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

ОПШТИНА ВРШАЦ НАГРАДИЛА НАЈБОЉЕГ РАДНИКА 
ВРШАЧКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ

ДРАГАНА КАНТАРЕВИЋ, 
НАЈБОЉИ ПОЛИЦАЈАЦ 

МЕСЕЦА НОВЕМБРА 
Општина Вршац и овдашња Полицијска 

станица прикључили су се акцији Полицијске 
управе Панчево да се сваког месеца бира и 
награђује најбољи полицијски службеник у свакој 
станици на територији коју покрива ПУ Панчево. 
Прву титулу најбољег полицајца у Полицијској 
станици Вршац за прошли месец понела је Драгана 
Кантаревић, криминалистички инспектор. 

Пригодан поклон, захвалницу и ручни 
часовник, најбољем вршачком полицајцу 
Кантаревићевој уручио је Чедомир Живковић, 
председник Општине Вршац, 28.децембра, у 
Градској кући. 

-Задовољство ми је да поздравим Драгану 
Кантаревић, полицијског наредника, припадника 
криминалистичке полиције, као и Живка 
Јовановића, начелника Полицијске станице 
Вршац, који су овде са нама лепим поводом, 
рекао је Живковић. Наиме, на предлог колектива 
и комисије, која је о томе одлучивала, а узевши 
у обзир остварене резултате рада, Драгана 
Кантаревић је заслужила награду најбољег 
полицајца Полицијске станице Вршац за 
новембар месец. Задовољство ми је што могу 
да јој уручим један симболичан поклон, као 
награду и захвалност за уложени рад и труд и 
остварене резултате. Надам се да ће ова награда 
бити подстрек свим запосленима у Полицијској 
станици Вршац да свој рад максимално ставе у 
службу грађана. 

Живковић је похвалио изузетну сарадњу 
локалне самоуправе и вршачке полицијске 
станице. Он је подсетио да се годишње прикупи 
око 15 милиона динара од наплате казни 
за саобраћајне прекршаје, као и да постоји 
комисија која та средства преусмерава тамо где 
је најпотребније како би се повећала безбедност. 
Приоритети у наредној години биће безбедност 
најмлађих, њихова едукација о злу наркоманије, 
као и превентива насиља у породици. 

-Ово je подстицај за бољим радом мени, а надам 
се и свим мојим колегама у Полицијској станици 
Вршац, рекла је Кантаревићева захваливши се на 
почасти и даровима. Ја сам полицијски службеник 
ПС Вршац, Одсек криминалистичке полиције на 
сузбијању општег криминалитета. Радимо како 
превентивно, тако и репресивно. Превентивна 
делатност спроводи се кроз позорничку и 
патролну делатност, односно обиласком основних 
и средњих школа. 

Према речима Кантаревићеве, пре пет година 
започет је пројекат под називом „Безбедно 
детињство, безбедност и култура младих“. Тема се 
обрађује ученицима петих разреда свих основних 
школа вршачке општине где се они упознају са 
радом полиције како би знали коме да се обрате 
ако им је помоћ потребна. Уз поменуту тему 
обрађују се и „У зачараном кругу дроге и алкохола“, 
затим „Спречимо вршњачко насиље“, као и 
„Саобраћај“. Основци се интерактивно укључују у 
рад и дискусију о овим проблемима и темама. 

Начелник Јовановић је похвалио рад 
Кантаревићеве, њену ангажованост и резултате 
које постиже и додао:

-Колегиница Драгана Кантаревић је пример 
свима, и својим колегама мушкарцима, како се 
ради како током радног времена, тако и ван радног 
времена, 24 часа дневно, и није привилегована јер 
је жена. 

Уручењу пригодног поклона Кантаревићевој у 
кабинету председника Општине присуствовали су 
и Александар Ђорђевић, помоћник председника 
Општине Вршац, и Милош Васић, председник 
Савета за безбедност саобраћаја и члан 
Општинског већа задужен за заштиту животне 
средине.

Васић је подсетио да Општина има Савет за 
безбедност саобраћаја чији се буџет пуни од 
наплате саобраћајних прекршаја.

-Средства за 2016.годину износе око 14 
милиона динара, а од овогодишњег буџета 
издвојено је 400.000 динара да би се олакшао рад 
саобраћајне полиције куповином  компјутера, 
штампача, лаптопова, батеријски лампи, нагласио 
је Васић. И за наредну годину планира се набавка 
дела опреме, а све у циљу подизање безбедности 
саобраћаја на виши ниво. 

Ј.Е.

Потпредседник Српске напредне странке 
Никола Селаковић посетио је 23. децембра 
Општински одбор Вршац у пратњи координатора 
за јужни Банат Бранка Маловића и Дарка 
Јовановића. Домаћини су им били повереник 
СНС у Вршцу Александар Ђорђевић и Чедомир 
Живковић председник Општине Вршац и нови 
члан СНС. Министра правде у Влади Србије Николу 
Селаковића дочекао је и велики број чланова и 
сипматизера странке.

 Ђорђевић је, у обраћању члановима 
странке, предочио актуелно стање у општинској 
организацији СНС и нагласио да се ситуација из 
дана у дан побољшава, да повереници у Вршцу 
имају подршку града Београда и да је на тај начин 
правда задовољена.

Живковић је, у свом првом обраћању пред 
члановима СНС и медијима, нагласио да је 
Селаковић осведочени пријатељ Вршца и истакао 
је да више нема политичких амбиција, нити жели да 
у том смислу некоме заузима место.

- Желим да то буде простор за младе људе, који 
желе да помогну Српској Напредној Странци, која 
има највећи капацитет и може много да уради за 
будућност Вршца. Долази време да се остваре идеје 
које смо заједно имали Селаковић и ја, идеје које 
ће донети добро овом граду. Пре свега мислим да 
Вршац у наредним годинама мора да се избори за 
статус града, рекао је Живковић и истакао да верује 
Премијеру и Влади Србије и да очекује повољан 
третман за Општину Вршац.

Он је нагласио да Румуни нуде могућност 
финансирања дела Коридора 11, да постоји велика 
могућност да се, са министарком Михајловић, 
заврши обилазница око Вршца, а потом је најавио 
нове инвестиције на чију реализацију се неће дуго 
чекати.

- Осам година сам био председник Покрета 
“Вршачка регија - Европска регија”, дао сам себе 
тамо, трудио сам се да доведемо добре и паметне 
људе који могу нешто да ураде за град. Мислим да 
Покрет у наредном периоду може бити искрен и 
коректан партнер СНС, закључио је Живковић.

Никола Селаковић је рекао да је уверен да ће 
одбор СНС у Вршцу, који ради боље него раније, 
ускоро бити градски. Он је оценио да су активности 
СНС свуда присутне, али и да треба да буду још 
присутније, јер, колико год да је учињено, мало је за 
оно што Вршац заслужује од странке као што је СНС.

- Вршац је неформални центар околних 
општина, а доказ да наша странка овде добро ради, 
са већом динамиком и бољим темпом, је то што су 
наши редови богатији за искусне, способне, честите 
људе, као што је Чедомир Живковић. Упознао сам га 
док није био члан СНС, то је био разлог мог чешћег 
доласка у овај град. Сада ми је још драже што је 
у нашим редовима. Врата наше странке морају 
бити отворена за сваког оног ко Вршцу, Банату и 
Србији жели добро и жели да своје умеће, вештине, 
знање и способности стави у службу СНС и Вршца, 
који заслужује статус града, јер се понаша боље 
и савесније од многих места у Србији која имају 
статус града, рекао је Селаковић.

Селаковић је нагласио да сви градови у 
Србији желе пут и аеродром, што Вршац има, 

као и Ваздухопловну академију СМАТСА, која је 
удвостручила број полазника захваљујући добром 
партнерству Ер Србије и Етихада. Он је истакао да је 
то покренула СНС.

Потпредседник СНС је обавестио чланство да се 
избори на локалном и покрајинском, а можда и на 
републичком нивоу, очекују у априлу. Он је посебно 
апострофирао да су за Вршац, за цео јужни Банат, 
важни покрајински избори и да је СНС, од 2012. 
године, јаче и динамичније покренула промене у 
Србији, на републичком нивоу.

- Резултат тих промена јесте, први пут, вођење 
политике са мерама штедње која не значи само 

стезати каиш и нигде не видети ништа да се 
побољшава, него са мерама штедње које су први 
пут почеле да дају резултате. Вођење политике 
промена спустила је незапосленост са 26 на 18 
одсто и нећемо се ту зауставити. Вођење политике 
која фаворизује рад, марљивост и способност, 
политике која својом снагом и кредибилитетом, а 
на првом месту оним што сведочи наш председник 
странке и председник Владе Александар Вучић, 
привлачи људе, који су ранији припадали другим 
опцијама, који се нису огрешили о закон, који знају 
шта значи радити у корист своје месне заједнице, 
свога села, општине, града, државе, рекао је 
Селаковић.

Селаковић је члановима поручио да СНС мора 
на изборима показати снагу промена, коју цени 
цео регион и Европа, која доноси добре резултате. 
Затим је затражио да у наредна четири месеца 
буду активнији него што су икада били и да се 
подједнако посвете свим људима из своје средине, 
без обзира на националност или вероисповест, јер 
СНС те разлике не прави.

- СНС је странка од преко 400.000 чланова. То 
деценијама није имала ни једна странка у Србији. 
Ту снагу треба усмерити на прави начин, треба је 
искористити за праве ствари. То је брига о сваком 
човеку. Ми смо, као Влада Србије, доказали да у 
изузетно тешким условима знамо да очувамо мир 
и политичку стабилност, без којих нема економског 
напретка, а без напретка нема нових радних 
места. Србија је пример како се то ради, рекао је 
Селаковић.

Говорећи о локалним самоуправама које у 
Војводини води СНС, Селаковић је изнео низ 
података који указују на успешност. Као примере 
навео је Стару Пазову, Руму, Сремску Митровицу.

- То су градови који се налазе на важним 
саобраћајним коридорима. Вршац, и док не дође 
тај коридор, има услове да то уради. Ако се среди 
Вршац, будите потпуно сигурни средиће се и 
Пландиште и Бела Црква и Алибунар, закључио је 
Селаковић.

ПОТПРЕДСЕДНИК СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ У ПОСЕТИ ВРШЦУ

СЕЛАКОВИЋ: ОПШТИНСКИ ОДБОР ВРШАЦ УСКОРО ГРАДСКИ!

Вршачки одбор ускоро граљдски: Бранко Маловић, Никола Селаковић, Александар Ђорђевић, Чедомир Живковић 

Покрет “Вршачка регија - Европска регија” 
на челу са Јовицом Заркулом и Радомиром 
Миловићем, добио је пуну подршку свог идејног 
творца и оснивача Миодрага Бабића.

Бабић се на Главном одбору, као и приликом 
оснивања, заложио да се Покрет придржава 
основних принципа, а то је решавање проблема 
града и села, али не даље од тога.

- Потребно је остварити добру комуникацију 
са странкама носиоцима власти у Републици и 
Покрајини, на обострано задовољство. И њима, 
као и нама, требају резултати, разумевање и 
подршка. То смо до сада квалитетно радили и 
та искуства нас квалификују пред гласачима на 
наредним изборима. Имам пуно поверење и дајем 
пуну подршку Заркули и Миловићу, као активном 
вођству Покрета. Ја сам само почасни председник, 
али бићу им на располагању када год треба. 
Својим оптимизмом, енергијом и конципираним 
програмима гарантују добре резултате, рекао је 
Бабић.

Заркула је рекао да је Покрет ВРЕР на Главном 
одбору усвојио неколико стратешких докумената, 
који се односе на план рада и активности у 
наредној, изборној години. Заркула је истакао и 
широк коалициони капацитет Покрета.

- Направићемо најбољи резултат. Ми смо и 
данас у коалицији у СНС, СПС и ЛСВ. Били смо 
у коалицији и са ДС, ДСС, СРС. Заиста немамо 
проблем ни са једном странком и са свима смо за 
протеклих 11 година били у коалицији. Показали 
смо велику жељу да радимо, амбицију и способност 

за компромис како би се циљеви грађана и Вршца 
испунили. Увек смо били носиоци власти, али 
смо поштовали све своје коалиционе партнере, 
што чинимо и данас. Уважавамо и републичку и 
покрајинску власт, јер се средства за развој Вршца 
не налазе само у Вршцу, рекао је Заркула.

Председник Покрета ВРЕР је нагласио да су сви 
кадрови мобилисани и да се полако припремају за 
кампању, која креће одмах после празника.

- Зацртани резултат за Покрет је континуитет 
власти у наредном мандатном периоду. До сада 
смо редовно добијали и оправдавали поверење 
грађана. То нам је основа да ћемо и на овим 
изборима проћи добро. верујемо у снагу Покрета, 
ми то можемо и ми то хоћемо. Покрет ће направити 
најбољи резултат у Општини Вршац, нагласио је 
Заркула.

ПУПС У ИМЕ 11.000 ПЕНЗИОНЕРА ПОДРЖАО ПОКРЕТ
Главном одбору присуствовали су и 

чланови ПУПС Вршац. У њихово име говорио је 
председник Мирко Ђурковић, који је подсетио 
да су се на коалициону сарадњу са Покретом 
одлучили због чињенице да “Вршачка регија 
- Европска регија” гарантује грађанима 
позитивне резултате.

- Наша партија има импозантан број људи. 
Удружење пензионера, које броји око 11.000 
чланова, представља значајну политичку и 
гласачку снагу, која ће се на наредним изборима, 
највећим делом, определити за нашу коалицију. 
Сматрамо да ћемо заједничким наступом 
обезбедити позицију поновног вођења наше 
Општине, рекао је Ђурковић.

ПОКРЕТ “ВРШАЧКА РЕГИЈА ЕВРОПСКА РЕГИЈА” ОДРЖАО СЕДНИЦУ ГЛАВНОГ ОДБОРА

МИОДРАГ БАБИЋ: ПУНА ПОДРШКА ЗАРКУЛИ И МИЛОВИЋУ

НОВА РАДНА МЕСТА И НОВИ 
ПРОЈЕКТИ

Чедомир Живковић је истакао да ће 
у наредном периоду у вршцу бити нових 
инвестиција

- Хемофарм гради ново пакерско 
одељење и нову лабораторију, то су озбиљне 
инвестиције које ће обезбедити нова радна 
места. Фресениус такође планира даљи развој, 
а ту су и две италијанске фирме у индустријској 
зони. Постоји и велика могућност да се, у 
сарадњи са Владом Србије, реши питање војне 
имовине, што би донело озбиљан замајац 
будућности Вршца. Урадићу све што могу, где 
год се налазио, да се то деси. Верујем да, ако 
се нађу права кадровска решења, то донети 
перспективу, рекао је Живковић и додао да 
Вршац очекује нових седам, осам милиона евра 
кроз четири пројекта прекограничне сарадње. 
То су индустријска зона око обилазнице, 
комплетно уређење инфраструктуре Вршачког 
брега, уређење “Вршачке Скадарлије” и 
завршетак уређења Градског стадиона и дела 
око Центра Миленијум.
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

ОПШТИНА ВРШАЦ И ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА 
ОПШТИНА ОРГАНИЗУЈУ

ПАЉЕЊЕ БАДЊАКА 
НА ГРАДСКОМ ТРГУ

Александар Ђорђевић, помоћник 
председника Општине Вршац, најавио 
је заједничку сарадњу Општине Вршац 
и Православне црквене општине Вршац 
везано за прославу Божића.

-Желим да обавестим грађане 
наше Општине и вернике о програму 
прославе Бадње вечери, који почиње 
вечерњом службом у Саборном храму 
Светог оца Николаја и у Малој цркви, 
а трећи Бадњак у литији доћи ће из 
саме Општине, нагласио је Ђорђевић. 
Сви ће се састати на Градском тргу, 
испред Крста, и палиће се Бадњак, 
симболика дочека рођења Господа 
нашег Исуса Христа, који симболизује 
топлину пећине и радосну светлост 
његовог доласка на свет. Добродошли 
су сви грађани, верници, који желе да 
присуствују овом догађају. 

Паљење Бадњака почеће у 17 часова, 
на Бадњи дан, 6.јануара 2016.године. За 
све присутне биће бесплатно освежење, 
кувано вино и ракија, као и све остало 
што ће припремити Српска православна 
црква и Општина Вршац.

Ј.Е.

Представници локалне власти наставили су 
традицију да организују новогодишњи коктел 
за представнике политичког, привредног, 
културног и јавног живота града. Гости су се 
окупили у Градској кући, 28.децембра, а Чедомир 
Живковић, председник Општине Вршац, 
поздравио је присутне и у осврту на протеклу 
годину, 2015. оценио као тешку, али успешну.

- Ако кажем да је ова година била 
тешка, нећу много да погрешим, таква је 
ситуација и у свету, па и код нас, али мислим 
да смо ми у локалу имали успешну годину, 
са доста инвестиција, нагласио је Живковић. 
Желим да истакнем само оне које су међу 
најважнијим: завршетак спортске дворане у 
Великом Средишту, изградњу спортске дворане 
у Уљми, нашем највећем селу, затим наставак 
на санацији депоније и изграњи сортирно- 
рециклажног центра. Успели смо да започнемо 
изградњу олимпијског базена на вршачком 
језеру, да се тамо уради пречишћавање воде, 
тако да та локација пружи грађанима нове и 
боље садржаје у будућности. Желим да поменем 
и ИПА пројекте, које смо завршили и за које смо 
добили средства од Европске уније.  Највећи 
пројекат је нова пијаца, коју смо поверили на 
старање „Другом октобру“ и која ових дана ради 
у пуном капацитету. Ту су и Бизнис инкубатор, 
замена расветних тела у Вршцу. 

Председник општине је поменуо и важне 
пројекте који ће се реализовати у години која 
следи.

-  Мислим да је будућност наше Општине у 
уређењу вршачког брега, наставку изградње 
обилазнице и нове индустријске зоне, затим 
уређење урбаног центра града који нам је остао, 

који радно зовемо Вршачка Скадарлија, где исто 
можемо да добијемо нешто новца од Европске 
уније. Мораћемо и да приступимо решавању 
проблема нове локације за градско гробље, који 
мора бити завршен следеће године,  Мислим да 
је вршачка Општина била међу успешнима, ако 
не и најуспешнија када је у питању реализација 
пројеката Европске уније и ја се захваљујем 
људима који су радили на тим пројектима, 
као и свим државним установама, јавним 
предузећима, свима вама који сте водили бригу 
да овај град функционише, да буде чист, уредан, 
да све услуге функционишу на најбољи могући 
начин и да немамо заиста ниједан проблем. 
Сигуран сам да ће то бити и наредних година ко 
год буде на челу Општине Вршац. 

Живковић је свим грађанима Општине Вршац 
честитао новогодишње и божићне празнике и 
пожелео да 2016. буде успешна година на свим 
пољима и додао:

-Мислим да политичка стабилност која је 
одржана овде у Вршцу све ове године да је 
то дало резултате. Јер, политичка стабилност 
омогућава да се град развија, да имамо нове 
пројекте. Желим да одам велико признање 
привредницима Вршца, који нису радили у 
лаким околностима, конкуренција је све већа.

Председник Општине рекао је да очекује 
да ће Вршац наредне године добити статус 
града који заслужује због снажне економијие, 

великих компанија и фирми, које овде виде своју 
будућност и квалитетне услове за свој даљи 
развој.

Ј.Е.

ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ КОКТЕЛ У ГРАДСКОЈ КУЋИ

2015. ТЕШКА, АЛИ УСПЕШНА ГОДИНА

Под благословом Његовог 
преосвештенства епископа 
банатског Никанора, на вршачком 
језеру ће се на Богојављење, 19. 
јануара, по четртви пут одржати 
традиционална црквено - народна 
манифестација Пливање за Крст 
Часни. Председник организационог 
одбора јереј Владимир Симеуновић 
истакао је да су такмичари већ 
почели са пријављивањем а сви 
заинтересовани то могу да ураде 
у просторијама вршачке Црквене 
општине Вршац до 5. јануара 2016. 
године. За Крст Часни запливаће 33 
учесника, број је лимитиран због 
техничких могућности стазе и при 
томе се водило рачуна да он има и 
симболично значење. Дужина стазе 
од 33 метара и број од 33 учесника 
симболизују број година Исуса 
Христа када је мученички страдао. 

- Манифестација чији су значај 
препознали Општина Вршац и бројни 
донатори прожета је спортским 
духом, културним наслеђем а тиме 
је од изузетног значаја за наше 
образовање и просвету, рекао је јереј 
Симеуновић.

Манифестација има за циљ 
очување вере, традиције и 

идентитета, а кроз витешко и јуначко 
пливање јача спортски дух, ослобађа 
нас и даје нам снаге да савладамо 
не само препреку за Богојављенско 
пливање већ и у животу, рекла је 
Јулкица Митрашиновић,  чланица 
Општинског већа задужена за спорт.

- Хвала организационом одбору 
који нам је позивом указао част, 
Општина Вршац се драге воље 
одазвала позиву и определила 
одређена финансијска средства. 
Изузетно ми је задовољство што смо 
по први пут компактни када је у питању 
помоћ свих структура у организацији 
ове важне манифестације, закључила 
је Митрашиновић.

Сам чин пливања у хладном 
језеру представља изузетну храброст, 
а достићи Крст Часни значи и жртву и 
победу, рекла је Александра Панић, 
чланица Општинског већа задужена 
за културу. 

- Крст Часни је симбол жртве и 
победе Исуса Христа и важан је за 
читаво хришћанско човечанство, 

због тога у име Општине Вршац 
позивам све да учествју у овој 
манифестацији било као такмичари 
или гледаоци, нагласила је Панићева.

Манифестација је изузетно 
важна, како за идућу тако и за 
наредне године, о томе сведочи 
број пријављених такмичара, 
али и број гледалаца који су 
долазили да бодре пливаче, 
рекао је члан Општинског 

већа за образовање Владимир 
Станојев. 

- У име ресора за образовање у 
Општини Вршац позивам све ђаке и 
професоре, а наравно и све грађане, 
да подрже и такмичаре и читаву 
организацију. Пливање за Крст Часни 
представља израз поштовања према 
нашем пореклу, традицији и пре 
свега културном наслеђу, истакао је 
Станојев.

БЈ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР БОГОЈАВЉЕНСКОГ ПЛИВАЊА НАЈАВЉУЈЕ 

ЗА КРСТ ЧАСНИ ПО ЧЕТВРТИ ПУТ

Чедомир Живковић: Реализовани бројни пројекти у 
2015.години

Актуелни сазив Скупштине општине Вршац 
заседао је последњи пут у овој календарској 
години, у уторак, 29.децембра. Јовица Заркула, 
председник СО Вршац, на дневни ред седнице 
ставио је шеснаест тачака. Одборници су 
донели низ одлука значајних за нормално 
функционисање општинске управе и локалне 
самоуправе. 

Међу најважнијим одлукама које су добиле 
„зелено светло“ одборника је и именовање 

Љубисава Шљивића за директора Јавног 
комуналног предузећа „Други октобар“. Да 
подсетимо, „Други октобар“ је недавно променио 
статус прешавши из друштвеног у јавно 
предузеће. На претходном заседању локалног 
парламента одлучено је да се распише конкурс 
за избор руководиоца „Другог октобра“ као 
јавног предузећа. Формирана је и Комисија за 
спровођење јавног конкурса за избор директора 
Јавног комуналног предузећа „Други октобар“ 

Вршац, која је,  по истеку рока, констатовала да 
је на јавни конкурс  благовремено поднета једна 
пријава, коју је доставио Љубисав Шљивић. 
Тако се пред одборницима нашло решење, које 
су они усвојили, и којим је Љубисав Шљивић, 
генерални руководилац Друштвеног предузећа 
„Други октобар“, именован за директора 
истоименог, али сада Јавног комуналног 
предузећа, на период од четири године. 

Одборници су донели и одлуку о измени 
Плана детаљне регулације дела опште радне 
зоне у блоку 82 (некадашњи „Узор“), одлуку о 
дозвољеној спратности за објекте у поступцима 
озакоњења на територији Општине Вршац, 
о усвајању Програма коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине 
Општине Вршац за 2016.годину и одлуку о 
конверзији потраживања Општине Вршац у 
капитал Центра Миленијум ад Вршац. Измена и 
допуна одлуке о радном времену угоститељских 

и објеката за приређивање игара за забаву није 
добила потребну већину гласова одборника.

На 30. седници овдашње Скупштине 
образована је Комисија за планове Општине 
Вршац, ревизија 2016 - 2020,  извештај о раду 
Штаба за ванредне ситуације Општине Вршац 
за ову годину и план рада за 2016. Разматрана 
је одлука о усвајању Локалног еколошког 
акционог плана Општине Вршац, али она није 
добила подршку већине.

Одборници су изгласали престанак 
функција досадашњих и избор нових чланова 
Комисије за доделу станова којима вршачка 
Општина располаже, као и школских одбора 
ШОСО „Јелена Варјашки“, Основне школе 
„Бранко Радичевић“ у Великом Средишту и ОШ 
„Кориолан Добан“ у Куштиљу. 

Ј.Е.

 ОДРЖАНА ТРИДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

ЉУБИСАВ ШЉИВИЋ ИМЕНОВАН ЗА ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Љубисав Шљивић рођен је 28.11.1951. године у Ботуњи, општина Брус где 
је завршио основно и средње образовање. На Техничком факултету «Михајло 
Пупин» у Зрењанину Универзитета Нови Сад, стекао је звање дипломираног 
инжењера за развој – машинска струка. Први радни однос засновао је у СОУР 
ПКБ, РО «Војвођанка» 1977. године, да би 1979. године засновао радни однос у 
“Утви”  где је обављао разне сложене радне задатке. У периоду од 1991. до 2015. 
године запослен је у «Другом октобру» Вршац на месту директора предузећа. 
Као директор тежио је да своје способности и знање усмери на развијање 
предузећа, побољшање услова рада и живота запослених, али шире друштвене 
заједнице. Ожењен је и отац двоје пунолетне деце.

Александар Ђорђевић: Паљење Бадњака биће на 
Градском тргу код Крста
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Свим становницима општине Вршац желим 
срећну и успешну Нову 2016. годину, 

остварење свих жеља, много здравља, среће и успеха.
Грађанима који Божић славе по Јулијанском календару, 

желим срећан празник, много здравља, радости и успеха.

Чедомир Живковић
председник општине вршац

станко петровић
председник општине БеЛа црква 

СВИМ ГРАЂАНИМА 
ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

ЖЕЛИМ СРЕЋНУ НОВУ 2016. ГОДИНУ 
И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 

КАО И  МНОГО УСПЕХА И ДОБРОГ ЗДРАВЉА!
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DOBRO ZDRAVLJE I USPEŠNU 
NOVU 2016. GODINU 

I SREĆNE BOŽIĆNE PRAZNIKE 
SVIM GRADJANIMA

ŽELI

DOM ZDRAVLJA
VRŠAC
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СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ 
И 

БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
ВРШАЦ
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Пројекат “Јавно информисање и културно-
историјска баштина општине Бела Црква” 

суфинансира Скупштина општине Бела Црква

Црква Светог Георгија у Кајтасову је 
реконструисана. Радови су изведени 
удруживањем средстава, локална 
самоуправа је дала 100.000 динара, а МЗ 

Кајтасово 60.000 динара. За две нове иконе 
новац је прикупљен од мештана Кајтасова, 
а икону Светог Георгија донирао је Ненад 
Живановић председник СО Бела Црква. .

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УДРУЖИЛИ НОВАЦ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЦРКВЕ

ОСВЕЖЕНА ЦРКВА У  КАЈТАСОВУ

Општина Алибунар један од 
праваца модернизације и реформе 
управе види у развоју и примени  
географског информационог 
система - ГИС. Управо зато 28. и 29. 
децембра 2015. године у просторијама 
општине, консултанти компаније МСП 
Цонсултинг одржали су обуку радној 
групи коју је формирала општинска 

управа. 
На питање шта је конкретно ГИС и 

какви су његови бенефити, одговара 
Милун Ђорђевић, дипломирани 
инжењер геодезије и стручни 
консултант:

„Географски информациони систем 
представља спрегу картографије, 
података о простору и информатике. 
То је заправо систем мапа исте 
територије, просторно повезаних 
заједно са подацима везаним зањих. 
ГИС користе израђивачи који се и 
баве просторним подацима, потом 

доносиоци одлука и, наравно, само 
грађанство. Уводи се, пре свега, 
зато што омогућује управљање 
грађевинским и пољопривредним 
земљиштем, управљање јавним, 
културним и објектима од значаја 
за јединице локалне самоуправе, 
земљиштем и комерцијалним 
објектима, јавним и комуналним 

површинама, као и управљање путном 
и комуналном инфраструктуром. 
Користи од примене и развоја ГИС-а су 
вишеструке: повећање ефикасности и 
смањење трошкова у администрацији, 
бржи и бољи процес одлучивања, 
боља повезаност са грађанима и, оно 
што је најважније, повећање буџетског 
прихода, које на основу нашег искуства 

може износити од 8% до 25%“.
Значај географског информационог 

система (ГИС) огледа се у чињеници 
да представља један од инструмената 
за подршку планирању, управљању и 
развоју територије, при чему укључује 
не само територијални развој, већ пре 
свега друштвено – економски развој, 
развој управе и административних 
услуга, развој просторних функција и 
сл.

„Са увођењем ГИС-а стварају се 
услови да се примени интегрални 
приступ у планирању и управљању 
развојем уз максимално поштовање 
потенцијала и рационалну употребу 
расположивих ресурса. Један од првих 
корака у развоју овог информационог 
система направљен је кроз попис 
имовине локалне самоуправе када 
је урађена и прва база просторних 
података. У општини Алибунар већ 
имамо податке који имају просторну 
димензију. Формирали смо сада и 
радну групу која ће бити обучена од 
стране стручњака како се прикупљају 
и ажурирају подаци, као и како се 
формирају просторне базе података. 
У наредном периоду планирамо да 
набавимо софтвер који ће омогућити 
обједињавање свих постојећих 
података, ажурирање, успостављање 
ефикасније комуникације и размене 
података између општинске управе 
и локалних предузећа и установа, 
па и покрајинских и републичких 
институција. Такође, у плану је и 
објављивање просторних података 
на општинском сајту, како би били 
доступни свима којима су неопходни, 
од грађанства до инвеститора. 
Развој ГИС-а се заснива на употреби 
иновативних технологија у раду 
управе и свих локалних институција, 
где као крајњи ефекат очекујемо 
повећање ефикасности и учинка у 
раду, са циљем повећања прихода“, 
објаснила је начелница општинске 
управе Вишња Стефановић Диклић. 

Новогодишња изложба коју су 
чланице Удружења “Вредне руке 
Беле Цркве” организовале у Градској 
галерији посвећена је декорацији куће 

за предстојеће празнике. Изложба је 
продајног карактера, цене су симболичне, 
а трајаће до 31. децембра. 

У ГРАДСКОЈ ГАЛЕРИЈИ ОРГАНИЗОВАНА НОВОГОДИШЊА ИЗЛОЖБА

 ВРЕДНЕ РУКЕ БЕЛЕ ЦРКВЕ

Обука за ГИС један од важних 
корака 

у процесу модернизације 
општине

Традиционална изложба чланова 
Удружења ликовних стваралаца 
аматера под називом “Од Божића 
до Божића” отворена је у читаоници 
Народне библиотеке. Међу изабраним 
темама за овогодишњу традиционалну 
Божићну изложбу издвајају се теме из 

религије и историје.
Изложбу је отворио члан Општинског 

већа за просвету и културу Слободан 
Живковић, који је искористио прилику 
да присутнима честита божићне и 
новогодишње празнике.

У ЧИТАОНИЦИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЛСА ПРИРЕДИЛА ТРАДИЦИОНАЛНУ БОЖИЋНУ ИЗЛОЖБУ

ОД БОЖИЋА ДО БОЖИЋА
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Милка Векић, дипломирани правник, 
највећи део радног века провела је у 
социјали, 25 година. Почела је као секретар 
у Центру за социјални рад, зтим је била 
референт старатељства, а  потом директор. 
После 20 година, из Центра прелази у тада 
новоотворени Геронтолошки центар, где је 
била први директор овог савременог дома 
за старе. У социјали је радила све послове, 
од збрињавања деце без родитеља, 
душевних болесника, усвојења, помагала 
супружницима да сачувају бракове, да 
би се у Геронтолошком центру посветила 
старима. Сви су ови послови били захтевни, 
неки више, неки мање, тешки, али знали су 
да испуне лепим и племенитим осећајем. 
Много је, каже, научила о правим стварима, 
животу, о његовој филозофији. У животу је 
важно радити посао који волиш, не јурити 
за материјалним богатствима, јер она су 
кратког даха. Треба волети људи, помагати 
кадгод и колико се може, помоћи старици 
да пређе улицу, поклонити осмех и лепу реч.  
Јер, живот се на крају сведе на један кревет 
и један штап, на старост у којој се живи од 
сећања.

Где сте провели детињство?
-Рођена сам 1953.године у Банатском Великом 

Селу код Кикинде. Расла сам у четворочланој 
породици: отац Сава Мрђа, мајка Даница и брат 
Милорад. Родитељи, нажалост, нису живи. Мајка је 
била домаћица, а отац је радио у „Другом октобру“, 
када само се преселили у Вршац, 1961. Ја сам тада 
пошла у 1.разред у ОШ „Жарко Зрењанин“, сада је 
то ОШ „Јован Стерија Поповић“.  Своје детињство 
памтим као топло, безбрижно, тон свему томе 
давала је мајка,а отац је обезбеђивао егзистенцију. 
Мајка нас је окупљала, пружала нам неизмерну 
љубав, пажњу , и мислим да је то била 
основа која ми је помогла да све касније лакше 
пребродим. Онај нас је научила да волимо људе, да 
буде поштени, морални, и сви ти квалитети, које је 
пренела на нас, помогли су нам да касније снађемо 
у животу. Ми смо јој враћали тако што смо били 
добри ђаци. Један мој школски друг и ја били смо 
први „вуковци“ у школи, јер те је године први пут 
установљена Вукова диплома.

Где настављате школовање?
-Уписала сам Гимназију, завршила, и након 

тога уписујем Правни факултет у Београду. У 
Гимназији сам била природно- математички смер и 
конкурисала сам на Природно- математичком, хтела 
сам да будем биохемичар, затим на Економском 
и на Правном факултету. Положила сам пријемне 
испите и била примљена на сва три факултета. У 
неком породичном разговору одлучила сам да 
упишем право, сматрала сам да је то лепа  наука, 
професија, посебно за жену, поливалентна, имате 
могућности да радите у свим областима. 

Да ли сте се некада покајали што сте уписали 
право?

-Нисам, никада. Ту сам добила све што сам 
очекивала, упознала сам систем како функционише, 
било је фантастичних предавања, искустава, 
професори су нас водили у суд на тај практични 
део. Прошла сам кроз факултет са лепим емоцијама, 
имала сам дивне професоре, ми смо са њима 
радили, дружили се, договарали, живели живот, 
имали смо неки родитељски однос, није то било 
као сада. Данас се само јуре оцене, полажу испити, 
купују испити... Морам да се вратим на социјални 
моменат, ми у породици нисмо никад имали много, 
али нам је увек било довољно, живело се скромно, 
факултет сам завршила са два пара фармерица и две 
мајце. У то време било је студентских кредита које 
је Љубљанска банка давала студентима. Ја сам све 
време студирања узимала те кредите, са обавезом 
да се врате 10 година након завршетка студија. 
Становала сам у дому, биле су то четворокреветне 
и петокреветне собе, и цимери и илегалци, учили 
смо у библиотеци, ујутро сам морала да пораним да 
заузмем место. Те наше студентске кредите и татину 
плату стављали смо сви заједно на сто, звали смо 
га округли сто, и прво се одвоји да се плати дом, 
менза, превоз у Београду, а оно што остане било 
је за друге ствари. И поред тога, морам да кажем 
да је то био један од лепших периода мог живота. 
Увек сам говорила када будем имала децу желећу 
да заврше факултете, јер пролазећи кроз то постају 
људи, волела сам да прођу кроз тај студентски 
дом, тамо могу доста тога  да науче, да постану 
добр и квалитетни људи. Моја деца су кренула 
да студирају у време рата, ембарга, несташица, 
штрајкова... веровала сам да ће тај факултет и жеља 
да га заврше да их одвоје и сачувају од улице и свих 
тих догађања. И јесте тако било. Мислим да данас 
више није тако и да ће једног дана да се виде све те 
последице. А, то су генерације и генерације младих, 
које су усмерене у неком другом правцу, ка неким 
другим вредностима.  

Где добијате први посао?
-Ми правници сви смо желели да радимо у 

судовима, али живот некако усмери људе у неке 

друге правце.  Нисам била још дипломирала, 
остало ми је међународно приватно право, као 
завршни испит. Желела сам да што пре почнем 
да радим да олакшам родитељима. Добила сам 
посао у самоуправно интересној заједници 
(СИЗ) за комуналне делатности, била сам једини 
правник на бироу, 1978. Касније сам добила посао 
на неодређено време, када сам положила тај 
последњи испит и ту сам остала до 1980. Када се 
тај СИЗ угасио, Браћа Попов, тадашњи председник 
Општине, рекао ми је да нећу остати без посла, јер 
су им потребни млади стручни кадрови. Тако сам 
прешла у Центар за социјални рад, који није до тада 
имао секретара. 

Како је изгледао Ваш посао у Центру за 
социјални рад?

-Нашла сам се у нечему сасвим новом. Прво 
сам радила послове секретара, а касније сам била 
референт старатељства и на крају директор. У 
Центру сам радила 20 година, стекла сам једно 
животно искуство којим ретко ко може да се 
похвали. Ту је живот и са оне сурове стране, први 
пут се сусрећем са таквим проблемима, са тим да 
штитите некога, одлучујете о његовој судбини, да 
од вас зависи нечији живот. 

Колико је то био леп, а колико напоран 
посао?

-Био је то леп посао, јер је креативан, пре свега 
хуман, а с друге стране зависи од вас, морате да 
урадите праву ствар да бисте некоме помогли. Та 
сламка спаса сте некада ви, није важан материјални 
моменат, битно је да човеку укажете да схвати 
ситуацију, како да из тога изађе. Тада смо сви у 

Центру радили поливалентно, све категорије 
корисника (данас постоје посебни тимови). Тако 
да ујутро када дођете на посао никада не знате да 
ли ће вам на врата закуцати деце без родитељског 
старања, душевни болесник кога треба збринути, 
бракови у проблему, до развода где је требало 
одлучити коме ће се доделити дете. У социјалу 
се, још од формирања Центра, 1961, није много 
улагало, није било ни прописа, ни где да се 
нешто научи, размене искуства. Једном је наша 
министарка рекла: „Што је кожа рудара, то је душа 
социјалног радника“. Јер, он је био први на удару, 
први за кога се странка веже да пронађе решење. 
Социјални радници, психолози, педагози... били су 
толико посвећени послу. Стручни радници су учени 
да се заштите, да би могли правилно да одлуче, јер 
ако се укључиш емотивно то није добро, тешко је 
донети права решења. Ситуације су биле тешке. 
Сећам се једне зиме дошао је отац и рекао да 
одлази на ратиште, а деца му остају на улици. Била 
је јака зима, викенд, крај радног времена, тада сам 
већ била директор и замолим колегу да децу стави 
у ауто и одвезе у Панчево, у дом „Споменак“. Када 
смо видели децу, соба без пећи, без покривача, 
деца полугола. Те је вечери био тако јак мраз, да су 
деца остала у кући, смрзла би се. Толико сам била 
задовољна и срећна што смо брзо одреаговали  
и спасили ту децу. Било је ситуација када у 3 сата 
ноћу зову из полиције, ухвате неког малолетничког 
деликванта. Колега Сава Барачков одлази у СУП, 
одводи дете у дом, а своје малолетно дете оставља 
само у кући да спава. Често смо наше породицу, 
децу, стављали у други план да бисмо помогли 
другој деци.

Какав је био однос са том децом коју сте 
збрињавали? Шта је све заживело у време када 
сте ви били директор у Центру?

-Постајете као чланови породице са њима. Та 
деца немају никога, онда се враћају нама, везују се за 
нас. Дођу да нас посете као одрасли људи, са својом 
породицом, децом. Лепо је видети ту захвалност у 
њима. Ми смо их звали наша деца. И данас неке од 
њих сретнем на улици. Тај стисак руке, та захвалност, 
најлепше су признање за наш рад и снажан 
мотив за даље. Ми никада  нисмо јурили никакве 
награде, то је та скромност и посвећеност послу у 
социјали. Радили смо онако како смо сматрали да 
треба, нисмо чекали директиве из Министарства, 
једноставно се укаже потреба и покушамо то да 
решимо. Тако је почела да се развија и геронто 
служба. Биле су две геронто домаћице које су 
бринуле и помагале старим људима. Данас је то 
служба која се проширила и на села где има доста 
незбринутих старачких домаћинстава. Формирали 
смо и домове за пензионере где се окупљају, у 
Гудурици, учествовали су и сами мештани. Ипак 
смо ми једно хумано друштво, тамо где држава не 
уради, ту су људи да помогну, и данас има доста тих 
хуманитарних акција за помоћ деци, људима. 

Рад у социјали је тежак, пун емоција. Да ли се 
сећате неких таквих ситуација?

-Снажно ми је остала у сећању свака посета 
Дому за децу без родитељског старања „Вера 
Радивојевић“ у Белој Цркви, где су била млађа 
деца, и Дому „Споменак“. Та су деца била напуштена, 
одвојена, и само су желели да вас додирну, ухвате 
за руку, била су жељна загрљаја. Имали су они све, 

била је дивна директорка, али један васпитач на 20 
деце, мада су то посвећени људи, али не могу све 
да постигну. Сећам се кад дођемо у дом, они нас 
окруже,  држите истовремено по 4-5 деце, а кад 
одлазимо кажу:“Ево иде мој Центар“, тако су нас 
звали. Ту добијете снагу да сва врата можете да 
отворите да пронађете начин да помогнете. За своју 
децу не бисмо имали храбрости то да урадимо. 
Ја тврдим да не може свако да ради у социјали, 
то могу само они који имају изражену емпатију, 
љубав према људима, хуманост. Ја сам у Центру 
имала диван колектив, хумане, посвећене људе, 
стручне, који су спремни да ураде све за друге. 
То је та прва социјала која је кренула од  штапа и 
канапа, ударила темеље. Касније је то већ постала 
наука, књиге се пишу, организују стручни скупови 
где могу да размене искуства. Сећам се да су 
колеге ишле старим комбијем, где је уместо стакла 
био неки најлон, и одвеле душевног болесника у 
Стари Лец да га збрину. Они су и себе угрожавали, 
не знате какве могу да буду реакције и понашање 
болесника, а седите поред њега. Било је и ситуација 
када и поред добре воље и жеље не можете да 
пружите адекватну помоћ. Сећам се када су дошле 
избеглице, један мој колега, био је директор Центра 
у Книну,  дошао је овде са женом, стоматологом, 
и тражи помоћ, а вама закон не дозвољава да га 
запослите. Некада лепа реч није била довољна 
помоћ, требало је нахранити их, збринути, био је 
потребан новац. Најтеже је било када је требало 
спровести судско решење и одвојити децу од 
родитеља и сместите у дом. Јер, без обзира какви 
су родитељи, деца се везу за њих, плачу, неће да се 
одвоје, то су страшне трауме, драматичне ситуације.   

Ви сте били први директор вршачког 
Геронтолошког центра. Како је било радити са 
старима?

-Да, била сам директор 5 година, од 2000.
када је Геронтолошки центар отворен. Највећу 
заслугу за изградњу има Рена Аћимовић. Био је 
то модеран центар за покретне и полупокретне 
кориснике, такво је било архитектонско решење, 
није било стационара за непокретне. Комисија је 
вршила категоризацију за пријем корисника. Моја 
жеља је била да старост тих наших корисника буде 
достојна човека. Били су различитих професија, а 
свима је заједничка била старост. Трудили смо се да 
обезбедимо средства да им пружимо максималну 
негу, проналазили смо начине, угоститељство, 
смештај спортиста. Хтели смо да им улепшамо 
живот, почели смо да славимо њихове рођендане. 
Некима је то било први пут,  звали смо њихову 
родбину, спремили поклоне, било је и сузица у крају 
ока. Универзитет за треће доба пружао им је бројне 
могућности, да се оспособе за рачунаре, да се 
преко интернета дописују са родбином. У Центар су 
нам долазили еминентни уметници, глумци, певачи, 
деца из вршачких школа, био је изузетан тај спој 
младости и старости. Сећам се како су спортисти 
унели неку нову енергију у Геронтолошки центар, 
помагали су нашим корисницима, сами су се 
укључивали, организовали су такмичење. Циљ је 
био да се улепша та старост, на тренутак заборави, 
да се унесе живот. Водили смо кориснике у друге 
домове, на излете. У дому живот кроз сећање траје, 
наши корисници су живели од успомена. Почела 
је са радом библиотека у Центру, вршачки ђаци 
донели су свако по књигу и тако смо обогатили 
библиотеку, нисмо имали ни једну књигу. 
Организовали смо им креативне радионице, 
везење, плетење, добили смо један разбој... Кроз тај 
рад схватите филозофију живота, праве вредности. 
Увек сам се питала шта је то. Све ово што јуримо за 
нечим, за новцем, нервирамо се, свађамо, мрзимо, 
то уопште није важно. На крају вас чека један кревет, 
један штап и цимер кога нисте никада познавали, 
то је судбина у дому. Суштина је радити оно што 
волите да будете задовољни, али никако да имате 
што више, да задовољите своја интересовања, 
душу. Имали смо једног корисника који је имао 3 
куће, 2 аутомобила, и на крају је завршио у кревету, 
са штапом. Наша дужност је била да му тај смештај 
и то време у дому хуманизујемо и учинимо лепшим 
и достојанственијим. Ту сам научила сваки дан по 
нешто, да је вредност само оно што носите у себи. 
То сам се трудила да пренесем својој деци, као и 
да је сваки човек вредан, да од свакога можете 
нешто да научите. Кад схватите да је све релативно 
и пролазно, онда се човек другачије опходи према 
неким стварима, лакше решава своје проблеме, 
живот постаје јаснији. Све пролази, али ружна реч 
остаје. 

Када одлазите у пензију? Како сада 
проводите дане?

-После Геронтолошког центра радила сам још 8 
година у Општини као самостални стручни сарадник 
за персоналне послове, до пре 2 године када сам 
отишла у пензију. Уживам у својој породици, радим 
све оно за шта нисам имала времена раније. Од 1981.
сам у браку са Душаном, он је инжењер геодезије, 
ради као шеф Катастра у Пландишту. Имамо сина 
Милана и ћерку Марију, која има двоје деце, Теодор 
има 1,5 годину, а Даница 6. Ја сам срећна бака и сву 
своју љубав посвећујем деци, чувам малог Теодора. 
Највећа ми је срећа што смо Душан и ја подигли 
добре људе, да смо им улили добре темеље који 
ће им помоћи да лакше иду кроз живот. Ја лично 
осећам да сам, као пензионер, отворила једну 
нову страницу, покушавам да уживам у сваком 
дану, у својој породици, деци, у оним најобичнијим 
стварима, јер оне су врло битне у животу. Осећам 
као да, практично, враћам дуг деци за оно што 
сам им ускратила радећи у социјали, посвећујући 
се неком другом. Били су јако стрпљиви, увек су 
били уз мене и  подржавали ме. Треба волети људе, 
превести баку преко улице, поклонити осмех, лепу 
реч, ако тако радите и ви ћете бити задовољни и 
срећни. Како је рекла Десанка Максимовић: „У мени 
толико љубави има да бих срце могла поклањати 
свима, а да опет много остане га мени!“. Много сам 
давала људима, није ми жао, али остало је још пуно 
љубави за моју породицу, за мене и за ово што ми 
је још остало!

Јованка Ерски

ИНТЕРВЈУ
МИЛКА ВЕКИЋ, ПРВИ ДИРЕКТОР ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА ВРШАЦ

ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА РАДА У СОЦИЈАЛИ
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Специјална психијатријска болница 
“Др Славољуб Бакаловић” Вршац

Свим грађанима 
Општине 

Пландиште
срећне 

новогодишње 
и божићне 
празнике 

жели

ЗОРАН ВОРКАПИЋ
 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Свим грађанима Општине 
Вршац срећне новогодишње 

и божићне празнике 
жели
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Глумачка екипа „Чикашких 
перверзија“ на челу са Драганом 
Јовановићем испунила је очекивања 
публике и потврдила епитет апсолутног 
хита. Више од 500 Вршчана дуго је 
аплаудирало екипи која им је са 
сцене, у скоро двочасовном програму, 
послала управо оно што им је ових дана 
најпотребније, пуно добре енергије и 
расположења. Одушевљење публике 
пренело се и на глумце који су на 
рачун вршачке публике изрекли све 
комплименте уз образложење, да је 
гостовање у Вршцу право освежење 
истакавши  да је публика сјајна, град 
шармантан и Центар Миленијум 
одличан домаћин. Ово је био сјајан 
начин да се заврши календарска година 
у Миленијуму што се тиче вечерњих 
позоришних представа. У Миленијуму 
најављују позоришне хитове и надаље за 
сада се наслови чувају као изненађење 
за Нову 2016. –годину. 

Ивана Марков Чикић

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 сам незадовољан постао бих 
задовољан када бих чуо шта нас чека.

Т. Сухецки

С Л И К А  И  Р Е Ч

У Народном позоришту ‘’Стерија’’  
биће одржан празнични концерт 
учесника прве сезоне шоу програма 
‘’Пусти свој глас’’, емитованог током 
2015. на Телевизији Банат, а у 
сарадњи са продукцијском кућом.  
У уторак, 5. јануара, од 20 часова 
Вршчани ће уживати у двосатном 
концерту младих музичких талената, 
као и њихових  гостију,  чланова 
Плесног студија ‘’Оља’’. 

-Концерти које смо одржали 
у протеклих неколико месеци 
окупили су неколико стотина људи 
и сматрам да најбоље показују да 
публика воли оно што радимо, каже 
Стефан Михајловски, водитељ и ПР 
продукцијске куће ‘’Sound de� ne’’. 
Верујем да ћемо и овог пута, на 
празничном концерту у вршачком 
Позоришту, оправдати очекивања 
и да направити добру атмосферу. 
Сви заинтересовани имаће прилку 
да бесплатно уживају у скоро два 
сата програма колико ће трајати 
наш празнични концерт. Програм 
ћемо обогатити наступом наших 
специјалних гостију међу којима 
је, на моје велико задовољство, и 
Плесни студио ‘’Оља’’. Чланови овог 

студија имали су успешне наступе 
пред милионским аудиторијумом у 
емисији ‘’Више од игре’’ Телевизије 
Пинк’’.

Милош Добросављевић, 
организатор такмичења, и Никола 
Матић, члан жирија, позивају 
Вршчане да дођу у Позориште и 
присуствују концерту. Они истичу 

да је ово још једна прилика за 
промоцију младих талената коју 
пружа шоу програм “Пусти свој глас”. 

Учесници и организатори 
обећавају квалитетан музички 
програм, уз поруку да је улаз на 
празнични концерт бесплатан.

Ј.Е.

УЧЕСНИЦИ ПРВЕ СЕЗОНЕ ШОУ ПРОГРАМА’’ПУСТИ СВОЈ ГЛАС’’  НА ОКУПУ

ПРАЗНИЧНИ КОНЦЕРТ НА ПОКЛОН

“ЧИКАШКЕ ПЕРВЕРЗИЈЕ” ОДУШЕВИЛЕ ВРШЧАНЕ

ОВАЦИЈЕ У МИЛЕНИЈУМУ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

Вршчанин, Предраг Пеђа Божић, 
достигао је сам врх у својој професији, 
пошто се прославио бринући о коси у 
свакој прилици бројних познатих дама 
домаћег шоу бизниса, али и утицајним 
припадницама лепшег пола попут 
политичарки, новинарки , књижевница.

Током године, Божић је неколико 
пута боравио у Истанбулу, где је 
радио фризуре манекенкама. Након 
рада на више модних едиторијала, у 
Турској, букери су “снимили” згодног 
фризера и понудили му посао. Тако 
је Пеђа половином децембра снимао 
едиторијал за „Лимо сервис“ у Београду. 
Реч је о изнајмљивању лимузина за све 
прилике. Снимање је било забавно, али 
је потрајало већи део дана. За Пеђин 

стајлинг био је задужен „Бата Спасојевић“, 
за шминку Наташа Миљковић, фризуру 
наравно Салон Пеђа Божић, а фотограф 
је био Стефан Момиров.

Гламурозни свет моде и естраде 
није ништа ново за Божића, јер је због 
својих креација често у друштву својих 
клијенткиња и центру пажње.

-Увек сам спреман за нови изазов! 
Зашто да се једном и сам не нађем са 

друге стране камере? Манекенство је 
мој хоби. Волим да повремено будем 
манекен, али је фризирање оно чиме се 
бавим дуги низ година. – каже Пеђа.

У току су преговори за снимање 
рекламне кампање за линију кожних 
јакни за мушкарце која би се радила 
почртком 2016. године за познати турски 
бренд “Мurat Pelle”.

С. Лучић

ПРЕДРАГ ПЕЂА БОЖИЋ ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВОМ У КАРИЈЕРИ

ВРШАЧКИ ФРИЗЕР НА МАНЕКЕНСКОЈ ПИСТИ
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SREĆNE NOVOGODIŠNJE I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE 

ŽELI

AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENO POSLOVANJE

DOBRO ZDRAVLJE I USPEŠNU 
NOVU 2016. GODINU 

I SREĆNE BOŽIĆNE PRAZNIKE 
SVIM GRADJANIMA

ŽELI

OPŠTA BOLNICA 
VRŠAC

SREĆNE 
NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE 

PRAZNIKE 
ŽELI

VDP  “JUŽNI BANAT”

SREĆNU NOVU 2016. GODINU I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE GRADJANIMA 

OPŠTINE VRŠAC ŽELI

CENTAR ZA 
SOCIJALNI RAD 

ZA OPŠTINU VRŠAC
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SREĆNE NOVOGODIŠNJE I 
BOZIĆNE PRAZNIKE SVIM 

GRADJANIMA OPŠTINE VRŠAC 
ŽELI

DOM OMLADINE 
VRŠAC

Srećni 
novogodišnji i 

božićni praznici!
S v a k o g  p e t k a  m u z i k a  u ž i v o !

SREĆNE NOVOGODIŠNJE I 
BOZIĆNE PRAZNIKE SVIM 

GRADJANIMA OPŠTINE VRŠAC 
ŽELI

autoperionica
ALEKS
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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 

1045-1046
БЕСПЛАТНИ МАЛИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ СТАНОВИ 

ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА
Купујем стан у Новом Саду. Тел. 

064- 444-64-10.
Продајем укњижен плац у 

Маргитском насељу (Вршац) 
300m2, повољно. Тел. 400-121

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

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

Продајем или изнајмљујем 
кућу са двориштем близу центра 
Вршца. Тел. 064/800-23-48.

На продају кућа са две засебне 
стамбене јединице (50  и 89 
m2) улица Брегалничка 1А. Тел. 
063/307-257.

Хитно на продају кућа са 
започетим локалом . Цена 50.000 
евра, није фиксна. Тeл. 069/512-
12-04.

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

На продају нова спратна кућа, 
три етажне целине, сваки улаз 
посебно. Једна целина 150m2, друга 
90 m2 и трећа 90 m2. са три гараже 
за 5 аута, централно грејање, 
плин, струја, вода, канализација, 
телефон, кабловска, интернет. 
Парцела 10 ари, све укњижено. 
Тел. 064/154-72-98.

На продају викендица 88 m2, 
40 m2 тераса и 12m2 остава н 3,5 
ари плаца. Опремљена, видео 
надзор, аларм, демит фасада, све 
ограђено. Повољно. Тел. 069/396-
19-54.

На продају кућа у Великом 
Средишту на 15 ари плаца, кућа 
100 m2 и још нус просторије. У 
главној улици на лепом месту. 
Тел.069/19-54. На продају кућа на 
Гудуричком путу 64m2, на плацу 
од 41 ара, струја, вода, виноград, 
лешник, воћке. Тел. 065/238-44-62.

Продајем кућу у Горанској 
улици код „Виле брег“. Тел. 
066/955-73-74.

У Панчеву код стоматолошког 
факултета студенткињама издајем 
једнособан стан од 40 m2, лифт, 
комплетно опремљен, телефон, 
кабловска, централно грејање, 
клима. Тел. 065/40-11-886.

Продајем нову кућу 71 m2 
и стару кућу 70 m2 ,  у улици Југ 
Богдана, у Вршцу. Тел. 064/2049508 
и 830-853

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

Кућа на продају или замена за 
стан уз доплату, кућа се налази у 
улици Другог октобра 83. Такође, 

на продају и плинска пећ. Тел. 
2824-042 и 064/51-06-906.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу у Павлишу, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају кућа 100 m2, 
у Павлишу, Првомајска 12. 
Плин, телефон, башта, одмах 
усељиваможе и замена за 
стан. Тел. 064/357-90-44 и 
013/2891-448.

На продају плацеви у 
Павлишу (шест плацева сваки 

по 1.600 m2) код стадиона, 
вода, плин, Тел. 064/357-90-44 
и 013/2891-448.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем млађи воћњак 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају њива - ливада 
површине 3/4 ланца на другом 
километру пута Марковац 
- караула, потез Иберланд - 
Туфа. Погодан за пчеларе.Тел. 
013/832 - 442, 063/7263-877

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

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

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

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

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

Старe и нове куће на плацу 
од 1.148 m2 угао Краљевића 
Марка и Живе Јовановића. 
Стара кућа са локалом, нова са 

пословним простором, један 
власник, цена по договору, 
могућа замена за станове. Тел. 
820-190 и 064/423-68-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

СТАНОВИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

Издајем комплетно 
намештену гарсоњеру на 
Војничком тргу. Тел. 064/186-
50-49 и 064/481-14-53.

Издајем гарсоњеру у строгом 
центру, изнад робне куће, са 
централним грејањем. Тел. 
064/51-52-245.

Издајем дворишну 
гарсоњеру са засебним 
улазом. Тел. 064/393-17-17 и 
013/931-258.

Издајем једнособан 
намештен стан у центру 
Вршца. Тел. 062/80-98-613.

Издаје се локал у Стеријиној 
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улици број 53, може и продаја. Тел. 
837-776 и 064/370-26-05.

Издајем двособан намештен 
стан у центру града. Тел. 064/186-
50-41 и 064/481-14-53.

Издаје се соба за ученице близу 
Педагошке школе, има централно 
грејање. Тел. 013/834-065 и 
064/296-02-85.

Издаје се стан 30 m2 у Мирјеву3, 
Звездара, у Бограду, потпуно 
намештен и опремљен, нова 
зграда (тв, клима, машина за 
веш...) близу почетне станице 
многих аутобуса, веза са целим 
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и 
013/ 838-585.

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

Издаје се двособан намештен 
стан,  Првомајској улици, 
студентима и ученицима. Тел. 
063/77-17-350.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем двособан, намештен 
стан у строгом центру Вршца који 

има климу, централно грејање, 
кабловску са интернетом, 
фиксни телефон. Усељив од 1. 
јуна. Тел. 061/718-05-87.

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

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

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

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

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

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

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

Издајем локал у улици Жарка 
Зрењанина 89 са намештајем 
за апотеку или празан, или 
продајем локал 39 м2. Тел. 
064/248-72-90 и 064-155-99-40.

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

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

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

Издајем 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.

Издајем или продајем  локал 
у ТЦ Бахус, ул. Вука Караџића, 
слободан од 1.марта 2016.Тел. 
063/8629749 Драган

РАЗНО
Врло повољно продајем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правим слана пецива за 
сва ваша славља. Кифлице, 
кроасоне, мини пице, рол 
виршле, ролате. Цена 400 
динара килограм.  Поруџбине 
два дана раније. Тел.065/293-
71-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем нове чамове 
греде 12 комада, од 8 метара 
(12х12 cm), сушене 4 године 
старе. Тел. 063/551-403. 

Повољно продајем регал, 
два кауча, две фотеље и 
бицикл. Тел. 013/400-875 и 
063/28-05-99.

Продајем три 
алуминијумска прозора 
(180х0,95 m). Повољно. Тел. 
063/88-29-782.

Продајем берач кукуруза 
„Сем- потер“ еко 3500. Тел. 
063/551-403.

На продају кантар вага до 
500 кг и фасадна цигла црвена. 
Тел. 062/144-65-83.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кауч и две 
фотеље, 2 замрзивача (по 30 
евра), неисправан крупач (50 
евра), мотор томос неисправан 
(100 еура)метална врата и 
прозор (100 евра), два кревета 

и душек ( по 20 евра), судоперу, 
врата, прозоре по (10 евра). 
Тел. 062/803-16-06 и 807-740.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем двобразни плуг 
ИМТ757.2. Плуг се налази у 

Загајици. Тел. 065/25-79-100.
Помагала бих у кућним 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем ауто - приколицу 
нерегистровану 064/ 577 - 
2597

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

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

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: Анита Грујин и ћерка Николија 
Петковић, Дарија и Максим Топић, Флорика 

и Миа Шупић, Сања Ника и њена ћеркица 
Анита Керчуљ, Данијела Павлов и синчић 
Александар Теодоровић, Тамара  и Тијана 
Радовановић.

A.Б.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Флорика Шупић Сања Ника

Данијела Павлов Тамара  Радовановић

Дарија Топић Анита Грујин
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SREĆNE BOŽIĆNE 
I  NOVOGODIŠNJE  PRAZNIKE 

ŽELI VAM

“ ŽITOBANAT ” AD“ ŽITOBANAT ” AD“ ŽITOBANAT ” AD

П Е К А РА  1 .  М А Ј  В Р Ш А Ц

СРЕЋНE 
БОЖИЋНЕ 

И НОВOГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ
ЖЕЛИ

СРЕЋНУ 
НОВУ 2016. ГОДИНУ И 
БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 

ЖЕЛИ ВАМ

СМА 
Д О О  В Р Ш А Ц

www.kulcentar.com

Srećni praznici!!! Svim stanovnicima Opštine Vršac 
čestitamo praznike sa željom da nas 

prate zadovoljstvo i mir.
SREĆNA NOVA 2016. GODINA

SUBNOR OPŠTINE VRŠAC
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Našim dragim 
sugrađanima 

Srećne Božićne 
i Novogodišnje 

praznike 
želi 

 Maxi Taxi

Srećni 
Božićni i 

Novogodišnji 
praznici!
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Година за нама није обиловала 
врхунским спортским резултатима 
вршачких клубова и спортиста.
Оно што је у спортском смислу 
обележило ову годину су 
такмичарске активности клубова, 
школски спорт, велики број 
спортских манифестација које су 
одржане у нашем граду и улагање 
у спортску инфраструктуру као 
основни предуслов за бављење 
спортом и постизање спортских 
резултата, први је осврт на прошлу 
годину чланице Општинског већа 
за спорт Јулкице Митрашиновић 
у интервјуу за читаоце “Вршачке 
куле”.

Ипак, наш град ни ове године 
није остао незапажен на 
међународној спортској сцени. 

Вршачки параглајдеристи Горан 
Ђурковић и Тамара Костић, чланови 
Беркута, су континуитет добрих 
резултата наставили и ове године 
на такмичењима у Светском купу 
и репрезентативним наступима 
на Светском првенству у Дубаију 
као и на домаћим такмичењима. 
Први пут у историји,Уљма као 
највеће село у општини може да 
се подичи са два бронзана одличја 
са СП у каратеу која су освојили 
чланови карате клуба ,,Уљма,, Вук 
Пеђа Ловрић и Млађана Никшић. 
Још једну бронзу у Вршац је 
донео члан Теквондо клуба Вршац 
Александар Ђорић и то са ЕП до 
21 године. Вршачки теквондо 
може да се дичи и успесима које су 
остварили чланови, ТК Еурошпед и 
то титулама балканског шампиона 
које су освојили Стојан Рабијац, 
Никола Лончар и Тамара Жарков.
Вршац је ове године богатији за 
најбољу јуниорку у држави, Тијану 
Јокић, чланицу Стонотениског 
клуба Вршац.Многобројни 
такмичари Џудо клуба 
Локомотива, атлетских клубова 
ВАК 1926 и Атине, Стрељачког 
клуба Уљма, Бадминтон клуба 
Фанатик, Карате клуба Вршац, 
Урбан ђицу клуба Вршац, Бокс 
клуба Гард, Борилачког клуба Вива, 
Титан фајт,Фитнес клуба ,,8,”могу 
да на основу резултата својих 
такмичара као и броја чланова 
буду задовољни.

Љубитељи фудбала неће 
по лепим стварима памтити 
протеклу годину.

Фудбалским клубовима у нашој 
општини ,,не цветају руже,, у првом 
делу сезоне. Два градска клуба, 
ФК Вршац и ФК Вршац Јунајтед ће 
се до краја такмичарске године 
борити за опстанак, а и остали 
клубови на територији општине 
памте и успешније резултате. 
Ипак, да не буде све тако лоше у 
фудбалу, побринуо се КМФ Форум 
који постиже изузетне резултате 
у Другој футсал лиги и бори се за 
улазак у Прву Футсал лигу. 

Ни већина представника 
дворанских спортова није 
блистала у протеклој години.

Кошаркаши и кошаркашице 
са спонзором који је продужио 
уговор о сарадњи 2015. годину 

ће такође брзо заборавити када 
су резултати у питању. Одбојкаши 
и одбојкашице су у 2015. години 
задржали статусе учесника у 
својим такмичарским лигама и то 
искључиво са вршачком децом 
и члановима.У одбојци и највећи 
број клубова (Вршац, Банат, Корал, 
Јуниор 013, Ас) спроводи своје 
активности.

Рукометаши са новом управом 
су најпријатније изненађење Друге 
лиге Војводине и са оформљеним 
млађим категоријама дечака и 
девојчица на добром су путу да 
врате рукомет на место водећих 
вршачких спортова које му по 
традицији и припада.

Велике наде Вршац полаже и 
у експанзију тениса и активне 
чланове Тенис клуба Вршац и Тенис 
клуба Полет. Велики проблем 
је мањак адекватног простора 
за тренинг, поготово у зимским 
месецима.

Велики број манифестација 
одржаних у Вршцу потврђује 
референцу доброг организатора 
и домаћина.

Од спортских манифестација 
издвојила бих Балкански атлетски 
конгрес, одржан у нашем граду 
где смо угостили крем светске 
атлетике, као и Вршачку уличну 
олимпијаду организовану са 
Унијом студената општине Вршац 
у којој је учешће узело преко 300 

такмичара. Јуниорско државно 
првенство у бадминтону, МТБ 
трку на Вршачким планинама, 
Државно првенство у пењању на 
стене, Успон на Гудурички врх у 
организацији ПСД Вршачака кула, 
Фитнес даy, шаховски турнири 
у организацији Шах клуба Бора 
Костић, Грожђебалска улична 
трка,многобројне спортске 
активности у пецању, као и 
активности у оквиру реализације 
такмичења школског спорта у 
организацији Спортског савеза 
Вршац. Најмлађе девојчице 
своју спортску активност су 
упражњавале и постизале одличне 
резултате у Балетском студију 
Ивана, Акро денс клубу,, Стар,, и 
Џез денс студију Оља.

Велики значај је у овој години 
дат спортској инфраструктури. 
Наша села ускоро ће имати 
услове каквих до сада никада 
није било.

Спортску инфраструктуру 
обележила су три капитална 
пројекта:школска сала у 
В.Средишту и у Уљми, и започета 
изградња олимпијског базена у 
Вршцу. 

И спорт особа са инвалидитетом 
је подржан у 2015 год. кроз помоћ 
активности Спортског удружења 
глувих и наглувих и Спортско 
риболовачког клуба Инклузија.

ЛОКАЛНА МИНИСТАРКА СПОРТА ЈУЛКИЦА МИТРАШИНОВИЋ АНАЛИЗИРАЛА 2015. ГОДИНУ

БОЉА ИНФРАСТРУКТУРА 
ЗА БОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ

ПРОБУЂЕНИ ВРШЧАНИ ОСТВАРИЛИ 
НОВИ ТРИЈУМФ У КЛС
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – СЛОГА 

94:75 (17:21, 28:12, 19:17, 30:25)

Вршчани су својим 
навијачима приуштили још један 
предновогодишњи хепенинг у виду 
лепршаве, на моменте и егзибиционе 
игре којом су остварили нову 
убедљиву победу. Новитет у игри 
домаћих био је изузетан допринос 
играча са клупе, чак 40 поена, и то као 
продукт разноврсности у нападачким 
решењима и монолитности у 
дефанзиви. Слом Краљевчана 
у Миленијуму почео је у другој 
четвртини када је главни лик на 
паркету у тим тренуцима, Јеремић, 
са пет прецизних хитаца одвојио 
Вршчане на двоцифрено одстојање 
(38:28). У другом полувремену 
приметно је било да се већини 
играча домаћег састава вратило 
самопоуздање, то се пре свега 
односи на Томашевића, Рибошкића 
и Старинчевића, чији допринос 
освајању нових бодова био веома 
значајан. Краљевчани без правог 
идеолога у игри нису успели да пруже 
озбиљан отпор, иако су су сасвим 
солидне партије пружили Симовић и 
Вулетић.

НОВИ ТРИЈУМФ ВРШЧАНКИ У ПРВОЈ 
ЛИГИ КОШАРКАШИЦА
СПАРТАК - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН  

65:66 (13:7, 10:20, 18:17, 24:22)

Кошаркашице Вршца Свислајон 
оствариле су изузетно важну победу 
у Суботици, где су у неизвесној 
завршници савладале домаћи 
Спартак, резултатом 66:65. Вршчанке 
су тако тријумфално завршиле 2015. 
годину и учврстиле се на 4. позицији 
на табели, што пре почетка сезоне 
нико од њих није очекивао.

За овај тријумф су заслужне све 
играчице, које су тимском игром 
успеле да превазиђу проблеме које 
су имале у првом полувремену, али 
су у самом финишу успеле да сачувају 
победу захваљујући присебности 
Анђеле Радовић, која је погодила оба 
слободна бацања.

Најбоља играчица овог сусрета 
била је Жаклина Јанковић (индекс 
26), која је постигла дабл-дабл учинак 
са 18 поена и 13 скокова. Исти број 
поена имала је и Инес Ћорда, док 
је Радовићева додала 15 поена. 
Вршчанкама сада следи тронедељна 
пауза. Први меч у 2016. години ће 
одиграти на домаћем терену против 
Новосадске ЖКА.

КО Ш А Р К А

УСПОН НА ЛИСИЧИЈУ ГЛАВУ 2. ЈАНУАРА

ВАК 1926 ПОЗИВА
Традиционални Успон на Лисичију 

главу већ више од 30 година својим 
учешћем подржавају многобројни 
активни спортисти и рекреативци. 
Тако ће бити и првих дана нове 
године, тачније у суботу 2. јануара 
када ће се испред Гимназије окупити 
вршачки заљубљеници у природу и 
рекреацију. Организатор ове лепе 
спортске манифестације је Вршачки 
атлетски клуб 1926.

- Почетак успона је у 8 часова за 
ходаче и у 9 часова за тркаче. Позив 
важи за све оне који желе и могу да 
савладају ову деоницу, рекао је доајен 
међу вршачким рекреативцима 
Михаљ Кардош.

Прошлогодишњи успон су 
обележили изузетно лоши временски 
услови када је, упркос великом 
снегу, 15 учесника завршило успон. 
За прве дане јануара метеоролози 
не предвиђају снежне падавине па 
ће услови за учеснике бити далеко 
повољнији.

АТЛ Е Т И К А
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