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

И ДАЉЕ ХАОС У 
СОКАЧЕТУ

Иако је Општинско веће усвојило 
одлуку о ограниченом бесплатном 
паркирањи код Опште болнице 
и Дома здравља у трајању од 90 
минута, та одлука се још увек не 
примењује јер се чека потврда 
Скупштине Општине. У међувремену 
у Паркинг служби Комуналног 
предузећа Други октобар кажу да ће 
током 2016. године почети наплата 
на појединим паркиралиштима на 
којима до сада није постојала та 
обавеза и да још увек нема званичне 
одлуке о уређењу и начину 
регулисања паркинга у Стеријином 
сокачету.

- Стеријино сокаче представља 
вечити проблем. Прошле године 
смо након разговора са локалном 
самоуправом, имали неке назнаке 
да ће та површина бити другачије 
уређена и приведена намени, 
међутим  за сада се то није десило. 
Колико је мени познато ни у  овој 
години у буџету нису предвиђена 
средства за ту намену. За сада остаје 
оно најгоре решење, а то је хаотично 
паркирање, станара и грађана, који 
се тамо паркирају на буквално свим 
површинама које постоје. Због тога 
су комунални објекти блокирани, 
а станарима је отежан прилаз до 
улаза у зграде - рекао је Миодраг 
Петровић, координатор РЈ Паркинг 
сервиса КП Други октобар Вршац.

Прошла година била је још једна у 
низу успешних у пословању вршачког 
комуналног предузећа „Други октобар“, 
а међу бројним пројектима, започетих 
или реализованих, 2015. je и промена 
статуса ове фирме: од друштвеног „Други 
октобар“ је постао јавно предузеће.

-Прошле године смо проглашени 
за најуспешнију фирму у Југоисточној 
Европи у бранши, као што је и наша 
Општина проглашена за најуспешнију 
Општину, што је ретка привилегија и 
то на предлог неких људи које ми и не 
познајемо, нагласио је Љубисав Шљивић, 
директор ЈП „Други октобар“ обраћајући 
се званицама које су присуствовале 
свечаности у Ресторану Стари млин, 
уприличеној поводом испраћаја старе 
и почетка нове године. У току прошле 
године завршили смо робну пијацу што 
је био услов да се почне изградње нове 
пијаце. Захваљујући томе ставили смо 
у функцију и нову Агрико пијацу о којој 
брине „Други октобар“, направили смо и 
азил за псе, који је био акутни проблем 
у комуналном систему наше општине. 
Завршени су грађевински радови на 
сортирном центру и фабрици смећа, 
са комплетном инфраструктуром, уз 
помоћ буџета Општине Вршац. Стављен 
је у функцију новообновљени резервоар 
капацитета 3.000 кубика, стар 51 годину, 
што подразумева већу сигурност у 
водоснабдевању града Вршца.  У 2015. 
урађен је паркинг у кругу фирме, 
реконструисано је комплетно двориште, 
као и круг магацина код Хелвеције, 
а уговорили смо и успешно пратимо 
реализацију пројекта мини пиваре која 
ће  бити завршена априла ове године 
у склопу фабрике воде. Изграђено 
је око 3 км фекалне канализације на 
Гудуричком путу, 6 км водоводне мреже, 
5 км гасовода, а започета је и успешно 
се приводи крају прва фаза изградње 
олимпијског базена на Градском језеру, 
што је сан многих Вршчана. 

Према речима Шљивића, током 
прошле године било је обезбеђено 
нормално функционисање система 
водоснабдевања, гаса, и сви послови 
урађени су планираном динамиком, 
а спроведена је и промена статуса 
предузећа.

-Прошле године, 22. октобра, наш 
статус  је враћен у јавно комунално 
предузеће, што је била једна од 
могућности по закону, и мислим да 
је то историјски добра ствар за град 
Вршац, истакао је Шљивић. Ми смо 
фирму, пре 15 година, преласком у 
друштвени статус  са 6 милиона укупног 
капитала, вратили у јавни система са 
око 20 милиона евра, приписујући 
основном капиталу око 10 милиона 
нераспоређене добити. То је, за 15 
година, вероватно јединствени случај у 
ближој историји економског пословања.  
У фази смо одабира партнера за пројекат 
докапитализације, са одређеном сумом, 
што ће обезбедити формирање јавног у 
предузеће у мешовитој својини чиме ће 
се створити услови да се део основног 
капитала подели грађанима, као њихово 
улагање у изградњу инфраструктуре, 
као и запосленима, јер је захваљујући 
њиховом добром раду увећан основни 
капитал.  Сматрам да је важно да поменем 
да за петнаестак дана почиње изградња 
фабрике воде у Павлишу, добили смо 
грађевинску дозволу, и ја се надам да ће 
бити реализован  тај заједнички пројекат  
Владе Републике Србије, КFW банке, 
Општине Вршац и „Другог октобра“.

Шљивић је подсетио да у „Другом 
октобру“ ради 662 запослених и додао 
да је 2015. била успешна година, на 
основу финансијског пословања, а у 
нову 2016. вршачки комуналци улазе са 
много ентузијазма и вером да ће свима 
бити боља.

Јовица Заркула, председник 
Скупштине Општине Вршац, нагласио је 
да се локална самоуправа поноси овако 
успешним комуналним предузећем и 
додао:

-Ни Општина Вршац не би била толико 
успешна да нема једно овакво добро 
комунално предузеће и зато ми из СО 
Вршац желимо да наставимо и убудуће 
овако успешну сарадњу. 

У име Његовог преосвештенства 
епископа банатског господина Никанора, 
присутне је поздравио протојереј мр 
Нинослав Качарић, секретар Епархије 
банатске Српске православне цркве.

Свечаности у Ресторану Стари млин 
присуствовао је генерални конзул 
Конзулата Републике Румуније у 
Вршцу Николае Дан Константин, као и 
представници привредног, политичког и 
јавног живота града.

Ј.Е.

ЉУБИСАВ ШЉИВИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“:

УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ 
ВРШАЧКИХ КОМУНАЛАЦА 

Комунално предузеће обележило успешну 2015.годину

Упркос снежним падавинама, ветру 
и ниским температурама у вршачкој 
Општини, све саобраћајнице у граду 
су чисте. И овог пута екипе задужене 
за одржавање коловоза у зимском 
периоду радиле су према утврђеном 
распореду и поштујући приоритете.

- Ово нису ни биле озбиљне 
снежне падавине. Све укупно пет, 
шест сантиметара снега је пало 
овде код нас у јужном Банату. Мада 
је дувао јак ветар па је то правило 
некакве проблеме, али  не велике.  Са 
свом расположивом механизацијом, 
са свим капацитетима смо ушли у 
посао. Радили смо у континуитету, 
а превентивно смо бацили 
једну количину соли на главне 
саобраћајнице које су у гарду у 
првом приоритету - рекао је Милан 

Матијашевић, пом. генералног 
директора КП Други октобар .

С обзиром на висину казне за 
непоштовање обавезе о уклањању 
снега испред локала и кућа које за 
физичка лица износе од две и по 
хиљаде до двадесет и пет  хиљада, 
а за правна лица од пет до педесет 
хиљада динара, током дана велики 
број суграђана потрудио се да очисти 
завејане површине.

- Проблем су стамбене зграде, 
вишеспратнице, код којих не постоји 
посебан простор у приземљу, јер 
кућни савети не могу да се договоре 
и организују за чишћење снега, На 
другим местима у граду то је доста 
добро-рекао је Босиљко Доневски, 
начелник Комуналне инспекције 
Општине Вршац.

КОМУНАЛЦИ НА ВРЕМЕ РЕАГОВАЛИ

УЛИЦЕ И ПУТЕВИ У ВРШАЧКОЈ ОПШТИНИ 
ОЧИШЋЕНИ ОД СНЕГА
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ПОЗИВА ПРОИЗВОЂАЧЕ 
ВИНА И РАКИЈЕ

У СЛАВУ 
СВЕТОГ 

ТРИФУНА 
ПО 24. ПУТ

Традиционална, 24. по реду 
Смотра оцењивања квалитета 
вина и ракије, поводом Светог 
Трифуна, дана виноградара, 
одржаће се 13. фебруара, 
на Дан Светог Трифуна у  
Пољопривредној школи у  Вршцу. 
Тим поводом обавештавају се сви 
заинтересовани индивидуални 
пољопривредни произвођачи 
да своје производе могу донети 
на узорковање у просторије 
школе  до 01. фебруара, сваког 
радног дана од 8 до 14 часова.

Узорке треба донети у три боце 
(најмање од 0.7л) тако да се на 
једну боцу, која иде на изложбу, 
залепи етикета, док на друге две 
боце, које иду на анализу, не 
треба лепити етикете.

Уплату, која по узорку износи 
1.000 динара, можете уплатити на 
жиро рачун школе 840-831666-
67 или на благајни школе. За 
произвођаче који имају више 
узорака сваки трећи узорак је 
бесплатан.

Програми и пројекти из области 
пољопривреде који доприносе развоју 
и унапређењу сточарства, повртарске 
производње, виноградарства и 
винарства, на територији општине 
Вршац и ове године биће суфинансирани 
из вршачког буџета. Пријава на Конкурс 
подноси се на обрасцу који је саставни 
део конкурсне документације, и може 
се наћи на сајту општине Вршац www.
vrsac.org.rs или на писарници Општинске 
управе у Вршцу, Трг победе 1. Према 
речима члана општинског већа Славка 
Ћирина за прву половину  2016.године, 
Општина је обезбедила 1.200.000 динара.

Овогодишњи конкурс се не разликује 
много од прошлогодишњег , осим 
што је као предмет суфинансирања 
укључен још један вид пољопривредне 
производње и то органска производња  

Решење о додели средстава 
опредељених Јавним конкурсом за 2016 
годину биће донето  у року од 8 дана од 
дана пријема документације од стране 
Комисије. 

Максимално 120. динара по пројекту: 
Славко Ћирин, члан Општинског већа за 
пољопривреду

Биљана Ризвић Чарапић

ЈАВНИ КОНКУРС ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2016. ГОДИНЕ

ПРИЈАВЕ ДО 15.ФЕБРУАРА

Један од горућих 
проблема са којим се 
у свом раду  годинама 
уназад  суочавају 
запослени на Дечјем 
оделењу Опште болнице 
Вршац јесте непостојање 
дечјег психолога , који је 
према оцени надлежних 
, више него потребан 
јер је  број ситуација у 

којима је његова улога 
неопходна из године 
у годину све већи. У 
циљу здравственог 
збрињавања деце и 
пружања адекватне 
помоћи у решавању 
проблема који су 
последица низа ситуација 
у којима се деца налазе, 
што за последицу има 

не само физичку бол 
већ се одражава и 
на њихово психичко 
стање, нарочито у 
узрасту од 14 године 
па и раније, неопходно 
је укључивање дечјих 
психолога који би се 
бавили искључиво 
најмлађим пацијентима .

С обзиром на то да 
период адолесценције 
представља изазов за 
читаву породицу, у којој 
се и родитељи и деца 
налазе у ситуацијама 
на које углавном 
нису припремљени, 
и у којима се деца 
сусрећу са алкохолом и 
наркотицима, нажалост 
лако доступнима, први 
корак у спречавању 
оваквих и сличних, често 
погубних ситауација 
јесте едукација, каже 

др Вида Павловић 
Токин, начелница дечјег 
оделења Општа болница 
Вршац. 

Појава већег броја рес-
пираторних инфекција 
али и грипа  очекује се 
у наредном периоду 
и то по повратку деце 
у колективе школа и 
вртића, јер је реч  о 
обољењима која се 
брзо шире и клинички 
се манифестују општим 
знацима инфекције 
различитог интезитета 
и углавном добром 
прогнозом. Лекари 
на дечјем оделењу, 
24 сата дневно прате 
здравствено стање деце 
и највећи број малишана 
након болничке неге 
врло брзо буде отпуштен 
кућама.

Биљана Ризвић Чарапић

ДЕЧИЈИ ПСИХОЛОГ - НАСУШНА ПОТРЕБА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВРШАЦ

ЕДУКАЦИЈА НАЈБОЉА ПРЕВЕНТИВА

Временске прилике 
у којима температуре 
ваздуха варирају и 
које, понекад, нису 
карактеристичне за 
ово доба године, у 
великој мери утичу 
на здравствено стање 
људи што се у  први мах 
одражава на чешћу 
појаву респираторних 
инфекција и 
прехлада, а нарочито 
су угрожена деца која се са разлицитим 
симптомима јављају лекарима.  Иако инфекције 
респираторних органа спадају у најчешће 
здравствене тегобе деце свих узраста, нарочито 
у зимском периоду, ситација у Вршцу, на срећу по 
малишане, није алармантна., каже начелница 
Дечјег оделења Општа болница Вршац Др Вида 
Павловић Токин.
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Др Александар Миленковић, 
архитекта, критичар, књижевник, 
публициста, сликар... постао је 
члан реномираних институција 
које окупљају врхунска имена и 
стручњаке: Академије архитектуре 
Србије и Удружења књижевника 
Србије. Место у друштву изабраних 
још једна је потврда таленту, 
прегалаштву и стручности овог 
Вршчанина, ентузијасте, који не 
познаје реч доколица.

-Био сам јако апсорбован 
професионалним радом у три 
правца: чисто пројектантски, где сам 
пројектовао високу градњу, радио 
сам много ентеријера, нарочито 
у почетку каријере, радио сам у 
фабрици намештаја, дизајнирао 
намештај... каже Миленковић.  Био сам 
и архитектонски критичар, 25 година 
сам објављивао у Политици. Генетика 
ми је дала широки спектар талената и 
могућности па сам се окушао у разним 
областима уметности и стваралаштва, 
ликовној, писао сам прозу и поезију, 
био сам члан Академског хора Бранко 
Крсмановић, где смо певали озбиљне 
оперске арије, ишли на турнеје, 
почео сам да свирам у гимназијском 
оркестру... У својој књизи „Литерарни 
калеидоскоп“ објашњавао сам 
одакле потиче та нека способност 
човека који није квалификован за 
одређену грану, који нема академију.  
За мене није постојао појам досаде, 
увек сам нешто радио! Активан сам 
афористичар, добио сам и награде и 
похвале  за увођење епиграфоризама, 
то сам  описао у „Поетској галаксији“, 
ретроспективи мојих поетских 
радова. Прошле године постао сам 
члан Академије архитектуре Србије, 
коју су доста давно основали уважене 
архитекте.

Пре пар година др Александар 
Миленковић постао је почасни члан 
Инжењерске академије Србије, на 
основу целокупног рада, доприноса, 
капацитета и реномеа. 

-Ја свима подвлачим да Академија 
архитектуре Србије и Инжењерска 
академија Србије нису у рангу 
Академије наука, јер ми немамо 
титулу академик, већ члан Академије, 
објашњава Миленковић.  Али, то су, 
ипак,  лепа признања, једна велика 
част, јер је то мала група архитеката 
од неколико хиљада колега колико 
их има у Србији. Једини сам од 
вршачких архитеката члан Академије 
архитектуре Србије и сигурно једини 
који је члан и Удружења књижевника 
Србије. 

Чланство у Удружењу  књижевника 
Србије посебно је драго Миленковићу, 
јер је књижевност његова љубав, 
опсесија, не професија. Нашао се 
раме уз раме са професионалцима, 
књижевницима од којих неки 
годинама стварају и чекају тренутак 
када ће им се указати поверење и 
част да постану чланови Удружења  
књижевника Србије. Миленковић је 
међу најбоља српска пера примљен 
на бази 6 књига, чији је аутор. Међу 
рецензентима су звучна имена нашег 
света културе, као што је Матија 
Бећковић, а стотинак доктора наука 
и критичара дало је афирматично 
мишљење о Миленковићевом 
стваралаштву. 

-Мислим да је, уз моје књиге, 
велики  утисак на комисију за 
пријем у чланство Удружења 
књижевника Србије  оставио 
импозантан списак рецензената, 
међу којима су и академици који 
су прихватили и похвалили некога 
ко није професионални писац, 
каже Миленковић.  Моје занимање 
је архитекта, није књижевник, 

прозаиста, песник...  Имам 6-7 књига 
које припадају литерарној бранши, 
ту су и „Урбани сентименти“, о старим 
временима, увођење првих телефона, 
први радио апарати...  затим 
путописна књига „АрхиТектуристи“, 
догодовштине са бројних путовања...

Миленковић је добитник признања 
на бројним књижевним конкурсима, 
још од студентских дана, међу којима  
је награда „Радоје Домановић“ за 
сатиру, „Лаза Нанчић“ од Културно- 
просветне заједнице Вршца за 
животно дело, а ту су и значајна 
признања  „Свети Теодор Вршачки“ 
као заслужни грађанин Вршца, 
награда Удружења примењених 
уметнука, награда за животно дело 
УЛУПУС-а...

На крају разговора, Миленковић је 
рекао да воли овај град и да је посебно 
поносан што је пројектовао фабрику 
која данас припада Свислајону, леп и 
квалитетан индустријски објекат. Уз 
шалу је додао да је у животу толико 
радио да је, практично, зарадио две 
пензије.  Миленковић је 18.децембра 
2015. напунио 85 година и један је од 
ретких људи који се могу похвалити 
тако плодним и разноликим 
активностима, као и врхунским 
резултатима у свом  дугогодишњем 
професионалном раду и аматерском 
уметничком стваралаштву. Прегоран 
рад и небројене књиге, публикације, 
новинарски текстови, критике... нису 
донели никакву материјалну добит, 
каже Миленковић и додаје:

-Сатисфакција је у тој потврди да ви 
постојите, да вас људи позивају и дају 
прилику да доказујете своје знање и 
све то кулминира једним ефектом који 
је претворен у ауторитет личности 
која је достојна да буде примљена у 
највишу институцију неке области. 
Значи уместо хонорарчића, ви сте 
уписани у неку историју, Академију 
архитектуре Србије и сличне 
институције, то су неке компензације 
које доноси живот. Човек који плива 
у неким водама успешно је, како 
ја волим да кажем, квалификован 
аматер и његова дела могу да 
превазиђу професионалце.

Ј.Е.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР АЛЕКСАНДАР МИЛЕНКОВИЋ, АРХИТЕКТА

МЕСТО У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ 
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Вршчанин Дејан Мак 
потврдио се као професионалац, 
менаџер, који је образовање 
стицао на високим школама 
од Београда, преко Сорбоне, 
до САД, и који је, као део тима,  
допринео да Општина Вршац 
буде најуспешнија у привлачењу 
средстава из фондова ЕУ. Али, 
исто тако, можда и више, била 
је успешна његова књижевна 
каријера. Као млад аутор, 
врло је брзо постао запажен 
на српској књижевној сцени. 
Његов први роман „Париска 
менажерија“, објављен  2005. 
у КОВ-у, проглашен је, од 
стране критичара, за најбољи 
дебитантски роман те године 
у Србији. Без признања није 
остао ни Маков други роман 
„Бергдорф“, који се појавио 2014. 
Добио је награду Мирослав 
Дерета. 

Каква сећања носите из детињства? 
-Рођен сам 1974. године у Вршцу. 

Био је врео дан. Тако ми је речено, ја се 
нешто слабо сећам. Био је други август. 
Мајка Гордана и отац Александар су обоје 
рођени исте године 1949. али тога се 
уопште не сећам. Сестра Сузана је рођена 
1979. једног мајског дана, мање врелог 
од оног августовског, то сасвим добро 
памтим. На помен детињства у сећање се 
враћају кнедле са шљивама, шуфнудле 
са шећером, погачице са чварцима са 
сакривеним новчићем сваког тринаестог 
децембра, мирис струњаче у Шислеровој 
сали, липе испред Хајдук Вељкове број 
10, један црвени петобрзинац, Панини 
сличице Сандокан, Партизанска ескадрила 
и Светско првенство у Мексику ‘86. 

Где сте стицали образовање?
-Ишао сам у Основну школу „Вук 

Караџић“. То су биле осамдесете. Нижи 
разреди код учитељице Дворке Алексић, 
а разредни од петог до осмог био ми је 
Добринко Живојнов. Научио нас је да у 
животу нема особе од које нешто не можеш 
да научиш. Oд будале можеш да научиш 
будалаштине, говорио је. Предавао је 
музичко. Певао сам у хору док нисам почео 
да мутирам. Нешто је ужасно шкрипало 
позади. Рекао је: ‘ајде нека певају само 
дечаци без девојчица, а ја сам закрештао. 
Мак, можеш слободно да престанеш да 
долазиш на пробе, рекао је. Зваћу те кад 
ми буде требао бас-баритон, а онда је 
развукао Далапе хармонику у неки мени 
превисок, неухватљив тон. Од онда имам 
жељу да певам као Леонард Коен и Том 
Вејтс. Као Коен сам можда и успео, али као 
Вејтс знам да никад нећу. Био сам Вуковац 
у основној. Онда је дошла гимназија и ја 
сам решио да престанем да будем добар 
ђак. Терао сам неки инат у то време, немам 
појма. Веровао сам да је то све без везе, 
обично губљење времена. Данас сам 
свестан да је испољавање бунта у тим 
годинама веома здрава ствар. Тада је бунт 
био каналисан кроз музику, идеје у које смо 
почели да верујемо, кроз филмове којима 
смо се одушевљавали. Бунт је исправан 
једино када покрене позитивне промене 
у ономе ко га испољава и његовом 

окружењу. Данас ми гимназијски дани 
изгледају као један, од времена отргнути, 
велики одмор у атријуму који вечно 
траје. Размишљања о гимназији враћају у 
сећање концерте у Рупи: групе Панкреас, 
Лимунтус и Зен. Враћају у сећање моју 
осредњу изведбу песме Кеб драјвер 
Ленија Кравица, бурек код Варге, ЕКВ, 
кариране кошуље, старке и левис петсто 

кец, па онда кец из математике, и то више 
пута, код професорке Ђурђевке Пантић. 
Данас смо комшије на Омладинском Тргу. 
Рекао сам јој недавно да су њени кечеви 
можда били најкориснија лекција у мом 
животу. У раним деведесетим остале су 
неке фотографије које планирам да 

скенирам, остале су избледеле посвете на 
првим страницама неких драгих књига, 
неке реченице које су требале остати 
неизговорене, јер нису ништа урадиле 
осим што су некога повредиле. Можда 
је најбоље проведено време у средњој 
школи кад успеш да убедиш себе да си 
несхваћени Холден Кофилд, главни јунак 
Селинџеровог „Ловца у Житу“. 

Који факултет уписујете после 
гимназије?

-Октобра 1993. почињем студије 
менаџмента у Београду. Београдске дане 
памтим по једном стану на крају Душанове 
на Дорћолу. Памтим изнајмљену собу 
која ме је подсећала на амбијент једне 
Балзакове приповетке, сијалицу у тоалету 
која је морала да се одврће и заврће, јер 
није радио прекидач. Памтим старог газду 
и корисне савете које ми је давао, пекару 
Штрудла, бордо мартинке које су шетале 
те јесени од Славије до Кнез Михајлове 
и прво гледање Петпарачких прича у 
биоскопу Балкан. Сећам се да су тих година 
у Београду у наш свет ушетала нека чудна 
бића у тренеркама, а нама није било јасно 
шта се то догађа. 

У октобру 1995. први пут долазим у 
Париз где настављам студије менаџмента 
следеће три године. Тамо завршавам 
основне студије, а потом и мастер. 
Студирао сам на енглеском пошто је 
био у питању амерички факултет, али 
имао сам жељу да што боље савладам и 
француски. На Сорбони сам на катедри за 
стране студенте уписао Француски језик и 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 29, број 528, 28 фебруар 2003.

НОВИ ПОСЛОВНИ УСПЕСИ КОНЦЕРНА ХЕМОФАРМ

ФАБРИКА ЛЕКОВА 
У БАЊАЛУЦИ

-Премијер србије и председник 
Републике Српске пресекли врпцу - 

Вредност инвестиције 8,7 милиона евра 
- Планирана годишња производња око 15 

милиона паковања лекова -

Председник Републике Српске Драган Чавић и др 
Зоран Ђинђић, премијер Србије, свечано су отворили 
у петак, 21. фебруара, у Бањалуци, фабрику чврстих 
форми капацитета 15 милиона паковања годишње, која 
се убраја међу најсавременије производне капацитете 
Концерна Хемофарм.

Хемофарм ДОО Бањалука, друга по реду 
фабрика вршачког произвођача лекова отворена у 
иностранству, резултат је уговора, потписаног 1996. 
између два партнера. Власник већинског пакета ове 
фабрике је Хемофарм, док 22 одсто има Чајавец, а 
укупна вредност пројекта је 8,7 милиона евра.

- Нова најмодернија фабрика Хемофарма је 
значајан пројекат не само за Републику Српску, већ 
и за целу Босну и Херцеговину, као и за регион, каже 
Милорад бабић, председник Концерна хемофарм. 
Млад и перспективан кадар фабрике требало би да 
ускоро обезбеди пласман лекова из Бањалуке у неку 
од двадесет земаља у које  Хемофарм већ извози 
производе.

Према Бабићевим речима нова фабрика треба да 
мотивише сличне пројекте који ће поспешити сарадњу 
Србије и Републике Српске.

Приозводни погони бањалучке фабрике смештени 
су на 3300 квадратних метара са пратећим објектима, 
магацинским простором, складиштем за сировину 
и готове производе, неопходним лабораторијама. 
Производња 15 милиона паковања таблета, филм 
таблета и дражеја биће организована у тзв. “чистим 
собама”, у две смене са стотинак запослених, од којих 
је око 60 директно укључено у производни процес. 
Савремена опрема, технологија и високи стандарди 
гаранција су квалитета фармацеутских препарата. У 
почетку ће то бити 24 таблетне форме различитих 
врста аналгетика, антихипертензива, аналептика, као и 
других фармакотерапеутских група.

Ј.Е.

ИНТЕРВЈУ
ДЕЈАН МАK:

ПРИЧЕ СУ КАО ВИРУСИ,  УХВАТЕ 
НАС И НЕ ПУШТАЈУ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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књижевност. Париз још памтим по раним 
јутрима која миришу на вруће кроасане са 
чоколадом, по оним малим антикварним 
књижарама у Улици Сен Мишел где се до 
добрих књига могло доћи за само десетак 
франака, по кафеу Мустанг на Монпартасу 
где сам добио инспирацију за своје прве 
париске приче које сам после спалио јер 
су сувише личиле на Буковског, по возу 
који је саобраћао од северне до јужне 
периферије, и фантастичном осећају кад 
се ујутру у њему пробудиш, а појма немаш 
на којој си станици. Памтим га и по месецу 
новембру и ситној киши која је некад 
била тешка као олово, по дугим ноћним 
разговорима у студентском дому, по 
јефтином Житану који те тера да кашљеш и 
Пастис Рикарду, пићу са укусом аниса.                     

Где добијате први посао по 
завршетку студија?

-Неко време проводим радећи за једну 
приватну израелску фирму у Београду, 
онда се враћам у Вршац и, после још пар 
излета у приватни сектор, запошљавам се 
у Општини Вршац у јуну 2003. године. Тада 
сам први пут крочио у канцеларију број 
122 у којој су пре мене били просветни 
инспектори. Та канцеларија тада није била 
оваква каква је данас. У њој се налазио 
један сто, стари орман и, оно што је 
најзанимљивије, једна стара заборављена, 
ко зна чија, акт ташна. Распитивао сам се, 
али нико није знао коме припада. У њој 
је био један празан нотес, две хемијске 
оловке и стари број „Вршачке куле“ из 
осамдесет седме, ако се добро сећам. 
Читава ова прича била је изврсна метафора 
једног кафкијанско-бирократског 
амбијента у коме време стоји, а у коме сам 
се нашао. Данас сам и даље на истом месту 
са колегама из Канцеларије за локални 
економски развој (ЛЕР). Од 2003. до данас 
радио сам, углавном, на пословима из 
области економског развоја, као начелник 
Одељења, онда једно време као сарадник 
Општинског менаџера. 2008. године 
основана је Канцеларија за ЛЕР, а од 2012. 
сам начелник Одељења за привреду, 
локални економски развој и друштвене 
делатности. 

Део сте тима за писање пројеката за 
конкурисање за средства из фондова 
ЕУ. Колико је било пројеката? Који је 
најкапиталнији?

-Да. Било је много пројеката и, што 
се тога тиче, Канцеларија за локални 
економски развој је једна од најуспешнијих 
у Србији од њеног оснивања 2008. године. 
У прошлом позиву прекограничне 
сарадње Србија – Румунија, била је 
убедљиво најуспешнија у Војводини, 
односно привукла је највећи износ 
расположивих средстава. Оно што овде 
морам да нагласим јесте да је читава та 
прича око пројеката најмање моја заслуга. 
Дакле, мој допринос је ту минималан. 
Општина Вршац је у овој области била 
успешна највише захваљујући мојим 
колегама и сарадницима, а пре свега 
пријатељима, који су за поменута средства 
најпре аплицирали, а  касније те пројекте 
спроводили. 

Ишли сте на разне семинаре како 
бисте усавршили знање. Која је од тих 
едукација Вама највише значила?

-Можда је најзначајнија Фулбрајтова 
стипендија из 2011–2012. Тачније, 
Хјуберт Хамфри стипендија која је део 
Фулбрајтовог програма, 
а коју код нас спроводи 
Амбасада САД. Стипендија 
је подразумевала боравак 
у САД на усавршавању из 
области међународног 
економског развоја у 
трајању од годину дана. 
Већину времена провео 
сам у Ист Лензингу, малом 
месту попут Вршца, где 
је седиште Универзитета 
Мичиген Стејт, 
Универзитета на ком се 
налази један од најпрестижнијих центара за 
међународни развој  и где се сваке године 
нађе велики број стручњака из целог 
света. Размена искуства са њима била ми је 
од огромног значаја. Ту човек схвати да све 
што нас мучи, мучи и многе друге народе 
и државе широм света. Њихова искуства и 
нама могу помоћи да се данас изборимо 
са проблемима и лошим политикама на 
свим нивоима. Нисмо једини који пролазе 
кроз трансформацију друштва и развоја 
друштвене и економске свести. Многи су 
се успешно изборили са ауторитарним 
режимима у најави и сигуран сам да ћемо и 
ми. Морамо се сви пробудити и покренути 
се. Боравак је, такође, подразумевао и 
стручну праксу. Радио сам неко време као 

асистент градског менаџера у Мичигену, 
а такође и у седишту Уједињених нација 
у Њујорку, тачније у Департману за 
друштвено-економски развој. Данас сам 
члан Удружења Фулбрајтових стипендиста 
Србије, као и АДЕФ-а, Удружења 
француских дипломаца у Србији. Након 
свега, шта остаје? Остају утисци. Остају 
слике. Остају познанства са људима широм 
света. Остаје сазнање да смо сви исти 
колико год се неко од политичара трудио 
да нас убеди у супротно. Остаје онај звук 
теретних возова у Мичигену који у хладној 
ноћи хитају у правцу Илиноиса, она клупа 
у Брајант парку у Њујорку, храпав глас 
неког клошара који испред Старбакса на 
углу 41. Улице и Бродвеја на сав глас виче: 
Пробудите се! Још увек владају гуштери! 
Остаје сећање на ресторан на крову једне 
зграде на Менхетну где са пријатељима 
из Јужне Америке дискутујем о бившем 
економском убици Џону Перкисну.    

Било је и признања који су потврде 
Вашег успешног рада. Која су то 
признања?

-Било их је. Две године за редом 2009. 
и 2010. били смо проглашени за најбољу 
Канцеларију за локални економски развој 
у Србији, и то у конкуренцији са свим 
већим градовима и општинама, али то 
припада прошлости.    

Вршчани, али и поштоваоци писане 
речи ван овог града, знају Вас и по врло 
успешном књижевном стваралаштву.  
Од када је та љубав према писању? 

-Не знам да ли је љубав према писању 
добра дефиниција. Завидим писцима који 
пишу и говоре како је то једино што воле. 

Писање најчешће није ни 
мало лепо, ни пријатно. 
Не уживам у томе. Често 
вртим приче и ликове 
у мислима у недоглед. 
Тешко се одлучијем 
да седнем и нешто 
напишем. Све почиње 
тако што писац прво 
научи да буде слушалац и 
наравно читалац. Приче 
су као вируси. Ухвате 
нас и не пуштају. Прве 
своје приче написао сам 

пред крај гимназије. Сестра ме је 1995. 
наговорила да пошаљем приче на конкурс 
КОВ-а. Пар недеља након тога јављено ми 
је да су ми приче награђене. Тако је почело.   

Када објављујете прву књигу? 
Врло брзо сте постали запажени на 
домаћој књижевној сцени. Да ли је било 
признања, која?

-Роман „Париска менажерија“ излази 
2005. у издању КОВ-а. Била је проглашена 
од стране критичара за најбољи 
дебитантски роман те године у Србији. 
Други роман „Бергдорф“ изашао је 2014. у 
издању Дерете. Добио је награду Мирослав 
Дерета. Награде су исто занимљива тема 
за разговор. Питам се да ли нам помажу у 
креативном раду или само пријају егу?!

Где налазите инспирацију за своја 
дела? 

-Свуда око себе, али не мислим да 
је књижевност пуко пресликавање 
стварности. Мислим да је потребно у 
књижевност унети нешто ванчулно, 
односно бити отворен за утицаје сила о 
којима мало знамо. Тек онда је то оно право. 
Данас је популарна рационализација и 
демистификација креативног процеса. 
Мислим да нас такав приступ удаљује од 
суштине.    

Имате ли узора у свету 
књижевности? Имате ли неку жељу као 
уметник, књижевник?

-Што се узора тиче у почетку су то били 
Мика Оклоп, Трибусон, касније Пол Остер, 
ту је наравно и непревазиђени Дејвид 
Линч. Недавно сам се поново вратио 
Селинџеру. Не мислим да писац треба 
да има било какве жеље или амбиције у 
књижевној каријери осим да пише када 
може, а када не може нека чита. Амбиције 
измештају фокус са уметности на лични 
ниво, на аутора. Најсвежији пример 
уметника чија је уметност превазишла 
личност је Дејвид Боуви, који је свесно 
створио право уметничко дело од 
последњих дана свог живота. 

Како изгледа Ваш лични живот?
-Данас живим миран живот са 

супругом Наташом која ради као 
психолог у основној школи у коју сам 
ја некада ишао, Андрејем (13) и Дуњом 
(11) од којих свакога дана могу да 
научим нешто ново. 

Јованка Ерски

Вршачка кула, година 29, број 530, 28. март 2003.

ТП “МЛАДОСТ ТУРИСТ” НОВИ ВЛАСНИК УДТП 
“СРБИЈА”

УМИВАЊЕ  “А” 
КАТЕГОРИЈЕ

Угоститељско-туристичко-услужно предузеће 
“Србија” продато је на аукцији, 19. марта, по почетној 
цени од око 23 милиона динара новом власнику, 
београдском ТП “Младост турист”. Била је то друга 
аукцијска продаја “Србије”, на којој је “Младост турист” 
био једини заинтересовани купац.

- У разговору са новим власником сазнали смо да је 
вољан  да преузме обавезу адаптације Хотела “Србија” 
како би га довео до “А” категорије са 4 звездице, каже 
Никола Ремићанин, директор. Власник је прихватио 
обавезу да уложи 7,5 милиона динара инвестиције на 
бази амортизације и социјални програм по коме неће 
бити отпуштања радника као технолошког вишка. 
Предвиђен је пријем нових стручних кадрова за којима 
ће се указати потреба када се прошире смештајни 
капацитети. Концерн “Хемофарм” помогао је УДТП 
“Србија” да пронађе новог стратешког партнера у 
“Младост туристу”, који послује по стандардима ланца 
хотела “Best Western” што је гаранција да ће и вршачки 
хотел довести на виши ниво услуга, истиче Ремићан.

Из информације о реализацији припрема за Европско 
првенство 2005. године, коју је Љубиша Милосављевић, 
члан вршачког Организационог одбора, презентовао 
на првом састанку ОО, сазнајемо о плановима новог 
власника УТДП “Србија” по којима ће у првој фази бити 
извршено сређивање фасаде и заштита терасе, уређење 
рецепцијског дела, холова, и соба (патоси, теписи, 
зидови, намештај, санитарије и климатизација), као и 
санитарних чворова и ресторанског дела. Уређење ће 
бити реализовано по узору на реновирани део Хотела 
“М” - картице за откључавање соба, ТВ по специјалној 
поруџбини чије се коришћење прати са рецепције, уз 
све пратеће садржаје типа соба за Интернет, салона и 
слично. У наредној фази планирано је да се надзида 30 
нових јединица над Клубом “С” које ће бити претворене 
у смештајни део, као и један део канцеларија. Собе би 
у старом делу хотела (тзв. Кула) испуњавале европске 
захтеве хотела са 4 звездице. Нове јединице биле би 
више категорије, а хотел би након свих радова имао 
капацитет 120 соба. Према првим назнакама нови 
власник није заинтересован за споредне објекте УТДП 
“Србија” (башта старог хотела, Триглав, кафана Путник, 
Кестенов хлад, локал у Дворској улици). Сама куповина 
хотела и намера будућих инвеститора један су вид 
гаранције да ће се део смештајних капацитета града 
привести захтеваним стандардима ФИБА, назначено је 
у поменутој информацији о реализацији припрема за 
ЕП 2005.

Ј.Е.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

-Многи су се 
успешно изборили 
са ауторитарним 

режимима у најави 
и сигуран сам да 

ћемо и ми“- 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ВРШАЦ
На основу члана 7. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката удружења грађана, организација 
и савеза из буџета Општине Вршац („Службени лист Општине Вршац“ бр. 4/2014), Општинско веће Општине Вршац

р а с п и с у ј е

Ј А В Н И КО Н КУР С
зА СУфИНАНСИРАњЕ ПРОгРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

зА ПРВУ ПОЛОВИНУ 2016.гОДИНЕ.

Општина Вршац суфинансираће програме/пројекте из области културе на територији општине Вршац, на основу Одлуке о буџету Општине Вршац за 2016 годину, 
и то за прву половину 2016. године у износу од 3.000.000,00 динара, а који се распоређују по областима:

1. Културно уметничка друштва
2. Писано и визуелно стваралаштво
3. Музичко стваралаштво

О П Ш Т И   У С Л О В И    К О Н К У Р С А
1. Право учешћа на Конкурсу имају искључиво: удружења грађана, организације и савези регистрована на територији општине Вршац, односно имају седиште или 

огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације.
2. Критеријуми за доделу средстава су:
- Усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса и конкурсне документације
- Да пројекат/програм задовољава општи интерес у области културе у Општини Вршац
- Да подносилац пројекта/програма поднесе извештај о утрошку средстава добијених из буџета општине Вршац у другој половини 2015. године, број чланова у 

организацији, тачан број наступа и промоција у 2015. години, у земљи и иностранству, број и опис признања у 2015. години. Извештај о реализацији барем једног 
пројекта/програма за оног подносиоца који први пут конкурише за средства уколико су конкурисали за одговарајуће пројекте/програме код другог субјекта.

- Подносиоци пројекта који први пут конкуришу неопходно је да доставе кратак извештај о досадашњим активностима, наступима и слично, а највише на једној 
страни А4 формата.

Пријава на Конкурс подноси се на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, и може се наћи на сајту Општине Вршац 
www.vrsac.org.rs или на писарници Општинске управе у Вршцу, Трг победе 1.

Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:
- Копија регистрације подносиоца/корисника средстава код надлежног органа са описом и шифром делатности за коју је подносилац/

корисник регистрован (ОБАВЕЗНО је достављање Обавештења о разврставању).
- Основни подаци o подносиоцу/кориснику средстава
- Детаљан опис пројекта/програма и детаљна финансијска конструкција - опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, 

корисници обухваћени пројектом, време реализације програма или пројекта и друго (приложити опис највише на 2 странице, уз детаљан опис 
могуће је приложити публикације, други штампани материјал, као и аудио, видео, дигитални и други материјал о пројекту или подносиоцу).

- Извештај о утрошку средстава добијених из буџета у другој половини 2016. године, а корисници средстава који први пут конкуришу за 
буџетска средства, извештај - доказ да имају искуство у самосталној реализацији барем једног пројекта из других или сопствених средстава.

3. Пријаве на Јавни конкурс подносе се од дана објављивања Јавног конкурса закључно са 29.01.2016. године у писарницу Општине Вршаци 
или на адресу Општине Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац, са назнаком

За јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области културе у Општини Вршац
Конкурсна документација се не враћа.
4. Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом и пријаве послате факсом или електронском поштом, 

непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је Општина Вршац у предходном периоду доделила средства за 
суфинансирање пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће бити разматране.

5.Поступак за доделу средстава води Комисија за спровођење Јавног конкурса за расподелу буџетских средстава удружењима грађана, 
организацијама и савезима која у року од 15 дана од дана закључења Јавног конкурса, доставља предлог за расподелу средстава Председнику 
општине.

6. Председник општине доноси Решење о додели средстава опредељених Јавним конкурсом у року од 8 дана од дана пријема документације 
од стране Комисије.

7. Решење о додели средстава објављује се у средствима јавног информисања, на сајту Општине и у «Службеном листу Општине Вршац».
8. На основу Решења о додели средстава, Председник општине закључује уговор са корисником средстава у коме ће се регулисати међусобна 

права и обавезе након чега ће се извршити уплата додељених средстава.
9. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да 

изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.
Јавни конкурс објавити дана 15.01.2016. године на сајту Општине Вршац.

Општинско веће
Председник Општине Вршац

Чедомир Живковић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРШАЦ

На основу члана 5. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад друштвених ораганизација, савеза и удружења грађана из Буџета 
општине Вршац („Службеном листу општине Вршац“ бр. 1/09), Општинско веће општине Вршац

р  а  с  п  и  с  у  ј  е

ЈАВНИ КОНКУРС
зА СУфИНАНСИРАњЕ ПРОгРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕђЕњА ПОљОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ ВРШАЦ У ПРВОЈ 

ПОЛОВИНИ 2016 гОДИНЕ У УКУПНОМ ИзНОСУ ОД 1.200.000,00ДИН.

Општина Вршац суфинансираће програме/пројекте из области пољопривреде који доприносе развоју и унапређењу : сточарства, повртарске 
производње,виноградарства и винарства, у општини Вршац са следећим приоритетима:

• Програми/пројекти који су усклађени са Стратегијом развоја пољопривреде у општини Вршац
• Програми/пројекти који су везани за заштиту географског порекла пољопривредних производа у општини Вршац и представљање на 

сајмовима
• Програми/пројекти који унапређују рад удружења.(набавка опреме, штампање пропагандног материјала, организовање манифестација)
• Програми/пројекти који представљају иновацију (органске пољопривредне производње) и други пројекти/програми који су обухваћени 

стратешким развојем пољопривреде у општини Вршац

О п ш т и   у с л о в и    к о н к у р с а
1. Право учешћа на Конкурсу имају искључиво: друштвене организације, савези и удружења грађана, регистрована на територији општине 

Вршац, односно имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације
2. Критеријуми да доделу средстава су:
- Усклађеност пројекта/програма са свим захтевима конкурса и конкурсне документације
- Да подносилац пројекта/програма поднесе извештај о утрошку средстава добијених из Буџета општине Вршац за 2015годину и извештај о 

реализацији барем једног пројекта/програма за оне који први пут конкуришу за средства уколико су конкурисали за одговарајуће пројекте/
програме.

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне документације, и може се наћи на сајту општине Вршац www.vrsac.
org.rs или на писарници Општинске управе у Вршцу, Трг победе 1.

Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:
- Копија регистрације подносиоца/корисника средстава код надлежног органа са описом и шифром делатности за коју је подносилац/

корисник регистрован ( достављање Обавештења о разврставању).
- Основни подаци o подносиоцу/кориснику средстава
- Детаљан опис пројекта/програма и детаљна финансијска конструкција - опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, 

корисници обухваћени пројектом и друго (приложити опис највише на 2 странице, уз детаљан опис могуће је приложити публикације, други 
штампани материјал, као и аудио, видео, дигитални и други материјал о пројекту или подносиоцу)

- Извештај о утрошку средстава добијених из Буџета за 2015 годину и извештај о реализацији барем једног пројекта за оне који први пут 
конкуришу за средства.

3. Пријаве на Јавни конкурс подносе се од дана објављивања Јавног конкурса закључно са 15 фебруаром 2016године у писарницу општине 
Вршац или на адресу општине Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац, са назнаком за јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у 
области унапређења пољопривреде у општини Вршац у 2016 години.

Конкурсна документација се не враћа.
4. Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом и пријаве послате факсом или електронском поштом, 

непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је општина Вршац претходних година доделила средства за суфинансирање 
пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће бити разматране.

5. Поступак за доделу средстава води Комисија за спровођење Јавног конкурса за расподелу буџетских средстава друштвеним 
организацијама, савезима и удружењима грађана, која у року од 15 дана од дана закључења Јавног конкурса, доставља предлог за расподелу 
средстава Председнику општине.

6. Председник општине доноси Решење о додели средстава опредељених Јавним конкурсом за 2016 годину у року од 8 дана од дана пријема 
документације од стране Комисије.

7. Решење о додели средстава објављује се у средствима јавног информисања, на сајту Општине и у «Службеном листу општине Вршац».
8. На основу Решења о додели средстава, Председник општине закључује уговор са корисником средстава у коме ће се регулисати међусобна 

права и обавезе након чега ће се извршити уплата додељених средстава.
9. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да 

изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.
Јавни конкурс објавити дана 15 januara 2016 године на сајту општине Вршац а након тога у листу ,,ВРШАЧКА КУЛА”и ,,ВРШАЧКЕ ВЕСТИ”
10. Буџетом општине Вршац у 2016 год. за суфинасиране програма/пројекта у области унапређена полопривреде обезбеђена су средства у 

износу од 1.200.000,00дин.

Општинско веће
Председник

Чедомир Живковић
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Вршчани имају прилику 
да до краја месеца погледају 
хуманитарно-продајну изложбу 
„Дај нам сунца“,  у читаоници 
Градске библиотеке. Реч је о 
заједничком пројекту  Удружења 
за унапређење менталног 
здравља „Душева оаза“  и вршачке 
Градске библиотеке. Поставка 
садржи слике, уља на платну,  
цртеже, осликану грнчарију, а 
аутори су особе са менталним 
сметњама, чланови Удружења 
„Душевна оаза“.

Др Татјана Воскресенски, 
директорка Специјалне болнице 
за психијатријске болести „Др 
Славољуб Бакаловић“,  нагласила 
је да су аутори ове изложбе веома 
креативни и да им уметност 
помаже да лакше изразе своје 
емоције.

- Циљ ове изложбе јесте 
да се кроз употребу уметности 
у социјалном контексту, покаже 
да се жиг или стигма особа 
са менталним проблемима 
могу умањити и да се  морају 
променити ставови у односу на 
ову рањиву групу људи, рекла 
је др Воскресенски. Сви заједно 
морамо још много тога да урадимо 
да бисмо разбили многе заблуде 
о психичким болесницима 
које владају у нашем друштву. 
Честитам Удружењу „Душевна 
оаза“ на великом броју антистигма 
програма које је реализовало у 
току ове године.

Мирослава Кућанчанин, 
директорка Удружења „Душевна 
оаза“,  подсетила је да је  оно 

основано почетком 2015. године 
са циљем да ради на превенцији 
и заштити менталног здравља код 
деце, омладине и одраслих. На 
отварању изложбе промовисан је 
Билтен „Душевне оазе“, а чланови 
Удружења извели су перформанс 
„Дај нам сунца“. 

- Осим пружања подршке 
особама са менталним сметњама 
и њиховој интеграцији у друштво, 
Удружење ради и на унапређењу 
нивоа свести код грађана и 
на дестигматизацији особа са 
менталним сметњама, нагласила 
је Кућанчанин. Циљ свих наших 
активности је дестигматизација и 
ресоцијализација кроз уметност, 
пружање психосоцијалне помоћи 
особама са проблемима менталног 
здравља и побољшање квалитета 
њиховог живота кроз уметност 
као терапију. Ми у Удружењу се 
трудимо да разбијемо депресију, 
разбуктавамо машту и учинимо 
људе срећним и здравијим.  

Драгана Ракић, запослена у  
Градској библиотеци,  истакла је 
да се ова институција културе увек 
радо укључује у све хуманитарне 
активности , а рад Удружења 
„Душевна оаза“ подржава од 
самог почетка тако што  сви 
његови чланови имају право на 
бесплатне чланске карте Градске 
библиотеке. Она је нагласила да је 
то скроман допринос у настојању 
да се покаже  да психичка болест 
не одређује карактер човека и не 
умањује његове људске вредости.  

Ј.Е.

ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА „ДАЈ НАМ СУНЦА“ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

УМЕТНОСТ КАО ТЕРАПИЈА

Тринаестог јануара 
1806.године, рођен је 
један од најзначајних 
Вршчана, отац српске 
драме, први и један 
од најбољих српских 
комедиографа Јован 
Стерија Поповић. Ове 
године обележава 
се 210 година од 
његовог рођења и 
160 година од његове 
смрти, а значајне 
јубилеје обележиће 
све научно-културне 
институције и 
установе културе у земљи. Ове јубилеје 
обележиће и вршачке установе и 
институције различитим програмима

Народно позориште “Стерија” је 
у петак 15. јануара на Малој сцени 
“Томислав Пејчић” премијерно 
приказало представу Харолда Пинтера 
“Стара времена”, у режији Снежане 
Удицки.

ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА

СТЕРИЈИН РОЂЕНДАН

Хуманитарно- продајна изложба у Градској библиотеци

Дом Омладине Вршац и Удружења 
музичара SАX организовали су у 
клубу Дома омладине хуманитарни 
концерт за помоћ Јовану Ранкову. 
На заједничком концерту наступили 
су бендови Кост у Грлу, Holloklok, 
Sigillum и Момо.

Сања Ђурђев директорка Дома 
Омладине Вршац истиче да је, у току 
енергичне свирке вршачких бендова 
пред расположеном публиком, 
послата порука за жељама за брзо 
оздрављење нашег суграђанина 
Јована Ранкова.

- За време акције прикупљено је 
80.000 динара, који ће бити уплаћени 

на динарски рачун Јована Ранкова. 
Дом Омладине се захваљује свим 
бендовима, посетиоцима, Удружењу 
музичара SАX, Црвеном Крсту као 
и грађанима који нису могли да 
присуствују хуманитарној акцији, али 
су послали своје новчане прилоге. 
Јовану желимо брз опоравак, каже 
Сања Ђурђев.

Ово је била само једна у низу 
хуманитарних акција које ће Дом 
Омладине Вршца организовати како 
би се прикупили прилози за оне 
којима су најпотребнији.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА ЈОВАНА РАНКОВА У ДОМУ ОМЛАДИНЕ ВРШЦА

ХУМАНО У ДОВУ



ПЕТАК • 22. јануар  2016. ВРШАЧКА КУЛА 1111КУЛТУРА

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

Друштво за румунски језик 
из Војводине и Генерални 
конзулат Румуније у Вршцу 
у сарадњи са Културним 
центром организовали 
су међународну културну 
манифестацију посвећену 
највећем румунском 
песнику Михају Еминескуу, 
обележивши 15. јануар, дан 
његовог рођења као и дан 
националне културе Румуна.

Прошло је 166 година 
од рођења песника који је 
за време кратког живота 
покушавао да покрене важна 
питања  наше свести  дарујући 
нам кроз стихове реалну 
слику тадашњих времена. 
Друштво за румунски језик 
из Војводине подсећа нас 
да је Еминеску не само 
реч већ и инспирација за 
будуће нараштаје. Његова 
Екселенција, амбасадор 
Румуније у Србији Даниле 
Бану, прочитао је пристигле 
поруке поводом обележавања 
Дана националне културе од 
министра спољних послова 
Румуније, Лазара Команескуа 
и делегата у Министарству 
за Румуне у дијаспори, Дана 
Стоенескуа, истакавши да 
је велики Еминеску звезда 
даница румунске поезије.
Уприличена мултимедијална 
свечаност успела је и 
захваљујући гостима са 
Универзитета „Василе 
Голдиш“ из Арада који већ 
дужи низ година сарађују са 
образовним институцијама 
у Војводини и Генералним 
конзулатом Румуније у Вршцу. 
Оснивач и председник ове 
високошколске институције, 
проф. др доц. Аурел Ардеан, 
потврдио је да ће Универзитет 
доделити стипендије у 
наредној школској години 
својим будућим студентима 
румунске националности. 

- Наши пријатељи са 
Универзитета “Василе Голдиш” 
овог пута су нам донели 
уникатну изложбу “Жал за 
Еминескуом” инспирисану 
песниковом поезијом која 
осликава како његову епоху, 
тако и садашњост, рекао је 
Дан Николае Константин, 
генерални конзул Румуније у 
Вршцу.

Према речима генералног 
конзула Румуније у Вршцу, 
Друштво за румунски језик 
и књижевност из Војводине 
заједно са Генерални 
конзулатом Румуније у 
Вршцу основали су посебно 
признање које ће носити 
име истакнутог професора 
Јона Берлован. Признање ће 
се додељивати за посебне 
заслуге у промовисању 
румунског идентитета.

Уважени гости из Србије 
и Румуније, просветни и 
културни радници подсетили 
су нас на допринос песника 

не само у књижевности већ и 
у образовању и новинарству. 
Током вечери стихове великог 
песника читале су ученице 

Гимназије “Борислав Петров 
Браца”, а Анета Гаспар је 
догађај улепшала песмом.

О. Пескариу

ДАН РУМУНСКЕ КУЛТУРЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

ЕМИНЕСКУ, ЗВЕЗДА ДАНИЦА 
РУМУНСКЕ ПОЕЗИЈЕ
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Са благословом господина Никанора, епископа 
епархије банатске, Вршчани су Светом архијерејском 
Литургијом одржаном у Саборном храму Светог Оца 
Николаја обележили крштење Исусово, а потом, 
поздравили храбре и одважне суграђане који су по 
четврти пут на Градском језеру запливали до највећег 
симбола хришћанства. Ову духовну манифестацију су 
заједнички организовали Црквена општина и Општина 
Вршац а 39 пливача је храбро скочило у ледену воду 
и запливало за Крст часни. То су: Зоран Башић, Драган 
Влајков, Драган Влајић, Будиша Мунћан, Марко Исајлов, 
Бранимир Турјак, Александар Мунћан, Урош Василије, 
Дарко Петрушић, Спасоје Сивић, Филип Митру, Светислав 
Стојановић, Вељко Стојановић, Далибор Миленковић, 
Никола Тасић, Славко Обреновић, Небојша Шош, Славко 
Илкић, Бојан Станковић, Никола Совтић, Дејан Манић, 
Ђорђе Лазић, Никола Танкосић, Стево Павловић, Ненад 
Тадић, Роберт Икељић, Дарко Којић, Саша Фибишан, 
Зоран Јовановић, Никола Васић, Игор Ракић, Никола 
Смиљковић, Дарио Матицки, Никола Мацура, Предраг 
Врекић, Александар Вујичић, Зоран Аничић, Марко Плут 
и Стеван Кораћ.

По завршетку Свете архијерејске литургије, формирана 
је литија која је кренула ка Градском језеру, где је, тачно у 
подне, почело пливање за Крст Часни.

- Данас су сви пливачи победници - поражених 
нема. Желим да и у наредном периоду оплемењујемо и 
обогаћујемо и духовно одржимо ову манифестацију, рекла 
је чланица Општинског већа Јулкица Митрашиновић 
поздрављајући све учеснике Богојављенског пливања за 
Крст Часни и око хиљаду окупљених Вршчана.

- Овим путем чувамо обичаје, етнички идентитет нашег 
народа. Сви ви, који пливате, на један начин, чувате 
историју и идентитет нашег српског народа, рекла је 
чланица Општинског већа Александра Панић.

- Данашња манифестација је показатељ да, тамо где 
има воље и вере - све може да се уради. Желим вам да и у 
наредном периоду имате воље и вере. Где тога има, доћи 
ће и срећа и здравље и благостање и све оно добро, рекао 
је члан Општинског већа Велизар Вемић.

На стази од 33 метра, која симболизује године Исуса 
Христа када је мученички страдао, кроз пробијени лед, 
при температури од -3 степена целзијуса, први међу 39 
једнаких био је Урош Василије (24), коме је ово други пут 
да плива за Крст Часни.

Крст Часни је симбол жртве и победе Исуса Христа и 
важан је за читаво хришћанство. Ова духовна и световна 
манифестација, чији су значај препознали Општина 
Вршац и бројни донатори, у Вршцу је почела да се негује 
захвљајући јереју Владимиру Симеуновићу, председнику 
овогодишњег организационог одбора Богојављенског 
пливања, чијим је доласком у банатску епархију, пливање 
за Крст часни постала и овдашња традиција.

НЕМАЊА МОРУН ПОНОВО ПРВИ 
ДО КРСТА ЧАСНОГ У РЕЦИ НЕРИ
Богојављење на реци Нери која спаја Србе који 

живе у две државе, Румунији и Србији, и ове године је 
прослављено водоосвећењем реке и пливањем за Крст 
Часни.

Епископи Темишварски Лукијан и Банатски Никанор 
и бројни свештеници служили су службу у присуству 
верника са обе стране реке Нере из које је Крст Часни, 
другу годину за редом, извадио Немања Морун, 
деветнаестогодишњак из Беле Цркве. За часни крст 
пливала су десеторица младића, од којих двојица имају 
само 15 година.

Крст ове године остаје у Румунији, јер ће наредне 
године бити бачен у Неру са те стране.

Као и сваке године домаћини су били Црквена општина 
Врачев Гај и Савет МЗ овог села. Пливаче већ 11 година 
обезбеђују чланови Клуба за подводне активности Бела 
Црква, који обезбеђивали и пливаче у Вршцу и на Соцком 
језеру код Шида.

.

НА БОГОЈАВЉЕЊЕ ВРШЧАНИ ПО ЧЕТВРТИ ПУТ ПЛИВАЛИ ЗА КРСТ ЧАСНИ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ 

УРОШ ВАСИЛИЈЕ, ВРШАЧКИ БОГОЈАВЉЕНСКИ ВИТЕЗ
ФОТОРЕПОРТАЖА
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1048
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
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.

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 500m2 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 20 m2, у 
Белој Цркви, или мењам 
за стан 40 m2 Београд, кућа 
има плац 10 ари и добро је 
опремљена. Тел. 851-946

СТАНОВИ 
ИЗДАВАЊЕ

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

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

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

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

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

Издаје се стан 30 m2 у 
Мирјеву3, Звездара, у 
Бограду, потпуно намештен 
и опремљен, нова зграда (тв, 
клима, машина за 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.
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 На основу Закључка Општинског већа Општине Вршац, бр. 06.2-
37/2015-III-01 од 16. децембра 2015. године Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања за постављање привремених објеката 
Вршцу, расписује

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АПАРАТА ЗА 

КОКИЦЕ  НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА  У ВРШЦУ

 Расписује се оглас за за спровођење јавног надметања за 
давање локација на јавној површини у Вршцу, ради постављања 
апарата за кокице, на следећим локацијама предвиђеним Планом 
размештаја привремених објеката и то:

1) Локација 12А,  у Улици Стеријина,  код раскрснице са улицом 
Вука Караџића, испред кућног броја 26,

2) Локација 44А, на Тргу победе, испред кућног броја 3, 
3) Локација 44Б, на Тргу победе, испред продавнице «Лили», 
4) Локација 45А, на Тргу Светог Теодора Вршачког, између кућног 

броја 5 и постојећег билборд паноа (поред девастираног рекламног 
стуба),

5) Локација 45Б на Тргу Светог Теодора Вршачког, између кућног 
броја 11 и трговине «Гомеx»,

6) Локација 54А на Тргу Николе Пашића,
7) Локација 55А у улици Балканска, поред споредног улаза у 

Градски парк.

Локације за постављање апарата за кокице дају се на период до 
две године.

Право учешћа на јавном надметању за наведене локације имају 
активна правна лица и предузетници.

Почетна цена за спровођење јавног надметања утврђена је у 
износу од 10.000,00 динара по локацији.

Учесници јавног надметања су дужни да уплате депозит у висини 
од 10% од наведеног износа за сваку локацију за коју се надмећу 
и доказ о уплати доставе уз пријаву за јавно надметање. (Уплата се 
врши на рачун Депозита Општинске управе Вршац бр. 840-720804-
40 са позивом на број одобрења по моделу 97, контролним бројем и 
шифром Општине Вршац 54-241.)

Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Општина Вршац, 
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање 
привремених објеката у Вршцу, Трг Победе  бр.1, 26300 Вршац или   
лично  на  писарници  Општинске управе Вршац (образац пријаве 
може се добити  у канцеларији 211 Општинске управе Вршац или 
путем факса, позивом на број 013/800-534)

Свим учесницима  у јавном надметању, осим најповољнијем, 
уплаћени депозит ће се вратити након спроведеног поступка. 
Најповољнијем учеснику, депозит ће бити урачунат у излицитирани 
износ. У случају да најповољнији  учесник у јавном надметању 
одустане од своје понуде депозит се не враћа а локација се даје 
следећем најповољнијем понуђачу. У случају да најповољнији 
понуђач и сваки следећи најповољнији учесник јавног надметања 
одустане од своје понуде, депозити се не враћају а поступак јавног 
надметања ће се поновити.

Рок за подношење пријаве је до   01.02.2016. године.

Пријаве које су непотпуне и пријаве поднете после рока неће се 
разматрати.

Јавно надметање ће се обавити у Великој сали  Општинске управе 
Вршац дана    02.02.2016.  у 12 часова.

Приликом надметања свака следећа понуђена цена не може бити 
мања од 1000,00 нити већа од 5.000,00 динара у односу на претходно 
понуђену цену за ту локацију.

Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати 
понуђену – излицитирану  цену до   05.02.2016. године. У случају 
да се цео износ не уплати у предвиђеном  року  неће се одобрити 
постављање  привременом објекта.

Правно лице или предузетник, коме се по спроведеном поступку 
додели локација,  у обавези је да месечно плаћа комуналну таксу 
за коришћење јавне површине чији износ је утврђен Одлуком о 
локалним комуналним таксама. 

Правно лице или предузетник, коме се по спроведеном поступку 
додели локација,  који не прибави одобрење за заузеће јавне 
површине за постављање апарата за кокице односно не обавља 
делатност на излицитираној локацији у току периода од две године, 
губи право да учествује на наредном јавном надметању.  

Ближе информације, могу се добити у соби 211 на II спрату зграде 
Општине Вршац или на телефон 013/ 800-534. 

КОМИСИЈА

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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 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 намештену гарсоњеру, 
Београд, Карабурма, ул. С. 
Аљендеа. Почетна аутобуска 
станица. Тел. 013/834-324 и 063/77-
31-585.

Издајем или продајем локал у 
ТЦ Бахус, улица Вука Караџића, 
слободан од 1. марта 2016. Тел. 
063/86-29-749.

РАЗНО
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.
Потребна млађа женска особа 
за помоћ средовечном човеку 
у кући. Награда по договору. 
Тел. 066-939-25-49.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   
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

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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Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице Вршац, 
репортер „Вршачке куле“  фотографисао је 
мајке и њихове бебе. За  први осмех  радо 
су позирале: Милица Косо и ћеркица Јана 

Јанчић, Маја Животић и Владица Глигор,  
Ведрана Соларевић и мала Иља, Моника 
Шебешћен  и њена девојчица Марија 
Ћировић.

A.Б.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Милица Косо Маја Животић

Ведрана Соларевић Моника Шебешћен



ПЕТАК • 22. јануар  2016.ВРШАЧКА КУЛА20 КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као поуздане изворе за писање 
чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града 
Вршца” Андрије Васића, “Прилог за историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за 
хронику Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији Вршца објављивали 
смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима објавићемо текстове из Милекерове  књиге 
“Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

д) из архиве српско-православне 
вршачке дијецезе (1750 -);

ђ) из римокатоличке парохијске 
архиве (1722.-);

е) из српско-правосл. епархијске 
архиве (1767.-);

ж) и најзад из варошке архиве (1739. -)
Разуме се да сам се највише послужио 

овом полседњом. Али  је жалост, што 
из времена пре 1795., када се Вршац 
састојао још из обеју одељених општина, 
о српској општини скоро никаквих 
аката нема; куда их је нестало, не могох 
пронаћи.

Званичне податке новог доба 
допуњавале су ми често белешке 
Криштова Баумана, налазеће се сада у 
сина му истог имена. Бауман је у добу 
пре 1848. играо доста знатну улогу у 
општинском животу. Његове белешке  
носе име :”Опис знаменитих догађај”, 
обухватају 98 страна фолијанте, а говоре 
поглавито о добу 1804-1852. Па служио 
сам се још и разним мањим белешкама 
и документима; да сам податке о Вршцу, 
којих има у јужноугарској хисторијској 
књижевности, савесно узео у обзир, 
то држим да ми не треба нарочито 
спомињати.

Најновије доба - почињућу од 1848. - 
радио сам опет само на основу званичних, 
посве веродостојних извора; но овде су  
догађаји већином тек просто обележени 
без икакве критике. То остаје потоњем 

времену. сама прича пак допире до 1. 
новембра 1886. п.р.к.

Споменуо сам у овој књизи све чувене 
мужеве и жене, што су допринели 
напредовању ове вароши, па онда особе, 
које су овде рођене, живеле или умрле, 
а стекле себи имена у јавном животу или 
на пољу уметности и књижевности.

Што се најзад тиче мога становишта 
при изради овога дела, то је, разуме се, 
становиште угарског држављанина.

ФЕлиКс МилЕКЕр  
ПОВЕсНИцА слОбОдНЕ КРАљЕВЕ 
ВАРОШИ ВРШцА  (3)

ВршАчКА КУлА, лисТ сОцијАлисТичКОг сАВЕзА рАдНОг НАрОдА ОПшТиНЕ 
ВршАц, гОдиНА 12, БрОј 151, 15. ФЕБрУАр 1986.

МлАдИ, ПА НАЈбОљИ
Жаклина Бошковић и Јовица Момиров , 

најбољи спортисти општине у прошлој години, 
имају доста тога заједничког. Студенти су 
педагошке академије, активно су почели да се 
баве спортом пре десет година, очеви (Душан 
Бошковић и Душан Момиров) су им некадашњи 
љубимци вршачке публике, њихово време 
тек долази, а обоје желе да одбојкашице и 
кошаркаши постану прволигаши. Жаклина је 
староседелац у Одбојкашком клубу Вршац. 
Прошла је пуна деценија од оних дана када се 
“ломила” којем царству да се прикони: рукомету, 
кошарци, одбојци или неком четрвртом спорту. 
Одлучила се за одбојку и након много тренирања, 
одрицања, учења и спортског усавршавања, 
добила је до сада највећу утакмицу. Проглашена 
је најбољом спортисткињом општине. 

Када је Јовица Момиров почео да учи прве 
кошаркашке кораке, многи су тврдили да ће та 
генерација пионира далеко догурати. Изузев 
Момирова, који игра у првој петорци, од те 
перспективне генерације данас су у клубу 
Макаревски и Јеловац. Са “само” два метра 
висине Јовица силом прилика мора да игра 
центра, међутим, захваљујући феноменалном 
одразу, осећају за простор, Момиров је не само 
један од најбољих скакача у лиги, него и веома 
прецизан стрелац.

Крајем фебруара, у Панчеву, по други пут су 
бирани најбољи спортисти и клубови у протеклој 
години. Лауреати за 1995. години су следећи: У 
конкуренцији женских екипа, ласкаво признање 
припало је Кошаркашком клубу Хемофарм из 
Вршца, освајачу Купа Југославије. Код мушких 
екипа за најбољи је проглашен Рукометни 
клуб Динамо из Панчева, члан Прве савезне 
лиге. У појединачној конкуренцији за најбољу 
спортисткињу Јужног Баната проглашена је 
Светлана Цеца Влаховић, репрезентативка и 
капитен Женског одбојкашког клуба Вршац 
Обнова. У мушкој конкуренцији за најбољег 
у 1995. години проглашен је каратиста Зоран 
Мајкић, вишеструки југословенски првак и 
државни репрезентативац.

Скупштина АП Војводине и лист “Спорт”за 
најбољу женску екипу у 2005. години 
прогласили су КК “Хемофарм”, док је Тамара 
Радочај спортиста од које се највише очекује. На 
коктелу који је приредила управа КК “Хемофарм” 
председник клуба Марко Милојевић нагласио је 
да је 2005. година била најуспешнија у историји 
клуба. Милојевић је капитену најбоље екипе у 
Војводини Биљани Станковић свечано уручио 
диплому а Тамари Радочај похвалу за нај - 
наду Војводине. Такође, похвала је припала и 
њеном ментору, Горану Топићу. Признања листа 
“Спорт” припала су Бранку Јереминову, Тамари 
Радочај и Јелени Черини члановима јуниорских 
репрезентација СЦГ.

из сТАрОг АлБУМА 

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 22, број 335, 22. март 1996.

ИЗАбРАНИ НАЈбОљИ 
сПОРТИсТИ 

ЈУЖНОГ бАНАТА

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 32, број 600, 13. јануар 2006.

ТАМАРА НАЈ - НАдА 
ВОЈВОдИНЕ
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СРЕМСКЕ КОБАСИЦЕ
Намирице (за 10 кг надева):
7 кг свињског меса
2 кг говедјег меса
1 кг свеже сланине без кожурице
30 г млевеног црног бибера
200 г соли
100 г слатке и исто толико љуге 
алеве паприке
100 г белог лука
танка црева (на надев)

Месо од плећке и додатак 
говеђег меса (од вратине), најпре 
очистити од жилица, па самлети у 
машини за месо (кроз решетку 8 мм) 
заједно са сланином и пастозним 
белим луком. Додати со, бибер и 
паприку, па месити рукама најмање 
пола сата. Пунилицом (шприцем) 
надевати танка свињска црева, у 
паровима, не дужим од 35 до 40 цм. 
При томе, пазити да се не стварају 
ваздушни „јастучићи“, а крајеве 
добро уврнути.

Кобасице, потом оставити да 
одлеже два до три дана. Затим их 
димити у пушници хладним димом 
од пиљевине, сувог и тврдог дрвета, 
најбоље буковог, потом церовине, 
храстовине, или грабовине. Добро 
може да послужи и суво дрво 

воћака: трешње, вишње, крушке 
и других. Диме се четири до пет 
дана, два до три сата дневно, са 
даном паузе. Тај процес може се 
продужити и на десетак дана.

После димљења треба их ставити 
на сушење и „дозревање“. То траје 
од 45 до 60 дана. Просторија у којој 
се суше  мора бити проветрена, а 
температура не сме пасти испод 
„нуле“, док би највиша требало да 
буде измедју 12 и 13 Ц.

Сремске кобасице су познати 
специјалитет, не само у Војводини, 
већ и простору бивше Југославије. 
Одличан су додатак варивима, 
киселом купусу, сарми. Најбоље су, 
ипак, танко нарезане и сервиране 
као мезе, закуска, или хладно 
предјело.

“ПОСНЕ” ПИХТИЈЕ
Намирнице:
 
половина свињске главе
1 свињски језик
2 свињске ножице
бибер у зрну и праху
лорбер
1 веза зелени
3 јајета
1 главница црног лука
2 главице белог лука
алева паприка
мало сирћета

Главу, ножице и језик кувати 
заједно са зелени, лорбером, 
главицом цвног лука и 5 чешњева 
белог лука, док се месо не одвоји 
од костију. Посолити према укусу, 
па супу процедити, а месо одвојити 
од костију. Посебно скувати јаја 
и исећи их на танке колутове. 
Округле, дубље судове поквасити, 
по дну и страницама суда поредјати 
месо и колутове јаја, налити супом 

у којој се месо кувало и са које је 
скинута сувишна маст, па оставити 
на хладно да се пихтије стегну. 
Пре служења пихтије прелити 
смешом разблаженог сирћета, 
ситно сецканог белог лука и алеве 
паприке.

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ

„Домаће ракије“ и „Домаћа 
прерада меса“

Купите наше књиге, проверите 
понуђене рецепте и сами направите 
здравствено исправне ракије и 
специјалитете од меса раскошног – 
домаћег укуса и мириса. 

Поруџбине: „САН“ Нови Сад, Тел: 
(021) 459691; 464762 и 063 549633.

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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Б О Р И Л А Ч К И  С П О Р ТО В И

Врхунски познавалац боричаких вештина и 
мајстор ђиу - ђице четврти дан, Јован Обрадовић, 
после вишегодишње паузе, поново је активирао рад 
свог клуба “Јинг - Јанг”. Од понедељка, 25. јануара сви 
заинтересовани за обуку у савладавању вештине ђиу 
- ђице могу да дођу у просторије Борилачког клуба 
“Вива” у Хотелу “Србија”. Тренинзи ће се одржавати 
три пута недељно, понедељком, средом и петком од 
16 часова. Пре него што је почео причу о будућим 
плановима Клуба “Јинг - Јанг”, Обрадовић је објаснио 
и разлог због којег се повукао са вршачке спортске 
сцене.

- Ђиу - ђица је вештина, а не спорт. Оног тренутка 
када су неки људи од ове вештине почели да 
праве спорт и организују такмичења, схватио 
сам да ту нема места за мене. Моје схватање ђиу - 
ђице је да треба пре свега да донесе унутрашњи 
мир и оплемени онога ко досегне њене најдубље 
тајне. Међутим, створити од те вештине спортско 
такмичење значи и јурити дипломе, медаље што 
прави разлику међу људима и неминовно ствара 
завист између победника и пораженог. Све то 
доводи и до нарушавања другарских односа. Оно 
што намеравам да понудим будућим полазницима 
неће бити ни налик томе, истиче Обрадовић.

Искусни мајстор борилачких вештина наглашава 
да ће будући чланови “Јинг - Јанга” добити пре свега 
обуку у циљу самодбране.

- Радићемо праву ђиу - ђицу, вежбати самоодбрану 
без икаквих правила и ограничења. Врло сурово, 
али ефикасно. Неће бити никаквог полагања испита, 
такмичења и томе слично. Циљ је да полазнике 
оспособим да преузму одговорност за свој живот, 
да не чекају помоћ од другога већ да апсолутно буду 
у стању да заштите и себе и друге. То ће бити моја 
мисија. Створити од полазника човека сигурног у 
себе, који влада вештином ђиу - ђице искључиво у 
служби самоодбране, јасан је Обрадовић.

Ипак, биће и неких ограничења. Будући полазници 
према речима Јована Обрадовића, неће моћи бити 
особе са криминалним досијеом.

- Тренинзи ће бити затвореног типа, присуство 
радозналих лица који желе да посматрају наш рад 
неће бити дозвољено.  С обзиром на то да ће методе 
обуке бити врло сурове, упис неће бити дозвољен 
особама млађим од 15 година. За све малолетне 
полазнике биће обавеза тест на дрогу. Није ми 
намера да обучавам некога ко ће стечено знање 
злоупотребити, наркомане и криминалце, већ да 
онима који савладају вештину омогућим да се од 
таквих заштите. Циљ је да свако ко овлада вештином 
изгуби страх, а са сигурношћу тврдим да свако ко 
проникне у тајне ђиу - ђице неће имати никакву 
жељу за агресијом, већ да ће пронаћи хармонију и 
унутрашњи мир, закључује Обрадовић.

КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА “ЈИНГ - ЈАНГ” ПОНОВО АКТИВАН

ИЗВОРНА ЂИУ - ЂИЦА У СЛУЖБИ 
САМООДБРАНЕ

Ефикасне методе у служби самоодбране: Јован Обрадовић

ЕВРОПСКЕ ОЛИМПИЈСКЕ 
КВАЛИФИКАЦИЈЕ У ИСТАНБУЛУ

ФЕЈЗИЋУ 
НЕДОСТАЈАО 

КОРАК ДО РИЈА
На Европским олимпијским 

квалификацијама у Истанбулу, 
које су биле последња 
шанса да се наши теквондо 
репрезентативци пласирају 
на Игре у Рио де Жанеиру, 
Дамир Фејзић није имао 
среће. Упркос томе што се 
вратио у категорију до 68 
килограма и што је био одличан 
током турнира и домогао 
се победничког постоља, 
једна победа га је делила од 
остварења циља. После победа 
над Микелеом Чечаронијем 
из Сан Марина (9:0) и Енесом 
Акелом из Аустрије (3:0), у 
четврфиналу Фејзић је био 
бољи од Кипранина Јоаниса 
Пилвакиса са 7:5. У полуфиналу 
се Дамир састао са Хрватом 
Иваном Гргићем, са којим има 
позитиван скор у досадашњим 
дуелима, али је овог пута ривал 
био бољи, (9:16). На тај начин 
један од најбољих вршачких 
спортиста није успео да 
понови подвиг од пре четири 
године када се пласирао на 
Олимпијаду у Лондону. Без 
пласмана у Рио остао је и 
Шапчанин Милош Гладовић 
који је у одлучујућој борби 
изгубио од Шпанца Кабрере, на 
златни поен, резултатом 4:3, и 
то после вођства од 3:0. Светла 
тачка ових квалификација је 
Тијана Богдановић, чланица 
београдског Галеба, која се 
пласирала на Олимпијаду 
тријумфовавши у категорији до 
49 килограма.

- Захваљујем се својим 
тренерима који су све време 
уз мене и који су моја највећа 
подршка на борилишту, као и 
својој породици, пријатељима 
и свим људима који су у мене 
веровали, рекао је Дамир 
Фејзић.

РУ КО М Е Т

Најмлађи рукометаши 
вршачке Младости били су гости 
београдској Црвеној Звезди, чиме 
је званично почела сарадња два 
клуба. Пионирску екипу Младости 
на гостовање у Београд водили 
су тренер и спортски директор 
Бобан Бекић и Милан Стојишић, 
члан управе.

Према речима људи из 
руководства Вршчана, црвено 
- бели ће врло брзо узвратити 
посету.  

- Домаћин је организовао 
обилазак просторија клуба, 
трофејног музеја, а поглед из 
свечане ложе стадиона Маракана 
посебно је оставио утисак. На 
крају нашег обиласка, одиграли 
смо утакмицу са вршњацима 
Звезде. Резултат није био важан 
колико жеља наших малишана да 
покажу своје умеће у рукометној 
игри, каже председник клуба Раде 
Мишчевић.

Сениорска екипа Црвене звезде 
је током ове недеље обавила 

мини припреме у Вршцу, у суботу 
ће Младост и Црвена звезда 
одиграти и припремну утакмицу 
у Центру Миленијум. Руководства 
два клуба већ договарају ново 
гостовање у Вршцу, када ће 
Рукометни клуб Црвена звезда са 
неколико селекција учествовати 
на Дану рукомета у организацији 

РК Младост из Вршца. Такође, 
Вршчани ће из редова Београђана 
добити неколико играчких 
појачања на двојну лиценцу, 
чиме ће знатно ојачати састав 
уочи почетка пролећног дела 
првенства у Другој војвођанској 
лиги.

ПИОНИРИ РУКОМЕТНОГ КЛУБА “МЛАДОСТ” ГОСТОВАЛИ У БЕОГРАДУ

ПОЧЕТАК САРАДЊЕ МЛАДОСТИ 
И ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ
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КО Ш А Р К А

Борац је заслужено славио у борбеној и 
резултатски неизвесној вршачкој утакмици чиме је 
направио велики корак ка пласману у Суперлигу. 
Јунак вечери био је Алекса Аврамовић, сјајан 
градитељ напада и прецизан реализатор, док 
Вршчани у својим редовима нису имали играча 
кадрог да преузме терет одговорности меч винера. 
Захваљујући Кљајевићу и Симовићу Вршац Свислајон 
је долазио до поена под таблом, али није успео да 
оствари предност у скоку која би била одлучујућа за 
коначан исход. Највећи проблем домаћи су имали 
у организацији напада, са доста осцилација играли 
су млади Митровић и Старинчевић, то се највише 
осетило у одлучујућим тренуцима, када није било 
праве нападачке идеје. Статистички гледано важан 
елеменат био је офанзивни скок Борца, који је 
ухватио седам лопти више у нападу од противника.

Овај пораз утицао је и да се амбиције Вршчана 
знатно промене у односу на почетак првенства. Сада 
је потпуно јасно да је Суперлига готово неостварив 
циљ, а борба за опстанак у Кошаркашкој лиги Србије, 
реалност.

ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ

ТРОФЕЈ “ПАНТЕРИМА”
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН - ФМП 61:75 (14:18, 16:21, 14:13, 17:23)

Кошаркаши Вршца Свислајон нису успели да 
изненаде лидера КЛС и по други пут за редом 
остваре пласман на завршни турнир Купа Радивоја 
Кораћа. У финалној утакмици Купа Србије гости из 
Железника су показали да су квалитетнији састав 
и заслужено освојили први трофеј ове сезоне. 
Изабраници тренера Милоша Пејића пружили су 
јак отпор “пантерима”, али кад год су били на један 
посед заостатка, ривал је имао конкретан одговор, 
или тројке Ђоковића и Бурсаћа или офанзивни скок 
Шешлије. У домаћем тиму најбољи утисак оставили 
су Томашевић, Бојан Давидовац и Симовић. Победи 
ФМП-а радовали су се и Смедеревци који су на 

основу пласмана из прошле сезоне изборили 
учешће на завршном турниру Купа Радивоја Кораћа 
у Нишу, од 18. до 21. фебруара. Пехар Купа Србије 
капитену победничког тима Филипу Човићу уручио 
је Дејан Томашевић, потпредседник за такмичења 
КСС.

ПОРАЗ ВРШЧАНА У 16. КЛС

ЧАЧАНИ РАСПРШИЛИ ВРШАЧКИ СУПЕРЛИГАШКИ САН
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – БОРАЦ 77:79 (17:16, 20:25, 18:20, 22:18)

Суперлига далеко, опстанак реалност: КК Вршац Свислајон

КЛС 16. коло: 
Беовук - Напредак Рубин 76:71, ОКК Београд 

- ФМП 65:84, Тамиш - Војводина Србијагас 93:58, 
Младост Адмирал - Слога 84:58, Смедерево - 
Спартак 73:67, Вршац Свислајон - Борац 77:79, 
Јагодина - Константин 78:71 

Табела: 1. ФМП 15 / 1, 2. Борац 12 / 4, 3. 
Константин 12 / 4, 4. Смедерево 10 / 6, 5. Младост 
Адмирал 9 / 7, 6. Напредак Рубин 8 / 8, 7. Слога 8 / 8, 
8. Тамиш 7 / 9, 9. Беовук 7 / 9, 10. Вршац Свислајон 6 
/ 10, 11. Спартак 6 / 10, 12. ОКК Београд 5 / 11, 
13. Војводина Србијагас  5 /11, 14. Јагодина 2 / 
14.

Вршчанке су 
лакше него што то 
коначан резултат 
говори савладале 
борбене Новосађанке 
контролисавши игру и 
резултат током целог 
меча, и на тај начин 
им се реванширале 
за пораз из првог 
дела сезоне.Водиле су 
домаће у појединим 
тренуцима и са двадесет 
поена предности, 
на пет минута до 
краја Вршчанке су 
имале капитал од 
15 поена (61:46), али 
су гошће великом 
п о ж р т в о в а н о ш ћ у 
успеле да изборе частан 
пораз.Најзас лужнија 
за освајање нових 
бодова била је капитен 
Вршчанки Инес Ћорда, 
одлична је била и Анђела 
Радовић уз стандардно 
добре Марину Мандић 
и Жаклину Јанковић.

ПРВА ПОБЕДА КОШАРКАШИЦА ВРШЦА СВИСЛАЈОН У НОВОЈ ГОДИНИ

РЕВАНШ НОВОСАЂАНКАМА У РЕЖИЈИ ЋОРДЕ
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – НОВОСАДСКА ЖКА 67:60 (23:12, 16:13, 16:15, 12:20)

Продор у врх: Инес Ћорда

ПРИЗНАЊЕ ТАЛЕНТОВАНОМ 
ВРШАЧКОМ КОШАРКАШУ

СТЕФАН 
МОМИРОВ 

ЗАБЛИСТАО 
НА “ПРАЗНИКУ 

КОШАРКЕ” У 
САРАЈЕВУ

Вршчанин Стефан Момиров, 
у дресу Кошаркашког клуба 
Црвена Звезда, изабран је 
у најбољу петроку првог 
Међународног турнира “Празник 
кошарке у Сарајеву”, који ће, 
најављују организатори, постати 
традиционалан. Момиров је са 
Црвеном Звездом освојио бронзу, 
најбољи је био КК Партизан, а 
друго место припало је Широком. 
У најбољој петорци нашли су се 
и Сани Чампара, Љубо Задро, 
Милош Глишић и Керим Драгољ.
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