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

ПОКРЕТ „ВРШАЧКА РЕГИЈА - ЕВРОПСКА РЕГИЈА“  
ПРИРЕДИО НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ У МИЛЕНИЈУМУ

ПОКРЕТ, 12 ГОДИНА 
НОСИЛАЦ ВЛАСТИ У 
ОПШТИНИ ВРШАЦ
У Конгресној дворани Центра Миленијум 

Покрет “Вршачка регија, европска регија” 
приредио је новогодишњи коктел, коме  је 
присуствовало неколико  стотина званица. 
Присутне су поздравили  Јовица Заркула,  
председник Покрета, Јулкица Митрашиновић, 
потпредседница, и Драган Амижић, председник 
месног одбора Уљма.

-Велико је задовољство што видимо 
овако велики број Вршчана, наших чланова, 
симпатизера, коалиционих партнера, грађана, 
који су се одазвали позиву да присуствују нашем 
новогодишњем коктелу, рекао је Заркула. Мислим 
да је то гаранција да смо на добром путу и да 
смо за ових 12 година стекли поверење грађана.  
Mного смо урадили, од путева, тротоара, булевара, 
улица,  као и на друштвеном и културном 
животу. Покрет се доказао и увек је био носилац 
власти, а имао је и разумевања и за различите 
политичке странке са којима је био у коалицији. 
Били смо и са Српском радикалном странком, 
Демократском странком Србије, са Демократском 
странком, Српском напредном странком, Лигом 
социјалдемократа Војводине, а најдуже смо у 
коалицији са Социјалистичком партијом Србије. 
Наш рад и нашу жељу сви су препознавали, ми 
смо увек имали највише одборника и наравно 
да смо носили власт. Али, имали смо и највећу 

одговорност у сваком погледу, а пут је трасирао 
Модраг Бабић, оснивач и почасни председник 
Покрета.  Наш досадашњи председник Чедомир 
Живковић, садашњи председник Општине, наш 
пријатељ, дао је велики допринос развоју Покрета 
у сваком погледу. Покрет је постао синоним 
коректне власти , а то се не стиче преко ноћи. Број 
одборника и изборни резултати су мерило колико 
грађани имају поверења и да ли смо радили 
добро.

Заркула је нагласио да је у међувремену 
стасала нова генерација чланова ове организације, 
пријатеља, симпатизера и они су будућност 
Покрета. 

-На нама старијима је да их упутимо онако како 
треба. Покрет је богат за све грађане Вршца и наше 
пријатеље који нам верују, истакао је Заркула.  Наш 
једини циљ је развој Општине Вршац. Тако ће бити 
и убудуће. На изборима желимо успех свима, али 
трудићемо се да Покрет победи. Јер, Покрет на 
изборима учествује да допринесе бољем животу 
свих грађана Општине Вршац.

Јулкица Митрашиновић је подсетила на 
стварање и почетак активности Покрета „Вршачка 
регија, европска регија“, сада већ далеке 2004. 
године, на  идеју коју је иницирао Миодраг Бабић 
са својим сарадницима и која је донела добре и 
озбиљне резултате.

- Желим да кажем да сам поносна што смо 
основали ово удружење чија је идеја бољи, 
лепши и просперитетнији Вршац, нагласила је 
Митрашиновићева. Јер, ми смо стожер и носилац 
општинске власти скоро 12 година, захваљујући 
свима вама и свим нашим коалиционим 
пријатељима. Да би испунили све циљеве 
потребан нам је континуитет, подршка свих наших 
чланова и симпатизера који су нас подржавали 
и у претходном периоду. Оваквих резултата не 
би било без младих, без пензионера, искусних 
политичара, без сарадње са мештанима свих 
наших села и грађанима. Трудили смо се, учили од 
старијих и искуснијих чланова Покрета, а имали 
смо и од кога. 

Митрашиновићева је додала да су у томе 
успели смо и да се данас тиме и поносе.

- Покрет је је, током протеклих 12 година 
колико води Општину Вршац, показао да не 
заборавља села и да уме да брине о њима, 
рекао је Драган Амижић. Сведоци смо да данас 
у већини села готово и да нема неасфлатираних 
улица, реновирају се сеоски тргови, уређују 
школе, амбуланте, граде се спортске сале и сви 
потребни инфраструктурни објекти који су 
важни  за подизање квалитета живота у селима 
наше Општине.  И зато се надам да ћемо и даље 
сви заједно остати на истом путу.

Ј.Е.

Једна од најпознатијих домаћих манифестација 
која негује традицију и домаћу културну баштину 
“Вршачки венац” од ове године поново је у 
породици светских фолклорних манифестација. 
То је остварено захваљујући повратку Србије у 
пуноправно чланство Међународне организације 
фестивала фолклора (ЦИОФ) после шест година, 
рекла је на конференцији за медије у Градској кући 
Александра Панић, чланица Општинског већа 
задужена за културу. Она је нагласила да то значи да 
ће и наш фестивал “Вршачки венац” поново бити у 
породици светских фолклорних фестивала.

-Међународна организација фестивала 
фолклора (ЦИОФ) окупља преко 90 земаља 
чланица  и више од 300 светских фолклорних 
фестивала. Партнер је УНЕСКО, прописује 
стандарде који су обавезујући како за организаторе 
фестивала тако и за ансамбле учеснике. Повратак 
Србије у ову организацију значи и низ погодности 
за наше фолклорне ансамбле и фестивале јер ће им 
бити олакшан наступ на светској сцени, нагласила је 
Панићева.

Када је у питању наредни “Вршачки венац” то 
практично значи да ће трајати најмање пет дана, 
да ће имати много више учесника и да ће програм 
бити још квалитетнији и атрактивнији. “Венац” 
је један од пет српских фестивала који негују 
фолклорну традицију наше земље, истакла је Олга 
Петров, директорка фестивала, и додала да би 
учлањењем у ЦИОФ српски фестивали и ансамбли 
стекли изузетне погодности.

- До сада су се кулурно - уметничка друштва 
широм земље па и из Вршца, на различите 
начине  довијала како да дођу до учешћа на неком 
међународном фестивалу. Учлањењем у ЦИОФ тај 
пут биће им потпуно отворен и преостаће им само 

да изаберу фестивал на којем желе да учествују. 
Чланарина за такву погодност заиста није велика 
и износи 30.000 динара за фестивале, 20.000 за 
ансамбле и 10.000 динара за појединце, закључила 
је Петров.

Наредни “Вршачки венац” биће одржан од 8 
до 12. јула 2016. године, а већ се знају и земље 
учеснице. Вршчани ће на на бини на Градском тргу 

уживати у програму ансамбала из Бразила, Перуа, 
Русије, Ирске, Мађарске, Словачке, Турске, а очекује 
се и гостовање једног ансамбла из Казахстана или из 
Јапана. Наравно, неизоставно је учешће насамбала 
из Румуније, који се практично подразумевају на 
“Венцу”.

БЈ

ПРИЗНАЊЕ ВРШАЧКОМ ФЕСТИВАЛУ ФОЛКЛОРА

“ВЕНАЦ”  ПОНОВО У СВЕТСКОЈ ПОРОДИЦИ

“Позориште као место инклузије” назив је 
пројекта који су пре пар дана почели заједно да 
реализују Народно позориште “Стерија” и ШОСО 
“Јелена Варјашки”. Директори Позоришта и Школе 
„Јелене Варјашки“ Иван Ђорђевић и Душан Милић 
званично су потписали уговор о сарадњи, а одржана 
је и прва радионица. Пројекат траје 6 месеци и 
спроводи се уз финансијску подршку Општине 
Вршац, као јавни рад, један од 19 пројеката, који се 
у целости финансира из општинског буџета. Наиме, 
биће укључени запослени у вршачком Позоришту, 
али и лица ангажована на основу програма јавних 
радова, укупно њих дванаесторо. У пројектном 
тиму су позоришни радници, наставници, учитељи 
и васпитачи, а подршку пројекту пружа вршачка 
Филијала Националне службе за запошљавање.  

У пројекат ће директно бити укључени ђаци 
поменуте вршачке образовне установе, деца са 
сметњама у развоју, којима ће бити представљен 
рад у позоришту, као и чланови Удружења 
“Отворено срце света”. Круна пројекта биће 
заједничка позоришна представа у коју ће бити 
укључени сви актери. Биће то прилика да се деца 
са посебним потребама мотивишу и искажу свој 
таленат.

-Наша деца иако имају одређене сметње у 
развоју, али имају и таленте и потенцијал, наглашава 

Душан Милић, директор ШОСО “Јелена Варјашки”. 
Биће лепо када их једног дана видимо на сцени и да 
се јавност увери да свако од њих може нешто. Ова 
наша сарадња допринеће томе.

Директор Милић захвалио се представницима 
вршачке локалне самоуправе која је имала слуха 
да подржи један овако значајан пројекат и дала 
средства да се реализује.

- Сигуран сам да ће овај пројекат 
пружити вишеструку корист, како деци, тако и нама 
старијима, сматра Иван Ђорђевић, директор НП 
„Стерија“. Учићемо једни од других, размењивати 
идеје о радионицама, биће то квалитетно и лепо 
дружење и едукација. 

Према речима Ане Грабовић, васпитачице, 
чланице пројектног тима, све активности 
оплемениће свакодневицу пре свега деце 
ометене у развоју, али и осталих учесника. Учешће 
у радионицама помоћи ће им да се укључе у 
друштвени живот.

Планиран је читав  низ креативних радионица 
израде празничних украса и честитки, а након тога 

уследиће рад на позоришној представи у којој 
ће заједно учествовати професионални глумци, 
позоришни радници и деца са сметњама у развоју.

Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ВРШАЧКОГ ТЕАТРА И ШКОЛЕ „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“

ПОЗОРИШТЕ КАО МЕСТО ИНКЛУЗИЈЕ 

Заједнички пројекат Позоришта и Школе „Јелена 
Варјашки“

“Венац” вршачки а светски - Олга Петров и Александра Панић

У знак подршке, Николају Сандићу, ученику 4. 
разреда ОШ “Вук Караџић” , чланови Општинског 
већа за образовање и социјална питања, Владимир 
Станојев и Велизар Вемић, посетили су ову школу 
и уручили поклон пакет добитнику  похвале на 
књижевном конкурсу под називом “Србија и Русија 
- шта нас спаја?”.

Представници Општине Вршац присуствовали 
су додели награда најуспешнијима на поменутом 
конкурсу, одржаној прошле седмице у Београду. 
Награду је примила и млада вршачка књижевница 
Кристина Чикара, ученица Пољопривредне школе 
Вршац, која је освојила друго место. Николај 
Сандић, коме је додељена похвала, није био на 
уручењу, па су представници локалне власти, у 
знак подршке, посетили овог вршачког основца у 
његовој школи и однели му дарове. Било је то лепо 
и пријатно изненађење за малог Сандића.

Изненађење је успело, задовољно каже 
Станојев. Свако дете заслужује подршку нас 
одраслих, тако најбоље  подстичемо њихово 
самопоуздање, самопоштовање и позитиван став 
према животу, раду и друштву. Наша подршка 
Сандићу је заслужена. Јер, сигуран сам  да није лако 
на интернационалном конкурсу, на који је стигло 
више од 1.000 радова, добити награду или похвалу.

Александра Тадић, директорка ОШ „Вук 
Караџић“, захвалила се представнициима 
локалне власти што брину и подржавају успешне 
и талентоване ђаке и додала да је овакав гест 
подршке најбољи подстицај и награда за труд и 
залагање ученика.

Радост и изненађење није крио ни Николај 
Сандић.

-Нисам знао да ће се ово десити, много сам 
изненнађен и срећан, рекао је Сандић захваливши 
се на посети и поклону.  Сарађивао сам и раније 

са дечјим часописом “Светосавско звонце”. Ово 
ми није прва награда, али ми је први пут да овако 
будем истакнут због признања и да ми се поклони 
оваква пажња.

Сандић је додао да ће му све ово бити нови 
подстицај да настави да своје литерарне радове 
шаље на конкурсе и да се озбиљно посвети 
писању. 

Станојев је младом књижевнику  Сандићу 
уручио Монографију “Вршац у 18. веку” и 
зборник дечјих песама вршачких ђака, младих 
талентованих песника.

Иначе, књижевном конкурсу под називом 
“Србија и Русија - шта нас спаја?” организовали 
су РЖД Интернатионал, православни дечји 

часопис “Светосавско звонце” и Српско одељење 
Међународног фонда јединства православних 
народа.

Била је велика конкуренција, стигло је више 
од 1.000 радова, који су сврстани у три категорије, 
зависно од узраста аутора. Додела награда 
најуспешнијима била је изузетно свечана, у 
организацији Амбасаде Русије и Руског дома, а 
присуствовале су високе званице и бројни српски 
и руски књижевници. Признања је добитницима 
уручио Њ.Е. Александар Васиљевич Чепурин,  
амбасадор Руске Федерације у Србији, у Народној 
библиотеци Београда, прошле седмице.

Ј.Е.

ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ УРУЧИЛИ ДАР НАГРАЂЕНОМ ЂАКУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

ПОКЛОН ПАКЕТ ЗА НИКОЛАЈА САНДИЋА 

Подршка Николају Сандићу, ученику ОШ „Вук Караџић“
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ ИЗЛОЖИЛА ПРЕГЛЕДНУ 
КАРТУ НА ЈАВНИ УВИД

РОК ЗА ПРИМЕДБЕ 
15. ЈАНУАР

Комисија за комасацију на подручју 
Општине Вршац обавештава све власнике 
земљишта – учеснике комасације да је 
ставила на јавни увид прегледну карту 
Предлога вишегодишњих засада и објеката 
у комасационом подручју део катастарске 
општине Вршац. 

Прегледна карта изложена је од 21. 
децембра на јавни увид у просторијама 
где је радила Комисија за комасацију на 
подручју Општине Вршац, Трг Зелена пијаца 
2а, а власници земљишта у тој катастарској 
општини моћи ће да је погледају до 
15.јануара 2016. године, радним данима од 8 
до 13 часова. 

Жива Павков, председник Комисије, 
истиче  да учесници комасације своје 
писмене примедбе на прегледну карту 
расподеле могу да доставе Комисији за 
комасацију на подручју Општине Вршац, 
путем писарнице Општинске управе Вршац, 
најкасније до 15.јануара следеће године.

Он додаје да Комисија неће радити од 1. 
до 10. јануара 2016. године. 

Ј.Е.

ДРАМСКА СЕКЦИЈА ХЕМИЈСКО- 
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 
ОБЕЛЕЖИЛА ГОДИШЊИЦУ

ПРЕМИЈЕРА ЗА ПРВИ 
РОЂЕНДАН

Драмска секција Хемијско- медицинске школе 
обележила је прву годишњицу рада. Рођенданску 
прославу чланови секције увеличали су још 
једном премијером. Овога пута одиграна је 
представа „Арсеник и старе чипке“, у школској 
зборници, а  након тога су сви заједно угасили 
рођенданску свећицу на торти.

Идеја о настанку школске драмске секције  
у Хемијско- медицинској школи родила се из 
жеље да се креативност ученика покаже и на 
пољу глуме, драматургије, сценских приказа, 
као и у другим ваннаставним активностима, 
објашњава Драгољуб Влаховић, члан Драмске 
секције. Тако је поред осталих секција, у оквиру 
Ученичког парламента основана и драмска 
секција, децембра 2014.године. Прва представа 
изведена је 17. децембра прошле године у 
Геронтолошком центру у Вршцу, као празнични 
поклон њиховим корисницима. Тада је одиграна 
Стеријина  „Покондирена тиква“. Након тога, 
током прошле школске године, обрадили смо 
„Госпођу министарку“ Бранислава Нушића, као и  
Чеховљевог „Ујка Вању“.

Драмска секција Хемијско- медицинске школе 
Вршац ради веома озбиљно и предано. Октобра 
месеца, ове школске године, организована је 
аудиција за пријем нових чланова. Кажу да је 
одзив ученика био добар, а секција је постала 
богатија за још десетак чланова.

- Драго нам је што нам је школа 
омогућила да се покажемо и као неговатељи 
културе и уметности, каже Влаховић у име својих 
другара глумаца. Поред школског особља, како 
наставног,тако и ваннаставног, подршку су нам 
пружили и СО Вршац, НП Стерија, Геронтолошки 
центар Вршац, ГКУД Лаза Нанчић, Удружење 
Тачка сусретања, Градска библиотека, Књижевна 
општина Вршац , Унија ученичких парламената 
средњих школа Општине Вршац.

Чланови Драмске секције Хемијско- 
медицинске школе су: Тијана Симоновић, 
Адела Лукач, Андреа Сенте, Тијана Петровић, 
Предраг Пиколи, Сара Гмијовић, Санела Тигањ, 
Мирјана Маринковић, Катарина Медаков, 
Данијел Петровић, Аљоша Немет, Лаура 
Стојановић, Драгана Жегарац, Зорана Петровић. 

J.E.

Делегација Општине Вршац боравила је 
прошле седмице у Румунији где се у Решици 
састала са представницима Жупаније Караш 
Северин. Тема су били договори о заједничким 
пројектима прекограничне сарадње Србија- 
Румунија и конкурисање за средства из 
фондова Европске уније. У вршачкој делегацији 
били су Милуцу Живков, секретар СО Вршац, 
Милован Петров, ангажовани консултант 
од стране Општине Вршац, Александар 
Ћирин, координатор Канцеларије за Локално 
економски развој (ЛЕР), представници овдашње 
Болнице, Народног позоришта, Градског музеја, 
Библиотеке који су се састали са својим колегама 
из Румуније. 

Према речима Ћирина, на састанку је 
договорено да се настави комуникација и 
сарадња око заједничких пројеката којима би 
се аплицирало за нови наредни позив, а свака 
од поменутих институција, учесника будућих 
пројеката, треба да припреми потребну 
документацију, одређену опрему за спровођење 
тих пројеката. Разговор  је вођен у правцу 
проналажења заједничких интереса који су 
атрактивни за обе стране, како за српске, тако 
и за румунске партнере, а који би били у складу 
са програмским правилима прекограничног 
позива Србија- Румунија. Међу идејама нашле 
су се дигитализације библиотечких грађа, 
наставак радова на Вршачком замку, заједничке 
активности Народног позоришта „Стерија“ и 

театра из Решице.
Општина Вршац и Жупанија Караш Северин 

реализоваи су до сада неколико заједничких 
пројеката кроз прекогранични позив Србија- 

Румунија, а учесници састанка у Решици 
обострано су изразили жељу да се ова плодна и 
успешна сарадња настави.

БЈ

ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ ВРШАЦ НА САСТАНКУ У РЕШИЦИ

ДОГОВОРИ О ПРЕКОГРАНИЧНИМ ПРОЈЕКТИМА

Поучени прошлогодишњим 
изузетно добрим и пријатним 
искуством, Општина Вршац и 
овдашња  Туристичка организација 
одлучили су да и ове године 
организују Новогодишњи караван, 
који ће обићи и обрадовати 
малишане у свим насељеним местима 
насе општине. Караван ће обилазити 
села од 23. до 31.децембра. Завршна 
свечаност биће у Вршцу на градском 
тргу последњег дана ове календарске 
године. Организатори су припремили 
2.000 новогодишњих пакетића са 
много слаткиша и лепих стварчица 
који ће развеселити малишане. То је 
најлепши начин да им пожеле срећне 
наступајуће  празнике.

Деда Мраз ће деци поделити 
бесплатне новогодишње пакетиће, 
а са њим ће у каравану бити и 
аниматори који ће се дружити 
са малишанима и забављати их. 
Новогодишњи караван кренуо је 
из Војводинаца, у среду, у 10 сати и 

према уговореном распореду, истог 
дана посетио је и Куштиљ, Сочицу, 
Јабланку и Месић. У четвртак је 
караван обрадовао малишане у 
Малом Средишту, Великом Средишту, 
Гудурици, Марковцу и Павлишу.

У понедељак, 28.децембра, 
Новогодишњи караван посетиће 
Стражу, Орешац, Парту, Загајицу, 
Потпорањ, Избиште и Шушару. 
Наредног дана, 2. децембра, 
новогодишња журка са Деда Мразом 
и додела пакетића биће приређена 
деци у Ватину, Малом Жаму, Ритишеву 
, Влајковцу и Уљми.

Новогодишњи караван ће 
свечано стићи на вршачки градски 
трг у четвртак, 31. децембра, у 11.30 
часова. 

Ј.Е.

НОВОГОДИШЊИ КАРАВАН ПОСЕТИЋЕ ДЕЦУ СВИХ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ВРШАЧКЕ ОПШТИНЕ

ДАРОВИ ЗА СВЕ МАЛИШАНЕ

Договори о новим заједничким пројектима Вршац и Жупаније Караш Северин

У организацији Савета Месне заједнице  
Избиште, одржана је акција добровољног 
давалаштва крви, уочи новогодишњих и 
божићних празника, 17.децембра. Акцији се 
одазвало тридесеторо мештана, а крв је дало 
њих осамнаесторо.

Јовица Бранков, председник Савета МЗ 
Избиште, нагласио је да су овакве акције 
постале традиција у селу и да се мештани увек 
одазивају у солидном броју. Он је додао да су 
били подстакнути апелом из вршачке болнице 
да је крв потребна и дефицитарна и да су 
желели да и сами дају допринос да се допуне 
резерве ове драгоцене течности која може да 
спаси људске животе.

Међу даваоцима било је и оних који крв 
дају први пут, као што је Милош Милунов, али 
и оних који су већ 40 пута до сада испружили 
руку за овај хумани гест, као што су Јовица 
Јованчић и Божа Мунћан. 

Бранков истиче да мештани Избишта важе 
за савесне и хумане даваоце крви од којих су до 
сада многи то урадили и више од 70 пута, као 
што су Љубомир Јездић и Радивој Димовић.  

Акцију је спровела Служба за трансфузију 
крви Опште болнице из Вршца, а крв су дали: 
Драган Петровић, Небојша Марковић, Милош 
Милунов, Божа Мунћан, Стеван Несторов,  
Данијела Бранков, Јовица Бранков, Петар 
Јездић, Бора Станојевић, Саша Радукић, Стеван 

Спорин, Љиљана Јованчић, Јовица Јованчић, 
Стеван Николић, Добривоје Секулић, Дејан 

Душановић и Јовица Бранков. 
Ј.Е.

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗБИШТЕ ОРГАНИЗОВАО АКЦИЈУ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ

ИЗБИШТАНИ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ ХУМАНОСТИ

Избиштани добровољно дали крв
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Свим грађанима који Божић славе по 
Грегоријанском календару желим срећан 
празник, пуно здравља, радости и успеха.

Желим Вам да празничне дане проведете у 
весељу са својим најближима.

Чедомир ЖиВкоВић
предСедник општине Вршац

Станко петроВић
предСедник општине БеЛа цркВа 

Свим становницима општине Бела црква, 
који Божић славе по Грегоријанском 
календару, желим срећан празник, 
много здравља, радости и успеха.
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Фармацеут Јелена Каначки 
читав радни век провела је у 
„Хемофарму“. Волела је свој 
позив, мада се мало двоумила 
да ли ће студирати фармацију 
или књижевност. Као што то увек 
бива у животу, таленат кадтад 
исплива, тако је и Јелена успела 
да се оствари на оба поља. Била 
је добар стручњак, фармацеут, 
а дар за писањем преточила је у 
афоризме који су, како каже, лек 
за горку свакодневицу. Објавила 
је две књиге афоризама, а 
ушла је и у друштво најбољих 
српских афористичара, њени су 
афоризми објављени у неколико 
антологија.

Да ли је Вршац Ваш родни град?
-Да, рођена сам у Вршцу, једног 

срећног 13.јуна средином прошлог 
века. Потичем из радничке породице. 
Мајка Милка (девојачко Божић) била 
је запослена у „Бриксолу“, хемијској 
индустрији, а отац Жива, по занимању 
обућар, радио је у вршачким 
фирмама: „Напредак“, после „ИМО“, а 
онда је остао без посла. Имам брата 
Драгана, он је хемијски техничар, 
ради у „Фрезенијусу“.  Живели смо 
скромно, као и већина породица, 
нисмо имали ни телевизор, 
добили смо га тек кад сам била у 
осмогодишњој школи. Играли смо 
лопте, кале, топове... по улици. 
Детињство ми је било обојено оним 
лепим и једноставним дечјим играма 
и радостима. Завршила сам ОШ „Вук 
Караџић“. Сећам се оне маршуте: Змај 
Јовина, па моја Скопљанска, сада се 
зове Поп Маринкова, којом је ишла 
велика група деце, јер тада су разреди 
били са 30 и више ђака. Тада није било 
дефицита ни деце ни наставника. 
Била сам солидан ђак и касније у 
Гимназији и на факултету. Била су то 
времена када су се верификовале и 
цениле праве вредности и у школи и 
у послу и када је могло да се живи од 
поштеног рада. 

Како сте се и када определили 
да Вам фармација буде 
професија? Били сте међу првим 
стипендистима „Хемофарма“?

-Фармацеутски факултет у 
Београду завршила сам 1976. Било 
је мало дилеме између фармације и 
књижевности, али пошто сам била 
математички смер у Гимназији, 
фармација ми је била некако ближа, 
због хемије, биологије. „Хемофарм“ се 
тада већ одвојио од „Бриксола“. Имала 
сам стипендију у 3.и 4.години студија, 
била сам међу првим стипендистима 
„Хемофарма“. Касније је било 
више конкурса, и данас Фондација 
наставља ту лепу традицију да 
помаже добре студенте и ђаке. Сећам 
се да ми је то много помогло када су 
моја деца кренула на факултет, био 
је рат, распад Југославије, инфлација 
и добро им је дошла стипендија од 
„Хемофарма“. 

Да ли сте читав свој радни век 
провели у „Хемофарму“? Како је 
то изгледало када сте почели да 
радите, а како после 30 година?

-Да. То ми је био први посао и у 
„Хемофарму“ сам остала до пензије, 
радила сам око 32 године. Почела 
сам у контролној лабораторији, 
после сам била шеф одељења 
сирупа, па таблетног, централног 
мерења сировина. Могу да кажем 
да сам углавном шефовала, била 
су то добра одељења. Радило се 
доста на стандардима, све је много 
напредовало за време мог рада у 
„Хемофарму“. Сећам се тих првих дан 
када сам дошла у нови погон, ту је 
почело да ради одељење инфузионих 
раствора и лабораторија, а све друго 
је било у старом погону. Машине 
у старом погону биле су мањег 
капацитета, мале шарже, у неким 
ванглама мешали су мање количине 
масти, бубњеви су били од бакра, 
а данас су то савремени затворени 
системи. Када сам одлазила из 
„Хемофарма“, 2007, мислила сам да 
ћу тог дана да обиђем та одељења 
где сам последње радила. Нисам 
имала снаге, сетила сам се првих 
дана, јутро је било дивно, фабрички 
круг велики, обузеа ме је нека сета, 
пошле су ми сузе.  Сећам се када 
сам дошла у „Хемофарм“ биле су 
свеске са исписаним рецептурама, 
тако смо радили. Данас су то све 
савремене развојне лабораторије, 
са стандардима, све се оверава, 
са дуплим потписима, тако да 
се евентуална грешка своди на 
минимум, практично је и нема.

Да ли су то биле успешне године 
„Хемофарма“, његове експанзије, 
развоја?

-Јесте. Сваке године било је 
улагања, све веће инвестиције, 
рађала су се нова одељења, куповале 
машине, „Хемофарм“ је растао. Мој 
син ради тамо, а и ја сваке године 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 30, број 549, 16. јануар 2004.

КОРПОРАЦИЈА “СВИСЛАЈОН” НА ТЕНДЕРУ КУПИЛА 
ПИК “ТАКОВО” ЗА ТРИ МИЛОНА ЕВРА

НОВИ ДОМАЋИН 
А НЕ ГАЗДА

Мултинационална корпорација 
“Свислајон” име је за наду у бољитак не само 
горњомилановачког привредног гиганта већ и за 
целу Шумадију. На тендеру одржаном 5. јануара 
“Свислајон” је са понудом од три милиона евра 
за куповину седамдесет одсто капитала ПИК 
“Таково” победио конкуренте, суботички “Пионир” 
и конзорцијум “Минекс трејда” и две америчке 
фирме.

На конференцији за новинаре одржаној тим 
поводом у Пословном центру “Свислајона” у 
Вршцу, истог дана, Драшковић је рекао да “Таково” 
није добило новог газду већ домаћина који ће у 
развој и набавку светских технологија у наредних 
пет година уложити укупно тридесет милиона 
евра, а већ у 2004. години, осам милиона евра 
у опоравак посрнулог Комбината и подизање 
савремене фабрике сокова у Горњем Милановцу.

Вршачка кула, година 30, број 551, 13. фебруар 2004.

НА ВЛАДИЧАНСКИ ТРОН ЕПАРХИЈЕ БАНАТСКЕ 
УСТОЛИЧЕН 34. ЕПИСКОП

ВЛАДИКА НИКАНОР
На дан преподобних Ксенофонта и Марије 

у недељу 14. (1.) фебруара у вароши Вршцу, 
духовној престоници Баната, у свети трон Епархије 
банатске уведен је Његово Преосвештенство 
Епископ банатски Г. Никанор. Тог предивног 
јутра када су се жива небеса спустила у варош 
мноштво света стекло се из свих крајева Баната 
и васцелог Српства јер сам Господ благи данас 
особито походи Светониколајевски храм да у 
књигу времена убележи још једног ревносног 
пастира који ће марити о душама побожних 
Банаћана. У пратњи изасланика Његове Светости 
Патријарха српског Г.Г. Павла, Епископа шабачког 
Г. Лаврентија и Епископа Жичког Г. Хризостома - 
Администратора епархије банатске, архијереја, 
монаштва и свештенства, из владичанског двора 

ИНТЕРВЈУ
ЈЕЛЕНА КАНАЧКИ, ФАРМАЦЕУ Т У ПЕНЗИЈИ, ЈЕДНА ОД ПРВИХ С ТИПЕНДИС ТКИЊА „ХЕМОФАРМА“:

АФОРИЗАМ ЈЕ УВЕК ДОБАР ЛЕК 
ЗА ГОРКУ СВАКОДНЕВИЦУ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

Чекајући светлије 
тренутке, остаћемо без 
кремена.

Стално мењамо имена 
улица, а не излазимо из 
ћорсокака!

Завеса је спуштена, а ми 
у дилеми: Постоји ли још 
који крај?

Ударали су нам нитне 
док још нисмо знали шта 
значе фармерице.

Наша власт свестрано 
решава проблем 
запошљавања. Можемо 
да радимо по целом 
свету!

Афористичари нису 
криви што су им пилуле 
горке. Хипократ је први 
почео!

Паметни људи нам 
служе само за ивоз јер 
код нас немају цену.

Над контејнером црв 
сумње ме не гризе... Ту ја 
гризем!

Народу је све 
препуштено. Полиција не 
чува контејнере!

Жене највише воле 
демократију са ланцима 
око врата. 

Преживели смо ратове 
још да преживимо вође!

Не стај ми на муку, само 
ми је она остала!

Није нас лако 
корумпирати. Ми смо 
тешка сиротиња. 
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идем као пензионер за дан фирме, 
онда видим шта се све ново урадило. 
Ове године било је ново одељење 
ампулних форми, а већ је под кровом 
зграда нове лабораторије која ће 
бити акредитована за овај регион. 
Било је лепо радити у „Хемофарму“. 
Биле су сигурне и добре плате, а и 
осећали смо се некако светски, када 
сам ја полазила већ смо добили 
сертификате од Штаде, као појединци, 
услови су били изванредни. Када 
сам ја дошла, шест година ми је 
директор био покојни Бошко Савић, 
а касније је дошао за директора 
Миодраг Бабић, био ми је директор 
док се нисам пензионисала. Мислим 
да је за „Хемофарм“ било значајно 
што је имао добре ино партнере, 
прво Фрезенијус са програмом 
инфузионих раствора, касније и 
дијализни програм артеријско- 
венских система. Затим, сарадња 
са немачком фирмом „Гедеке“, ту 
су били Дилкорани, Хексорали... 
масовни препарати. Пратили су се 
стандарди Фармакопеје, основног 
фармацеутског закона, кодекса, који 
налаже максималну контролу свега, 
од сировине, услова производње, 
амбалаже, полупроизвода, готовог 
производа, особља... Све се то 
поштовало и захваљујућим тим 
строгим прописима одржао се 
квалитет. „Хемофарм“ је сигурно, по 
мени, једна од најбоље контролисаних 
фармацеутских производњи. Ја сам 
лично задовољна јер сам заокружила 
свој рад, а „Хемофарму“ сам даровала 
и једно дете, сина Стевана- Мику 
Каначког, који је добар радник, чујем 
да га хвале. 

Ви сте читалачког публици 
добро познати као успешан 
афористичар. Када сте почели да 
се бавите писањем?

-Одувек сам волела да читам и да 
пишем, и данас, морало је то некако 
да исплива. Афоризме сам почела да 
пишем 1995. Прво сам их објављивала 
у „Ошишаном јежу“, затим у часопису 
„Екологика“, то је било нешто 
везано за природу, моји афоризми 
објављивани су и у „Политици“, 
„Вечерњим новостима“... За 
Хемофармов Информатор сам писала 
не само афоризме, већ и неке чланке. 
Прву књигу афоризама под називом 
„У слободном оквиру“ објавила сам 
1998, било је то са „Ошишаним јежом“, 
док је још постојао. Био је то један 
од наших најстаријих сатиричних 
часописа, мислим чак и на Балкану. 
Једноставно су се нагомилали 
афоризми, у некој срџби, гневу, 
неким тешким временима, и однела 
сам их Радивоју Бојичићу, уреднику 
„Ошишаног јежа“,  рекао ми је да има 
за књигу, направили су ми рецензију. 
Штампала сам овде у Вршцу, мало ми 
је помогао и „Хемофарм“, имала сам 
и још пар спонзора. И тако је настао 
мој афористички првенац. Промоција 
је била у старом КОВ-у, у Стеријиној 
кући. Другу књигу афоризама 
под називом „Много речи о мало 
сутра“ објавила сам са београдском 
издавачком кућом „Геа“, 4 године 
касније. Промоција је била у кући Ђуре 
Јакшића, у Скадарлији, било је много 
људи, моје колегинице, вршачки 
студенти, било је и гостију, брат 
Арсена Дедића. Реч о књизи држали 
су мој уредник Витомир Теофиловић 
и покојни Бане Јовановић. Касније је 
наслов књиге дуго био на интернету, 
као неки слоган „Много речи о мало 
сутра“, за сатиричне рубрике. 

Шта су афоризми? Да ли их је 
тешко писати?

-Ја често кажем да су афоризми 
увек добар лек за горку свакодневицу. 
Имају дугу традицију, од Хераклилта, 
Хипократа. Прво су то биле као неке 
лековите мисли, у смислу пази како 
се владаш, касније се они мешају и у 
политичке ствари. Станислав Јежилец, 
најпознатији пољски афористичар, 
написао је толико добрих афоризама 
који су и данас актуелни. Кад 
човек почне да пише мора да има 
континуитет, да буде у материји. 
Извор инспирације за афоризме су 
догађања, људи, околина, то мора 
да се прати. Јежилец је говорио да 
су афоризми горке пилуле, а неко 
рецимо има дара да напише смешан 
афоризам. Најједноставнији су они 
дневни афоризми, инспирисани 

актуелним ситуацијама, политичким 
темама, и они немају дуготрајност 
за разлику од оних дубљих. Суштина 
афоризма и јесте да траје дуже, да 
буде актуелан и после више година. 
Најбољи лек је онај афоризам који 
наводи на смех, они горки и опори 
наводе на размишљање. Мада 
има и горких лекова, али горку 
свакидашњицу лакше лече лекови 
који нису опори. Моји афоризми 
објављени су у неколико антологија 
познатих афористичара: Владимира 
Јовичевића Јова, Вите Теофиловића, 
Милована Вржине- „Ко је ко у 
српској сатири“, то је нешто између 
лексикона и антологије, затим код 
Србе Павловића... Задовољна сам 
што сам се, као жена афористичар,  
нашла у друштву најбољих српских 
афористичара. Добила сам и 
признање Вршачко перо, и неколико 
награда на неким конкурсима где сам 
се јављала. 

Када је реч о Вашем књижевном 
стваралаштву, нисте писали само 
афоризме. Где сте се још окушали?

-Било је ту и мало поезије, мало 
новинарства, али то је у мањим 
размерама. Имам одређени број 
песама, можда ћу их једног дана 
објавити као збирку. Од новинарства, 
писала сам текстове, колумне за 
„Јеж“, 6-7 година, за „Вршачке вести“. 
Већ дуго година члан сам Удружења 
новинара Србије. Сад шаљем 
афоризме за „Етну“, бањалучки 
електронски часопис. 

Од 2007.године сте у пензији. 
Како проводите време?

-Уживам у својој породици. Имам 
двоје деце, Стевана и Марију. Стеван 
је дипломирани економиста, ради 
13 година у „Хемофарму“, а ћерка 
ми је стоматолог, има ординацију у 
Београду. Син је ожењен, снајка ми 
је професор књижевности Марија 
Васић Каначки. Имам унучицу Уну, 
има 3 године и 8 месеци, пева у дечјем 

хору, она је бакина највећа и најлепша 
преокупација.  Детињство данашње 
деце је сасвим другачије. Они данас 
расту поред таблет рачунара, цртаћа 
који су на енглеском и другим 
језицима. Уна је доста тога научила, 
учи енглески, зна доста појмова. 
Кад је отишла у Музичку школу, 
професорка Тања Гердец је хтела да је 
упозна са инструментима. Запањила 
се јер је Уна знала све инструменте, 
мада многе није никада ни видела, 
као рецимо харфу, знала је како се 
сваки инструмент зове и на српском 
и на енглеском језику. Кад нисам са 
мојом Уном, читам, волим да шетам, 
лети одем у Врњачку Бању, имају 
богат културни програм, имам тамо 
добро друштво, одлазимо на Гоч... 
Задовољна сам животом, било је и 
успона и падова, као у сваком животу. 
Али, све прође, важно је да смо 
здрави, деца су ми одрасли, добри су 
и вредни људи, само да тако потраје!

Јованка Ерски

кроз шпалир народа пошло се у Саборни храм 
светог оца Николаја у коме је служена архијерејска 
литургија. Началствовао је Епископ Г. Никанор 
уз саслуживање свештенства и ђакона бантске 
епархије, уз учешће хора Св. Теодор вршачки. Храм 

епископски је био претесан да прими све људе 
добре воље који су се тискали на овом духовном 
бдењу у коме се отвара и записује нова “страница” 
владичанске историје, тридесет четврта по реду. 
Странице непролазности и достојанства одбране 
вере и образа српског под Аустријанцина, 
Турцима, Угарима, бољшевицима, испуњене су 
врлинама христоликошћу тридесет три у Господу 
уписананика вршачког владичанства на челу са 
Светим свештеномучеником Теодор вршачким.

Вршачка кула, година 30, број 573, 17. децембар 2004.

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ АМБАСАДЕ РУМУНИЈЕ

ВРШАЦ, 
ДИПЛОМАТСКИ ГРАД

Лучијан Ристеа, отправник послова Амбасаде 
Румуније са срадницима, посетио је руководство 
Општине Вршац, 10. децембра. Централна тема 
разговора званичника односила се на визни режим 
између држава СЦГ и Румуније.

- Ристеа је донео, као овлашћени представник 
суседне земље, Декрет о отварању Генералног 
конзулата у Вршцу, нагласио је Јовица Заркула, 
председник Општине.

Разговори представника Амбасаде и Општине 
Вршац односили су се и на размену искустава 
око отварања малих и средњих предузећа, 
успостављању контаката између привредника 
Вршца и Темишвара, сарадњи у области образовања, 
културе и спорта, као и о начину решавања  проблема 
инфраструктуре.

-.Отварање Генералног конзулата је велика жеља 
и Вршца и Румуније. Вршац ће постати дипломатски 
град, истакао је Ристеа.

О.Д.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

У првој фази биће изграђено 870 
метара стазе, а преостали део у дужини 
од 840 метара биће урађен наредне 
године. Покрајински секретаријат за 
пивреду, запошљавање и равноправност 
полова суфинансирао је радове са 4,2 
милиона динара од укупно 5,8 милиона.

Алеје којом се ишло до луга и реке 
Нере белоцрквани се са сетом сећају. 
Овај пут до омиљеног излетишта 
и купалишта деценијама је био 
непрепознатљив. Последњих дана дуж 
стазе је засађено 320 садница ораха како 
би се у што краћем року вратио стари 
амбијент.

- Бела Црква као туристичко 
место треба да има стазу до једног од 
омиљених купалишта како туриста, 
тако и белоцрквана. Као што је урађена 
стаза и расвета на језеру, тако морамо да 
вратимо ову стазу и свим нашим гостима 
понудимо нову променаду, истиче 
Станко Петровић председник општине 
Бела Црква.

Радови на изградњи нове пешачко 
бициклистичке стазе започети су пре 
неколико дана. Земљани радови су 

завршени, у току је постављање ивичних 
плоча.

- Уколико временски услови дозволе, 
радови ће бити завршени за три недеље. 
Стаза ће бити широка 1,8 метра и 
поплочана бехатон плочама. Наредне 

године урадићемо и други део стазе, 
рекао је Шиман Ировић директор ЈП 
Дирекција за изградњу.

Радове изводи предузеће из Беле 
Цркве које за собом има велики број 
успешно реализованих послова.

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДЕЛА ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ КА РЕЦИ НЕРИ ПОЧЕЛИ  ПРЕ НЕКОЛИКО ДАНА 
НОВА СТАЗА КА НЕРИ 

Чешка развојна агенција определила је 
400.000 евра за реконструкцију бунара и 
пумпи на изворишту пијаће воде у Стражи. 
На црпну станицу допремљено је 5 тона 
опреме за посао на ревитализацији бунара 
који ће почети крајем јануара идуће 

године. До краја ове биће допремљена и 
опрема. Чешка развојна агенција за ову 
намену одобрила је 400.000 евра, док ће 
локална самоуправа општине Бела Црква 
учествовати са око 100.000 евра. 

Црпна станица у Стражи ће бити 
модернизована а бунари ревитализовани, 
Све припремне радње за почетак  радова 
су завршене. Пре три недеље стручњаци 
из Чешке су извршили хидрогеолошка 
осматрања бунара. Измерени су сви 
параметри и допремљен је и део опреме.

-Током последњих неколико дана 
радило се на царињењу и шпедицији робе 
која долази и која ће се уградити - Станко 
Петровић, председник општине Бела Црква.

- Пет тона опреме је стигло цеви велики 
вентили спојнице, углавном механичка 
опрема. До Нове године очекујемо 
очекујемо да из Чешке стигне још један 
контингент, претежно електро опреме - 
рекао је Бранислав Стојков, шеф црпне 
станице.

Рок за завршетак радова је мај месец 
следеће године.

Након завршетка пројекта,Стеван Лицко, 
инжењер управљања техничким системима, 

биће задужен за  одржавање система 
аутоматизације и мониторинга целог 
процеса изворишта у Стражи.

- Кроз мониторинг црпне станице у 
Стражи, преко индустријских система 
за мониторинг имаћемо бољи увид у 
потрошњу у снабдевање и у стање процеса 
производње воде на овом изворишту - 
рекао је Стеван Лицко.

Обавеза локалне самоуправебиће 
уређење екстеријера и ентеријера  и 
биће дефинисана по завршетку радова на 
ревитализацији црпне станице у Стражи.

Стручњаци Дома здравља из Инђије 
сваком пацијенту су дали карту здравља 
са резултатима урађених анализа и 
делили савете о очувању и побољшању 
здравља.

Пројекат “Војвођанска кућа здравља” 

покренуо је Покрајински секретаријат 
за здравство, социјалну политику и 
демографију и спроводи се у градовима 
и општинама широм Војводине.

Влада Војводине за ову акцију 
је издвојила 14 милиона динара,а 

пацијенти кажу да за оваквим 
проверама здравља има потребе.

У здравственој станици у Кусићу 
рађена је провера индекса масноће, 
шећера у крви, мерен је притисак и 
урађен ЕКГ преглед сваком пацијенту. 
Уз то су стручњаци давали савете о 
побољшању здравља у односу на 
добијене резултате.

- Ми ћемо се трудити да у сваком кругу 
ове акције у једном од насељених места 
у нашој општини буде организован 
базар здравља. Из разговора са 
становницима Кусића сазнао сам 
да су стручњаци који су обављали 
прегледе максимално заинтересовани 
и посвећени сваком пацијенту, истиче 
Станко Петровић председник општине 
Бела Црква.

Пацијенти су добили личне карте 
здравља са уписаним параметрима 
о свим прегледима и подсетником о 
здравим стиловима живота.

У КУСИЋУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА” ОДРЖАН БАЗАР ЗДРАВЉА

 БАЗАР ЗДРАВЉА У КУСИЋУ

ЧЕШКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ДОНИРА

ЧЕТИРИСТО ХИЉАДА 
ЕВРА ЗА ИЗВОРИШТЕ 

Бранислав Стојков, шеф црпне станице

Стеван Лицко, инжењер управљања техничким 
системима

Локална самоуправа општине 
Бела Црква финансирала је 
изградњу капела у Јасенову, 
Гребенцу и Крушчици. Наредне 
године на сеоском гробљу у Кусићу 
биће саграђена капела површине од 
око стотину метара квадратних.

- У сваком случају ово ће бити 
велика помоћ становницима Кусића. 
У тим трагичним тренуцима обичај је 
да се дође у покојникову кућу, и тада 
ту продефилује јако много људи. Са 
капелом ће све бити много лакше 
и безбедније - рекао Кусићанин  
Мирко Доловац.

За ову намену биће неопходно 
четири и по до пет  милиона динара. 
Јавна набавка ће бити расписана до 
краја овог месеца. 

БЕЛОЦРКВАНСКА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА НАСТАВЉА ДА ФИНАНСИРА ИЗГРАДЊУ СЕОСКИХ КАПЕЛА

 ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗГАДЊУ 
СЕОСКЕ КАПЕЛЕ У КУСИЋУ
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На седници Скупштине општине 
Алибунар, одржаној у понедељак, 
21. децембра 2015. године, 
доминантна тема био је општински 
буџет за наредну годину. Седницом 
је председавала  председница 
Скупштине, Зузана Ђукић. 

39. седницу обележило је 
доношење Одлуке о буџету општине 
Алибунар за 2016. годину, коју је 
Скупштина општине усвојила на 
предлог Општинског већа. 

Образложење општинског буџета 
за наредну годину дао је председник 
општине Алибунар, Предраг Белић.

„Буџет за 2016. годину је пре свега 
рационалан и врло реалан. Очигледно 

је да је у односу на овогодишњи 
знатно мањи. Само након 6 месеци од 
преузимања одговорности за вођење 
општине Алибунар, остварене су 
уштеде од око 62,5 милиона динара, 
што је готово 10% планираног 
буџета. Са овим буџетом постигли 
смо максимум рационалности 
и домаћинског пословања, без 
угрожавања функционисања било 
ког буџетског корисника. Први пут 
после дугог низа година општина 
Алибунар је добила буџет без 
дефицита. Дефицит је избегнут 
пре свега захваљујући знатним 
уштедама које су остварене у складу 
са смерницама Владе Републике 
Србије о мерама штедње буџетских 
корисника. Свакако представља 
и резултат балансираног односа 
прихода и расхода. Успели смо да 
средства распоредимо за све што је 
неопходно буџетским корисницима, 
али у исто време да покријемо све 
инвестиционе и развојне сегменте, 
као и текуће трошкове. Конкретно, 
буџет је расподељен на следећи 
начин: сегменту образовања 
је додељено 25,74% буџета, за 
здравство је издвојено 1,14%, за спорт 
2.57%, за потребе социјалне заштите 
5,29%, за потребе пољопривреде 
5,92%; за пројекте и активности у 
области културе биће издвојено 
3,75% буџета, за туризам 2,05%, за 
потребе месних заједница 3,28%, 
за комуналне делатности 12,1%, 
за путну инфраструктуру 3,27%, за 
реализацију пројеката намењених 
развоју локалне самоуправе 30,88% 
и на крају за пројекат „Сладак викенд 
на Девојачком бунару“ 3,91%. Сада 
већ можемо рећи да ребаланса 
буџета готово и неће бити, односно 
биће рађен у случају да се појави 

очекивани вишак прихода са других 
нивоа, републичког или пак од стране 
међународних донатора, што ће се 
користити пре свега за капиталне 
инвестиције“, објаснио је господин 
Белић.

Буџет општине Алибунар за 2016. 
годину усвојен је убедљивом већином 
гласова одборника, како од стране 
припадника владајуће коалиције СНС 
- СПС, тако и од стране опозиције, што 
је само још једна потврда његовог 
квалитета.

Такође, донето је и Решење о 
усвајању Извештаја о извршењу 
Одлуке о буџету општине Алибунар 
за 2015. годину за период јануар 
- септембар 2015. године, који је 
детаљније образложила начелница 

одељења за финансије општине 
Аибунар, Анита Митровић.  

На дневном реду су осим буџета 
биле и друге важне теме, те су донета 
још нека значајна акта, међу којима 
је и Одлука о давању сагласности на 
финансирање и извођење радова 
на непокретној имовини, односно 
на некатегорисаним (атарским) 
путевима у својини општине 
Алибунар.

На самом крају донето је и Решења 
о образовању Општинске изборне 
комисије општине Алибунар.

До краја године биће одржана 
још једна седница Скупштине 
општине Алибунар, која ће у сусрет 
предстојећим празницима имати свој 
радни, а након тога и свечани део. 

БуџЕТ зА 2016. годину глАвнА ТЕмА  39. сЕдницЕ сКуПшТинЕ оПшТинЕ АлиБунАр

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2016

Део прогнаног становништва 
српског порекла из Републике 
Хрватске и мање из Босне и 
Херцеговине током 1995. године 
је уточиште нашло на територији 
општине Алибунар. 

Општина је у периоду од 1997. до 
1999. године избеглицама доделила 
144 стана. После готово 18 година, 
избеглице које су у међувремену 
постали грађани општине Алибунар, 
су успели да окончају процес 
легализације и откупа ових станова 
и на тај начин постану пуноправни 
власници.  Након низа преговора 
у Комесаријату за избеглице и 
уз велику подршку председника 
општине Алибунар, Предрага Белића, 
овај дуготрајни процес је успешно 
завршен. 

„Заиста смо уложили свој максимум 
како би наши грађани, некада са 
статусом избеглица, легализовали 
и откупили своје станове. Желим да 
истакнем да је општина Алибунарједна 

од првих општина у Србији која је 
започела и реализовала овај процес 
легализације и откупа, и на тај начин 
обезбедила нашим грађанима који су 
прогнани током рата, да и званично 
имају свој кров над главом“, изјавио је 
овим поводом председник општине, 
господин Белић. 

До сада је уручено 60 решења, а 
ускоро ће и остали власници добити 
решења о откупу својих кућа.

Председник Удружења избеглица 
и колониста Алибунар, Зоран 
Срдић сејавно захвалио општини 
Алибунар, а нарочито председнику 
Предрагу Белићу, и народном 
посланику Миодрагу Линти који су 
се највише заложили за окончање 
овог дуготрајног процеса, као и 
свим осталим учесницима који 
су их подржали. У исто време 
господин Срдић пожелео је срећне 
новогодишње и Божићне празнике 
свим грађанима. 

усПЕшно зАвршЕн ПроцЕс 
лЕгАлизАцијЕ и оТКуПА  
изБЕгличКих сТАновА
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Специјална психијатријска болница 
“Др Славољуб Бакаловић” Вршац

Свим 
грађанима 

Општине 
Вршац срећне 
новогодишње 

и божићне 
празнике 

жели

ЗОРАН ВОРКАПИЋ
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Свима који 
Божић славе по 
Грегоријанском 

календару, желим 
срећан празник, 
много здравља, 

радости и успеха.
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У  салону Градске библиотеке 
у Вршцу  одржана је промоција 
књиге „Велики Гај: цркве и 
основне школе“, аутора др 
Анђелка С. Максимовића, 
17.децембра. Књига говори 
о историјату Великог Гаја, 
ауторовог родног села, и састоји 
се из два дела. Први део говори 
о  настанку  православне и 
католичке цркве у Великом Гају, 
а други се односи на историјат 
развоја основних школа у селу.

Као прву православну цркву 
у Великом Гају аутор у књизи 
помиње Цркву Марију из 1364. 
године, како је записао Феликс 
Милекер, која је постојала око 
400 година.

-Међутим, сам Милекер 
није навео ни један историјски 
извор који би потврдио његову 
тврдњу, нити сам ја нашао 
неки други документ у коме 
се спомиње Црква Марије, 
наглашава др Максимовић. 
Оно што сигурно знамо јесте 
да је друга православна црква 
саграђена 1765. године и да 
је била посвећена Светим 
архангелима Михаилу и Гаврилу. 
Служила је више од 90 година, 
да би 1856. била порушена, јер 
је у међувремену сазидана нова. 
Трећа православна црква зидана 
је од 1852. до 1854. и посвећена 
је Светим апостолима Петру 
и Павлу. Четврта православна 
црква је изграђана 1934-1935. у 
Купинику, и посвећена је рођењу 
пресвете Богородице. 

Максимовић је додао да су 
се Немци населили у Велики 
Гај 1811, и да је прва католичка 
црква подигнута 1824, а друга 
1854-1855. 

-Ова црква је порушена 1958. 

на захтев католичких црквених 
власти, због малог броја верника, 
додаје аутор. Интересантан 
је податак да је православна 
властелинска породица 
Маленица, која је  била власник 
читавог села, била велики ктитор 
и православне и католичке 
цркве. Николај Маленица био је 
ожењен бароницом Аном која је 
била католичке вере. То говори 
о великој верској толеранцији 

која је владала у то време широм 
Баната.

Други део књиге „Велики Гај: 
цркве и основне школе“  обилује 
подацима о развоју школства 
у Великом Гају, селу Општине 
Пландиште. Прва српска основна 
школа  изграђена 1783-1784, 
прва католичка школа сазидана 
1855, а прво забавиште 1899.
године.

Ј.Е.

КУЛТУРА

PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Да су људи разумни не би постојала 
телевизија

Т. Сухецки

С Л И К А  И  Р Е Ч

Промоција књиге под називом 
„7524 Препород Србије“ аутора 
Жељка Војиновића окупила је  
бројне заинтересоване Вршчане у 
Конкордији, здању Градског музеја 
Вршац, 21.децембра. Након уводне 
речи Милана Филиповића,

директора Градског музеја, аутор 
је задовољио знатижељу присутних 
појаснивши им шта представља број 
у наслову књиге. Наиме, наредна 
година је по новом календару 
2016. година нове ере, а по старом 
српском календару то је  7524.  

- Књига „7524 Препород 
Србије“ садржи план реорганизације 
Србије у свим областима живота, 
рекао је аутор Војиновић. Овај текст, 
објављен у књизи,  само је  мањи део 
много обимнијег рада, који је настао 
током дугогодишњег истраживања 
српске државе, српског народа и 
општих политичких и друштвених 
прилика у Европи и свету. План 
изнет у 7524, реалан је и остварив, 
а настао је на основама обимних и 
квалитативних проучавања, страних 
и домаћих искустава, извора и 
литературе. Уважава све аспекте 
стања у коме се налазе Србија 
и српски народ средином 7523, 
односно 2015. године. С вером у 
Бога и домовину српску, име свето и 
златну слободу.

Војиновић је истакао да је Вршац 
стара престоница и из много разлога 

врло битан за српску историју и 
додао:

- По мом дубоком суду, Први 
српски устанак догодио се управо у 
Банату, са центром у Вршцу, вођа је 
био епископ Несторовић. То је први 
српски устанак настао четрдесетак 
година после оснивања и поновног 
враћања Пећке патријаршије.  
Из Вршца су познати сликари, 
конструктори авиона, кошаркаши...  
Вршац је специфичан и по 
археолошким локалитетима који 
су мало доступни нашој јавности. 
Суштина је у томе да познајемо 
своју историју, да спознамо прилике 
данас у свету, да разумемо како 
други народи живе и раде и како 

су то чинили у својој историји, а 
онда, сходно стању у коме се ми 
сада налазимо, да одреагујемо како 
не бисмо нестали као народ и као 
држава. Јер, наравно да можемо 
нестати, а на нама је да учинимо 
да се то не догоди и да нас цене 
у свету. Народи се не поштују по 
томе колика је њихова бројност, 
већ према научно- технолошком 
степену знања, људских вредности, 
степену културе. Највеће империје, 
укључујући и вавилонску, нестале 
су онога тренутка када је унутар 
народа посустало све ово о чему сам 
говорио.  

Ј.Е.

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЖЕЉКА ВОЈИНОВИЋА

НАРЕДНА ГОДИНА - 7524. ПО СТАРОМ 
СРПСКОМ КАЛЕНДАРУ

 
Промоција књиге др Анђелка С. Максимовића

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ДР АНЂЕЛКА С. МАКСИМОВИЋА

КЊИГА О ВЕЛИКОМ ГАЈУ

Промоција књиге „7524 Препород Србије“ аутора Жељка Војиновића

Анђелко С. Максимовић (1934) рођен је у Великом Гају где је завршио 
основну школу. Након вршачке  гимназије, дипломирао је на Ветеринарском 
факултету у Београду, где је и докторирао 1973. године. Највиша титула, 
звање научног саветника за област општа епизоотиологија додељена му 
је 1993. Написао је 75 научних радова и регистровао  преко 80 препарата 
у области ветерине. Проучавањем локалне историје бави се из хобија и 
велике љубави према свом родном селу. О овој тематици објавио је четири 
књиге: „Велики Гај: Максимовићи“ (2011), „Породица Маленица, Велики Гај“ 
(2013), „Породица Лазаревић, Велико Средиште“ (2013) и „Велики Гај: цркве 
и основне школе“ (2015).Ожењен је Горданом, учитељицом у пензији и отац 
двојице синова: др сц Зорана Максимовића и Дејана Максимовића, доктора 
ветеринарске медицине. Има троје унучади: Александа, Николу и унуку 
Јовану. 
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У препуној дворани Центра Милениjум 

одржана новогодишња представа „Балетског 
студија Ивана“ која је оставила снажан 
утисак на публику: сјаним кореографијама 
и костимима али и глумом, ватрометом 
и осталим специјалним ефектима. Ивана 
Иваноска Илић, директорка студија се 

захвалила Општини Вршац на подршци, 
свим балеринама и родитељима који су 
подржали стварање: „Новогодишње бајке“ 
како гласи назив овогодишње представе. 
Снажан печат оставили су глумци: Тамара 
Тамчи Тоскић у улози виле и Марко Аџић у 
улози Деда Мраза.

КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА “ИВАНА” У КОНГРЕСНО - МУЗИЧКОЈ ДВОРАНИ МИЛЕНИМУМА

“НОВОГОДИШЊА БАЈКА”
ФОТОРЕПОРТАЖА
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КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА “ИВАНА” У КОНГРЕСНО - МУЗИЧКОЈ ДВОРАНИ МИЛЕНИМУМА

“НОВОГОДИШЊА БАЈКА”
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СВИМ ГРАЂАНИМА  ЖЕЛИМО СРЕЋНE 
БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ И НОВУ 2016. ГОДИНУ 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1044
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ 

ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА

Продајем плац 1100 m2 
на вршачком брегу, између 
„Славише“ и Куле, грађевинска 
зона, вода, струја, телефон, 
млад виноград и разно воће. Тел. 
063/551-403.

Кућа на продају или замена за 
стан уз доплату, кућа се налази у 
улици Другог октобра 83. Такође, 
на продају и плинска пећ. Тел. 
2824-042 и 064/51-06-906.

На продају кућа са две засебне 
стамбене јединице (50+80m2) 
у улици Брегалничка 1а. Тел. 
063/307-257.

Продајем или мењам за стан, 
викендицу са 7 ари плаца са 
воћњаком, на потезу Козлук (вода, 
струја). Површина викенд куће 51 
m2 + 40 m2 поткровље + гаража. 
Тeл. 063/429-569.

Продајем кућу 100 + 50 m2 
две целине, у Југ Богдана, нова 
градња, одмах усељива без 
улагања. Два ланца земље потез 
Јарак и шиваћу машину „Багат“. 
Тел. 064/186-52-44.

Продајем викендицу у 
Делиблатском песку, код 
Кајтасова, 80 m2, 25 ари плаца, 
легализовано, вода, струја. Тел. 
064/227-48-17 и 013/851-066.

Кућа на продају у Вршцу, 2. 
октобра 83. Тел. 832-864.

На продају кућа старије градње 
у Вршцу, Хероја Пинкија 72. Тел. 
064/144-34-32.

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

На продају плац од 12 ари код 
фабрике „Моја вода“ у Месићу и 
плац од 22 ара у центру Уљме. 
На оба плаца вода, струја, плин, 
телефон и асфалтни пут. Тел. 
064/047-55-24.

На продају нов трособан стан, 
70 m2, преко пута  Гимназије 
(интернет, клима, интерфон, 
кабловска, паркети...). Тел. 
063/869-16-52.

Продајем двособан стан код 
Аутобуске станице у Вршцу, може и 
намештен. Цена 25.000 евра, није 
фиксна. Тел. 060/0722-005.

Продајем легализовану 
викендицу, вода, струја, 40 m2, 
веранда и плоча за даље грађење 
у приземљу.  Код табле „ Трујино 
насеље“, поред пута, супер за 
ловце, риболовце. Тел. 069/799-
853.

Продајем у Панчеву укњижену 
кућу- стан 67 m2, у близини школа, 
болнице, Беовоза, аутобуске и 
центра. Тел. 063/75-79-722 или 
064/13-23-663.

На продају кућа 110 m2 у Иве 
Андрића 10, Вршац (код помоћног 
стадиона) Тeл. 064/411-99-94 и 
062/27-19-52

Продајем стан 46 m2 , у 
Вршцу Вука Караџића 4,  2. 
спрат, парно грејање, клима, 
телефон. Тел. 852-252 или 
064/665-88-91.

Продајем кућу 100m2,  у 
Вршцу, Улица Јоргована 18. 
Тел. 060/494-92-52 или 838-915.

Продајем кућу у Павлишу, 
Улица С. Стефановића 1А, на 
плацу од 5 ари, куће је 150m2 
и 80m2. Тел. 060/634-86-69 или 
838-915.

На продају кућа на 7 ари 
плаца, у Вршцу Страхињића 
Бана 6. Тел. 013/806-627 и 
013/837-472.

На продају плац од 1.140 m2 
у Ловћенској улици и њива  од  
61 ари, у потезу Слатина. Тел. 
064/425-29-55. 

Продајем или мењам стан 
у Новом Саду за стан у Вршцу. 
Стан је укњижен, 57 m2, у 
новоградњи, на 2. спрату, има 
сопствено централно грејање, 
близу центра. Тел. 062/611-301.

Продајем плац од 797 m2 са 
пројектном документацијом 
и урађеним темењима. Плац 
се налази у Карпатској улици у 
Вршцу. Тел. 063/239-690.

Продајем двособан стан 
48 m², у Вршцу код језера, 
реновиран, грејање ТА и 
гас, клима, интернет СББ и 
телефон, интерфон и бокс 
у згради 12 m². Цена 23.500 
евра. Тел. 060/07-22-005.

На продају приземна 
кућа од око 80 m² на 8 ари 
плаца, у Вршцу, у Улици Живе 
Јовановића 13. Вода, струја, 
плин, телефонски прикључак. 
Тел. 013/806-441.

На продају дворишни стан ( 
двособан  и гарсоњера), поглед 
на Булевар Жарка Зрењанина 
73/3. Цена по договору. Хитно!

Купујем око четири хектара 
пољопривредног земљишта у 
КО Вршац. Тел. 063/551-403.

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

На продају кућа са 
поткровљем од 250 m², са  
гаражом и нус просторијама на 
плацу од 1000m². Кућа је нова, 
сређена, у Вршцу Панонска 54, 
могућа замена за стан. Тел. 
060/353-41-63.

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

Продајем кућу у Новом 
Козјаку на 14 ари, стамбени 
простор 110 m2, струја, вода, 
плин, телефон. Без улагања. 
Идеално за пензионере. Тел. 
013/648-228.

На продају кућа 90m2, 
изнад Миленијума, на 390m2 
плаца. Тел. 064/127-58-74.

На продају кућа 100 m2, 
у Павлишу, Првомајска 12. 
Плин, телефон, башта, одмах 
усељиваможе и замена за 

стан. Тел. 064/357-90-44 и 
013/2891-448.

На продају плацеви у 
Павлишу (шест плацева сваки 
по 1.600 m2) код стадиона, 
вода, плин, Тел. 064/357-90-44 
и 013/2891-448.

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

Хитно продајем 
једнособан стан од 40m2 у 
Београду, насеље Борча. 
Усељив. Цена 27.000 евра. 
Телефон: 0638493348

Продајем кућу у центру 
Велике Греде. Тел. 062 208 101

На продају викендица 
у Јабланцима, воћњак, 
виноград, градску воду, 
телефон и базен за кишницу. 
Легализовано. Погодно за 
пчеларе. Тел. 830-416. 

Продајем трособни стан од 
66 m2,  у солитеру, и викендицу 
у потезу Широко било на 
плацу површине 16 ари.  Тел. 
063/767-59-25.

Продајем или мењам за 
једнособан стан викенд кућу у 
Козлуку од 100m2, вода, струја 
на 7 ари плаца, десна страна, 
200 метара од асфалтног пута. 
Тел. 831-594.

Продајем плац 1.100m2, 
на брегу између „Славише“ 
и Куле, са водом, телефоном 
,струјом, грађевинска зона. 
Тел. 063/551-403.

Продајем кућу 102m2 
стамбеног простора, у ужем 
центру града, на плацу 770 m2.  
Кућа је одмах усељива. Тел. 
063/87-81-872.

Продајем новију спратну 
кућу са двориштем и баштом, 
у Панонској улици, у Вршцу. 
Тел. 064/90-30-439.

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

На Булевару Жарка 
Зрењанина, дворишни стан на 
продају. Тел. 061/152-2976.

На продају нова кућа (70 
m2) и стара (70 m2) на плацу од 
4,75 ара, у Улици Југ Богдана. 
Тел. 838-284 и 064/204-95-08.

Кућа на продају у Вршцу,  
преко пута ЈАТ-а, Подвршанска 
21 или Улица Јоргована 5, са 
комфорним станом од 88 m2, 
гаражом и оставом  у сутерену 
од 50 m2, на плацу од 492 m2. 
Цена 60.000 евра. Тел. 060/44-
56-004.

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

Купујем стан од 30 m2, у 
згради, у Вршцу. Тел. 062/81-
77-153.

На продају двособан стан, 
код зелене пијаце , 61 m2, 
две терасе, грејање на плин, 
и бокс на тавану. Тел. 064/88-
11-001.

Двособан стан на продају 
око 60m2, сређен, на Војничком 
тргу или замена за мањи уз 
доплату. Тел. 061/6065-158.

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

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

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

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

Продајем  две куће, 
две гараже, на плацу 7 ари 
са воћњаком и лозиним 
шпалирима. Објекти се налазе  
на главном путу код ЈАТ-а. Тел. 
064/27-17-217.

На продају спратна кућа у 
Никите Толстоја, или замена за 
стан уз доплату. Кућа је од 120 
m2, два купатила, са паркетом 
и централнним грејањем. Тел. 
060/09-73-975.

Продајем млађи воћњак 
5,5 ара са воћарском кућицом 
5х4 m, на улазу у Јабланку, 50 
m од пута, погодно за пчеларе. 
Тел. 068/420-85-54.

Продајем кућу 115 m2, 
реновирану, са централним 
грејањем на дрва. Вреди 
погледати. Тел. 062/880-51-27.

Продајем стан, 64 m2, уз 
стан иде гаража и шупа. Стан 
је у улици Степе Степановића 
7/5. Тел. 021/89-72-10 и 061/20-
80-790. 

На продају дворишна 
гарсоњера у Вршцу. Цена по 
договору. Тел. 013/807-337 и 
061/72-39-359.

На продају кућа и плац 
у Великом Средишту. Тел. 
013/806-460.

На продају део 
куће(дворишни стан) око 
90 m2, у  Жарка Зрењанина. 
Хитно. Тел. 061/171-39-82 и 
061/15-22-976.

Продајем кућу преко пута 
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа 
доградња. Цена 60.000 евра. 
Тел. 060/44-56-004.

Продајем повољно у 
Панчеву (центар) двособну 
кућу- стан, са гаражом 
(могућност претварања у 
стамбени део) укупно 67 m2, 
реновирана, са два улаза са 
улице у кућу, шупа од 17 m2 
. Дужине 13х7,5 m, дебелих 
зидова, печена цигла. 
Власник. Тел. 063/75-79-722 и 
604/13-23-663.

Продајем  кућу (викендицу) 
у Алибунару, агрегат 1500 вати, 
мотокултиватор  са плугом 
и прикључним машинама, 
ауто приколицу, хармонику 
велтмајстер клавирка и писаћу 
машину. Тел. 062/849-66-44

Хитно продајем једнособан 
стан у строгом центру 
Алибунара. Тел. 063/197-12-64.

Продаје се двособан стан 
у центру Алибунара. Тел. 210-
16-40

Продајем кућу преко пута 
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа 
доградња. Цена 60.000 евра. 
Тел. 060/44-56-004.

Хитно кућа на продају. Тел. 
069/512-12-04.

Продајем стан од 30 m² 
у центру (приземље плус 
тераса), у Светозара Милетића 
2б. Тел. 062/282-112 или 
069/417-28-49.

Продајем или мењам 
нову спратну кућу, 200m², за 
мању некретнину у Вршцу, уз 
доплату. Може договор. Тел. 
063/89-09-896.

На продају њива - ливада 
површине 3/4 ланца на другом 
километру пута Марковац 

- караула, потез Иберланд - 
Туфа. Погодан за пчеларе.Тел. 
013/832 - 442, 063/7263-877

На продају киоск у Вршцу, 
код Дома пензионера. 
Објекат је површине 10 
квадратних метара, а могуће 
је и премештање на другу 
локацију.Телефон 062631366

Продајем воћњак 14,5 
ари са новоизграђеном 
виноградарском кућом у 
потезу Гудурички пут лева 
страна, 2 км од јата. 063/ 7263 
- 877, 013/832 – 442

Кућа на продају или замена 
за стан уз вашу доплату. Кућа 
се налази у улици 2. октобра 
83.

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

Кућа на продају, 64 m2, 
плац 41 ар, струја, вода, 
воћњак, виноград, лешници. 
Гудурички пут бб, Јанова. Тел. 
065/238-44-62.

Старe и нове куће на плацу 
од 1.148 m2 угао Краљевића 
Марка и Живе Јовановића. 
Стара кућа са локалом, нова са 
пословним простором, један 
власник, цена по договору, 
могућа замена за станове. Тел. 
820-190 и 064/423-68-11.

Викендицу од 115 m2 са 
ранчом, погодно за воћарство, 
сточарство и баштованство 
код дрваре Варница, 
ограђено, ново, легализовано, 
површине 2.083 m2, могућа 
замена за стан. Тел. 820-190 и 
064/423-68-11.

Продајем кућу у Новом 
Саду, Ветерник, површине 
250м2, од тога 70 m2 уређено 
за становање са намештајем. 
Плац 500м2 додатно башта 
500м2. Цена 50.000 евра. Тел. 
064/33-33-157.

Продајем кућу са плацем 
од 12,5 арa, Бела Црква, ул. 
Војске Југославије бр.6, преко 
пута главног улаза болнице. 
Два трособна стана и локалод 
50m2 са купатилом. Тел 064/64-
84-826.

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу-стан, у 
центру Панчева, улична страна 
13 м, са два улаза (укњижена). 
Тел. 064/13-23-663 и 063/75-79-
722.

Продајем кућу у Вршцу, 5,4 
ара плаца, ул. Јанка Катића 
9, струја, вода, плин, башта. 

Веома повољно. Тел. 064/878-
44-09 и 063/70-144-81.

СТАНОВИ 
ИЗДАВАЊЕ

Издајем локал 27 m2 у 
Гаврила Принципа 50а. Тел. 
830-853 и 064/204-95-08.

Издајем стан 30 m2 у Новом 
Саду, потпуно намештен у 
близини Сајма и Медицинског 
факултета. Тел. 060/6519-502.

Издајем трособан стан у 
Хемограду. Цена 150 евра, плус 
трошкови. Тел. 060/08-36-847.

Издајем једнособан 
намештен стан са одвојеним 
комуналијама. Тел. 064/35-12-
026.

Издајем две одвојене собе са 
чајном кухињом и купатилом. 
Тел. 807-654 и 064/120-13-53.

Издајем стан од 60 m2, први 
спрат, празан, М. Обилића 5 
Вршац. Тел. 063/340-491.

Издајем собу за самце или 
самице са употребом кухиње 
и купатила, Призренска 
улица, Вршац. Тел 834-678 или 
060/046-01-11.

Издајем локал у Улици Јаше 
Томића број 6, комплетно 
сређен, 13 квадрата. Тел. 
063/87-386-87.

Издајем намештену кућу у 
Вршцу, Бихаћка 28, две собе, 
трпезарија, кухиња, купатило, 
остава, ходник. Тел. 063/347-
763.

Издајем двособан стан и 
собу са употребом кухиње и 
купатила, Вршац, Призренска 
39. Тел. 060/04-60-111 и 
063/353-41-63.

Издајем студенткињама 
једнособан намештен стан у 
Вршцу. Звати после 17 часова 
на телефон број 013- 834- 975.

Издајем собе намештене 
за смештај радника самаца 
са употребом купатила.Тел. 
063/551-403.

Издајем пословни простор 
у Банатској 4, у Вршцу, 
површине 50 m2, комплетно 
опремљен канцеларијским 
намештајем. Тел. 062/512-476.

Издајем гарсоњеру у строгом 
центру Вршца. Тел. 064/5152-
245.

Издајем студенткињама 
једнособан намештен стан у 
Вршцу. Звати после 17 часова 
на телефон број 013- 834- 975.

Издаје се једнособан, 
намештен, стан у Панчеву 
студентима стоматологије. 
Тел. 064 228 98 90.

Издајем двособан, намештен 
стан у строгом центру Вршца 
који има климу, централно 
грејање, кабловску са 
интернетом, фиксни телефон. 
Усељив од 1. јуна. Тел. 061/718-
05-87.

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

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

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

Издајем намештен трособан 
стан на Војничком тргу (лифт, 
клима) Тел. 064/144-33-13.

Издајем  стан на Новом 
Београду, код Тржног центра 
Веро, 33 m2, комплетно 
реновиран, опремљен новим 
намештајем. Тел. 064/130-84-
90 (после 16 часова)

Издајем гарсоњеру у 
близини градског парка. Тел. 
013/836-562 и 061/613-91-46.

Стан за издавање. Тел. 
064/393-17-17.

Издајем локал у улици Жарка 
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Твоји: мајка Стојанка, сестра Драгана, сестрић Милан, 
сестричина Миљана и зет Драган.

СОЛАРЕВИЋ СЛОБОДАНА
13.10.1960 -23.12.2007.               

Навршило се oсам тужних година од смрти нашег вољеног 
сина и брата

Време пролази, бол је све дубљи, 
туга све већа. 

Заувек у нашим срцима и сећању.

ВОЈИСЛАВА ЕРСКИ
(1930- 2015.)              

Дана 22.децембра 
заувек нас је 

напустила наша драга 
мајка, нана, ташта и 

прабаба

Ћерке са породицамаНека Те анђели чувају!
Сестра Светлана и Јованка

ВОЈИСЛАВА ЕРСКИ
(1930- 2015.)

У СЕЋАЊУ 

  „ДДОР НОВИ САД“ 

ИЗДАЈЕ У ЗАКУП  
1. Управну зграду  у Вршцу, у близини пилотске академије, 

ул. Подвршанска број 17. Објекат је намењен за пословно 
административне сврхе а састоји се од приземља, првог спрата и 
поткровља, укупне површине  448.07 m2  и

2. Део пословне зграде у Вршцу, у улици Ђуре Јакшића 8, други 
спрат површине 263.50 m2  и поткровље у истој згради површине 
224.20m2 .

Сва заинтересована правна и физичка лица могу се јавити на 
телефоне 021-521-373; 021-4886 028; или путем  e-maila plasmani@
ddor.co.rs

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Зрењанина 89 са намештајем за 
апотеку или празан, или продајем 
локал 39 м2. Тел. 064/248-72-90 и 
064-155-99-40.

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

Студенткињи прве године права 
потребна мања гарсоњера или 
мањи стан у Београду. Тел. 061/72-
81-996.

Издајем кућу са локалом у 
Ритишеву, у Улици М. Еминеску 40. 
Тел. 827-201.

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

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

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

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

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

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

Издајем једнособан стан, 
намештен, у Новом Саду, 
Суботички булевар. Повољно. Тел. 
013/831-587 и 064/ 215-46-83.

Издајем намештен једнособан 
стан у центру. Стан има централно 
грејање, кабловску , интернет, wi 
fi . Тел. 062/250-963.

РАЗНО
На продају четвороделни 

регал, два кауча, две фотеље и 
дечји мушки и женски бицикл. 
Тел. 013/400-875 и 063/28-05-
99.

Хитно потребна жена за 
помоћ у кући старијој женској 
особи, у Избишту. Тел. 064/390-
62-76.

Жена средњих година 
чувала бих децу и помагала 
у кућним пословима старијој 
особи. Тел. 064/511-88-82.

На продају: столови и 
столице, троседи и фотеље, 
брачни кревети, кревети, 
плакари, диван, фрижидер, 
плинска пећ, уградни шпорет, 
храстова врата, дрвени 
прозори бунарска пумпа и ауто 
приколица. Тел. 063/266-096

Продајем писаћи сто 
(дрвени) тел. 060/84-35-097.

Продајем ТА пећ 3,5 
kw очувана, са точковима. 
Цена повољна. Тел. 805-911 и 
060/08-05-911

Продајем дечији 
креветац, колица за бебе Чико, 
беби седиште за ауто, носиљку 
за бебе. Мало коришћено, 
повољно. 064/598-3898

На продају дечији бицикл 
са помоћним точковима. 
064/598-3898

На продају Лексан плоча 
2х2,1 м, ново повољно. 
064/598-3898

Продајем 10 буради за 
нафту од 200 л. Цена 800 
динара комад. Тел. 063/281-
236.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем ТА пећ, 3,5 kw, 
са точковима. Повољно.Тел. 

805-911 и 060/08-05-911.
Озбиљној породици 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

936.
Помагала бих старијој 

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

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

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

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

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

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

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

На продају дечја соба 
„Кики“ програм. Велики и 
мали орман, радни сто у натур 
– бордо боји, 13.000 динара.
Тел. 064/133-51-32.

Чувала бих децу или старије 
особе током новогодишњих 
празника и викендом. Тел. 
061/205-99-00.

Продајем празну бутан 
боцу 10 кг, котао за централно 
грејање на гас 24 kw и плинске 
бојлере за купатила. Тел. 
063/482-418.
Чувала бих децу, а деци 
школског узраста помажем 
у учењу (Завршила сам 
Учитељски факултет). Тел. 
064/511-88-82.
Чувала бих децу или помагала 
у кућним пословима. Тел. 
064/511-88-82.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

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

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

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

Продајем ауто - приколицу 
нерегистровану 064/ 577 - 
2597

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

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

На продају „Сузуки“ wagonR+ 
DDIS, 2004. год. (дизел), у екстра 
стању, регистрован до 17.3.2016. 
(власник). Добро очуван, поседује 
климу, аир бег, електронске 
подизаче стакла,  multi jet мотор. 
Цена по договору, могућа замена. 
Тел. 063/767-82-85.

На продају две машине за 
прање веша, исправне у одличном 
стању. Цена 50 и 70 евра. Тел. 
064/429-06-14.
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице 
Вршац, репортер „Вршачке куле“  
фотографисао је мајке и њихове 
бебе. За  први осмех  радо су 
позирале: Сања Јановац и син 
Марко Молнар, Ивана Клашња и 
ћерка Сара, Родика  Ника и синчић 
Лео Секешан, Јасмина Лилић и њен 
симн Матео, Марина и ћеркица Ања 
Удовичић.

A.Б.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ 
ПОРОДИЛИШТУ

Ивана Клашња Родика  Ника

Јасмина Лилић Марина Удовичић

Сања Јановац
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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

Уложени напори и постигнути 
резултати за свега годину дана, 
охрабрују нас да ведра чела 
гледамо у будућност Вршца у 
оквиру аутономне Војводине 
у Федеративној Демократској 
Југославији. Са оправданим 
надама и поред свих грешака које 
су учињене и пропуштања која су 
настала, можемо очекивати, да ће 
на основу стечених искустава, та 
будућност бити лепша и светлија.

 Треба указати на извесне 
грешке које су учињене у току 
ове прве године рада. Ове 
грешке произилазиле су махом 
из младости наше народне власти 
и неискуства; а још више, ове 
грешке биле су резултат тешких 
и несрећних прилика  у којима 
се налазио наш град после 
ослобођења. У непосредној 
близини Вршца одмах после 
ослобођења водила се борба, а 
одлуке, важне одлуке су морале 
да се доносе. Касније пак мањих 
грешака у раду долазило је 
поглавито услед тога што је 
сам живот наметао доношење 
одлука по питањима која нису 
могла да чекају одлагање, а при 
томе се наилазило на тешкоће 
проузроковане последицама 
рата и окупације. Међутим све те 
грешке су делимично утицале на 
повољан развој прилика у Вршцу, 
а у времену које је само по себи 
тешко после дуготрајног и тешког 
рата. Успеси које је народна власт 
показала за ово кратко време, 
чини све те грешке прилично 
ситним и безначајним.

После четворогодишњег 
робовања дошло је остварење 
слободе. Песма, весела песма 
слободе одјекује виноградима и 
пољима вршачким, одјекује из 
снажних груди трудбеника који 
који не зазиру од напора.

Ретко се у својој петвековној 
историји град на падинама 

последњих обронака Карпата, 
налазио у овако јединственом 
положају у каквом је данас. Прелом 
који се догодио сада значајан 
је по својој далекосежности за 
будућност Вршца. Пре свега, 
уклоњени су за увек они, који су 
се понешени психозом фашизма 
показали као нарушитељи не само 
хармоније међу народом, него 
још више, као угњетачи основних 
људских права.

Место тих који су хтели 
да  постану у Вршцу „народ 
господара“, коме ропски треба да 
служе сви остали народи, доћи ће 
ускоро они који ће под древном 
кулом засновати домове себи и 
своме потомству...

И одјекниће још веселија 
песма виноградима и пољима 
вршачким, као што одјекује песма 

у слободи широм целе Војводине, 
широм целе нове Југославије.

И биће весели ови нови 
становници Вршца, веселији и 
срећнији од оних који су дошли 
пре пет векова или пре три 
века, када су се склањали од 
турских пустахија, па бежећи 
у неизвесност долазили овде, 
туђинском господару, често пута 
у сусрет још тежим искушењима. 
Јер сада, ово је слободни Вршац, 
слободна Југославија, чије 
оранице прижељкују оне  који ће 
их својим рукама обрадити и који 
не желе да живе од туђег труда и 
зноја.

У слободној Војводини, где је већ 
остварено братство свих народа 
који живе у њој, има довољно 
места  и за њих, а староседеоци ће 
их дочекати срдачно и поздравити 
као најмилију браћу...

Али ми се не заносимо овом 
ружичастом сликом будућности! 

Свесни смо да је потребно 
још улагање великих напора и 
много , много несебичности да 
се од Вршца створи град какав 
он треба да буде. Потребно 
је надокнадити све што су 
ненародни властодршци од 1918. 
до 1941. године пропустили, а што 
фашистички окупатор намерно 
није хтео да учини. Пред нама 
се налазе задаци које треба 
остварити, а који ће побољшати 
хигијенске прилике и културно 

подићи град.
Спровођење канализације и 

водовода, калдрмисање  многих и 
многих улица, подизање здравих 
станова, нових болница, дечијих 
обданишта, школских зграда, 
јавних купатила, стварања нових 
појаса зеленила, проширење 
парка, изграђивање стадиона 
за фискултуру део су задатака 
који се налазе пред нама и које 
морамо остварити. Подизање 
културног нивоа исто тако и то, 
стварањем реонских читаоница 
и библиотека, стварањем 
сталног позоришта које ће бити 
приступачно најширим слојевима. 
То су били задаци који се намећу 
сами по себи.

Заједничким стремљењима све 
се то може постићи. А да је Вршац 
у могућности да све то постигне, и 
да ће Вршчани накнадити оно што 
су прошла покољења пропустила, 
зато је најбоља залога како сви 
родољуби сврстани у Народни 
фронт, тако исто и омладина, која 
је пружила довољно доказа своје 
велике свесности и борбености и 
показала довољно способности 
за несебичан и ударнички рад.

НАПРЕД У БОЉУ БУДУЋНОСТ!

КРАЈ

ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

KeramikA

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

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

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 
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КО Ш А Р К А

Вршчани су осокољени пласманом у финале Купа Србије 
атрактивном и на моменте егзибиционом игром декласирали 
индиспониране Новосађане и гледаоцима приредили лепу 
предновогодишњу забаву. Војводина без свог најбољег играча 
Јовишића није успела да пружи никакав отпор домаћем саставу 
а њихова одбрана, нарочито у првом полувремену скоро да и 
није постојала. Већ у петом минуту Вршац Свислајон имао је 
двоцифрену предност (12:2), средином друге четвртине разлика 
је износила 16 поена (38:22), да би почетком другог полувремена 
изабраници тренера Пејића направили недостижних 30 поена 
предности (65:35). Вршчани нису имали слабо место на овом 
мечу, сви играчи су се уписали у листу стрелаца а највише 
аплауза добили су млади Стефан Митровић, љубимац домаћих 
навијача и Милан Мунижаба који је заслужио нове минуте у 
сениорској конкуренцији.

Тренер Вршчана Милош Пејић имао је разлога да буде 
задовољан.

-Војводина је једно од најпријатнијих изненађења, с обзиром 
на проблеме са којима се суочавају. Вечерас су играли без 
најбољег играча, па нису успели да пруже достојнији отпор, али, 
ми смо урадили много тога доброг. Налазимо се у позитивном 
налету, јер добро тренирамо и радимо индивидуално са 
играчима и на психолошком плану. Изгледамо много озбиљније, 
борбеније и ангажованије, што ме јако радује. Надам се да 
ћемо у следећем колу остварити победу и тако тријумфално 
завршити ову годину.

УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ ВРШЧАНА НА ПОЧЕТКУ ДРУГОГ ДЕЛА КЛС

НОВОСАЂАНИ ЗАЛЕЂЕНИ НА МИНУС 35
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – ВОЈВОДИНА СРБИЈАГАС 100:65 (26:20, 26:14, 27:18, 21:13)

Стасава: Стефан Митровић (КК Вршац Свислајон)

КЛС 13. КОЛО
КОНСТАНТИН У ФОРМИ

Константин - Спартак 84:73, Борац - Беовук 84:76, 
Јагодина - Слога 64:72, Смедерево - ФМП 54:75, 
Младост - Напредак 84:80, Тамиш - ОКК Београд 84:63, 
Вршац Свислајон - Војводина Србијагас 100:65

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

Вршчанке су заслужено 
славиле у дербију и победом 
се опростиле од својих 
симпатизера у овој години. 
У изузетно динамичној 
и борбеној утакмици 
бриљирала је искусна 
Марина Мандић која је у 
своју статистику уписала 
двоцифрен број поена, 
скокова и асистенција. 
Кључни период меча била 
је трећа четвртина када се 
разиграла Ивана Јовановић 
која је одиграла најбољи меч 
откако се вратила кошарци 
после седмогодишње 
паузе. Вршчанке су тада 
успеле да се одвоје на 
двоцифрену разлику 
(64:52), да би почетком 
последње четвртине стекле 
и недостижних 18 поена 
разлике (70:52). Врбашанке 
су имале само две надахнуте 
играчице, Јововићеву 
и Џомбету, недовољно 
за брејк у Миленијуму. У 
последњем мечу у 2015. 
години кошаркашице Вршца 
Свислајон гостују у Суботици 
екипи Спартака.

ВРШЧАНКЕ СЛАВИЛЕ У ДЕРБИЈУ 12. КОЛА

ТРИПЛ ДАБЛ МАНДИЋЕВЕ
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – ВРБАС МЕДЕЛА 85:74 (19:14, 24:24, 23:14, 19:22)

Одлична партија: Ивана Јовановић

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА 12. КОЛО
СТОПОСТОТНИ КОРАЋ

Резултати 12. кола: Радивој Кораћ - Краљево 77:54, Војводина - Раднички 
119:85, Црвена звезда - Бор 114:31, Студент - Спартак 69:50, Шумадија - 
Новосадска ЖКА 66:68, Вршац Свислајон - Врбас Медела 85:74

Табела: 1. Радивој Кораћ 12-0, 2. Црвена звезда 9-3, 3. Врбас Медела 8-4, 
4. Вршац Свислајон 7-5, 5. Спартак 7-5, 6. Краљево 6-6, 7. Војводина 5-7, 8. 
Шумадија 5-7, 9. Раднички 5-7, 10. Студент 4-8, 11. Новосадска ЖКА 4-8, 12. 
Бор 0-12.
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