави банатски
ручак чини супа са резанцима или
флекицама, две врсте меса, обично
похована пилетина и свињска шницла
гарнирана рестованим кромпиром
или сезонским поврћем и обавезно
сосовима, од мирођије, вишње,
парадајза, рена и бундеве. Наравно,
штрудла са маком за десерт је
неизоставни детаљ, рекла је Палковач.

У сусрет манифестацији организатор
Туристичка организација промовисаће
и треће издање публикације банатског
кувара под називом “Сиреви”.Овим
издањем наставља се традиција којом
се са предходне две брошуре “Банатске
Ђаконије”и “Зимница”употпуњује прича
специфичних кулинарских вештина са
овог подручја Баната.
На предходним манифестацијама,
Вршац су посетиле и подржале
личности из јавног живота које се баве
кулинарством, међу којима су Ненад

Вељковић, Ненад Гладић – Лепи Брка,
који су учествовали као специјални
гости.
Ове године специјални гост
“Празничних ђаконија” биће Бора Отић,
аутор емисије Петказање на РТВ.
Промоција прве књиге Боре Отића,
“Шором средом”, биће одржана у петак
11.децембра у свечаној сали општине
Вршац, са почетком од 18:00 часова, а
дружење након промоције наставиће
се у винском подруму Раб.

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАЈКОВАЦ АНАЛИЗИРАО 2015. ГОДИНУ

УСПЕШАН САВЕТ - СЛОГА У СЕЛУ

Богат новогодишњи програм:
Марија Кулић
на Градском тргу, најмлађе
Вршчане обрадовати представа и
слаткиши. На тргу у новогодишњој
ноћи , наступиће Душан Свилар
и бенд “Апсолутно романтично”.
Кулићева додаје да ће се у ноћи
13. јануара организовати и дочек
Српске Нове Године, као и да се од
1. до 13. јануара планира Божићни
програм, са вршачким Културно
- уметничким друштвима и
бендовима, а можда и мини
базаром у центру града.
- Општина је, као и ранијих
година, определила средства и
за клизалиште, које је у Вршцу
увек наилазило на подршку.
Планирали смо да буде отворено
од 1. децембра до 15. јануара.
По закону, спровели смо јавну
набавку. Нажалост, најповољнији
понуђач је одустао, а нова јавна
набавка би дуго трајала, па
клизалишта ове године неће бити,
рекла је Кулић.

Савет Месне заједнице Влајковац
оценио је на последњој седници да је
2015. година изузетно значајна у развоју
села јер је реализовано неколико важних
инфраструктурних пројеката. Међутим
председника савета Месне заједнице,
Сафета Тихића, посебно радује што је
организовањем акција на уређењу села
на којима је учествовало становништво,
ојачан дух заједништва у Влајковцу.
Влајковац
је
мултиетична
средина и међу људима влада велика
слога. Поносни смо што се можемо
похвалити да никада нисмо имали
неки међунационални инцидент. Што
се тиче пројеката за које нам је новац
обезбедила локална самоуправа у износу
од 2.200.000 динара, урађена је стаза
испред зграде МЗ, вредност радова
износила је 750.000 динара. Урадили смо
и реконструкцију комплетне зграде МЗ
која је коштала 1.450.000 динара. Новац
који нам је опредељен из буџета општине
није био довољан да се реализују сви
пројекти који су неопходни за нормално
функционисање живота у Влајковцу па
је захваљујући мештанима прикупљено
400.000 динара који су нам недостајали да
би завршили настрешницу око капеле на
сеоском гробљу и помоћну просторију,
каже Тихић.
Председник Савета МЗ Влајковац
истиче да је од мештана имао велику
подршку кад год је организована нека
радна акција у селу.

- Имали смо и мањих инвестиција,
као што су два аутобуска стајалишта,
једно на Ритишевском путу подигли смо
сопственим средствима у износу од 50.000
динара, а друго, половно стајалиште
поклонио нам је СТУП , на чему смо
посебно захвални директорки Љиљани
Стојановић и Драгану Амижићу. Стајалиште
смо поправили дотерали захваљујући
донацијама од по 15.000 динара од стране
ЗЗ Влајковац и предузећу “Велики Браца”
Д.О.О који нам често излазе у сусрет,
као и шљункара Мина Коп за било које
потребе и услуге села. Такође успели смо
и да побољшамо квалитет електро мреже
тј. појачан је напон постављањем трафоа у
улици С. Милетића.
Тихић је рекао да Влајковац велику
захвалност дугује и Водопривредном
предузећу “Јужни Банат” на челу си
директором Јованом Бастом које уредило
канале на сеоском гробљу и оно више не
лежи у води.
- Жеља нам је да са развојем Влајковца
наставимо и у 2016. години. Општина
је показала добре намере да нам у
том циљу помогне опредељујући нам
значајна средства у буџету за наредну
годину на чему смо веома захвални. Тим
новцем планирамо да урадимо фасаду
на комплетној згради МЗ. Припремили
смо пројекат за реконструкцију Дом
акултуре како би конкурисали за средства
из покрајинских фондова, исто тако
имамо пројекат за школско игралиште

Успешна година за Влајковац: Сафет Тихић

тј. подизање ограде, трибина и расвете,
како би створили услове и омогућили
нашој деци и омладини да се посвете више
спорту. У плану је и пресвлачење асфалтом
неких од улица које су у катастрофалном
стању. Постараћемо се као савет МЗ да
изађемо у сусрет и обезбедимо средства
за неке од планираних пројеката за
верске заједнице као што су Румунскоправославна црква и манастир. Хтео бих
још да додам да Захваљујемо се мештанима
села на указаном поверењу и подршци,
закључио је Тихић.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ОДРЖАНА29. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ

Одборници су прошлог
петка имали пуне руке
посла, на дневном реду
29.седнице СО Вршац нашла
се 51 тачка, a rазматрање је
почело сат времена након
почетка
седнице,
после
бројних предлога одборника
опозиције да се поједине,
па чак и све тачке скину
са дневног реда, што није
наишло на подршку већине
одборника.
Седница
је
трајала више од седам сати,
усвојени су предлози одлука
по свим тачкама дневног рада,
најважнија међу њима била
је усвајање буџета за 2016.
годину.
Пре тога зелено светло
добио
је
консолидовани
Извештаја о извршењу Одлуке
о првом ребалансу буџета
Општине Вршац за период
1.јануара до 30.септембра ове
године, који је остварен са 71
одсто, а расходи са 58,4 одсто.
Вања Радека, начелница
Одељења
за
финансије,
образложила
је
предлог
буџета за 2016. нагласивши
да су приходи и примања
пројектовани у износу од
2.469.000.000 динара, а у истом
износу утврђени су и укупни
расходи и издаци и отплата
ануитета.
Радека је навела да је
за
комуналну
делатност
опредељено 598 милиона,
56,7 милиона за локалноекономски
развој,
за
туризам
34,6
милиона
динара, 93 милиона за
развој пољопривреде, 70
милиона за заштиту животне
средине, 129 милиона за
предшколско васпитање, 280
за путну инфраструктуру,
120 за основно и 55 за
средње
образовање,
за
дечју и социјалну заштиту
108 милиона динара, 72
за примарну здравствену
заштиту, 177 милиона за
културу, за спорт и омладину
67,5 и за локалну самоуправу,
где су укључене месне
заједнице, све организације,
програми
националних
мањина, верских заједница,
јавно
информисање,
намењена су 652 милиона
динара.

ОПШТИНСКИ
ОДБОР
ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ ВРШАЦ ОДРЖАО КОНФЕРЕНЦИЈУ
ЗА МЕДИЈЕ

ВРШАЧКЕ
ДЕМОКРАТЕ:
БУЏЕТ ЗА 2016.
НИЈЕ РАЗВОЈНИ!

Предлагач,
председник
Општине Вршац Чедомир
Живковић, нагласио је да је
буџет практично на нивоу
прошлогодишњег, да никоме
од
буџетских
корисника
средства неће бити ускраћена.
Он је указао на значајну
ставку- нову индустријску
зону, која ће бити око
обилазнице, имаће око сто
хектара и то ће земљиште бити
испарцелисано и продато
новим инвеститорима. Јер,
како истиче Живковић, места
у Технолошком парку више
нема, две преостале парцеле
биће дате заинтересованим
италијанским инвеститорима.
У расправи су одборници
опозиције дали одређене
замерке и потом је буџет
усвојен већином гласова.
Усвојени су и Генерални
урбанистички план Вршца,
Просторни план Општине
Вршац и План
детаљне
регулације
„Вршачки
замак“, међутим, сагласност
одборника
није
добио
План
детаљне регулације
ветропарка „Кошава 2“ у
Општини Вршац. Усвојено је и
више одлука везаних 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 о
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.
Подршку одборника добили
су извештаји о утрошеним
средствима самодоприноса
за образовање,
здравство,
путеве и тротоаре , а
донета је и одлука о
увођењу
самодоприноса
за образовање,
здравство
и путну инфраструктуру на
територији Општине Вршац и
одлука о изјашњавању грађана
поводом предлога одлуке о
увођењу самодоприноса за већ
поменуте потребе. Усвојени су
предлози програма утрошка
средстава самодоприноса за
образовање и здравство за
2016.годину, као и за изградњу
фекалне
канализације,
реконструкцију и одржавање
локалних путева и тротоара.
Усвојени су програми рада
за 2016. за СО Вршац као и
шеснаест установа и јавних
предузећа чији је оснивач
Општина. Директорима ових

установа наложено је да своје
планове рада усагласе са
усвојеним буџетом за 2016,
као и да то приложе на увид у
року од две седмице.
Иван Ђорђевић именован
је за директора Народног
позоришта „Стерија“, а др
Родика Петку за директорку
Дома
здравља
Вршац.
Именовани су нови чланови
појединих школских одбора
образовних
установа
на
територији
Општине
Вршац. Подршку одборника
добило
је
и
неколико
иницијатива усмерених ка
вишим државним органима
и појединим предузећима
у циљу добијања статуса
града, задржавања Филијале
Пореске управе, завршетка
обилазнице,
побољшања
путне инфраструктуре, бољег
снабдевања
електричном
енергијом насељених места
наше општине, квалитетнијег
телефонског саобраћаја, као и
проласка поред Вршца аутопута
Београд- Ватин- Темишвар.
Усвајена је и иницијатива 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.

У ВРШЦУ ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ ПОЛИЦИЈСКИ НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ

НОВА ГРАЂЕВИНСКА ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Велизар
Вемић
члан
Општинског већа и Игор
Иваниш
повереник
за
избеглице и миграције у
Општини Вршац, саопштили
су да је Комисија за избор
корисника
помоћи
за
решавање
стамбених
потреба
избеглица,
доделом најмање 14 пакета
грађевинског
материјала,
објавила јавни позив.
Јавни позив за доделу
пакета
грађевинског
материјала за побољшање
услова становања избеглица
у расписан је у оквиру
Регионалног
стамбеног
програма,
Стамбени
програм у Републици Србији,
Потпројекат2 – грађевински
материјал.
Позив
је
објављен

на
огласним
таблама
Општине Вршац, месних
заједница Општине Вршац
и на интернет презентацији
Општине Вршац www.врсац.
орг.рс и Комесаријата за
избеглице и миграције www.
кирс.гов.рс.
- Позив се односи на
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, објаснио је Вемић.
- То су избеглице које живе
у колективним центрима
или неком другом виду
колективног
смештаја,
формалног или неформалног
и угрожене избеглице у

Помоћ избеглим и расељеним лицима: Велизар Вемић и Игор Иваниш

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,
рекао је Иваниш.

Општински одбор Демократске странке
Вршац одржао је на конференцији за медије
на којој су одборници ове странке изнели
тврдње да усвојени буџет за 2016. годину не
садржи средства намењена развоју Вршца.
Тим поводом издали су и саопштење.
- Одлука о буџету за 2016. годину није
задовољавајућа. Он је направљен да би
задовољио основне потребе и форму,
међутим, у њему не постоје тачке које
би донеле нешто ново у раду општине и
њених институција, једноставно, буџет није
развојни. Оно што су одборници Демократске
странке приметили је чињеница да у самом
буџету не постоји ништа што би довело до
капиталних пројеката који би покренули
производњу и допринели побољшању
стандарда и запослењу грађана, пише у
саопштењу.
Одборници ДС истичу да Српска
напредна странка, која је на власти и чија се
два посланика из Вршца налазе у Народној
скупштини, није ништа учинила да се то
промени.
Једна од тема конференције за медије
вршачких демократа био је и самодопринос,
о којем би грађани требало да се изјасне у
наредних 180 дана, од дана ступања на снагу
ове одлуке.
- Наша је дужност да покренемо ова
питања, без обзира што ће неко рећи да
у старту минирамо изгласавање такве
одлуке. Животно смо заинтересовани да
се самодопринос изгласа, јер то је једини
стабилан начин финансирања капиталних
улагања у областима здравства, просвете
и комуналне инфраструктуре, пише у
саопштењу.
Вршачки ДС истиче да је пристао на
решење о односу расподеле средстава
између Опште болнице и Дома здравља
како би се избегли проблеми око могућег
изгласавања самодоприноса.
- Иако је наш предлог био да тај однос
буде пола-пола или 60-40 одсто у корист
Опште болнице, тај предлог није прихваћен
и само због постизања консензуса, који је у
оваквим питањима неопходан, пристали смо
на предложен предлог. Велико је питање
да ли ће се грађани из околних општина,
који користе услуге ове медицинске
установе, изјаснити о самодоприносу, те смо
предложили да се уз доношење ове одлуке
изгласа закључак којим ће се овластити
Општинско ћеће и председник општине
да координирају сарадњу са суседним
општинама, кажу у ДС.
ДС Вршац тврди да је последња седница
локалног парламента прави пример
нефункционисања и неслагања владајуће
коалиције око капиталних ствари који се
тичу грађана општине Вршац.
Као пример, наводе повлачење Одлуке
о усвајању програма коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту животне
средине Општине Вршац непосредно пред
почетак заседања и чињеницу да Скупштина
трећи пут узастопно није усвојила Одлуку
о плану детаљне регулације ветропарка
“Кошава 2” у Општини Вршац.
- Парадоксално је да је за ову тачку
гласала опозиција, док одборници владајуће
коалиције нису гласали. Неслагања у
владајућој већини коштају грађане милионе
динара, а буџет за заштиту животне средине
је око 70 милиона динара. Очекујемо да ће
у предстојећим месецима та неслагања бити
још већа и очигледнија, а највећи проблем
је што се она директно тичу грађана наше
општине, каже се у саопштењу.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК РУМУНИЈЕ СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН У МУЗЕЈУ КОНКОРДИЈА

САРАДЊА РУМУНИЈЕ И СРБИЈЕ НА
НАЈВИШЕМ НИВОУ

Поводом
1
децембра,
Националног дана Румуније,
Генерални Конзулат Румуније у
Вршцу организовао је 3. децембра
у градском музеју Конкордија
свечани пријем. Догађају су
осим представника Генералног
конзулата,
присуствовали
и
Његово Преосвештенство Данил,
Епископ Дачије Фелих, велики број
свештеника као и представници
општине
Вршац,
Румунског
Националног Савета, румунских
удружења
и
невладиних
организација, гости из света
привреде, медија и културе.
Свечаност коју је организовао
Генерални Конзулат Румуније у
Вршцу почела је интонирањем
химни Румуније и Србије, а затим
се гостима обратио Генерални
конзул Румуније у Вршцу, Дан
Николае Константин који је свима
честитао празник. Он је подсетио
да је 1. децембар најважнији датум
у историји Румуна који рефлектује
кроз испуњење жеља за слободом,
заједништвом и достојанством.

Између осталог, додао је да је
прекогранична сарадња између

Румуније и Србије
највиши ниво:

достигла

Прекогранична сарадња на највишем ниову: Генерални конзул Румуније у Вршцу Дан Николае Константин

- Од свих држава са којима
Србија сарађује преко ИПА
фондова, са Румунијом је достигла
највећи проценат између 97 и
98 одсто. Приметио сам велику
заинтересованост, погото у овом
делу Војводине, нагласио је
Константин.
Генерални конзул Румуније у
Вршцу честитао је свима који су у
години иза нас забележили велике
успехе у различитим сегментима
живота Румуна у Србији и захвалио
се свима који су допринели у
организацији прославе.
Осим
музичког
програма
који су приредили мр Роман
Бугар, директор Филхармоније
из Новог Сада и диригент
Оркестра Националног Савета
Румунске Националне Мањине и
његове колеге из квартета, овом
приликом представељена је и
изложба Цркве и култура код
Румуна у околини Вршца у 18. и
19. веку, која ће бити отворена и
током јануара.
О. Пескариу

УДРУЖЕЊE СРПСКО-ЈАПАНСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА “ХАНАМИ”

ДАНИ ЈАПАНА У ВРШЦУ 2015.

Удружењe
српско-јапанског
пријатељства “Ханами”, од четвртог
до дванаестог децембра организује
манифестацију “Дани Јапана у Вршцу
2015”. Подршку овом догађају дали су
амбасада Јапана у Републици Србији,
Покрајински секретаријат за културу
и информисање, Кендо савез Србије и
Општина Вршац.
Хор музичке школе “Јосиф
Маринковић” је, у вршачком градском
музеју, на почетку свечаног отварања
изведео јапанску и српску химну, а
оквиру програма публика је била у
прилици да види презентацију Кендо
савеза Србије и одличан перформанс
Таико бубњева.
Додељене су и награде за
најкреативније малишане и ђаке
који су се такмичили на ликовном
и литерарном конкурсу на теме “Ја,
јунак из јапанског стрипа” и “Пролеће
у Јапану”.
Награђени су најбољи дечији
радови у категоријама од вртића,
преко нижих и виших разреда
основне школе, до средње школе.
У оквиру отварања манифестације,
отворена је и изложба графика
јапанских двораца аутора Иноуе

Казуа, коју суграђани могу погледати
до 15. децембра, у великој галерији
Градског музеја.
Програм манифестација “Дани
Јапана у Вршцу 2015” је базиран већим
делом на занимљивим радионицама,
како би се што више суграђана

укључило у презентацију Јапана. У
току ове недеље, планирани програм
ће се реализовати у Културном
центру,
Градској
библиотеци,
Градском музеју, Дому омладине и
Гимназији “Борислав Петров Браца”.

Реч оригами потиче из Јапанског
језика настала је од речи ори што значи
савијање и речи ками што значи папир
и представља традиционалну јапанску
вештину креирања модела од без сечења
и лепљења. Ова древна вештина пореклом
из Кине потиче још из другог века, али је
свој процват доживела у Јапану средином
шестог века, иако су тада бављење
оваквом врстом хобија себи могли да
приуште само богати, јер је тада папир
био врло редак и драгоцен. Већ у осмом веку
оригами је у Јапану постао саставни део
разних церемонија.
Вршачки основци упознали су се са овом
традиционалном уметничком вештином
у Градској библиотеци у оквиру дана Јапана.

ЈЕДНА ОД НАЈВЕЋИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У РЕГИОНУ ПРОСЛАВИЛА ЈУБИЛЕЈ

PARTER’S DAY - ДЕСЕТИ ПУТ

HiTeam
већ
пуну
деценију
организује Partner’s Day скуп, једну од
највећих ИТ манифестација у региону.
Овогодишњи скуп, јубиларни, 10ти по реду одржан је 04.12.2015., по
традицији у пријатном амбијенту
Хотела “Вила Брег”, у Вршцу. Догађају
је присуствовао велики број HiTeam
клијената, као и партнера из
компанија Microsoft, HP, Cisco, Eipix,
Stada IT Solutions i E-Smart systems уз
чију помоћ је и ове године успешно
реализован скуп.
Речима добродошлице, скуп је
отворио Дејан Танасијевић, директор

ХиТеам-а. У свом уводном обраћању
најавио је промене у пословању
које се очекују изградњом ХиТеам
Дата центра у Технолошком парку у
Вршцу до краја 2016. године, а које
се пре свега односе на унапређење
и проширење новим ИТ услугама
прилагођених потребама тржишта.
-Дата центар, за почетак, треба да
запосли десетак људи и да донесе
технологије које превазилазе ово
што данас имамо у Србији. То ће
бити нешто најновије у свету на пољу
информационих технологија, истакао
је Танасијевић.

У наставку скупа, одржане су
презентације партнера, а учесници
су имали прилике да се упознају са
најновијим достигнућима на тржишту
информационих технологија. Након
радног дела уследило је извлачење И
додела награда.
На крају је за све госте скупа било
приређено дружење уз вечеру у
пријатној атмосфери Хотела. Овом
приликом размењена су пословна
искуства међу учесницима скупа и
успостављени нови контакти за даљу
пословну сарадњу.

Дата центар до краја 2016: Дејан Танасијевић
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ЉУБИША ПОПОВ, ДИПЛ.ЕКОНОМИСТА, РЕАЛИЗАТОР НАЈВЕЋИХ ПРОЈЕКАТА ХЕМОФАРМ ИНЖЕЊЕРИНГА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 32, број 604, 10. март 2006.

“ХЕМОФАРМ” У
ПОЛУФИНАЛУ УЛЕБ
КУПА
Наша земља имаће једног представника у
полуфиналу УЛЕБ купа. Хемофарм је успео да
елиминише италијанског представника Ређо
Емилија славивши у оба сусрета (88:72, 77:75) и
тако поновио успех из прошле сезоне. Динамо
из Москве био је прејак ривал за Црвену звезду,
актуелног освајача нашег купа. Од четири

ФАБРИКА У ТЈУМЕНУ- ПРВА У
РУСИЈИ ИЗГРАЂЕНА ПО СВЕТСКИМ
ФАРМАЦЕУТСКИМ СТАНДАРДИМА

Љубиша Попов, дипломирани
економиста, највећи део радног
века провео је у Хемофарму. Пет
година је радио као директор
представништва
Хемофарм
инжењеринга у Русији где је
реализовао највеће пројекте
које је урадила ова фирма.
Биле су то три фабрике лекова
и производни погон у Москви.
Фабрика таблета, капсула и
инфузија у Тјумену била је прва
фабрика у Русији изграђена
по светским фармацеутским
стандардима. Ту су и фабрике и
погони у Србији: Хемофармова
фабрика пвц рукавица у Српској
Црњи,
погон
антибиотика
у
Дубовцу,
високорегално
складиште у Хемофарму и
завршетак
грађевинских
радова новог галенског погона у
Хемофарму.
Како је кренула изградња
фабрике лекова у Тјумену?
-За ту прву фабрику лекова у
Тјумену, у Сибиру, био је конзорцијум:
Енергопројект, Нафтагас промет и
Хемофарм инжењеринг . Уговор је
потписан 1992, а фабрика је предата
2004. Инвестиција је била вредна
35 милиона долара. Била је то
„гринфилд“ инвестиција, фабрика
грађена на „зеленом пољу“, где је
рађена комплетна инфраструктура.
Ми смо држали технологију, опрему
и „чисте собе“, а грађевинске
радове вршио је Енергопројект.
Била је то прва фабрика у
Русији изграђена по светским
фармацеутским стандардима. На
наредним пројектима, ми смо
били генерални извођачи радоваХемофарм инжењеринг и ангажовали
подизвођаче по потреби. Ја сам био
директор представништва Хемофарм
инжењеринга у Москви, а када се
потписивао уговор за фабрику у
Тјумену, ми још нисмо имали фирму,
а биле су на снази санкције против,
тако да је уговор потписао немачки
Хемофарм ГМБХ из Батхомбурга. Кад
је кренуо посао, основали смо овде
Хемофарм инжењеринг, прво смо
радили одавде, а после сам ја отишао
у Москву, фебруара, 1994, а на чело
фирме је дошао Драгиша Вучинић.
Темељи фабрике у Тјумену урађени
су 1993. у зиму, онда је кренуо
Енергопројект са радовима, а наши
главни послови су били 1995,1996,
опрему смо уговарали сукцесивно,
била је специфична, јер то је била
фабрика таблета, капсула и инфузија.
Да ли је било још пројеката у
Русији?
-Био је један, у самој Москви,
познати кардиолошки центар, где
је био професор Чазов, академик,
друг му је био Дебејки, били су истог
ранга и у професији. У том кардио
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центру у Москви направили смо
погон за производњу неког њиховог
специфичног лека, у инјекционој
варијанти, све је то коштало око 6
милиона долара. Срушили смо стари
погон, остали су само кров и зидови,
све смо радили изнова. Завршили
смо 1999, 2000. Истовремено смо
водили прегoворе за трећу фабрику
код Сергијевог Пасада, центра
Православља, око 100 км од Москве.
Инвеститор је била фирма Протек,
највећа руска велефармација са
производним погонима. Радили смо
пројекат за производњу таблета и
капсула, вредан 33 милиона долара.
Четврти велики пројекат Хемофарм
инжењеринга је фабрика у Обнинску,
ја сам још био у Русији, обишли смо
локацију, нашли људе. Тадашњи
министар Примаков био је из тог
краја, хтео је да остави нешто свом
крају, комад земље прогласили
су индустријском зоном, довукли
инфраструктуру. Кад
је кренула
изградња, ја сам већ био на црној
листи у Хемофарму, дошли су други
момци који су почели и завршили.
То је, практично, четврта велика
фабрика коју је Хемофарм урадио у
Русији: три гринфилда и један погон.
Колико сте ви година провели у
Русији?
-Ја сам био пет година у Русији.
Желим да кажем да су све радове које
смо изводили, радили инжењери и
радници из Хемофарма, на сваком
пројекту је било тридесетак наших
људи који су тамо били годину, две
дана.
Одакле потреба да се оснује
Хемофарм инжењеринг?
-Нама је било јасно да нећемо
моћи да радимо фабрику у Русији
јер су биле санкције, морали смо да
оснујемо фирму у иностранству. Ја сам
у Хемофарму радио од 1983. Почео
сам као директор Хемофармације,

која је правила лекове, цела фирма је
тада имала око 500 људи, генерални
директор био је Миодраг Бабић. Имао
сам мало проблема да се прилагодим
раду у Хемофарму, предложио сам
Бабићу да правимо фирму у Немачкој,
донета је одлука након месец дана и
Никола Станковић, који је био банкар
у Немачкој, завршио је све папире
и тако је Хемофрам регистровао
прву
фирму
у
иностранству
Хемофарм ГМБХ, 1993, са седиштем
у Батхомбургу. Оснивачи су били
Никола Станковић и Миодраг Бабић.
Онда је та фирма регистровала
представништво у Москви и тако
смо имали све услове за рад. У
Вршцу смо регистровали Хемофарм
инжењеринг и када су укинуте
санкције, седиште је пресељено
у Београд, затим регистровано
представништво у Русији и тако
смо завршили изградњу. Хемофарм
инжењеринг је, на почетку, имао
десетак људи, касније се преселио
у стари погон, било је двадесетак
запослених. То и данас функционише,
раде послове по Русији, сазидали
су нову зграду у вршачком
Технолошком парку, директор је
Славољуб Корчаковски. Пројекат
у кардиолошком центру у Москви
радили смо већ као представништво
Хемофарм инжењеринга у Москви.
Које сте све пројекте Ви
реализовали?
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-Као директор сектора развоја
инжењеринга у Хемофарму, мој
први пројекат била је изградња
Хемофармове
фабрике
пвц
рукавица у Српској Црњи, други је
био погон антибиотика у Дубовцу,
затим високорегално складиште
у
Хемофарму
и
завршетак
грађевинских радова новог галенског
погона у Хемофарму. То су пројекти
које сам радио у Србији, уз то су и
три већ поменута пројекта у Русији и
четврти започет у Обнинску.
Где сте, уствари, започели своју
професионалну каријеру?
-Завршио сам Економски факултет
у Београду, 1973. Имао сам на
факултету рат са једним професором,
срушио ме је у јуну, а мој кум и ја
смо били најбољи студенти. Кад сам
положио у септембру, рекао сам
му да се јако огрешио о мене и да
нисам ни пипнуо књигу пре испита,
цело лето. На крају смо се помирили,
радио сам дипломски на тему Буџет
Општине Вршац 1979, 1980. и 1981.
Морао сам да идем у Општину по
податке, Мита Ружић је био секретар.
Видео ме је Добровије Радић, тада
председник Општине, и позвао ме
је у кабинет, нисам ни знао ко је он.
Договорили смо се да почнем да
радим у Општини кад дипломирам.
Тако је и било. Почео сам код тетка
Бебе Урошевић, секретаријат за
привреду и друштвени развој. Био
сам трећи дипломирани економиста
у Општини те 1973. Нисам видео
перспективу у том послу, био сам
немирног духа, па сам прешао у СДК,
и тамо радио од 1977.до 1981. Радио
сам прво као инспектор, а после шеф
инспекције, направили смо екстерну
контролу. После СДК, одлазим у Утву,
фабрику опреме за пољопривреду,
грађевинарству. Највећи производ
био је пловни багер, 7-8 милиона
марака. Утва је била добра фирма,
око 340 радника. Имао сам добру
екипу, млади, амбициозни, али
отишао сам 1983.у Хемофарм, звао
ме је Миодраг Бабић. Од августа
1983.до јануара 1988. био сам
директор ОУР-а, после када су
укинути ОУР-и, постао сам први
директор развоја и инжењеринга
у Хемофарму, до 1994. Тада сам
отишао у Москву и вратио се пред
бомбардовање. Био сам заменик
директора Хемофарм инжењеринга.
Дао сам отказ 1.августа 2009. Имао
сам пословне несугласице, ја нисам
баш био послушан сарадник, морао
сам да кажем шта мислим, нисам
могао да ћутим. Нисам могао више
да трпим, најбоље решење било је
да дам отказ. Чекао сам скоро пет
година да стекнем услове за пензију.
Имао сам неку приватну фирму, али
онда ми се жена разболела, па сам
бринуо о њој.
Да се вратимо Вашем детињству.
Какве успомене носите из тог доба?
-Рођен сам у Потпорњу, 1949,
у
земљорадничкој
породици.
Отац Милорад био је ћурчија,
причао је румунски, немачки,
био је у заробљеништву. Једног
дана
комунисти
су
му
све
покупили, одлучио је да се бави
пољопривредном. Мајка се звала
Смиља, Дмитрови из Избишта. Имам
старију сестру Вукицу. Мајка је увек
говорила да сам се ја родио случајно,
док је стигла да оде до лекара, ја
сам већ скакао по стомаку. Касније
је причала да је све то испало баш
добро, јер ко би бринуо о њој да ме
није родила.
Када
сте
основали
своју
породицу?
-Моја супруга Драгана (девојачко
Опачић)и ја смо се доста дуго
забављали. Почели смо да живимо
заједно код ујака, у Цара Лазара, а
свадбу смо правили јула 1973. Драгана
је била социјални радник, преминула
је, нажалост, прерано, 2010. Имамо
двоје деце, ћерку Љиљану и сина
Владимира. Имамо од ћерке унука
Његоша и унуку Лану, одлични су
ђаци. Владимир је завршио ДИФ,
дипломирани фудбалски тренер,
ожењен је са Аном Кресе, имамо
унука од годину дана. Снаја је добила
специјализацију и преселили су се за
Београд.
Да ли је Владимир фудбал
заволео од свог тате?
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екипе које су се пласирале у полуфинале три су
оствариле двоструке победе у четврфиналном
дуелу. Поред Хемофарма то је за руком пошло
Динаму из Москве и Арису. Грчка екипа биће
ривал Вршчанима у полуфиналу.
Вршачка кула, година 32, број 600, 13. јануар 2006.

У ВРШЦУ ОТВОРЕНО
КЛИЗАЛИШТЕ

У историји Вршца, први пут је отворено
клизалиште на које од раног јутра хрли безброј
малишана. Ни старији не заостају за њима. Само
за прва четири дана, више од 1000 посетилаца
опробало је “зимске играрије” на леду.
- Ово је јединствен пример у земљи да
се фонтана у зимским месецима претвори у
клизалиште. Димензије терена за клизање су 20
х 12 метара. У зимским месецима постављене су
цеви које спроводе гликол који се хлади посебним
системом - чилером на 10 степени испод нуле и
он обезбеђује тражену температуру да се заледи
вода, објашњава Александар Клампфер, шеф
службе спортског програма у Центру Миленијум.
Вршачка кула, година 32, број 608, 12. мај 2006.

Нова инвестиција у Вршцу
-Ја сам волео фудбал, али нисам
био тако заљубљен. Кад сам се
вратио из Москве, син је већ био у
омладинцима у фудбалском клубу,
натерали су ме да се прикључим,
водио сам ФК Вршац до 2012. Имао
сам добре сараднике, покојни Миле
Флора је био секретар, Јоца Каначки,
савезни судија Дејан Сантрач, затим
Стева Королија, клуб је одлично
фунционисао једно време. Ксније
је било све теже за новац, добили
смо мало пара, нисмо успели ни
део трошкова да покријемо. Прва
екипа такмичила се у Српској лиги,
група Војводина, а пионири и кадети
играли су исто 1.лигу Војводине.
Прешао сам у Покрет Вршачка
регија, европска регија и успео да
обезбедим нека средства. Нисам
више у ФК Вршац, вратио сам се у
мој Потпорањ. ФК Потпорањ игра
у подручној Б лиги, сва села из
општина Алибунар, Бела Црква и
Вршац. Син се одлучио да му фудбал
буде занимање, водио је ФК Долину,
први тим, из Падине. Имао је добре
резултате, али после су се разишли,
порасли су им апетити, па се нису
сложили.
Да ли сте се бавили политиком?
-Моја политичка каријера се
завршила у Покрету када нисам
долазио, па су ме избрисали,
требало је да будем одборник,
како сам чуо. Звали су ме и у СНС,
прво Љуба Милосављевић, а после
и други. Рекао сам да хоћу да се
активирам, али ако ми дате нешто
где могу да помогнем. Паре ми не
требају, каријера ме не занима, имам
велико радно искуство, разумем се у
финансије, дајте ми да водим Одбор
за буџет Општине Вршац. Нудили су

ми да будем у одбору за пензионере,
ја се не осећам као пензионер, ја сам
слободна уметник, идем где хоћу,
радим шта хоћу.
Да ли сте задовољни својим
животом?
-Јесам. Из Русије ми је остало једно
велико пријатељство са мојим кумом
, зове се Борис Жоров Михаилович.
Био је главни инжењер у фабрици
у Тјумену, ја сам му крстио сина
Сашу, 1993. Идем сваке године код
њих у Москву, долазе и они овде.
Волим га као да ми је млађи брат. По
руској страни имам и кума у Новом
Саду, затим још једног у Зајечару.
Имам викендицу у Белој Цркви, код
Шаранског језера, лети сам, углавном,
тамо. Код куће имам мали пластеник,
6 са 6м, где се бавим баштованством.
Гајим поврће за мене, породицу
и пола комшилука, по 250-300 кг
парадајза, краставаца. Занимам се
мало фудбалом, солим мало памет
овим младима. Кад сада погледам
уназад, можда бих једино мало боље
размислио када је било питање да ли
да идем у Русију, или из Хемофарма.
Можда сам тада могао да пређем у
фабрику чоколаде за директора, да не
одем у Русију. Мислим да би било све
другачије да сам отишао у „чоколаду“.
Мислим да је у животу најважније
имати хармонију у породици,
васпитати правилно децу, ја са мојима
немам никаквих проблема, нисам ни
имао, поштујемо се. Негујем добре
односе са породицом, родбином.
Најважније је да се у овим годинама
не вучем по докторима. У праву су
када кажу да није битно колика је
пензија, најважније је да дуго траје, да
се дуго користи.
Јованка Ерски

НИЧЕ “ОПЕЛ” СЕРВИС

На излазу из града, између бензинске пумпе и
Ливнице, неимари зрењанинске фирме “Еуро домус”
ужурбано граде Продајно-сервисни центар “Опел”.

Реч је о инвестицији Ауто-центра “Ћирком” из
града на Бегеју, која по плану, треба да се заврши 30.
јуна ове године.
По свечаном пуштању у рад овог модерног
објекта од више хиљада квадрата, првог такве врсте
у југоисточном Банату, Вршчани и њихове комшије
из суседних општина моћи ће да купе “Опел” и
“Шевролет” возила, али и да добију стручну услугу
сервисера.
На старту ће Продајно-сервисни центар
запослити 20 радника, а касније још десетак.
Б.М.
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ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

УСВОЈЕН БУЏЕТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

Покрајински одбор Демократске странке

“СНС НА СИЛУ ПОКУШАВА
ДА ПРЕУЗМЕ ВЛАСТ “

Покрајински одбор Демократске странке
оптужио је Српску напредну странку да је
покушала на силу да преузме власт у Белој Цркви.
- Одборници Скупштине општине Бела Црква
били су протеклих дана изложени претњама,
уценама и малтретирању напредњачких
хорди, све у жељи да прекомпонују власт и за
председника општине поставе свог члана - истиче
се у саопштењу ДС-а и додаје да је незабележена
бахатост у мирној средини као што је Бела Црква,
довела до тога да су одборници резултатом 27 за
и нико против усвојили предлог буџета за 2016.
годину.
Белоцрквански одборници ДС-а дали
су допринос отпорима према насртају
напредњачких следбеника, знаних и незнаних,
да промене изборну вољу грађана општине Бела
Црква.
Фрустрације које СНС има због тога што су
их напустили сви одборници, њих четворо, који
су у Белој Цркви на локалним изборима 2012.
године били на листи СНС-а покушали су да
преброде тако што би прекомпоновали власт.
Екипа са новобеоградског асфалта, уз подршку
малог броја локалних помагача, није успела
да застраши одборнике и спроведе насилну
промену власти у Белој Цркви, наводи се у
саопштењу покрајинских демократа.

Медија центра СНС-а за Војводину

“ДС ОД СВАКОГ ДОГАЂАЈА
ПРАВИ МЕДИЈСКУ
РЕЖИЈУ”

У саопштењу Медија центра Српске напредне
странке за Војводинуистиче се да их интересује
да ли ће Демократска странка до избора да од
сваког догађаја у земљи осмишљава медијску
режију у којој се грађанима Србије помињу
неке туче, страховлада, цензуре, атмосфера
деведесетих као и сличне недопустиве ствари.Јер, како се наводи у саопштењу Медија центра
СНС-а за Војводину, на тај начин ДС, - очигледно,
због катастрофалних резултата и имиџа у целој
Војводини, покушава да умањи популарност
СНС, која очигледно и у Војводини расте из дана
у дан.
- За разлику од чланова ДС-а, чланови
СНС-а су константно међу грађанима, са којима
решавају текуће проблеме, како у централној
Србији, тако и у свакој општини у Војводини наводе напредњаци.
Из СНС-а поручују “да је разумљиво да
демократама у Војводини није јасно како
је могуће бавити се грађанима и њиховим
проблемима, и при том их не поткрадати, али је
неразумљиво и недопустиво да сваки политички
пех шефа криминалног режима Бојана Пајтића у
Војводини буде разлог да Демократска странка
јавно уноси панику међу грађане, који на
сваким изборима искажу своје мишљење, које
очигледно није више лоповска политика ДС”.
- Стога молимо Демократску странку
да једном буде политички коректна и да
прихвати да је политика Александра Вучића
избор грађана Србије, а по свим досадашњим
резултатима и показатељима, очигледно и воља
грађана на скорим изборима за Скупштину
Војводине - додаје се у саопштењу.

На 11. ванредној седници Скупштине
општине Бела Црква усвојен је трећи
ребаланс буџета за ову годину, буџет
за 2016.годину, програми рада са
финансијским планом свих ЈП и
Установа и још неколико важних одлука.
Општински буџет за 2016. годину
пројектован је на 541 милион динара,
а осим наставка започетих пројеката
и започињања нових, предвиђене су
и субвенције за пољопривреднике
у износу од 30 милиона и увођење
помоћи лицима оболелим од тешких
болести у износу од 5.000 динара на
месечном нивоу. Одборници СО Бела
Црква су свих 10 предложених одлука
усвојили са 27 гласова.
- Имамо три главна аспекта уколико
се не обазиремо на сваку ставку
понаособ. Инфраструктурни радови
ће бити настављени, започећемо и
нове пројекте и завршити их у току
наредне године. Што се тиче социјалног
аспекта, далеко смо одмакли у односу
на претходне године. Превоз ђака и
пензионера ће и даље бити бесплатан,
настављамо да помажемо породицама
за свако новорођенче, а уводимо и
помоћ оболелима од тешких болести.
Трећи аспект је субвенционисање
пољопривредника
за
шта
смо
определили 30 милиона динара јер од
Министарства пољопривреде нисмо
добили тражених 50 милиона за помоћ
због последица суше. Остаје само да то
укалупимо и спроведемо процедуру за
субвенције када дође време за то, каже
Станко Петровић председник општине
Бела Црква.
- Задовољан сам што су сви предлози
Јединствене Србије узети у обзир и
нашли место у буџету, и што је Бела
Црква друга општина у Србији у којој
се за свако новорођен дете издваја по
1.000 евра, рекао је Ненад Живановић
председник СО Бела Црква.

Буџетом за наредну годину је
предвиђено знатно више дредстава
за Центар за социјални рад, дом
здравља, за област културе, као и
за основно и средње образовање и
предшколску установу.
Одборници су се у обраћањима
често освртали и на друге проблеме
који су како кажу обележили
претходне две недеље.
- Претње, уцене и малтретирање
одборника који су представници
грађана нису прошли у Белој Цркви.
Надам се да ће неко из Владе
Републике Србије коначно да реагује
и буде представник свих грађана,
а не само једне партије како би се
зауставило бахато понашање хорди
које покушавају да прекомпонују
локалне власти. Белоцрквани могу
да буду поносни јер нису дозволили
да неко управља њиховим гласовима
- рекао је Жељко Црногорац шеф
одборничке групе ДС.

Одборници су усвојили и програме
рада са финансијским планом ЈП
и Установа за наредну годину, као
и извештај комисије за кадровска
питања о именовању директора пет
ЈП и промене у појединим Управним
одборима.
- Ја сам пословично задовољан
радом, и данас сам одборницима
рекао да ми је част што су мене
изабрали да руководим Скупштином
у последње три године. Захваљујем
се свим одборницима, члановима
општинског већа, директорима
Јавних предузећа и Установа на
конструктивном раду, свима који су
учествовали у томе да се данас донесу
најбитније одлуке за функционисање
општине
у
наредној
години.
Становницима општине желим да
честитам празнике и да у наредној
години сви заједно живимо још мало
боље - поручио је Ненад Живановић,
председник СО Бела Црква.

УЧЕНИЦИ И ПРОФЕСОРИ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ САВА МУНЋАН ИЗВЕЛИ ПОКАЗНУ ВЕЖБУ ИЗ САОБРАЋАЈА

ЂАЦИ ПРВАЦИ И “ПАЖЉИВКО”

Савет за безбедност саобраћаја
општине Бела Црква je од почетка школске
године спровео две акције са првацима Уз
едукацију додељене су књиге, прслуци и
флуоресцентне наруквице.
Нову едукацију су организовали ученици
и професори Техничке школе “Сава Мунћан”
и научили прваке из основне школе “Жарко
Зрењанин” да правилно прелазе пут.
Акције “Пажљивкова правила” и “Пажња
сад” спроводе се под покровитељством
Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије, чији је сарадник и
Игор Ивашковић, професор саобраћаја
уТехничкој школи “Сава Мунћан”.
- Показна вежба коју смо уз помоћ
ученика Техничке школе “Сава Мунћан”
извели са првацима показала је да
млади желе да усвоје правила и да ћемо

контунуираним радом изградити свест о
потреби опрезног учешћа у саобраћају.
Очекујемо да и остале школе покажу
интересовање позивањем Савета за
безбедност саобраћаја да и код њих
изведемо ову вежбу, каже Игор Ивашковић.
За правилан прелазак пеко пута
првацима је додељен беџ “Пажљивко”. У
циљу унапређења рада на безбедности
учесника у саобраћају Савет за безбедност
саобраћаја ускоро ће предати Полицијској
станици у Белој Цркви опрему за
саобраћајни сектор обезбеђену средствима
из буџета локалне самоуправе.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Бела Црква”
суфинансира Скупштина општине Бела Црква
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ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА ПЕРНАТИХ
ЉУБИМАЦА И КУНИЋА У
ДОБРИЦИ
Друштво “Добрица” већ годинама
уназад, традиционално организује
изложбу голубова, украсне живине
и кунића. Ова занимљива изложба
одржана је у периоду од 4. до 6.
децембра у Добрици, а окупила је
излагаче из целог Баната који су и овога
пута приказали најлепше примерке
својих пернатих љубимаца.
На изложби је било присутно
112 излагача који су презентовали

Алибунар, на челу са председником
Предрагом Белићем, који је и лично
присуствовао
отварању.
„Право
је
задовољство
видети
велики
број излагача на једном месту, а
још занимљивије њихове пернате
љубимце и куниће. Ми смо у име
Општине одлучили да подржимо ову
традиционалну изложбу, која је врло
атрактивна и јединствена за наш крај“,
изјавио је господин Белић.

око 486 птица, око 100 кокоши и 23
кунића. Захваљујући овим бројкама,
организатор је могао констатовати да се
ради о једној од до сада најпосећенијих
изложби, како када је реч о броју
излагача, тако и када је реч о броју
посетилаца. Стручни жири изабрао је
најквалитетније примерке.
Значајну подршку у организацији
ове манифестације пружила је Општина

Друштво „Добрица“ је своју прву
изложбу реализовало у јануару
давне 1983. године. Потом је у једном
периодунаступило затишје, а од 2007.
поново је активиран рад друштва.
Од тада са пуно уложеног труда и
посвећености друштво организује ове
атрактивне изложбе на којима се могу
видети заиста необични и јединствени
примерци украсних перади.

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА “ЗЕЛЕНА СВЕТЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОДРЖИВОСТ ПУТЕВА”

СВЕТЛИЈЕ ВРШАЧКЕ УЛИЦЕ
Тим пројекта “Зелена светла за безбедност и
одрживост путева” (Green lights for Safety and
Sustainability of Roads – GLOSS) организовао је
данас завршну конференцију.
Присутне је у име водећег партнера поздравио
директор ЈП “Варош” Драгослав Ђурђев, а
менаџер пројекта Вања Воскресенски истакао
је да су партнери у пројекту били ЈП “Варош” из
Вршца и град Дета у Румунији.
- Вредност пројекта била је 690.524,48 евра, од
чега је 85 одсто учешће од стране ИПА фонда.
Пројекат се реализовао током 24 месеца, у
оквиру ИПА програма прекограничне сарадње
Румунија - Србија. Главни циљ пројекта је

регулације за напајање јавне расвете у оквиру
трафорејона “ОМВ”, који значајно доприносе
уштеди електричне енергије.
- У оквиру пројекта, набављена је термовизијска
камера ФЛИР, луксметар ДелтаОхм и аутомобил
за ЈП “Варош”, опрема која је коришћена за
пројектне активности на терену (енергетско
снимања 28 објеката у граду, креирање
тзв. енергетских пасоша објеката и мерење
интензитета осветљења на јавној расвети у
граду), рекао је Воксресенски.
Он је рекао и да је партнер у Дети, у делу града
са колективним становањем, поставио 50
стубова јавне расвете са соларним панелима.
- Одржане су едукативне радионице како

социјални и економски развој региона кроз
побољшање инфраструктуре, сарадња у
области туризма и заштите животне средине,
рекао је Воскресенски.
Воскресенски је истакао да је пројектом
унапређена пратећа путна инфраструктура
у Вршцу, заменом 874 живиних светиљки са
ЛЕД и натријумовим изворима у 60 градских
улица, као и увођењем континуалне напонске

би становништво било упознато са значајем
енергетске ефикасности и заштите животне
средине, набављено је 250 штедљивих
сијалица којесе данас деле школама.
Посебан аспект пројекта је побољшање
безбедности на путевима, промовисање
енергетске ефикасности, и популаризација
туристичких вредности са обе стране
границе, нагласио је Воскресенски.
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ПОЗНАТИ ВРШАЧКИ РЕСТОРАН ОБОГАТИО ПОНУДУ

СВЕЖА РИБА НА МЕНИЈУ ЕТНО КУЋЕ “ДИНАР”

Етно кућа “Динар” већ неколико година је један од
најистакнутијих брендова вршачког угоститељства.
Добитник је бројних домаћих и светских признања за
квалитет услуге а Дејан Зонаи, идејни творац вршачког
угоститељског чуда тврди да најзначајнију “Динарову”
референцу чини број задовољних гостију. Од недавно,
Етно кућа “Динар” је у прилици да својим гостима
понуди новитет, рибљи мени.
- Вршац већ дуго нема рибљи ресторан и жеља нам
је да попунимо ту празнину у угоститељској понуди
нашег града. Наравно, нисмо случајно одабрали време
Великог поста да пласирамо овај новитет, жеља нам
је била да изађемо у сусрет и нашим гостима који
поштују овај црквени литургијски догађај. У том циљу
ангажовали смо велико појачање у нашој кухињи,
човека са огромним искуством у припреми рибљих
специјалитета, а на менију ћемо имати свежу рибу

(орада, бранцин, пастрмка) која ће стизати два пута
недељно, средом и петком. Оно што мислим да ће
посебно бити интересантно је рибљи паприкаш који
ће се спремати на бездански начин, по узору на чувени
паприкаш из сомборског ресторана “Андрић”, каже
Зонаи.

КУВАЊЕ ПАПРИКАША НА ЛИЦУ МЕСТА
Специфичност у припреми рибљег паприкаша је
да се кува на лицу места испред гостију. У Етно кући
“Динар” за сада неће моћи да се кува испред гостију,

искуство стицао је у београдским ресторанима “Порта”
и “Октопус”, затим у Русији и Црној Гори у подогричком
ресторану “Вода у кршу”.
- У Вршац сам дошао захваљујући мојој супрузи,
Драгани Предојевић, рођеној Вршчанки, а и ја сам
Вршчанин већ годину дана. Надам се да ће сарадња
са рестораном “Динар” потрајати и да ће наши гости
уживати у рибљим специјалитетима, наглашава
Јаковљевић.
У наредном броју истакнути кувар Етно куће
“Динар” Дејан Хошић, представиће припрему рибљег
паприкаша.
због недостатка простора, али ће то бити могуће у
летњем периоду када ће у башти бити постављен и
базен са шараном. Тајна доброг укуса паприкаша је и у
посебној мађарској паприци, а важно је истаћи да је за
припрему потребно 40 минута.
У рибљем менију Етно куће “Динар” налазе се и други
специјалитети, почев од предјела са рибљом паштетом
и димљеним лососом, преко рибљег штапића на којем
ће се смењивати комади неколико врста риба, лигње,
хоботнице па све до сома фиорентино, гарнираног
блитвом, биљном павлаком и биљним сиром. Сви
ти специјалитети биће дело Милорада Јаковљевића
родом са Уба, иначе вршачког зета, који је занимање
одабрао на основу породичне традиције. Кулинарско

ПОСЕБНА ПРЕПОРУКА: РИБЉИ ШТАПИЋ
Кувар ресторана “Динар” задужен за рибље
специјалитете Милорад Јаковљевић - Ципи посебно
препоручује рибљи штапић.
- Изузетно атрактиван специјалитет, на ражњић
се редом ређају комади рибе; лосос, гамбор, затим
лигња, хоботница, а све то у комбинацији са комадима
поврћа. Као прилог иде медитеранска гарнитура која
се састоји од кускуса, парадајза, краставца, преливених
маслиновим уљем и лумуновим соком. Уз то иде и
мешана салата, салата од печене паприке са слатко љутим - киселим сосом и пире од пасуља са празилуком.
БЈ

КУЛТУРА
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ВРШАЧКА КУЛА

СМРДЉИВА БАЈКА РАСПРОДАЛА СВЕ КАРТЕ

ОВАЦИЈЕ ЖАРКУ ЛАУШЕВИЋУ У МИЛЕНИЈУМУ!

У Центру Миленијум продате су
све улазнице за филм: „Смрдљива
бајка“. Наравно такав одзив публике
изазавала је најава посете глумца
Жарка Лаушевића Вршцу. Уз одјавну
шпицу филма на сцену су синоћ
изашли: Мирослав Момчиловић,
сценариста и редитељ, Жарко
Лаушевић, који игра улогу Моме
у филму, Милош Влалукин, улога
Траволте и Марко Гверо у улози
Сељака феферони. Цела сала, свих
петстотина гледалаца је устало са
својих места и снажним аплаузом
поздравило
повратак
великог
глумца, Жарка Лаушевића на
филмско платно.
Након што су се поклонили
публици настављено је дружење
са глумцем иза сцене, у гардероби.
Обезбеђење Жарка Лаушевић а
имало је разумевања за бројне
фанове који су стрпљиво чекали
да се фотографишу са глумцем.
Улазак у гардеробу је углавном био
праћен коментарима припадница
женског пола попут: “ви сте мој
омиљени глумац”, “ви сте моја љубав
из тинејџерских дана”, “ја сам ваша

СЛИКА И РЕЧ

Да свет не би пропао од еколошке
катастрофе производња мора да
стане, тако да су радници главна
опасност а нерадници спасиоци
будућности.
Т. Сухецки

велика
обожаватељка”…наравно
било је и бројних читалачких фанова
који су са по неколико примерака
књига долазили по потпис као и оних
који су долазили фамилијарно: бака,
ћерка и унука што је у целокупној

филмској екипи изазвало опаске
попут оне:” да се љубав према Лаушу
преноси са генерације на генерацију
попут породичног наслеђа”.
Ивана Марков Чикић

САРАДЊА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА “СТЕРИЈА” И ЗАПАДНОГ ПОЗОРИШТА РЕШИЦА

ПОЗОРИШТЕ КАО ШАНСА ЗА ХУМАНИЈИ СВЕТ

Вршачко
Народно
позориште
“Стерија”
и
Западно
позориште
из
Решице (Teatru De Vest Reșița)
потписали су Уговор
о
сарадњи, којим је предвиђен
заједнички
пројекат у
оквиру ИПА програма који
је намењен за адаптацију и
ревитализацију позоришта
у наредној години, у којој се
обележава двесто година
од рођења Јована Стерије
Поповића.
Протокол,
као
први
предуслов
за
пријаву
прекограничног ИПА пројекта,
потписали су директор НП
“Стерија” Иван Ђорђевић и
генерални директор Западног
позоришта Решица Николае
Думитру Владулеску. Исти
протокол биће потписан и у
Решици.

Ђорђевић каже да сада
следи формирање плана
и програма заједничког
пројекта за ревитализацију
позоришних зграда, техничке
опреме, али и програма
за рањиве популационе
групе под радним називом
“Позориште инклузије као
шанса за бољи и хуманији
свет”.
Осим
јединственог
географског, Србе и Румуне
Баната обједињује и простор
заједничке
позоришне
историје,
сарадње
и
традиције културне размене
у контексту позоришног
стварања и дешавања.
-Због
тога
се
прекогранична сарадња са
Румунијом, која је на помолу,
не може сматрати новином,
али се у овом времену,

које је поразило многе
вредности, може сматрати
шансом за ревитализацију
добросуседских односа, пре
свега за обнову културних
знаменитости, као што су
позоришта са обе стране
српско-румунске
границе.

У овом случају, позоришта
која ће можда искористи
историјску
шансу
за
обнову биће наше Народно
позориште
“Стерија”
и
Западно позориште у Решици,
истакао је Ђорђевић.

ВРШАЧКИ ХОР НА ФЕСТИВАЛУ БОЖИЋНИХ И ДУХОВНИХ ПЕСАМА У РУМУНИЈИ

„РАСПЕВАНИ ПРОФЕСОРИ“ У ТЕМИШВАРУ

VIN

PING

ФОТО: З.Милојковић

Вршачки
хор
„Распевани
професори“
гостовао
је
на
традиционалном
Фестивалу
божићних и духовних песама„Леруи
лер“ у препуној
темишварској
Саборној
цркви
(„Катедрали“)
, 6.децембра, заједно са још 11
хорова из Румуније и Србије. Овај
предиван свечани догађај одвијао
се под покровитељством Његовог
високопреосвештенства
Јоана
Сележана, Митрополита банатског.
У преподневним часовима хор је
наступио у манастиру Шаг, у оквиру
свете литургије поводом празника
Св. Јерарха Николаја којег Румунска
православна црква слави по
грегоријанском календару.
У темишварској Саборној цркви,
која је по величини највећа црква у
Румунији изграђена под ктиторством
последњег румунског краља Михаја
четрдесетих година прошлога века,
хор вршачких професора извео је три
композиције, две на српском и једну
на румунском језику што је изазвало
посебно одушевљење присутне
публике. У обраћању публици, хору
и диригентицама, професоркама
Марини Клиска и Роксани Чинч,
митрополит Јоан је похвалио њихов
рад, идеју о оснивању оваквог
вокалног ансамбла и позвао хор да
у наредном периоду гостује на још
неколико манифестација које ће
се одвијати под покровитељством
Румунске православне цркве.

1111

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

Вршачки хор „Распевани професори“ у темишварској Саборној цркви
Иако
релативно
млад, прославама. Хор своје пробе
регистрован као удружење грађана одржава у просторијама Хемијско –
са истим називом, мешовити медицинске школе у Вршцу која им
хор
„Распевани
професори“ у раду несебично помаже.Упркос
којег већином чине просветни скромним финансијским средствима
радници, већ је афирмисан међу којима располаже, захваљујући
чланова
хора
и
Вршчанима
кроз
наступе
на ентузијазму
Удружења,
проф.
бројним свечаностима у граду, председници
Светосавској академији у конгресној Марини Клиска, хор има велике
сали центра „ Миленијум“ 2014. амбиције и планове.
године, гостовањима и школским
Ј.Е.

12 ВРШАЧКА КУЛА

ФОТОРЕПОРТАЖА

Основна школа „Јован Стерија Поповић“ обележила је свој дан 26.октобра 2015.године.
Дан обележавања започео је у преподневним часовима, традиционалним спортским
сусретима између дечака и девојчица, ученика школе, који су се такмичили у одбојци и
фудбалу.
У поподневним часовима,у сали Педагошке академије, пригодан програм, који
су припремили ученици и наставници школе, приказан је представницима локалне
самоуправе, просветне инспекције, гостима из братских школа „Јован Стерија Поповић“ из
Београда и Велике Греде, родитељима, ученицима и грађанству. Кроз песму, инструментално
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извођење, рецитал, ритмику и скечеве стотинак ученика показало је своје таленте, вешто
вођени наставницама српског језика (Гордане Ковачевић, Зорице Новаковић-Глојер,
Душанке Јаковљев, Јулијане Билић), разредне наставе (Снежане Петровић, Јасмине
Недељковић) и професора музичке културе (Милана Мартинова).
Такође, поводом обележавања Дана школе био је организован ликовни и литерарни
конкурс за ученике од 1. до 8. разреда. Најуспешнији ученици награђени су пригодним
поклонима и књигама, које су им додељене пред званицама, на почетку свечане приредбе,
од стране директорке Љиљане Бешлин.

ЂАЦИ И

ОБЕ

ПЕТАК • 11. децембар 2015.

ФОТОРЕПОРТАЖА

ВРШАЧКА КУЛА

1313

ЕЛЕЖЕН ЈЕ ЈОШ ЈЕДАН „СТЕРИЈИН“ ДАН

Фото: Доша

И НАСТАВНИЦИ ОШ “ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” ПРИРЕДИЛИ СВЕЧАНОСТ

14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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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. 069/51212-04.
Купујем
пољопривредно
земљиште у КО Вршац, на вечито.
Тел. 063/551-403.
На продају нова спратна кућа,
три етажне целине, сваки улаз
посебно. Једна целина 150m2, друга
90 m2 и трећа 90 m2. са три гараже
за 5 аута, централно грејање,
плин, струја, вода, канализација,
телефон, кабловска, интернет.
Парцела 10 ари, све укњижено.
Тел. 064/154-72-98.
На продају викендица 88 m2,
40 m2 тераса и 12m2 остава н 3,5
ари плаца. Опремљена, видео
надзор, аларм, демит фасада, све
ограђено. Повољно. Тел. 069/39619-54.
На продају кућа у Великом
Средишту на 15 ари плаца, кућа
100 m2 и још нус просторије. У
главној улици на лепом месту.
Тел.069/19-54. На продају кућа на
Гудуричком путу 64m2, на плацу
од 41 ара, струја, вода, виноград,
лешник, воћке. Тел. 065/238-44-62.
Продајем кућу у Горанској
улици код „Виле брег“. Тел.
066/955-73-74.
У Панчеву код стоматолошког
факултета студенткињама издајем
једнособан стан од 40 m2, лифт,
комплетно опремљен, телефон,
кабловска, централно грејање,
клима. Тел. 065/40-11-886.
Продајем нову кућу 71 m2
и стару кућу 70 m2 , у улици Југ
Богдана, у Вршцу. Тел. 064/2049508
и 830-853
Продајем плац 1100 m2
на вршачком брегу, између
„Славише“ и Куле, грађевинска
зона, вода, струја, телефон,
млад виноград и разно воће. Тел.
063/551-403.
Кућа на продају или замена за
стан уз доплату, кућа се налази у
улици Другог октобра 83. Такође,

на продају и плинска пећ. Тел.
2824-042 и 064/51-06-906.
На продају кућа са две
засебне стамбене јединице
(50+80m2) у улици Брегалничка
1а. Тел. 063/307-257.
Продајем или мењам за
стан, викендицу са 7 ари плаца
са воћњаком, на потезу Козлук
(вода, струја). Површина
викенд куће 51 m2 + 40 m2
поткровље + гаража. Тeл.
063/429-569.
Продајем кућу 100 + 50
m2 две целине, у Југ Богдана,
нова градња, одмах усељива
без улагања. Два ланца земље
потез Јарак и шиваћу машину
„Багат“. Тел. 064/186-52-44.
Продајем викендицу у
Делиблатском песку, код
Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца,
легализовано, вода, струја.
Тел. 064/227-48-17 и 013/851066.
Кућа на продају у Вршцу, 2.
октобра 83. Тел. 832-864.
На продају кућа старије
градње у Вршцу, Хероја
Пинкија 72. Тел. 064/144-34-32.
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. 064/047-5524.
На продају нов трособан
стан, 70 m2, преко пута
Гимназије (интернет, клима,
интерфон,
кабловска,
паркети...). Тел. 063/869-16-52.
Продајем двособан стан
код Аутобуске станице у
Вршцу, може и намештен.
Цена 25.000 евра, није фиксна.
Тел. 060/0722-005.
Продајем
легализовану
викендицу, вода, струја,
2
40 m , веранда и плоча за
даље грађење у приземљу.
Код табле „ Трујино насеље“,
поред пута, супер за ловце,
риболовце. Тел. 069/799-853.
Продајем
у
Панчеву
укњижену кућу- стан 67 m2,
у близини школа, болнице,
Беовоза, аутобуске и центра.
Тел. 063/75-79-722 или 064/1323-663.
На продају кућа 110 m2 у
Иве Андрића 10, Вршац (код
помоћног стадиона) Тeл.
064/411-99-94 и 062/27-19-52
Продајем стан 46 m2 , у
Вршцу Вука Караџића 4, 2.
спрат, парно грејање, клима,
телефон. Тел. 852-252 или
064/665-88-91.
Продајем кућу 100m2, у
Вршцу, Улица Јоргована 18.
Тел. 060/494-92-52 или 838-915.
Продајем кућу у Павлишу,

Број
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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. 062/611301.
Продајем плац од 797 m2 са
пројектном документацијом и
урађеним темењима. Плац се
налази у Карпатској улици у
Вршцу. Тел. 063/239-690.
Продајем двособан стан
48 m², у Вршцу код језера,
реновиран, грејање ТА и
гас, клима, интернет СББ и
телефон, интерфон и бокс
у згради 12 m². Цена 23.500
евра. Тел. 060/07-22-005.
На продају приземна
кућа од око 80 m² на 8 ари
плаца, у Вршцу, у Улици Живе
Јовановића 13. Вода, струја,
плин, телефонски прикључак.
Тел. 013/806-441.
На продају дворишни стан
( двособан и гарсоњера),
поглед на Булевар Жарка
Зрењанина 73/3. Цена по
договору. Хитно!
Купујем
око
четири
хектара
пољопривредног
земљишта у КО Вршац. Тел.
063/551-403.
Купујем гарсоњеру у
згради, у Вршцу. Тел. 062/8177-153.
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. 062/8177-153.
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
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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. 063/76759-25.
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. 060/4456-004.
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. 062/8177-153.
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. 062/282112 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 061/2080-790.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Цена по
договору. Тел. 013/807-337 и
061/72-39-359.
На продају кућа и плац
у Великом Средишту. Тел.
013/806-460.
На
продају
део
куће(дворишни стан) око
90 m2, у Жарка Зрењанина.
Хитно. Тел. 061/171-39-82 и
061/15-22-976.
Продајем кућу преко пута
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа
доградња. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Продајем повољно у
Панчеву (центар) двособну
кућу- стан, са гаражом
(могућност претварања у
стамбени део) укупно 67 m2,
реновирана, са два улаза са
улице у кућу, шупа од 17 m2.
Дужине 13х7,5 m, дебелих
зидова,
печена
цигла.
Власник. Тел. 063/75-79-722 и
604/13-23-663.
Продајем кућу (викендицу)
у Алибунару, агрегат 1500 вати,
мотокултиватор са плугом
и прикључним машинама,
ауто приколицу, хармонику
велтмајстер клавирка и писаћу
машину. Тел. 062/849-66-44
Хитно продајем једнособан
стан у строгом центру
Алибунара. Тел. 063/197-12-64.
Продаје се двособан стан
у центру Алибунара. Тел. 21016-40
Продајем кућу преко пута
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа
доградња. Цена 60.000 евра.
Тел. 060/44-56-004.
Хитно кућа на продају. Тел.
069/512-12-04.
Продајем стан од 30 m²
у центру (приземље плус
тераса), у Светозара Милетића
2б. Тел. 062/282-112 или
069/417-28-49.
Продајем или мењам
нову спратну кућу, 200m², за
мању некретнину у Вршцу, уз
доплату. Може договор. Тел.
063/89-09-896.
На продају њива - ливада
површине 3/4 ланца на другом
километру пута Марковац
- караула, потез Иберланд Туфа. Погодан за пчеларе.Тел.
013/832 - 442, 063/7263-877
На продају киоск у Вршцу,
код
Дома
пензионера.
Објекат је површине 10
квадратних метара, а могуће
је и премештање на другу
локацију.Телефон 062631366
Продајем воћњак 14,5
ари
са
новоизграђеном
виноградарском кућом у
потезу Гудурички пут лева
страна, 2 км од јата. 063/ 7263
- 877, 013/832 – 442
Кућа на продају или замена
за стан уз вашу доплату. Кућа
се налази у улици 2. октобра
83.
Једнособан стан од 36 m2,
ул. Никите Толстоја бр. 1, улаз
2/2, цена по договору. Тел. 893116 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 064/6484-826.
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 064/51-06906.
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 063/70144-81.
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. 064/18650-49 и 064/481-14-53.
Издајем гарсоњеру у строгом
центру, изнад робне куће, са
централним грејањем. Тел.
064/51-52-245.
Издајем
дворишну
гарсоњеру
са
засебним
улазом. Тел. 064/393-17-17 и
013/931-258.
Издајем
једнособан
намештен стан у центру
Вршца. Тел. 062/80-98-613.
Издаје се локал у Стеријиној
улици број 53, може и продаја.
Тел. 837-776 и 064/370-26-05.
Издајем двособан намештен
стан у центру града. Тел.
064/186-50-41 и 064/481-14-53.
Издаје се соба за ученице
близу Педагошке школе,
има централно грејање. Тел.
013/834-065 и 064/296-02-85.
Издаје се стан 30 m2 у
Мирјеву3,
Звездара,
у
Бограду, потпуно намештен
и опремљен, нова зграда
(тв, клима, машина за
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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. 065/4011-886.
Издаје се двособан намештен
стан,
Првомајској улици,
студентима и ученицима. Тел.
063/77-17-350.
Издајем локал 27 m2 у Гаврила
Принципа 50а. Тел. 830-853 и
064/204-95-08.
Издајем стан 30 m2 у Новом Саду,
потпуно намештен у близини
Сајма и Медицинског факултета.
Тел. 060/6519-502.
Издајем трособан стан у
Хемограду. Цена 150 евра, плус
трошкови. Тел. 060/08-36-847.
Издајем једнособан намештен
стан са одвојеним комуналијама.
Тел. 064/35-12-026.
Издајем две одвојене собе са
чајном кухињом и купатилом. Тел.
807-654 и 064/120-13-53.
Издајем стан од 60 m2, први
спрат, празан, М. Обилића 5
Вршац. Тел. 063/340-491.
Издајем собу за самце или
самице са употребом кухиње
и купатила, Призренска улица,
Вршац. Тел 834-678 или 060/04601-11.
Издајем локал у Улици Јаше
Томића број 6, комплетно сређен,
13 квадрата. Тел. 063/87-386-87.
Издајем намештену кућу у
Вршцу, Бихаћка 28, две собе,
трпезарија, кухиња, купатило,
остава, ходник. Тел. 063/347-763.
Издајем двособан стан и собу
са употребом кухиње и купатила,
Вршац, Призренска 39. Тел. 060/0460-111 и 063/353-41-63.
Издајем
студенткињама
једнособан намештен стан у
Вршцу. Звати после 17 часова на
телефон број 013- 834- 975.
Издајем собе намештене за
смештај радника самаца са
употребом купатила.Тел. 063/551403.
Издајем пословни простор у
Банатској 4, у Вршцу, површине
50 m2, комплетно опремљен
канцеларијским намештајем. Тел.
062/512-476.
Издајем гарсоњеру у строгом
центру Вршца. Тел. 064/5152-245.
Издајем
студенткињама
једнособан намештен стан у
Вршцу. Звати после 17 часова на
телефон број 013- 834- 975.
Издаје се једнособан, намештен,
стан у Панчеву студентима
стоматологије. Тел. 064 228 98 90.
Издајем двособан, намештен
стан у строгом центру Вршца који
има климу, централно грејање,
кабловску са интернетом, фиксни
телефон. Усељив од 1. јуна. Тел.
061/718-05-87.
Издајем 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. 064/130-8490 (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. 061/7189-109.
Издаје се стан у Београду,30
m2, опремљен намештајем,
централно грејање. Тел.
061/294-11-63.
За
издавање
кућа
ненамештена, поседује три
собе, предсобље, трпезарију са
нишом, купатило и двориште,
стара градња све адаптирано,
Филипа Вишњића 31, у Вршцу.
Тел. 064/429-06-14.
Издајем салу за све врсте
прослава (до 50 људи). Тел.
063/80-45-425.
Издајем стан у центру града,
зграда код ДДОР-а. Тел. 063/8045-425.

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 064/2276-993 или 013/826-251
Продајем
виолину
Страдиваријус, чехословачке
производње, 4х4. Тел. 063/87386-87.
На продају три кауча,
два мадраца, нови дечији
креветац и стаклене тегле. Тел.
063/275-986.
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. 064/39062-76.
Жена средњих година
чувала бих децу и помагала
у кућним пословима старијој
особи. Тел. 064/511-88-82.
На продају: столови и
столице, троседи и фотеље,
брачни кревети, кревети,
плакари, диван, фрижидер,
плинска пећ, уградни шпорет,
храстова врата, дрвени
прозори бунарска пумпа и
ауто приколица. Тел. 063/266096
Продајем писаћи сто
(дрвени) тел. 060/84-35-097.
Продајем ТА пећ 3,5
kw очувана, са точковима.
Цена повољна. Тел. 805-911 и
060/08-05-911
Продајем
дечији
креветац, колица за бебе
Чико, беби седиште за ауто,
носиљку за бебе. Мало
коришћено,
повољно.
064/598-3898
На продају дечији бицикл
са помоћним точковима.
064/598-3898
На продају Лексан плоча
2х2,1 м, ново повољно.
064/598-3898
Продајем 10 буради за
нафту од 200 л. Цена 800
динара комад. Тел. 063/281236.
Продајем кауч и две
фотеље, 2 замрзивача (по
30 евра), неисправан крупач
(50 евра), мотор томос
неисправан (100 еура)метална
врата и прозор (100 евра), два
кревета и душек ( по 20 евра),
судоперу, врата, прозоре по
(10 евра). Тел. 062/803-16-06 и
807-740.
Чувала бих старију
женску особу. Тел. 013/805-142
и 063/8779-525.
Продајем
класичну
гитару, телевизор у боји
и веш машину. Повољно.
Тел.060/845-00-69.
Купујем половну куку
за форд ескорд караван 1,6
, 1998. година. Тел. 060/84500-69.
Продајем огревно дрво:
буква, багрем и храст. Цена
3.700 динара. Достава на
кућну адресу. Тел. 062/856-7056.
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. 013/805936.

Помагала бих старијој
особи у кући. Може и чување
деце. Тел. 069/53-64-334
На продају малокалибарска
пушка, круњач и прекрупач на
струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на
спрат. Тел. 064/393-17-17.
Часови
немачког
и
мађарског језика у Белој
Цркви. Тел. 853-783.
Продајем
фрижидер
горење 170 л, исправан, цена
70 евра. Тел. 064/186-52-44.
Продајем двобразни плуг
ИМТ757.2. Плуг се налази у
Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Помагала бих у кућним
пословима старијој особи или
породици, може и чување
деце. Тел. 063/ 159-14-48.
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. 063/311079.
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
Тежак
и
систематски
привредни притисак окупатора
и
планско
експлоатисање
неше земље у великој је мери
изазвало осиромашење већ
раније сиромашних народних
слојева. Основне људске потребе
недостају нашем радном свету,
недостају
породицама
које
имају продуктивне чланове
који, колико толико, могу,
пошто привређују, допринети
за подмирење најосновнијих
потреба својих породица.
Стотине послова који су
се наметали не само да су
апсорбовали целокупну снагу
радног народа, него су још
тражили увожење радне снаге,
тј. довођење радника из других
крајева, тако да незапослености
није уопште било, али се пред
соцјално старање овога град
поставило питање збрињавања
оних који још нису дошли да би
се могли укључити у производни
процес, а немају породице тј.
немају некога ко производи и
који би их могао издржавати
док не дорасту. То су деца чији
су родитељи постали жртве
фашизма за време окупације
или су пали као жртве у борби
за слободу. Тој и таквој омладини
социјално старање је посветило
пуну пажњу. Исто тако посвећена
је и пажња онима који су, радећи
цео свој живот, дали своју снагу,
а да за то нису добили осигуран
живот у старости. Инвалиди
су били такође питање коме је
требало посветити много пажње.
Породице заробљеника у
Немачкој биле су социјално
угрожене
особито
уколико
другарица због мале деце није
била способна за привређивање.
Да би се помогло деци из
оних крајева где је ратни вихор
опустошио, порушио и побио
много више него у нашем граду,
створена су два дечја дома у
Вршцу у којима је смештена

СОЦИЈАЛНО
СТАРАЊЕ

гимназијалска омладина из
пострадалих крајева, и то она
која је остала без родитеља. У оба
дома, од којих је женско одељење
смештено
у
владичанском
двору, а мушко у бившем хотелу
„Војводина“ било је смештено 120
женских питомаца и 132 мушка

питомца, што је укупно чинило
252 питомца. Социјално старање
града снабдело је ове домове
намештајем и једно време
храном. Тако је само за млеко
за дечије домове социјално
старање Градског народног
одбора дало 115.756 динара.
Ова
је
омладина
како
својим
учествовањем
у
антифашистичким
организацијама, тако и у својим
учествовањем
на
разним
радовима у вези са сетвом,
жетвом
и
прикупљањем
разних материјала, показала
да је заслужила да наша
заједница води о њој рачуна и
да ће та омладина бити врло
користан члан друштва у скорој
будућности.
Да би и оне мајке које имају
малену децу могле учествовати
у производњи, толико потребној

данас нашој земљи, основано је
у Вршцу пет обданишта. У првом
обданишту било је 48 женске и 58
мушке деце. У другом обданишту
било је 34 женске и 30 мушке
деце. У трећем обданишту било
је 15 женске и 17 мушке деце.
У четвртом обданишту које је
специјално за млађу децу било је
39 женске деце и 26 мушке деце.
У петом обданишту било је 30
женске деце и 31 мушко дете.
Укупно је у обданишту било
690 деце којима је само за млеко
социјално дало 168.959 динара.
У дому стараца је било 21
старица и 28 стараца, у свему 49
питомаца.
Социјално
старање
је
водило бригу о породицама
13 погинулих, 41 убијених, 5
одведених, 7 интернираних, 610
незбринутих борачких породица
итд. Којима је исплаћено помоћи
1.743.750 динара, поред тога
што је 70 породица чији је један
или више чланова пострадало
од фашистичког терора и 1129
сиромашних породица добило
је још помоћ у оделу, рубљу,
обући намерницама и осталим
потртебама.
Породицама
заробљеника
је исплаћена помоћ у износу
од 1.227.100 динара, док је
инвалидима из прошлог рата,
којих има 80, исплаћено 169.000
хиљада динара помоћи.
За сиромашну децу, оболелу
од проширених хилусних жлезда,
створено је опоравиште у коме је
смештено 60 женске деце , и 50
мушке, укупно 110.
Социјално старање је свесно
да су сви ови резултати још
недовољни и да они не могу
поправити и попунити све
оне недостатке које постоје у
нашем граду као последица
ранијих друштвених односа и
још више као рђава последица
четворогодишње окупације.
Социјално старање сматра
да је његов план и правац рада
у томе да настоји правилно
регулисати
однос
између
продуктивног и непродуктивног
становништва тако да правилним
распоређивањем посла што више
повећа онај део који производи, а
да смањи онај који непроизводи,
а да услови под којима ће живети
онај део становништва који из
објективних разлога не може да
производи буду човечански.
С
оваквим
програмом
завршава социјално старање
града Вршца прву годину свога
рада и улази у другу.

МАМЕ И БЕБЕ
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ВРШАЧКА КУЛА

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ
Репортер „Вршачке куле“ обишао је
Породилиште Опште болнице Вршац и
фотографисао мајке и бебе за успомену на
прве дане њихових малишана. Срећне мајке
које смо затекли у Породилишту су Татјана
Павковић из Милетићева која је родила
малог Михајла, затим Вршчанке Мирјана
Калдараш са ћерком Тамаром, Елеонора
Барши са сином Виктором, Виолета Деспонић
са девојчицом Милицом, Ивана Радошевић са
малим Николом и Катарина Кнежевић која је
родила сина Мирка. Успомену на свој боравак
у породилишту имаће и мали кога је на свет
донела мама Ивана.
Ј.Е.

Татјана Павковић

Мирјана Калдараш

Елеонора Барши

Виолета Деспонић

Ивана Радошевић

Катарина Кнежевић

Иван Пећанац

Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

1919

20 ВРШАЧКА КУЛА
Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа Општине Вршац, година
15, број 228, 27. децембар 1989.
ЧЕТИРИ МЕСЕЦА САМОСТАЛНОГ РАДА КЕКСАРЕ

ИМИЏ ПРЕОКРЕТА

Испражњени магацини готове робе, просечне зараде од
20.000 динара, рекордна производња од преко 1.600 тона
слаткиша у последњих 120 дана, што је равно лањској...то су само
неки показатељи здравог пословања ВИК-а под самосталним
кровом од летошњег развода са “Банатом”. И то није све. Анализе
говоре да ће до 15. јануара колектив прећи на самостално
финансирање, вратиће све краткорочне кредите банкама и у року
плаћати обавезе добављачима. ово тврди први човек Фабрике
Родољуб Драшковић, угледни привредник, који је по жељи
кексара у септембру преузео кормило. У прилог оздрављењу иде
и податак да је положен аванс за израду линије за производњу
какао крема, односно шећерног прелива, што ће омогућити
потпуну технолошку независност у будућем раду. Такође, купљена
је и у току је монтажа постројења за производњу технолошке
паре чиме ће се ослободити зависности од комшија. Ојачан
је превозни парк. Све то инввестирано је средствима из
сопствене касе.
Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 25, број 447, 10. децембар 1999.

“ВРШАЧКА ПИВАРА” ОСВОЈИЛА ЈОШ ЈЕДНУ ПРЕСТИЖНУ СВЕТСКУ
НАГРАДУ

ПЛАТИНА ЗА КВАЛИТЕТ

На 16. Међународној конвенцији о квалитету, одржаној у
Мадриду, 22. новембра, на списку 150 најугледнијих фирми
са свих континената, награђених високим признањем трофејом “Платинаста звезда” нашао се и колектив домаћих
произвођача пива. У име “Вршачке пиваре” ово, 42-го по
реду до сада освојено међународно признање, примио је др
Зоран Чајка, директор Службе маркетинга. “Пивара” је једини
добитник “шпанске звезде” у Југославији за допринос у
доследном спровођењу и одржавању квалитета пословања.
Одлука о додлеи признања утемељена је на осносу
спроведене анализе којом су обухваћени критеријуми:
задовољство
купаца,
стратегија
комуницирања,
упоређивање са другим предузећима, планирање и
одлучивање, људски ресурси, континуирано образовање и
усавршавање, производња, пословни резултати, ИСО 9000 и
упра<вљање тоталним квалитетом.
Вршачка кула, Инфо Локал Медиа Група, година 35, број 735, 11. децембар 2009.
ОПШТИНА ВРШАЦ И “ФРЕЗЕНИЈУС МЕДИКАЛ КЕР” ПОТПИСАЛИ ПРЕДУГОВОР ЗА
НОВУ ИНВЕСТИЦИЈУ

ФАБРИКА ДИЈАЛИЗАТОРА У
ТЕХНОЛОШКОМ ПАРКУ

Предуговор о закупу грађевинског земљишта на простору
технолошког парка , као основ за инвестирање у фабрику
за производњу капиларних дијализатора и концентрата са
повећаним капацитетима, 8. децембра потписали су Чедомир
Живковић, председник Општине Вршац и Предраг Вранић,
генерални директор “Фрезенијус Медикал кер” Србија д. о.
о. Почетак рада компаније планиран је 36 месеци од дана
закључења уговора. Вредност инвестиције, према првобитном
прорачуну, износи 20 милиона евра. Свечаном чину у згради
предузећа Технолошки парк присуствовали су Миодраг Бабић,
председник Хемофарма и Вилијам Луис, вођа тима Програма
подршке општинама северноисточне Европе.

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

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.

ФРАНЦ АЈЗИНГЕР

Прилог ЗА
ИСТОРИЈУ СЛОБОДНОГ
КРАЉЕВСКОГ града Вршца (6)

У мају друштва посећују удаљене шуме и
долине. обожаваоци природе иду и до Цветиног
изворакоји се налази у лепој долини између
Куле и капеле или се пењу до капеле, где већ
има винограда. Поглед са ове висине је сигурно
најлепши у Банату; севрозападно се види
темишвар и Велики Бечкерек, јужно од Дунава и
преко њега до Србије. Источни видик затварају
југоисточни изданци Карпата, који се пружају у
облику лука из трансилваније према Србији, а
према северу много лепих места у непрегледој
равници.
Најлепше место на брду изабрано је за кућу
и поред ње стоји капела сазидана 1720. године.
До ње долазе верници двапут годишње на
ходочашће (1). Још лепши је поглед, ако се
попнемо на суседни брег на чијем врху стоје
рушевине замка варшоц. Овај замак је вероватно
сазидан од породице Погањ отприлике 1400.
године. Већ 1552. године помиње се тврђава,
коју су Турци поверили једном бегу. 1594.
године, лугошки бан Палотић позвао је целу
околину у борбу против Турака. Вршачки
Срби су тада чврсто опсели тврђаву. Тадашњи
командант тврђаве турски ага, уздајући се у
сопствену снагу, позвао је чувеног српског
јунака Јанка Халабуру на двобој. После кратке
борбе Јанко је победио агу и однео његову
главу као трофеј својим војницима. Аликада се
из Темишвара приближио Хасан-паша, Срби су
се разишли. 8. јула следеће године1595. Ђорђе
(1)
До Црквице се два пута годишње
ходочасти 3. маја (мали крсни дан)
и 14. септембра на велики крсни дан

Борбељ, долазећи из Карансебеша, са својом
војском заузео је тврђаву и цела турска посада
је погинула. 1616. године тврђава је предата
темишварском беглербегу Мухамед-паши и од
тог времена нема више историјских података.
Вероватно је онда полако почело распадање
тврђаве. Преостала кула је скоро правилан
четвороугао, њени зидови су сазидани од
гранита и цигала, зидови су 54 стопе високи,
18 стопа широки и 8 стопа дебели и завршавају
се горе зупцима. Кула има две етаже, у њу се
улазило из споредних зграда којих више нема.
Сад се може ући само кроз доле начињени отвор
на кули у којој станују само сове.
Вршачка брда су југоисточни огранци Карпата
(2), изгледа да имају везе са бреговима иза
њих. Највиши врх има висину од 600-700 стопа
изнад Дунава. Гризелини пише1776. :”Кад сам се
попео на брег са те стране где нема пута и где
је најстрмије, видео сам датемељ чини кречњак
преко кога лежи гнајс, талк и кварц у комадима
необичне величине, после тога песак и опет
кречњак. Пошао сам са друге стране брега где
није било тако стрмо. Ту су поменути материјали
лежали у необичном нереду. У том нереду било
је разног камења, видео сам у једној провалији
и каолина, а у другој неку врсту гипса. Чудио
сам се кад сам у том нереду наишао на извор
потпуно бистре воде . Сигурно су ова брда и
брегови настали тако да је вода стално јаким
ударањем нанела наслаге таквог материјала.”

(Узвишење св Крста - Крстовдан).
(2)
Најновија
геоморфолошка
истраживања показала су да Вршачке

планине нису огранци Карпата, већ
припадају старом панонском копну које
геолошки припада и старим балканским
планинама.

Криштоф Бауман

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА Прилози за хронику Вршца (22)
1865.
- 5. септембра умро је др
Фридрих Бах (1) који је као
песник стекао славу, а као
лекар опште поштовање и
поверење.
- 29. новембра одржан је
избор делегата за покрајинску
скупштину која се отворила
10. децембра, и за делегата
Слободног краљевског града
Вршца изабран је адвокат Емил
Јовановић из Терезипоља.
Противкандидат био му је гроф
Јозеф Бетлен велепоседник из
Павлиша и Турског Бечеја.
- Жетва је ове године била
задовољавајућа и цене су се
дигле од 3 флорина 40 нов. на
3 флорина и 80 нов. почетком
августа, а са 3 фл. 70 фо 4 фл. 32

новч. почетком септембра за
аустријско меце кукуруза.
- Већ у последњој недељи
јула понуђени су први зрели
гроздови на продају на пијаци;
то је био знак да је време
било повољно за винову
лозу. Средином септембра
почела је берба грожђа
и дала је задовољавајуће
резултате. Квалитет је био
бољи од прошлогодишњег и
укупан принос са површина
града Вршца, који је под
винском културом обухватао
приближно
5000
јутара,
процењен је на 160 000 ведара
различитих вина.
- Ове године цене вина биле
су просечно следеће:
У време жетве старо бело 6

до 7 фл. ново бело 7 фл 60 нов.,
шилер 5 до 7 фл, црвено 4 до 8
фл за ведро.
У време бербе грожђа: маста
1 фл. 50 нов. беле сорте 2 фл. а
најбоље 3 фл. за ведро; стара
вина: бело 4 фл., шилер 3 до
5фл., самородно 6 до 7 фл. 50
нов., црвено 4 до 8 фл. за ведро.
- Јесен - више сува него
влажна, била је за сетву
врло повољна. Тек крајем
новембра наступише кишни
дани, после којих је дошао
слаби
снег.
Поледица
средином децембра вратила
је почетак зиме, која се
усталила око Божића са
јаком студени и снегом
дубоким неколико цола.

(1)
Фридрих Бах (1817 - 1868), рођен у
Чешкој, школовао се у Прагу где је постао

и доктор медицине. Од 1847. године живи
и ради у Банату Оравици, Штајердорфу и
Решици, а потом у вршцу где остаје све до

смрти. Бавио се књижевношћу и објавио је
две књиге песама.

ВРШАЧКА КУЛА
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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

DOO

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

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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ТЕКВОНДО
НАША ЗЕМЉА ЈЕ ПОБЕДНИК СЕНИОРСКОГ БАЛКАНСКОГ ШАМПИОНАТА У ЗРЕЊАНИНУ

ВРШЧАНИ ПОБЕДОМ
ОКОНЧАЛИ ЈЕСЕЊИ ДЕО
ДРУГЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ

ПРЕМАШЕН
ЗАЦРТАНИ
ЦИЉ
МЛАДОСТ - НОВА ПАЗОВА
29:27 (16:13)

Рукометаши Младости су у
првенство Друге Војвођанске
лиге ушли са скромним,
али реалним амбицијама
да у дебитантској сезони
изборе опстанак. Међутим,
захваљујући добром раду
тренера Бориса Каракаша
и одличним играма екипе,
зацртани циљ је далеко
премашен па су се Вршчани
у јесењем делу наметнули
као озбиљни кандидати
за промоцију у виши ранг
такмичења. Са скором 9
поеба 2 нерешене утакмице
и два пораза Младост ће
презимити на трећем месту,
са
идентичним
бројем
бодова као и другопласирана
Славија из Новог Сада. Ако се
има у виду да је јесењи првак
Срем из Сремске Митровице
само
за
бод
испред
Новосађана
и
Вршчана
сасвим је сигурно да нас
на пролеће очекују велика
узбуђења. У последњем
колу јесењег дела Младост
је у Миленијуму савладала
борбену екипу Нове Пазове,
у
неизвесном
финишу,
иако се чинило да ће после
почетног вођства од 6:1
пут до победе Вршчана
бити веома лак. Ипак, гости
су показали да умеју да
искористе сваки пад у игри
ривала, али ипак нису успели
да направе подвиг. Вршчани
су се победом опростили од
својих навијача који су им
пружали велику подршку
током читавог првог дела
првенства. Тренер Каракаш
је задовољан учинком екипе.
Тренутно
смо
у
посттакмичарском периоду,
лагано спуштамо форму и
спремамо се на заслужени
одмор. Припреме за други
део првенства почињемо
10. јануара, а пролећни део
сезоне почиње 5. марта.
Бићемо јачи у другом делу
сезоне, капитен Владимир
Бранков се опоравио од
тешке
повреде
ахилове
тетиве. Не оптерећујемо се
уласком у виши ранг јер смо
за циљ од стране управе
клуба имали опстанак у

лиги. Трудићемо се да
на пролеће из утакмице
у утакмицу понављамо
игре којима смо вратили
публику на рукометне
мечеве,
закључио
је
Каракаш.

ДВЕ ВРШАЧКЕ МЕДАЉЕ У ТИТУЛИ ЗА СРБИЈУ

Србија
је
победник
првенства Балкана у теквондоу
које је у суботу и недељу
одржано
у
зрењанинској
Кристалној дворани. Српски
реперезентативци били су
најбољи
у
конкуренцији
пионира, кадета и сениора,док
су
само
у
јуниорској
конкуренцији заузели друго
место. Шампионат Балкана је
окупио 553 учесника из Бугарске,
БиХ,
Румуније,
Албаније,
Македоније, Словеније, Црне
Горе, Турске и Србије. У нашем
националном тиму сјајан учинак
имале су и чланице Теквондо
клуба Вршац. Бојана Пауновић
је освојила златну медаљу у
конкуренцији до 73 килограма
док је Бојана Лаушев освојила
сребро у категорији до 49
килограма. Недавно освајач
бронзане медаље на Европском
шампионату за млађе сениоре
у Румунији Александар Ђорић
није имао среће. Уочи такмичења
имао је проблема са вирусом,
добио је виоску температуру,
али је упркос томе изашао на
татами, међутим, жеља је била
већа од могућности, Ђорић је
поражен у првом колу.

Круна сезоне: Бојана Пауновић и Бојана Лаушев

ОД Б О Ј К А
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК

БАНАТ НА КОРАК ОД ЈЕСЕЊЕ ТИТУЛЕ

Одбојкаши вршачког Баната се
после максималне победе над другом
екипом Клека, налазе на лидерској
позицији источне групе Војвођанске
лиге са добрим изгледаима да ту остану
до пролећа. У последњем колу, овог
викенда, Вршчани гостују у Сремској
Митривици где их чека претпоследњи
тим на табели Итон Срем 2. Подсетимо,
после пораза од Кикинде у првом колу,
уследио је низ од шест узастопних победа
Баната, који жели успешан завршетак
јесењег дела шампионата.
Женска екипа Баната игра нешто
слабију сезону у односу напретходне.
Разлоге треба тражити у одласку четири
стандардне првотимке. Вршчанке су
тренутно на шестом месту са скором 3
победе и 5 пораза.
Млађе селекције Баната очекују
искушења на завршним турнирима
Првенства Војводине. Тренутно су у

такмичарском погону кадети, пионирке
и кадеткиње који су успели да изборе
пласман међу осам најбољих у
Војводини. Кадети су учешће на турниру
осам најбољих у Војводини остварили
на основу резултата из претходне
сезоне када су освојили треће место на
завршном турниру. Тренутно су пети на
табели са скором 2 -3, али без обзира
на крајњи пласман имају обезбеђено
учешће у борби за титулу најбоље екипе
у Војводини. Пионирке су у Лиги Јужног
Баната у конкуренцији девет тимова
освојиле друго место, иза ковинског
Радничког, и на тај начин стекле право
да на пролеће играју на Шампионату
Војводине. Кадеткиње су прошле сезоне
биле четврте у Лиги Јужног баната и
на основу пласмана имају обезбеђено
директно учешће на завршном турниру
првенства Војводине.

Квалитет на испиту: Кадеткиње ОК Банат Вршац

ФУД Б А Л
КАДЕТСКА ЕКИПА ФК ВРШАЦ БЛИСТА У КВАЛИТЕТНОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНИ

ВРШАНИ ЈЕДИНИ БЕЗ ПОРАЗА У ВОЈВОДИНИ

У суморној вршачкој
фудбалској јесени успех
кадета
ФК
Вршац
у
Квалитетној лиги Војводине
бљеснуо је као муња. Момци
под вођством тренера
Александра
Какована
незнају за пораз ове јесени,
у 12 кола забележили су исто
толико победа. Коуриозитет
је да су једина екипа у свим
групама Квалитетне лиге
Војводине која је остварила
стопостотан учинак. До краја
јесењег дела првенства
одиграће још две утакмице,
против Железничара у
панчеву и против Радничког
из Ковина на Градском
стадиону.

Без премца у Војводини - кадети ФК Вршац: Са десне стране: Потредседник клуба Радомир Живаљеви, Владимир Бенка, Марко
Драшкић, Лазар Самарџија, Стефан Костин, Влада Благојевић, Бојан Благојевић, Марко Радаковић, Кристијан Тодоровић, Алекса
Јевтић, тренер Александар Какован, Данило Гутеша, Немања Вукић. Чуче с десна на лево: Стефан Стојковић, Предраг Радак, Милош
Барић, Давор Кикош, Немања Ђурђевић, Лазар радисављевић, Никола Бугарчић.

СПОРТ
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КО Ш А Р К А

СУПЕРЛИГА СВЕ ДАЉЕ

ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – НАПРЕДАК РУБИН 69:71 (20:16, 16:16, 19:21, 14:18)

Крушевљани су у Миленијуму славили
прву овесезонску победу на гостовањима
захваљујући одличној игри у другом
полувремену и великом надахнућу
јунака утакмице Луке Милојевића који је
блистао у последњој четвртини. Меч у
Вршцу се ломио неколико пута, домаћи
су се у првом полувремену два пута
резултатски одвајали, најпре у 10. минуту
(20:13), а потом и у 19. (36:27), међутим
то није било довољно да безбрижно
оду на одмор. У трећем периоду Вршац
Свислајон је захваљујући доброј игри
Јеремића, Кљајевића и Симовића дошао
до двоцифрене предности (47:36), и
чинило се да ће рутински завршити
меч. Међутим, гости се нису предавали,
искористили су огроман пад у игри
ривала и највише захваљујући шутерском
надахнућу Ђорђевића и луцидности
Милојевића успели да финиш учине
драматичним. Вршчани су завршници
потпуно
изгубили
самопоуздање,
шутирали углавном на истеку времена

КОШАРКАШКА ЛИГА
СРБИЈЕ 11. КОЛО
Спартак - Беовук 99:71,
Борац - Слога 78:82, Константин
- Војводина Србијагас 90:81,
Јагодина - ФМП 61:99, Вршац
Свислајон - Напредак Рубин
69:71, Смедерево - ОКК Београд
89:86, Младост - Тамиш 76:71
Табела: 1. ФМП 10-1, 2.
Константин 9-2, 3. Смедерево 8-3,
4. Борац 7-4, 5. Напредак Рубин
6-5, 6. Слога 6-5, 7. ОКК Београд
5-6, 8. Младост 5-6, 9. Тамиш
4-7, 10. Вршац Свислајон 4-7, 11.
Беовук 4-7, 12. Спартак 4-7, 13.
Војводина 4-7, 14. Јагодина 1-10.
за напад без израђене позиције, да би
Милојевић кошем у последњој секунди
донеп велико славље свом тиму.
Тренер Вршца Свислајон Милош Пејић
резигнирано је констатовао да екипа у
кључним моментима није била на висини
задатка.
-Напредак је заслужио победу, јер
су показали амбицију и велику жељу
да добију ову утакмицу. Храбро и
растерећно су ушли у меч, док смо
ми олако пропуштали шансе и добре
периоде игре, које смо имали. Нисмо
успели да сачувамо 11 поена предности,
јер имамо психолошки проблем у
тренуцима када се ломи меч. Бранили
смо задње нападе Напретка, али смо
им онда неспретно бацали лопте у руке
и, како то обично буде, примили кош у
последњој секунди.

СУПЕРЛИГА (Ж) 8. КОЛО

ВРШЧАНКЕ
ИЗГУБИЛЕ
ОД ЛИДЕРА
УНИРЕА - ВРШАЦ 4:2

Лоше издање: Стефан Атанацковић Вршац
Свислајон

ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – РАДНИЧКИ 74:56 (19:7, 19:12, 19:19, 17:18)
ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА 9.
КОЛО
Спартак - Војводина 96:79,
Новосадска ЖКА - Врбас Медела
59:71, Шумадија - Бор 76:41,
Студент - Краљево 51:54, Вршац
Свислајон - Раднички 74:56,
Црвена звезда - Радивој Кораћ
46:58.
Табела: 1. Радивој Кораћ 9-0, 2.
Црвена звезда 6-3, Врбас Медела
6-3, 4. Спартак 6-3,
5. Краљево 5-4, 6. Вршац
Свислајон 5-4, 7. Раднички 5-4,
8. Шумадија 4-5, 9. Војводина
4-5, 10. Новосадска ЖКА 2-7, 11.
Студент 2-7, 12. Бор 0-9.

у првом полувремену, када смо
стекли већу разлику, коју смо
без већих проблема сачували
до краја меча. Посебно радује то
што су млађе играчице, које нису
имале пуно простора за игру, сада
добиле шансу да се покажу пред
својом публиком. Одиграле смо
утакмицу са поприлично високом
концентрацијом,
испоштовале
све договоре и сходно томе смо
оствариле оволику разлику –
рекла је најбоља играчица Вршца
Свислајон Марина мандић.
У нареднок колу Вршчанке
гостују екипи Краљева.

СЕРИЈА
ПРЕКИНУТА У
ЗРЕЊАНИНУ

Гацев - Грбић 3:0 (11:4, 11:2, 11:8),
Смиљић - Л. Јовичић 3:0 (11:7, 11:4,
11:8), Поповић - М. Јовичић 3:0 (12:10,
11:8, 11:1), Гацев - Л. Јовичић 2:3 (8:11,
11:5, 9:11, 12:10, 6:11), Поповић - Грбић
3:1 (11:5, 11:8, 6:11, 11:5)
Резултати 8. кола: ИМТ - Партизан
4:0, Банат - Панонија 4:0, Црвена
звезда - Топличанин 4:0, Пожаревац Спартак 4:3.
Табела: 1. Банат 8-0, 2. Пожаревац
7-1, 3. Црвена звезда 6-2, 4. Панонија
5-3, 5. Спартак 5-3, 6. Топличанин 4-4,
7. Стенес 2-6, 8. Вршац 2-6, 9. ИМТ 1-7,
10. Партизан 0-8.

РУТИНСКА ПОБЕДА

Меч у Миленијуму изгубио је
резултатску неизвесност већ у 4.
минуту када су Вршчанке повеле
са 11:0. Од тада је предност
домаћих константно расла а у
највећем делу утакмице износила
је више од 20 поена. Крагујевчанке
само
са
расположеном
Стевановићевом нису успеле
да избегну убедљив пораз јер
у екипи Вршца није било слабог
места. Захваљујући одлично
обављеном послу искуснијих
играчица, тренер Данијела Ризвић
у финишу је имала могућност
да укаже прилику и јуниоркама
Ивани Петроман и Нађи Ћорди.
-Честитам мојој екипи на
дисциплинованој игри, поготово

СУПЕРЛИГА (М) 8. КОЛО

СТЕНЕС - ВРШАЦ 4:1

ВРШЧАНКЕ УБЕДЉИВО СЛАВИЛЕ У МИЛЕНИЈУМУ

Вршац, Миленијум, гледалаца
300, судије: Смиљанић, Штековић
(Београд)
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН: Ћорда
20 (4 ас), Мандић 17 (11 ск, 5
укр),
Ратковић,
Спасојевић,
Стјепановић, Јовановић (6 ск),
Жижа, Петроман, Јанковић 12 (7
ск), Радовић 11 (4 ск), Н. Ћорда,
Бошњић 8 (11 ск, 4 укр).
РАДНИЧКИ: Новак, Николић,
Целић 8, Трифуновић 5 (6 ск, 4
ас), Димић 3 (4 ск), Ђорђевић 2,
Тришић, Стевановић 31 (11 ск),
Јанчић 2 (4 ск), Цветановић 3 (5 ск),
Милошевић 2.

2323

С ТО Н И Т Е Н И С

ПОРАЗ ОД НАПРЕТКА УДАЉИО ВРШЧАНЕ ОД ЦИЉА

Дворана: Миленијум. Гледалаца:
600. Судије: Јевтовић, Весковић,
Стрика.
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН: Рибошкић,
Митровић
3,
Танасковић,
Томашевић 8 (5ск), Старинчевић
2, Мунижаба, Кљајевић 19 (8ск),
Јеремић 14 (7ас, 5ск), Симовић
13 (7ск), Давидовац, Савовић 2,
Атанацковић 8 (4ск).
НАПРЕДАК РУБИН: Пејовић 16
(5ас, 5ск), Додић, Вукичевић 1,
Делетић, Глишић, Рајичевић 2,
Ћировић 4 (6ск), Милојевић 16,
Огњеновић 4, Милинчевић 7 (6ск),
Ђорђевић 23 (6ск).

ВРШАЧКА КУЛА

Резултати 8. кола: Војводина Рапид 0:4, Чока - Нови Сад 0:4, Обилић
Алева - Раднички 4:0, Униреа - Вршац
4:2, Сента - Панонија 4:1
Табела: 1. Униреа 8-0, 2. Обилић
8-1, 3. Нови Сад 7-1, 4. Вршац 5-3, 5.
Сента 5-3, 6. Панонија 4-5, 7. Раднички
2-6, 8. Рапид 1-7, 9. Војводина 1-7, 10.
Чока 0-8.

СТРЕЉАШТВО

НОВИ УСПЕХ
УЉМАНКИ

У 4. колу Лиге Војводине у Врбасу,
одржаном 06.12.2015. године, у дисциплини
серијска ваздушна пушка екипа пионирки
СК “Уљма” у саставу: Милица Јовановић,
Милица Илин и Јелена Јованчов освојила је
3. место.
У дисциплини стандардна ваздушна
пушка екипа кадеткиња СК “Уљма” у саставу:
Милица Јовановић, Тања Јанковић и Јелена
Јованчов освојила је 3. место.
Екипа млађих јуниорки СК “Уљма” у
саставу: Милица Јовановић, Тања Јанковић
и Јелена Јованчов освојила је 3. место.

Представила се вршачкој публици: Нађа Ћорда
Вршац Свислајон

Спортске стране уредио : Бранислав Јосимов
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