
ПЕТАК • 5. фебруар  2016. ВРШАЧКА КУЛА 11

ГОДИНА НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА XLI                  ПРВИ БРОЈ ОБЈАВЉЕН ЈЕ 6. ОКТОБРА 1867.                        e-mail: vrsackakula@yahoo.com

ПЕТАК, 5. фебруар  2016.       
ЦЕНА 40 ДИН.

БРОЈ  

1050

ф
от

о:
 Д

ош
а

ИНТЕРВЈУ: 

МИЛОРАД  МИША ВИДУЉЕВИЋ
стр.  6. и 7.  стр. 11.

У КОНГРЕСНО - МУЗИЧКОЈ ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ ОДРЖАН ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ

ЗБОР НАЈБОЉИХ У ОПШТИНИ ВРШАЦ У 2015!
стр.12. - 13.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У САЛОНУ КОД ПОРТЕ

ДРУЖЕЊЕ СА СЛОБОДАНОМ ЗУБАНОВИЋЕМ



ПЕТАК • 5. фебруар  2016.ВРШАЧКА КУЛА2

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

ОДРЖАНА ДЕБАТА ГИМНАЗИЈАЛАЦА И 
ЂАЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА ПОД НАЗИВОМ

ИДЕЈЕ И МОГУЋНОСТИ У 
РУКАМА МЛАДИХ У ВРШЦУ  

У сарадњи са Фондацијом Ана и Владе 
Дивац и Општине Вршац, одржана је 
дебата под називом „ Идеје и могућности 
у рукама младих у Вршцу“ у амфитеатру 
Гимназије “Борислав Петров Браца”, 
28. јануара.  У дебати, организованој  у 
оквиру пројеката за младе, учествовали 
су вршачки гимназијалци, којима су 
се обратили Јулкица Митрашиновић, 
чланица Општинског већа задужена за 
спорт и омладину, Жељко Митковски, 
координатор Фондације Ана и Владе 
Дивац и чланица одбора Дивац 
омладинског фонда Вршац  Јасмина 
Сламарски.

-У дебати учествују ђачки парламенти 
и она је посвећена учешћу у конкурсима 
Дивац омладинских фондова, истакла 
је Митрашиновићева. На основу 
досадашњег доброг искуства, Општина 
Вршац је решила да настави заједничко 
улагање у младе и реализацију њихових 
идеја, које ће они препознати кроз 
ову дебату. Фонд и ми ћемо заједно 
помоћи да млади реализују своје идеје 
и улепшају простор у коме бораве. 
Верујем да ће млади и даље имати 
добре и квалитне идеје, које ћемо моћи 
да реализујемо, и да их на овај начин 
приволимо да активно учествују у 
решавању проблема који су им значајни 
у оквиру локалне заједнице.  Општина 
је, у претходне две године, издвојила 
300.000 динара, а надам се да ће и ове 
године бити исти или нешто већи износ 
којим ћемо подржати реализацију 
пројеката младих. Дивац фонд даје 5.000 
долара, преко УСАИД, свакој општини, а 
Општина Вршац је од старта укључена. 
Имамо позитивно искуство и показало 
се да је улагање Општине оправдано. 

Митковски је похвалио активност 
вршачких средњошколаца којима је 
прошле године подржано 10, а 2014. 
једанаест пројеката. 

-Већ две године за редом Фондација 
и Општина Вршац реализују пројекте, 
а какви ће они на даље бити зависи 
искључиво од младих људи јер је процес 
такав да млади пријављују пројекте и 
млади их бирају, подсетио је Митковски. 
Идеја ове дебате је да млади људи 
изнесу неке своје проблеме и почну да 
размишљају шта их мучи. У фебруару 
ћемо отворити нови конкурс за пријем 
чланова у Одбор Дивац омладинског 
фонда који ће одлучивати  о пројектима 
који ће бити подржани у 2016. години. 
Већ крајем маја биће отворен и конкурс 
за омладинске пројекте. Тренутно је 
отворен конкурс, до 12. фебруара, 
на који групе средњошколаца могу 
пријавити своје пројекте, чија вредност 
може бити до 135.000 динара. Тим 
новцем могли би решити неке проблеме 
у својим школама: уредити двориште, 
атријум, парк близу школе... како би 
квалитетније проводили слободно 
време. Позив је отворен за све вршачке 
школе и ја позивам младе да предају 
своје пројекте на конкурс.

Ј.Е.

Секретар СО Вршац Милуцу Живков, 
председник Комисије за увођење 
самодоприноса за здравство, образовање и 
локалну инфраструктуру, детаљно објашњава 
спровођење одлуке о наставку издвајања 
самодоприноса грађана, усвојену крајем прошле 
године на седници локалног парламента.  
Ове седмице почеле су активности везане за 
информисање грађана у сеоским и градским 
месним заједницама о спровођењу референдума 
за изјашњавање о увођењу самодоприноса. 

За шта ће бити искоришћена средства 
самодоприноса грађана?

-СО Вршац је, пре 10 година, донела одлуку 
о увођењу самодоприноса за здравство, 
образовање и путеве и тротоаре за територију 
наше Општине који ове године истиче. Имајући 
у виду да Општина Вршац добија све мање 
средстава од Републике и Покрајине, а у жељи да 
сачувамо стандард који смо постигли у ове три 
области, покренута је иницијатива да се настави 
са самодоприносом у наредном периоду од 10 
година. Користио би се за здравство за куповину 
опреме за болницу, за реновирање и уређење 
школа и за завршетак асфалтирања сеоских и 
градских улица и тротоара. На седници СО Вршац, 
4. децембра прошле године, донета је одлука да 
се распише референдум  на коме би се грађани 
изјашњавали о увођењу самодоприноса. 

Колико би грађани издвајали за 
самодопринос?

-Утврђена је основица за увођење 
самодоприноса и на основу законских прописа 
она износи 1,7 одсто од зараде, као што је била 
и до сада, и 3,4 одсто од катастарских прихода 
за пољопривреднике и оне који имају шуме. 
За самодопринос се могу изјаснити и грађани 
на привременом раду у иностранству, они 
се могу изјаснити добровољно и плаћати на 
основицу коју сами пријаве, уплатом на посебан 
жиро рачун. Средства самодоприноса се могу 
користити само и искључиво наменски за оно 
за шта су предвиђена. Пензионери, такође, могу 
плаћати самодопринос, уз писмену изјаву. 

Како ће процентуално бити искоришћена 
средства самодоприноса?

-Од укупног износа планирано је да се по 25 
одсто издвоји за образовање и здравство, а 50 
одсто ће бити усмерено за путеве и тротоаре. СО 
Вршац била је у законској обавези да, са одлуком о 
увођењу самодоприноса, донесе и одлуку о плану, 
начину коришћења сакупљених средстава и она 

се могу користити само према усвојеном плану. 
Програм не може да се мења и, са њим у складу, 
СО Вршац доносиће годишње програме. СО 
Вршац је у обавези да формира координационе 
одборе који ће донети  једногодишњи програм, 
контролисати начин коришћења средстава и о 
томе подносити извештај СО Вршац. 

Шта ће се конкретно радити у селима од 
средстава самодоприноса?

-У селима ћемо, као прво, наставити са 
асфалтирањем путева тамо где то није урађено. 
Приоритет ће имати села где нису асфалтирани 
путеви и улице, а после тога добиће и тротоаре.  
Најпроблематичнија су мала села у нашој 
Општини. Морамо да водимо рачуна и о малим 
селима где има 300-400 становника, да и они имају 
исте услове за живот, да не буду запостављени и 
не напусте своје куће. Планирано је да се заврши 
адаптација сеоских амбуланти, да се уреде школе, 
истурена одељења у селима Орешац, Мали Жам, 
Ватин, да се та одељења не угасе, без обзира 
на број ученика, да се набаве потребна учила, 
обезбеде услови за наставу. 

Како ће се грађани детаљније обавестити о 
увођењу самодоприноса? Када ће бити гласање?

-СО Вршац именовала је Комисију, а она 
одборе који ће организовати гласање које ће 
бити у марту. Одбори ће ићи од куће до куће са 
бирачким списком и гласачком кутијом. Сваки 
грађанин ће да се потпише на бирачки списак, 
добиће гласачки листић на коме ће се изјаснити 
да ли је за увођење самодоприноса и убацити га 
у гласачку кутију. Бирачки одбор ће сваке вечери 
гласачки материјал донети у седиште општинске 
администрације, у зграду Општине, а тек на 
крају ће се утврдити резултати гласања. До тада 
ће бити обављене све припремне радње, већ 
је почело детаљније информисање грађана по 
сеоским и градским месним заједницама.   

Колики се прилив средстава очекује од 
самодоприноса, према тренутном стању и 
прорачуну?

-На садашњи број запослених, а ми се надамо 
да ће их бити све више, предвиђа се да се одваја 
89 милиона динара на годишњем нивоу, што 
није мали износ и који може бити искоришћен 
искључиво по планираном програму.  Свако од 
нас издвојиће по мало, а од укупних средстава 
биће унапређено здравство, настава у школама, 
уређени путеви и тротоари у граду и селима.

Шта бисте поручили грађанима Општине 
Вршац када је реч о њиховом изјашњавању 
за увођење самодоприноса?

-Ја бих замолио грађане да озбиљно схвате 
увођење самодоприноса, јер ће Општина 
Вршац од виших органа власти добијати све 
мање средстава, нећемо имати новца да из 
буџета Општине купујемо опрему за болницу, 
адаптирамо и одржавамо школе, уређујемо 
путеве. Јесте да ће сваки грађанин да одваја 
средства, али сви заједно урадићемо добре 
ствари и олакшати живот свима нама, видеће 
се резултати у којима ћемо сви да уживамо.  
Од плате од 50.000 динара одвајаће се 700 за 
самодопринос, то није много, то је мало у односу 
на оно што ћемо сви добити.  Требало би сви да 
се укључимо и наставимо са самодоприносом  
јер све то радимо за будуће генерације, за нашу 
децу, унуке, да им обезбедимо боље здравство, 
школство, добре  путеве и тротоаре.  Све што се 
буде радило из средстава самодоприноса остаће 
њима, генерацијама које долазе и свима нама. 
Зато бих вас још једном позвао да гласате за 
увођење самодоприноса , гласајте за вас, за вашу 
децу и унуке!

Ј.Е.

РАЗГОВОР СА ПОВОДОМ: МИЛУЦУ ЖИВКОВ, СЕКРЕТАР СО ВРШАЦ:

АПЕЛ ГРАЂАНИМА:  ГЛАСАЈТЕ ЗА 
САМОДОПРИНОС, ЗА ВАС, ВАШУ ДЕЦУ, УНУКЕ!

Милуцу Живков: Свако од нас издвојиће по мало, а 
резултати ће бити велики!

Чланица Општинског већа задужена за 
здравство Наташа Маљковић Чонић задовољна 
је резултатима оствареним у протеклој години 
јер је комплетно реализован план рада 
планиран за овај ресор. Значајна ставка у 
буџету јесу средства самодоприноса грађана 
Општине Вршац.

-Прилив из средстава самодоприноса 
грађана био је око 30 милиона динара од чега 40 
одсто иде за опрему, а остатак за реконструкцију 
и доградњу Дома здравља Вршац, објашњава 
Маљковић Чонић. Од тих средстава 30 одсто 
иде за села, а 70 за град. Најзначајнији пројекат 
је решење проблема котларнице која је била 
заједничка и за Дом здравља и за Општу 
болницу.  У сусрет нам је изашао Покрајински 
секретаријат за зравство и Управа за капитална 
улагања и за Болницу и за Дом здравља. Ја сам 
у свом ресору сваке године остављала по 15 
милиона динара да заједничким средствима 
урадимо једну заједничку котларницу. Паре 
нисмо никако могли да сакупимо, јер је 
пројекат био скуп, око 60 милиона динара, па 
смо се одлучили за нову варијанту, да се ураде 
две одвојене котларнице. Добили смо средства 
од Покрајине и урадили обе котларнице за 20 
милиона динара, које решавају грејање у Дому 
здравља и Општој болници и које су пуштене у 
рад ове недеље. Ми смо издвојили 6 милиона и 
те паре ћемо сада определити за нешто друго.  
Од самодоприноса смо издвојили 7 милиона 
динара за амбуланту у објекту некадашњег 
гарнизона и око 4 милиона од Општине, преко 
ЈП „Варош“,  да се уради партерно уређење 
и 6 милиона да се ураде јаслице.  До сада су 
завршени сви радови на објекту, средтвима из 
буџета, остало је 7,5 милиона из самодоприноса 

да се уради унутрашњи део, амбуланта,  и 1,5 
милион из буџета.

Током прошле године средствима 
самодоприноса урађена је адаптација 
амбуланте у Ватину, Малом Жаму и Орешцу 
са којом је свако село наше Општине добило 
амбуланту. 

-Средства самодоприноса грађана су врло 
важна ставка у буџету ресора за здравство јер 
се скоро највећи део инвестиција реализује 
управо тим новцем, наглашава Маљковић 
Чонић.  Ни једна амбуланта у селима не би 
била уређена да није самодоприноса, не би 

била купљена потребна медицинска опрема, 
комплетан возни парк Хитне  помоћи купљен је 
средствима самодоприноса.  Купљен је комби, 
за око 3,5  милиона динара, за превоз пацијената 
на дијализу опет средствима самодоприноса. 
Апелујем на грађане да подрже и изгласају 
наставак издвајања самодоприноса за који 
ће ускоро бити референдум, јер наредних 10 
година ни једна сеоска амбуланта неће моћи 
да се одржи ако се самодопринос не изгласа.  
Све би се урушило, не би могла нормално да 
функционише ни Хитна помоћ. Око 70 одсто 
новог самодоприноса ићи ћеза набавку 
опреме, ако се то не догоди, ако не уложимо 
средства у вршачку болницу,  постоји опасност 
да на лечење идемо у Панчево. 

Прошле године директно из општинског 
буџета издвојено је 15 милиона динара за 
текуће пословање Дома здравља  и 3 милиона 
за покретну апотеку. Део средстава из буџета 
Општине усмерен је, преко ЈП „Варош“, за 
радове на објекту гарнизонске амбуланте и још 
неке пројекте. 

-У овој години буџет је исти, 18 милиона за 
пословање Дома здравља и покретну апотеку, 
а биће и средстава из самодоприноса који 
траје до новембра 2016, истиче Маљковићева.  
Очекујемо да ће из самодоприноса бити 
37 милиона динара и тим средствима ће 
бити реновиране и адаптиране амбуланте у 
Ритишеву, Избишту, Загајици, Парти, Куштиљу, 
Војводинцима, Малом и Великом Средишту, 
Марковцу, да се окречи Медицина рада, 
Рехабилитација, фасада и надстрешица између 
улаза у Општу болницу и Дом здравља, као и 
завршетак гарнизонске амбуланте. 

Ј.Е.

НАТАША МАЉКОВИЋ ЧОНИЋ, ЧЛАНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА ЗДРАВСТВО:

КОМПЛЕТНО РЕАЛИЗОВАН ПЛАН РАДА ЗА 2015.

Наташа Маљковић Чонић, чланица Општинског већа 
за здравство
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Коментаришући рад ресора за 
пољопривреду за који је задужен као члан 
Општинског већа, Славко Ћирин истиче да је 
прошла година била релативно успешна, а да је 
било више пара, било би и боље. 

-Прошлогодишњи буџет био је 150,8 
милиона динара, а искористили смо 66,54 
одсто и са тим нисам задовољан, каже Ћирин. 
Није било боље јер нисмо имали пара, да их је 
било проценат искоришћења био би 90 одсто. 
Остало нам је и неизлицитирано око 3.500 
хектара државног пољопривредног земљишта 
које је требало да се да у закуп. У плану набавке 
имали смо и зоохигијену која је у седмом  
месецу истиснута из буџета и након јавне 
набавке комплетно предата „Другом октобру“, 
од зграде за анимални отпад, прихватилишта, 
азил за псе, до третирања комараца и крпеља. 
Најкапиталнији реализовани пројекат у 2015. је 
уређење каналске мреже у Великом Средишту 
где је Покрајина  дала 10,7 милиона динара, 
Општина Вршац 16,1 милион, а вредност 
комплетних радова била је 26,1 милиона. 
Урадили смо и санацију малоритског канала, 
то је слив аеродром, урадили смо уређење 
каналске мреже у МЗ Братство јединство, Мало 
Средиште, Гудурица, Месић и Стража, укупна 
вредност тих радова је 52,8 милиона динара и 
то захваљујући доброј сарадњи са АП Војводина 
и Вода Војводине. Од њих смо бесповратно 
добили 31,7 милиона динара, а Општина је дала 
21 милиона.  У 2015. смо од Покрајине добили 
и 30 милиона динара, бесповратних средстава 
за уређење месићке бране, који је био, такође, 
један од крупнијих пројеката. Општина није 
уложила ништа. 

У 2015. рађено је испитивање плодности 
земљишта у КО Вршац (3 милиона динара), 13,5 
милиона је опредељено за рад Пољочуварске 
службе, 1,2 милиона је издвојено за невладине 
организације које се баве пољопривредом, 
донације се деле преко конкурса који расписује 
Општина Вршац. 

-Од Републике Србије добили смо 
1,24 милиона  динара које смо поделили 
пољопривредним произвођачима као 
ублажавање штете настале од поплава 2014. 
године, првенствено за пластенике, кошнице, 
стоку и живину, подсећа Ћирин.  Имали смо и 

бројне манифестације као што су Дани орања, 
Вршачка шунка, а суфинансирали смо и камате 
на дугорочне кредите пољопривредним 
произвођачима, у сарадњи са покрајинским 
Фондом за развој. 

Помињући део плана који је остао 
нереализован, Ћирин је подсетио да је због 
недостатка пара Општина Вршац морала да 
раскине већ потписан уговор са Покрајином 
везано за уређење атарских путева у Великом 
Средишту.

-Вредност тих радова билаје око 36 
милиона динара, 40 одсто даје Покрајина, а 
остатак Општина, истиче Ћирин. Нисмо могли 
да сакупимо те паре и нисмо реализовали 
тај пројекат, одрекли смо се покрајинске 
донације.  У 2015. било је предвиђено 2 
милиона динара за израду Стратегије развоја 
пољопривреде у Општини Вршац за период 
од 2016.до 2020. То смо урадили и аналогно 
томе Општина је основала буџетски Фонд 
за развој пољопривреде који ће почети 
да функционише ове године. Пуниће се 
средствима из општинског буџета до 1,5 
одсто, максимално до 15 одсто од закупа 
државног пољопривредног земљишта, од 
регистрације пољопривредне механизације, 

донација са виших нивоа власти и слободних 
донатора. 

Износећи планове за 2016.годину, Ћирин је 
рекао:

-Буџет за ову годину много је смањен и 
износи 63 милиона динара, а на то би требало да 
додам и 30 милиона динара из буџетског Фонда 
за развој пољопривреде. Када нам ресорно 
Министарство да сагласност, расписаћемо 
конкурс за доделу средстава буџетског Фонда 
за развој пољопривреде, а приоритет ће 
имати почетници, мали произвођачи. Имамо 
обећање да ће у овој години АП Војводина 
дати још 8 милиона за брану Месић и 7 
милиона за брану у Великом Средишту. Један 
од најзначајнијих пројеката, планираних за ову 
годину, је уређење каналске мреже у поступку 
комасације у Павлишу, затим уређење каналске 
мреже за одводњавање Влајковац, Ритишево и 
Избиште, као и санирање језера која се јављају 
око обилазнице када наиђу велике  кише.  Већ 
имамо потписан уговор и он ће бити реализован 
када Општина обезбеди 24,6 милиона динара, 
а АП Војводина и Воде Војводине даће нам 
неповратно око 30 милиона.

У овој години наставиће се комасација 
пољопривредног земљишта у КО Вршац, за коју 
укупно треба издвојити 107 милиона динара, 
средства се издвајају етапно, а за ову годину 
планирано је се издвоји око 20 милиона динара. 

-Прилив у буџет нам је смањен и због 
недостатка другог круга лицитације давања у 
закуп државног пољопривредног земљишта, 
који је био стопиран у целој Србији, не знам ко 
је донео ту одлуку, обратићу се Министарству, 
каже Ћирин. По мојој слободној процени, 
добили бисмо, после другог круга, око 40 
милиона динара, а Општини припада 40 одсто 
од тога, значи ми смо ускраћени за 16 милиона 
динара.  Општина потражује и око 100.000 евра 
од пољопривредних произвођача са којима 
води судске спорове још из 2013.године, везано 
за лицитацију. „Вршачки виногради“ дужни су 
Општини око 350.000 евра, по основу давања 
у закуп државног пољопривредног земљишта. 
Ако би се све то реализовало, буџет ресора за 
пољопривреду био би значајно већи што би 
омогућило да се ураде неки пројекти.

Ј.Е.

СЛАВКО ЋИРИН, ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ:

ДАЈЕ БИЛО ВИШЕ ПАРА, БИЛО БИ И БОЉЕ!

Славко Ћирин, члан Већа за пољопривреду

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА 
УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА

ПЕТ МИЛИОНА 
ДИНАРА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКИ 
МАТЕРИЈАЛ  

Десет избегличких породица добило 
је помоћ да реши своје стамбено питање. 
На основу учешћа на конкурсу додељен 
им је грађевински материјал укупне 
вредности 5 милиона динара. Корисници 
поменутих средстава потписали су уговоре 
са представнициима локалне самоуправе 
Дарком Гавриловићем, помоћником 
председника Општине вршац, Велизаром 
Вемићем, чланом Општинског већа за 
социјална питања, и мр Владимиром 
Станојевим. Чланом општинског већа за 
образовање, у Градској кући, 28.јануара.

-Драго ми је што се пријавили на овај 
конкурс и учинили да овај јавни позив, који 
смо расписали 19.фебруара прошле године, у 
потпуности успе, нагласио је Гавриловић. Ово 
је само један део од којих Општина покушава 
да склопи мозаик и помогне свим избеглим 
и расељеним лицима који су настанили 
у Општини Вршац, првенствено када су у 
питању њихове стамбене потребе. Конкурс 
,који данас завршавамо потписивањем 
уговора, вредан је 5 милиона динара и 
реализовала га је Општина Вршац заједно са 
Комесаријатом за избеглице. ОПштина Вршац 
учествовала је са 10 одсто, а Комесаријат је 
издвојио преостали износ. Ових 5 милиона 
динара распоређено је на десет корисника 
за набавку грађевинског материјала. На 
конкурс се пријавило 50 корисника, нажалост 
није било средстава да се сви намире, али 
већ сутра истиче рок за приговоре на други 
конкурс регионалне природе, у коме су 
учествовали Комесаријат за избеглице и 
ЕУ где ће се, такође, делити грађевински 
материјал. У току је и расписивање конкурса 
за куповину стамбених објеката у селима када 
су у питању избегла и расељена лица што 
ће верујем решити стамбени проблем још 
некиих породица. 

Вемић се захвалио потписницима уговора 
на учешћу на конкурсу и изнео уверење да је 
додела ових средстава допринела решавању 
стамбених питања избеглих породица.

-Овим уговором регулишу се нека права 
и обавезе из овог пакета који сте добили и 
данашњим потписивањем заокружујемо тај 
процес, рекао је Вемић. Ми нећемо остати на 
овом конкурсу, има још програма и конкурса, 
као што је економско оснаживање породица 
где ћете сигурно бити учесници сходно 
прописима Високог комесаријата и уговорима 
које буде планирала Општина Вршац.

Стева Дмитровић, који је из Нове Градишке, 
у Вршцу је од 2004.употребиће добијена 
средства за постављање кровног покривача 
на објекат који је почео да гради сопственим 
средствима. Одобрено му је 550.000 динара 
и Стева је задовољан јер ће одрадити велики 
посао на свом стамбеном објекту. 

Вемић је најавио нове грантове у 
вредности од 9.000 евра такође за грађевински 
материјал, а исти износ планиран је и за 
конкурс за куповину сеоских кућа, уз 1.500 
евра за куповину намештаја и опремање кућа.

Ј.Е. 

У уторак, 2.фебруара, започеле су активности 
које се односе на реализацију скупштинске 
одлуке о расписивању самодоприноса за 
наредних десет година, како су и најавили 
председник Скупштине Општине Вршац Јовица 
Заркула и секретар СО Вршац Милуцу Живков 
на конференцији за медије, одржаној дан раније.

-То су активности везане за реализацију 
одлуке коју су одборници донели новембра 
прошле године, односно одлука о расписивању 
референдума за изјашњавање грађана о 
издвајању самодоприноса на период од десет 
година за образовање: предшколско, основно и 
средње, за здравтсво и локалну инфраструктуру, 
улице и тротоаре, објашњава Заркула. На 
поменутој седници СО Вршац одборници су 
донели и одлуку о онваљању тог самодоприноса, 
који још траје, о начину изјашњавања, како ће 
се спровести самодопринос. Одборници су 
именовали комисијакоја ће то спровести, чији 
је председник Милуцу Живков. На састанку 
шефова одборничких група договорено је да сви 
подрже ову идеју и овај акт СО Вршац. Комисија 
и Општинска управа имали су, скоро месец дана, 
обавезу да изврше комплетну припрему свих 
радњи, операција и активности за сваку месну 
заједницу и сеоску и градску, као и са свим 
структурама из области за које ће самодопринос 
издвајати. Комисија је успешно урадила овај 
први део посла и на основу урађеног плана 
почеле су активности и обавештавање и 
упознавање грађана са референдумом о 
увођењу самодоприноса. 

Према речима Заркуле, на седници СО Вршац 
усвојен је и план за реализацију средстава 

сакупљених самодоприносом грађана и 
Општина је дужна да испоштује и поступи по том 
плану и програму.

-Ово је велика и значајна ствар за све грађане 
Општине Вршац, како у селима, тако и у граду, 
јер на издвајањем самодоприноса сами себи 
помажемо да би нам град и села били уређенији, 
а здравство и образовање бољи и квалитетнији, 
нагласио је Заркула. Запослени у здравству 
и образовању подсетиће грађане шта је све 
урађено средствима садашњег самодоприноса 

и објаснити и образложити зашто је неопходно 
зановити овај самодопринос који још траје. За 
овај период од десет година за све три области 
сакупљено је око 850 милиона динара и тим 
средствима уређени су путеви и тротоари 
у многим селима, градским улицама, сеске 
амбуланте, домови здравља, реновиране су 
сеоске и градске школе. Наша жеља је да овај 
програм, који је до сада био успешан, наставимо, 
зато позивам све грађане да подрже и изгласају 
овај референдум за увођење самодоприноса 
за наредних десет година. Јер, то је у интересу 
свих нас, а нарочито оних генерација које 
долазе. И наше генерације наследиле су 
одлуке о увођењу самодоприноса који се на 
територији наше Општине издваја већ неколико 
деценија. Верујемо да ће грађани увидети значај 
настављања издвајања самодоприноса, јер 
је у развоју Општине Вршац потреба помоћ и 
солидарност свих грађана. 

Средства издвајана самодоприносом грађана 
важна су ставка за нормалном функционисање и 
развој све три области за које се самодопринос 
тренутно издваја и, практично, једини извор 
финансирања свих реализованих инвестиција. 
Евидентно је да је све мање средстава са виших 
нивоа власти, из републичких и покрајинских 
фондова. Ако се не изгласа самодопринос не 
само што ће бити заустављене инвестиције 
везане за уређење локалне инфраструктуре, 
здравство и образовање, већ ће бити тешко и 
немогуће и само одржавање свега што је до сада 
урађено.

Ј.Е.

ПОЧЕЛЕ АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ РЕФЕРЕНДУМА ЗА НАСТАВАК ИЗДВАЈАЊА САМОДОПРИНОСА

НЕОПХОДНА ПОДРШКА ГРАЂАНА У 
РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

 Јовица Заркула: Издвајање самодоприноса је у интересу 
свих грађана, посебно младих генерација
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Потпредседник Владе АП 
Војводине и председник 
Покрајинског одбора Демократске 
странке Мирослав Васин посетио је 
Велико Средиште и Вршац у петак , 
29. јануара.

У Великом Средишту, Васин је 
обишао приватну млекару „Петров“ 
која ће почети са радом крајем 
фебруара, а производиће млечне 
производе од органског млека.  
Ову прилику Васин је искористио 
и да посети  несвакидашњи објекат 

– винарију и галерију савремене 
уметности „Герамусеум“, власника 
Живка Грозданића Гере, академског 
сликара.

Након посете Великом Средишту, 
Мирослав Васин је учествовао на 
политичкој трибину „Политичка 
реалност и нове политичке идеје у 
Србији“ која је одржана на Високој 
школи за образовање васпитача у 
Вршцу. Том приликом грађанима 
Вршца је представљен изборни  
програм ДС са којим ће ова странка 
изаћи на изборе 2016.

-Овај програм је другачији од 
свих, веома је прецизан, садржи 
конкретне мере,  пун је нових 
решења и лако проверљив. 

Сматрамо да проверљивост 
програма политичких странака 
треба да буде оно најважније – 
да се  види шта је ко обећавао 
у предизборној кампањи, а шта 
испунио на крају свог мандата. У 
писању овог програма учествовало 
је преко 500 људи, међу којима су 
били професори универзитета, 
експерти, људи из привреде. 
Наш програм је доступан на сајту 
Демократске странке и позивам 
све чланове, симпатизере и 

заинтересовану јавност да понуде 
предлоге мера којима се може 
унапредити развој наше државе, 
рекао је Мирослав Васин.

На трибини је, осим Васина, 
говорила и др Татјана Вешовић, 
председница ОО ДС Вршац. Она је 
истакла да је по угледу на централу  
и Општински одбор ДС у Вршцу 
на свом сајту поставио изборни 
програм ДС за Вршац.

Она је позвала све грађане 
Општине Вршац да прочитају 
Изборни програм и дају своје 
сугестије и предлоге како би 
заједничким снагама унапредили 
развој вршачке општине.

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ МИРОСЛАВ ВАСИН У ВЕЛИКОМ СРЕДИШТУ И ВРШЦУ 

ОДРЖАНА ПОЛИТИЧКА ТРИБИНА 
ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

ЗАМЕРКЕ ВРШАЧКИХ ЛИГАША НA РAД ГРAДСКOГ МУЗEJA 

ОДРЖАНЕ ПРОМОЦИЈЕ 
НЕПРИМЕРЕНЕ 

РЕНОМЕУ МУЗЕЈА
-Грaдски oдбoр ЛСВ из Вршца смaтрa дa Грaдски музej Вршац, кao 
рeпрeзeнтaтивнa институциja културe, мoрa мнoгo вишe дa вoди 
рaчунa кoмe ћe уступити прoстoр музeja зa прoмoциjу, истакла је 
Олгица Лукач, чланица Изборног штаба Вршац Лиге социјалдемократа 
Војводине, износећи став овдашњих лигаша на конференцији за 
медије, одржаној 3.фебруара.
Према речима Лукачеве, ГрО ЛСВ Вршац смaтрa нeпримeрeним 
и осуђује jaвну прoмoциjу књигa “Oкупирaнa зeмљa” и “Oд НATO 
aгрeсиje дo Хaшкoг трибунaлa” гeнeрaлa Mилoшa Ђoшaнa oд 28. 
oктoбрa 2015. гoдинe, jeр књигe прoпaгирajу врeмe кoнтрoвeрзнoг 
рeжимa Слoбoдaнa Mилoшeвићa и нa тaj нaчин oдузимajу слoбoду 
рaзмишљaњa свaкoг грaђaнинa пoнaoсoб и пoдстичу нeтрпeљивoст 
прeмa припaдницимa других нaрoдa.

- Грaдски oбoр ЛСВ имa примeдбe нa прoмoциjу књигe Жeљкa 
Вojинoвићa “7524 Прeпoрoд Србиje” oд 21. дeцeмбрa 2015. гoдинe 
jeр je прoмoтeр свojим кaзивaњeм oптуживao Србe из Бaнaтa зa 
спaљивaњe мoштиjу Свeтoг Сaвe нa Врaчaру нa вeoмa ружaн нaчин, 
нa нeпрaвилaн нaчин пoмињao истoриjскe чињeницe кoje сe oднoсe 
нa пoзнaтe личнoсти из Вршцa, a пoсeбнo кaдa je у питaњу 7524. 
гoдинa, тj. 2016. гoдинa пo визaнтиjскoj, oднoснo цaригрaдскoj 
eри, искaзуjући жeљу кo би пo њeгoвoм мишљeњу трeбaлo “дa му 
пишe истoриjу”, истакла је Лукачева. Истoриjу пишу истoричaри 
кojи сe бaвe oдрeђeнoм прoблeмaтикoм и нa oснoву прoнaђeних и 
прoвeрeних пoдaтaкa, a нe истoричaри пo нaшeм избoру – ми мoжeмo 
дa сe слoжимo или дa нe прихвaтимo изнeтe пoдaткe кoje изнoси 
jeдaн истoричaр и дa aргумeнтуjeмo зaштo тaкo нaступaмo, a нe дa их 
сeлeктинo бирaмo пo свoм укусу. Прoмoтeр књигe je нa нajружниjи 
нaчин гoвoриo o нaшeм “нeзнaњу” и у jaвнoсти je, свojим изjaвaмa, 
нaпрaвиo oпшту пoмeтњу - умeшao сe у стручнoст истoриjскe и 
aрхeoлoшкe нaукe пoричући вaлиднoст свeгa oнoгa штo су oвe нaукe 
дo сaдa истрaжилe и утврдилe, тврдeћи дa je примeр из њeгoвe књигe 
jeдинствeни примeр, кaкo je oн зaмислиo, кojим путeм Србиja трeбa дa 
сe крeћe нa путу свoг oздрaвљeњa.
Вршачки лигаши сматрају да ми мoжeмo измeђу сeбe, привaтнo, дa 
рaзгoвaрaмo, нa oвaкaв нaчин нa кojи су књигe прoмoвисaнe, aкo нaм 
je oриjeнтaциja тaквa, aли мoрaмo дa вoдимo рaчунa o свим грaђaнимa 
oвe нaшe зeмљe, a нe сaмo o пojeдиним групaмa.
-Oвим књигaмa, нa нaчин нa кojи су прoмoвисaнe, зaсигурнo ниje мeстo 
у Грaдскoм музejу, нагласила је Лукачева износећи став ГрО ЛСВ Вршац. 
Нe мoжe сe тo рaдити сeлективнo кao штo je урaђeнo, jeр тo Грaдскoм 
музejу, кao рeпрeзeнтaтивнoj институциjи културe, нe дoликуje. Mузej, 
убудућe, мoрa дa пoвeдe вишe рaчунa шта ће се промовисати, кaдa 
будe прaвиo избoр сaдржaja кojи ћe бити прeзeнтoвaни jaвнoсти у 
њeгoвим прoстoриja, a дa тo нe будe jeднoстрaни и тeндeнциoзни 
приступ oдрeђeнoj прoблeмaтици. Стога, постављамо питање ко 
је, и на основу чега, одобрио презентацију горе наведених књига у 
просторијама Градског музеја.

Ј.Е.

Критике лигаша на рад Градског музеја

Мирослав Васин на трибини у Вршцу

Васин посетио нову млекару у Великом Средишту
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Милорад Миша Видуљевић, 
дипл. правник, обављао је 
бројне послове током радног 
века и био друштвено- 
политички веома активан. 
Својим је радом допринео да се 
ускладе са законом сва акта и све 
активности у општинској управи, 
„Вароши“ и осталим фирмама 
где је радио. 

Да кренемо од Вашег детињства. 
Да ли сте Вршчанин родом?

-Рођен сам 28.09.1949. у Загребу где 
је мој отац Видуљевић Светислав-Вића 
службовао као  војно лице. Због потреба 
службе, након боравка у Загребу, живели 
смо у Крешеву, Тузли и Славонској 
Пожеги. Отац је демобилисан 1956. па 
смо 1957. дошли у Вршац, где је он радио 
у служби Среза вршачког, Уреду за 
катастар и Економској школи и остварио 
право на пензију. Мајка Милена је 
била домаћица и  имала је таленат  за 
израду ручних радова. Основну школу 
сам завршио у Вршцу.Прва четири 
разреда  у Школи „Жарко Зрењанин“, 
а остатак у „Паја Јовановић“. После сам 
овде завршио Гимназију  и 1968. уписао 
Правни факултет у Београду. Становали 
смо на више места у Вршцу, а 1959. 
добили смо стан на периферији Вршца, 
у Дубровачкој улици, у радничком 
насељу од монтажних зграда. Касније  
су изграђена још два реда Радничке 
улице. Иза те улице била је већа 
равна површина (старо вашариште-
сада аутобуска станица) на којој смо 
обележили игралишта за фудбал, 
између две ватре и играли се кад год 
су  то временски услови дозвољавали. 
У нашој улици, рачунајући и стари 
део кућа, било је око 80 деце.Како су 
ту долазила и деца  из Врачарске  и 
осталих улица, некад нас је било преко 
стотину. Међусобно смо водили рачуна  
о најмлађима да их неко не повреди. 
Играли смо се различитих игара које су 
биле актуелне, а ми старији смо ишлу на 
језеро, у шумицу, на Малу железничку 
станицу, на циглану, риболов, вршачким  
каналом до аеродрома уживајући у 
слободи. Наше детињство се могло 
упоредити са детињством Тома  Сојера 
по делу Марк Твена. У Дубровачкој 
улици није се никад осећало раздвајање 
међу децом по било ком основу. Сви смо 
били приближно исти у материјалним 
погледу. Обично би отац негде радио, 
зарађивао плату од које је могло да се 
живи. Није било луксуза нити било какве 
зависти. Кад би неко изнео парче `леба 
и масти на улицу, прво су сви тражили 
један гриз, да би после тога отрчали 
и донели исто (или са шећером) јер и 
они то имају. У Дубровачкој улици сам 
провео 14 година и то дружење са свима 
из околине је створило пријатељске 
односе који се поштују и данас, без 
обзира шта је ко касније постигао у 
животу и чиме се бави.

Где добијате први посао?
-Правни факултет  сам завршио 

марта 1974. и засновао радни однос  у 

Служби пензијског осигурања у Вршцу 
априла исте године. Примљен сам за 
приправника на пословима пензијског 
и инвалидског осигурања. Почетак 
рада се састојао у проучавању прописа 
и изради решења. Било је доста посла 
па су ме задужили са 97 нерешених 
предмета, а да би се решили морала 
је да се комплетира документација 
са  недостајућим доказима. У већини 
предмета то су били подаци о личним 
дохоцима на основу којих се израчунава 
износ пензије. Како фирме по дописима 
нису ажурно достављале податке, те 
сам ја, обилазећи сваку фирму са бланко 
обрасцима, прибављао све потребне 
доказе. Овим начином сам скратио 
време чекања на комплетирање  
података и у најкраћем року приступио 
доношењу решења. 

Да ли је било тешко обављати те 
послове?

-Пословима признавања права из 
пензијског и инвалидског осигурања 
приступио сам тако што пред собом 
нисам видео предмете него људе који 
треба да остваре своје право. Њихови 
предмети су, уствари, били њихови 
животи и судбине , јер је неко испунио 
услов у погледу пензијског стажа и 
стекао старосну пензију, док је неко 
други изгубио  радну способност и 
морао пре времена да иде у инвалидску 
пензију. Осигураници који су постали 
неспособни да обављају основне 
животне потребе остваривали су 
право на додатак за туђу негу и помоћ. 
Као стручни радник Првостепене 
инвалидске комисије у Вршцу поред 
стручне оцене радне способности  
осигураника у седишту комисије,   
обилазио сам,  са доктором, на терену 
све потенцијалне кориснике додатка за 
туђу негу на територији општина Вршац, 
Бела Црква и Пландиште у периоду од 
око шест година и видео  шта значи 
здравље, а шта све носи живот, као 
и у каквим условима и околностима 
живимо. У току рада настојао сам 
да поступке обрачуна пензије и 
припадајућих повећања учиним што 
једноставнијим израдом посебних 
образаца. Ово је било потребно јер су 
се пензије рачунале ручно уз помоћ 
дигитрона.

Уз редован посао, били сте 
ангажовани и на другим местима. 
Где?

-Поред послова референта био сам 
секретар Основне организације СКЈ, 
председник Основне организације 
Синдиката, секретар Џудо клуба 
„Локомотива“ Вршац и члан Комисије 
за праћење одредаба Друштвеног 
договора о запошљавању Општине 
Вршац. У период рада у Служби 
пензијско- инвалидског осигурања, 
од 1974-1983, колеге су се поштовале, 
заједно смо доручковали, пили кафу 
и спремали храну. Два пута годишње 
ишли смо на екскурзије од по 3 дана 
аутобусом по целој Југославији  и у 
иностранство (Мађарска,Италија) .Већ 
код Влајковца би се чула хармоника 
и кренула би прва флаша пића, било 
је шале и ситних задиркивања, али у 

границама пристојности. У аутобусу 
нас је било око 35 и то друштво је 
било јединствено и приликом радних 
акција уређења пута између Црвеног 
крста и Планинарског дома на брегу, 
које је организовао синдикат. Свако је 
уредио своју деоницу и крај посла би 
се обележио заједничким уживањем у 
роштиљу.

Били сте и на функцији друштвеног 
правобраниоца. Када?

-У јулу 1983. именован сам за 
заменика заједничког друштвеног 
правобранилац самоуправљања за 
општине Вршац  и  Пландиште, а након 2 
године и за друштвеног правобраниоца. 
Тај посао сам обављао до краја 1991. 
када је  свим правобраниоцима  престао 
радни однос доношењем Закона 
о престанку функције друштвених 
правобранилаца на територији СФРЈ  са 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 28, број 511, 
28. јун 2002.

ПРОМОЦИЈА НОВОГ АЛБУМА ГОРАНА БРЕГОВИЋА 
У МИЛЕНИЈУМУ

БРЕГА У НОВОМ 
ИЗДАЊУ

Своју  прву концертну сезону СПЦ “Миленијум” 
крунисао је, 21. јуна, светском промоцијом новог 
албума Горана Бреговића “Приче са свадби и сахрана”. 
Исправност овог пословног потеза потврдила је 
бројна публика, љубитељи Брегиног новог етно стила 
који је са одушевљењем прихваћен свуда у свету. Међу 
присутнима је било и оних који су превалили по пар 
стотина километара дошавши из Београда, Новог Сада, 
Панчева, Зрењанина.

 У двоипосатној концертној свирци Бреговић је, уз 
помоћ гостију, представио нови албум који је, судећи 
по реакцији публике која није штедела дланове, 
наишао на изузетан пријем. Крај концерта посматрачи 
су дочекали на ногама, а уз звуке неизбежних 
“Калашњикова” и “Месечине” заплело се и по које 
колце. Након подужег биса и завршетка концерта 
публика је присуствовала величанственом ватромету 
од кога је заблистало вршачко небо, а потом је 
бреговић наставио своје дружење са представницима 
медија на конференцији за штампу.

Коментаришући своје утиске са концерта Бреговић је 
рекао:

-Срећан сам што сам свирао овај концерт, јер немам 
прилику да често свирам у Југославији. Последњи пут је 
то било у “Сава центру” 1997. године. Волим да свирам у 
београду, Новом Саду, али немам понуда. Имам утисак 
да људи знају сваку моју ноту. Ја сам композитор из ове 
средине и не показујем оно што ми нисмо. Осећам да 
имам малу обавезу да свирам музику коју сам дрпио од 
вас. Не треба да се претварамо, јер то је наша музика и 
то смо ми.

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 28, број 521, 
15. новембар 2002.

ПРВИ РОК КОНЦЕРТ У МИЛЕНИЈУМУ

“РИБЉА ЧОРБА” 
ЗАПАЛИЛА ПУБЛИКУ

Они, мало старији, који су одрасли на песмама “Два 
динара друже”, “Комшије ће да ме бију због прегласног 
рокенрола” или “Пекар, лекар, апотекае...” слушајући 
новије албуме “Рибље чорбе” склони су да кажу како 
је Борино време прошло. Међутим, његова нова, 
млада публика окупила се у среду, 6. новембра у, за 
те мало страије, неочекиваном броју. И не само да су 

ИНТЕРВЈУ
МИЛОРАД  МИША ВИДУЉЕВИЋ, ОД РЕФЕРЕНТА ПЕНЗИЈА, СЕКРЕТАРА ПРЕДУ ЗЕЋА, ДРУШТВЕНОГ 
ПРАВОБРАНИОЦА, ДО ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКИХ ИЗБОРНИХ КОМИСИЈА:

БИЛО МИ ЈЕ ВАЖНО ДА СВИ ПОСЛОВИ БУДУ 
ОБАВЉЕНИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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31.12.1991, због престанка постојања 
друштвене својине, (која је укинута тек 
Уставом из 2006, а остављен период 
од 15 година да се друштвена својина 
приватизује без уплитања државе или 
неког другог надлежног органа). 

Шта је био посао друштвеног 
правобраниоца?

-Друштвени правобранилац се бавио 
пословима заштите самоуправних  права 
радника из области запошљавања, 
остварења зарада, годишњих 
одмора, дисциплинске и материјалне 
одговорности, стамбених спорова 
(расподела станова и кредита) и заштите 
друштвене својине свих правних 
субјеката на територији општина Вршац  
и  Пландиште. Четири  дана радио сам 
у Вршцу,а један у Пландишту. У Вршцу 
сам имао службене просторије у згради 
општине, а у Пландишту се радило у 
просторијама Синдиката. Радници су 
долазили износећи своје примедбе, 
жалбе на поступке и о томе су у органу  
сачињаване службене белешке. 
Просечно их је било око 800 у току 
године. Ради ефикаснијег рада сачињен 
је преглед свих субјеката привреде и 
ванпривреде Вршца и Пландишта са 
подацима о директорима, шефовима 
рачуноводства и секретарима фирми, 
када су изабрани, коју школску спрему 
имају и подацима о  начину доношења 
општих аката (статута и правилника). 
Прегледом ових података утврђено је да 
су неки директори по више година (5-7) 
били вршиоци дужности, а по закону је 
то било могуће само годину дана. Даљим 
истраживањем је утврђено да су имали 
кривичне пријаве па не би ни могли да 
буду бирани за директоре. Решавање  
спорова између радника и предузећа 
вршено је већином превентивним 
деловањем  давањем мишљења и 
упозорења, а затим покретањем 
поступака пред судовима и увођењем 
привремених мера у предузећу. По 
потреби се одлазило у предузећа на 
зборове радника, седнице радничког 
савета, дисциплинске комисије,  како би  
на лицу места решили проблеми. 

Где затим добијате посао?
-Од 1.4.1992. почињем да радим као 

шеф  Одсека за опште, правне и техничке 
послове у Стручној служби Друштвеног 
фонда грађевинског земљишта 
Општине Вршац. Поред послова у 
служби, бавим се припремањем  свих 
предлога  одлука  које доноси Скупштина 
општине Вршац у вези коришћења и 
уређивања грађевинског  земљишта, 
општинских  путева,  изградње и доделе 
станова солидарности у Општини 
Вршац. У Служби Фонда је директор 
била Љиља Матић која је истовремено 
била и председник Извршног већа 
Општине Вршац, па смо без посредника 
сазнавали шта треба радити на уређењу 
у општини и припремали материјал за 
то.  У то време је, за период од  1992. 
до 2002, донет  Програм изградње 
комуналне инфраструктуре Општине 
Вршац на основу којег је Општина 
остварила право на увећану накнаду 
по основу накнаде за коришћење 
добара од општег интереса, и изградила 
све предвиђено. Након тога, иако су 
то прописи предвиђали,  није било 
жеље да се за Општину Вршац, у 
складу са просторним планом,  донесе 
Средњорочни програм уређења 
грађевинског земљишта по коме би се 
касније, у складу са законом, доносили 
годишњи програми за поједине делове 
града или објекте. У овом период био 
сам један од твораца ДОО „Ђепето“ 
Вршац, члан и председник Управног 
одбора истог предузећа.

Касније прелазите у ЈП “Варош”. 
Које послове обављате?

-Априла 1997.  СО Вршац  је донела   
Одлуку о оснивању Јавног предузећа 
“Варош” Вршац као правног  следбеника 
Друштвених фондова за грађевинско 
земљиште, путеве и солидарну 
стамбену изградњу Општине Вршац, 
па настављам да радим на пословима 
секретара ЈП „Варош“.  Рад се састојао 
од обављања  свих послова  правне 
струке у предузећу, сачињавање 
предлога уговора, одлука, дописа, 
нацрта аката у вези коришћења и 
уређивања грађевинског земљишта,  
заступање на суду,  послова везаних за 
остваривање права по основу радног 
односа запослених (пријаве и одјаве, 
здравствено осигурање, израда нацрта 
решења о правима из радног односа и 
др.) Поред послова секретара, био сам 

и члан Управног одбора предузећа из 
састава запослених у више мандата и 
председник Комисије за доделу станова 
солидарности у Општини Вршац у 
више мандата. Пошто сам био једини 
дипломирани правник у предузећу, 
обављао сам све правне послове за 
Фонд солидарне стамбене изградње 
(2000- 2008.), а био сам и члан тима 
за изградњу Технолошког парка у 
Вршцу,члан стручног  тима за израду 
ЛЕАП-а Општине Вршац, члан тима за 
израду Зелене агенде,члан и консултант 
више комисија за јавне набавке, члан 
општинске Комисије за давање у закуп 
грађевинског земљишта, члан Комисије 
за јавне набавке у предузећу од 2002.  
до 2014, члан Статутарне комисије 
Синдиката комуналаца Војводине, 
секретар Покрета горана Општине 
Вршац, члан општинске Комисије за 
планове у 2 мандата, израђивач нацрта 
свих уговора о закупу и отуђењу 
грађевинског земљишта које закључује 
Општина Вршац до 2010.

Дуго година били сте председник 
Општинске изборне комисије. У ком 
периоду?

-Председник Општинске изборне 
комисије био сам од  1991. до 2003. 
Као нестраначка личност  прихватио 
сам да будем на тој функцији из 
разлога што то, по одредби закона, 
мора да буде дипломирани правник, 
а обавеза комисије је да спроведе по 
предвиђеној процедуре и у складу 
са прописима све активности које ће 
довести до формирања СО, Покрајине и 
Републике. Организовао сам и спровео 
све законом предвиђене активности на 
избору одборника Општине Вршац и 
посланика Скупштине АПВ за изборне 
јединице на територији општине 
Вршац  у периоду од 13 година. У свим 
одржаним изборима од 1991. до 2003. 
када сам обављао дужност председика 
комисије ни једном комисија није својим 
одлукама прекршила закон. У случају 
судских спорова по приговорима 
незадовољних учесника (странака) 
уколико суд поништи избор кандидата, 
комисија је по закону обавезна 
да судску одлуку уважи и понови 
гласање по одлуци суда. У тзв. крађи 
избора 1996, ова комисија није имала 
никаквог удела. Поред ангажовања у 
општинској изборној комисији, био 
сам и председник Комисије за прве 
вишестраначке изборе органа месних 
заједница у општини Вршац 1996. и 
председник Комисије за изјашњавање 
грађана за увођење самодоприноса за 
изградњу фекалне канализације 1995. 
по којем  се средства за канализацију 

и данас прикупљају (25година). Такође, 
сам био секретар Удружења правника 
Општине Вршац, док је удружење 
постојало.

Да ли је било каквих признања за 
Ваш рад?

-Међу признањима које сам добио 
јесу: Значка примерног војника ЈНА, 
Повеља са сребрном значком Савеза 
Синдиката Србије, Плакета Суда 
удруженог рада Панчево, Златна значка 
и Златна медаља Покрета горана Србије, 
Захвалница за добровољно давање 
крви Црвеног крста Србије.

Како је текао Ваш лични живот?
-И данас ме занимају заштита природе 

(члан сам Природњачког друштва ГЕА), 
старо оружје, фотографија, стрељаштво, 
припремање  Винског  ватреног 
коктела  који је препознала ТООВ као 
атракцију при промоцији града и вина. 
Од чланова породице имам 3 кћери  и 
једну унуку. То су: Светлана, ради у ЈП 
“Варош”, има кћер Машу (15), ученицу 
Гимназије, затим Снежана, која живи и 
ради у Шведској и Александра, студент  
Правног факултета у Београду.У овим 
пензионерским данима настојим да 
свим члановима породице  помогнем 
колико могу, не мешајући се превише  
у живот који воде. Са ове дистанце не 
бих могао да издвојим као посебно 
значајан  ни један део свог ангажовања, 
јер је сваки од њих у датом моменту био 
најважнији због људи на које се односио 
и на моју  потребу да се уради најбоље 
што је могуће.

Јованка Ерски

знали све текстове са нових албума, већ су се и врло 
добро забављали. дакле, тако је потврђено да Борино 
време дефинитивно не пролази. А за све оне који су 
били скептични када је реч о одзиву публике, хала 
центра Миленијум била је препуна. Сад, да ли су све то 
били баш прави фанови “Рибље чорбе” или су многи 
дошли јер је ово, ипак, био први рок концерт у центру 
Миленијум, не може се знати. У сваком случају и после 
скоро двадесет албума (и сам Бора каже да не зна тачан 
број) “Рибља чорба” и даље пуни дворане.

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 28, број 523, 
13. децембар 2002.

СА ПУТА ДАЛЕКОГ У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ 
ГОСТОВАЛА ЈЕ ГРУПА МАГАЗИН

ЗВУЦИ 
ДАЛМАЦИЈЕ

Већ на раскрсници, код катедрале, у суботу 7. 
децембра, у вечерњим часовима милиционери су 
регулисали саобраћај јер сами возачи нису могли 
да се снађу од толике навале аутомобила који су се 
кретали пут “Миленијума”. Можда је то уједно било и 
обезбеђење за оне, толико очекиване, који су ипак са 
дозом несигурности дошли у наш равни Банат, питоми 
Вршац из места које младе генерације још нису имале 
прилику да виде, а оне старије га се само сећају из давно 
протеклих дана пре него што нам се десила “граница”.

“Неки нови клинци” напунили су салу Центра 
миленијум у жељи да чују групу “Магазин” уживо, јер су 
до сада прилику да послушају музичке талае из Сплита 
имали само путем електронских пријемника и носача 
звуке у сопстбеним собама.

Похрлили су и старији, 
који су некад заједно са 
Магазинима, цупкали 
и певушили “Коколо”, 
слали “Писма кад више 
нису имали ком” и “Пут 
путовали...” не знајући да ће 
он трајати читаву деценију 
и више и сви заједно, као 
да су отишли некуда у госте 
одушевљено аплаудирали 
када им се са бине обратио 
Тончи Хуљић са “Добро 
нам дошли” у жељи да сви 
заједно открију “Другу 
страну месеца”.

Звуци Медитерана, 
можда не више тако далеке 
Далмације, омамљивали су 
новим и старијим песмама 
на хиљаде Вршчана читава 
два сата, а онда, оставивши 
део свог осунчаног 
темперамента и позитивне 
енергије, уз једноставно 
“То је било све за вечерас” 
нестали са бине: Јелена Розга - солиста, Анте - бубњар, 
Ивана Чабраја - пратећи вокал, Лео - клавијатуриста, 
Кеко - репер јер носи реп, Жељко - гитариста и аутор 
текстова Тончи Хуљић.

О.Д.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

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

Кућу седмочлане породице Раду из 
Беле Цркве у недељу 24.јануара захватио 
је пожар.  Брзом интервенцијом 
ватрогасаца ватра је угашена, а већ 
сутрадан, након разговора Драгана 
Раду са Ненадом Живановићем 
председником Скупштине општине 
Бела Црква, обезбеђен је материјал за 
нов кров.

Од  ЈКП „Белоцрквански комуналац“, 
чији је радник, Драган је добио помоћ 
од 30.000 динара.

Једна варница из пећи у соби лица 
које користи туђу негу и помоћ била 
је довољна да распламса пожар и 
седмочлану породицу остави без крова 
над главом. Зидови су остали, подови и 
намештај су пуни воде и питање је шта 
ће моћи да се користи.

- Девер је дошао и рекао да се у 
његовој соби нешто запалило. Одмах 
смо сви отишли тамо, а ватра је већ 
захватила ламперију па су наши 
покушаји да гасимо били узалудни. 
Комшије су позвале ватрогасце, мислим 
да су стигли за само 15 минута и угасили 
пожар -  каже Драгина Журж.

- Сутрадан сам отишао фирму, па 
у Центар за социјални рад и онда у 
општину. Разговарао сам са Ненадом 
Живановићем, рекао је да нађемо 
мајсторе и да му донесем списак 

материјала. Пуно нам је помогао, још 
увек не могу да верујем да већ градимо 
нов кров - рекао је Драган Раду.

- Несреће се нажалост дешавају. 
Од нас се очекује брза реакција и 
помоћ која је наравно и уследила. 
Веома је битно да се кућа поправи док 
временски услови то дозвољавају, 

јер нема ничег важнијег од крова над 
главом за једну породицу. И убудуће 
ћемо помагати свим становницима 
општине како и колико можемо, али 
овакве ситуације се морају решити у 
што краћем року - истакао је  Ненад 
Живановић председник Скупштине 
општине Бела Црква.

ВАТРЕНА СТИХИЈА СРЕЋОМ ПРОШЛА БЕЗ ЖРТАВА

СЕДМОЧЛАНА ПОРОДИЦА ОСТАЛА БЕЗ ДОМА
Округли сто на тему упознавања локалне 

заједнице са процесом приступања Србије 
Европској Унији под називом “Банатска 
платформа” одржан је у Белој Цркви у 
организацији Еколошког центра “Станиште” 
из Вршца и НВО “Аурора” из Беле Цркве, уз 
подршку Центра за Европске политике из 
Београда. 

-У интересу саме државе је да се најпре 
средства из Европске Уније у највећем 
проценту повуку,  а да се потом  избегне 
ненаменско трошење тог новца, било кроз 
лоше инвестирање, било због корупције 
и сличних ствари - истакао је Небојша 
Лазаревић, директор Центра за Европске 
политике , говорећи о тренду да се за сада 
новац намењен Србији из Европске Уније 
не користи у пуној мери, додајући да би 
се ангажманом цивилног друштва ствари 
побољшале.

Постоје локалне самоуправе које су 
већ сада прави, заинтересовани партнер 
цивилног друштва, али и оне које су затворене 
за овај вид сарадње што је врло штетно.

Први тим ФК Бак из Беле Цркве 
припрема се за наставак такмичарске 
сезоне. Школа фудбала проширена је 
и на рад са предшколцима, пионири ће 
ускоро отпутовати у Грчку на припреме. 

Руководство клуба посебно истиче 
да у првом тиму играју само двојица 
фудбалера који нису из општине Бела 
Црква. 

Организатори Светосавске 
академије ове године били су ученици 
и наставници ОШ“Доситеј Обрадовић“ 
у сарадњи са градским хором „Bella 
musica “.

Председник општине Дарко 
Богосављевић уручио је награде 
ученицима који су остварили запажене 
резултате на такмичењима. Слободан 
Живковић, члан општинског већа са 
поносом је истакао да је ове године 
награђено 25-оро ученика, највише до 
сада.

Свештеници, руководство општине, 
директори школа, гости из Републичког 
завода за уџбенике и наставна средства, 
ученици и родитељи испунили су 
салу до последњег неста. Програм је 
извођењем државне химне и химне 
„Светом Сави“ отворио градски хор 
„Bella musica“.

Слободан Живковић члан 
општинског већа рекао је да је знање 
увек за похвалу и да је поносан 
на чињеницу да имамо чиме да се 

похвалимо, а председник општине 
Дарко Богосављевић уручио је награде 
ученицима који су остварили успех на 
такмичењима.

- Пре четири године покренуо 
сам иницијативу да се након више од 
пола века паузе у Белој Цркви поново 
организују Светосавске Академије. 
Сваке године организатор је друга 

школа. Најуспешнији ученици добили 
су три поклона. Од локалне самоуправе 
5.000,00 динара на платној картици, од 
Националног савета чешке националне 
заједнице школски прибор, и књигу 
од Завода за уџбенике - истакао је 
Слободан Живковић члан општинског 
већа за просвету.

ОСНОВНА ШКОЛА ЖАРКО ЗРЕЊАНИН И ГРАДСКИ ХОР ОРГАНИЗАТОРИ СВЕТОСАВСКЕ АКАДЕМИЈЕ

 СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА У БЕЛОЈ ЦРКВИ

ОКРУГЛИ СТО О ПРИСТУПАЊУ ЕУ

БАНАТСКА ПЛАТФОРМА

У читаоници Народне библиотеке 
у Белој Цркви одржана је промоција 
збирке песама Записи, ауторке 
Раде Гава.  Вече је у име домаћина и 
издавача отворио Радован Марковић, 
а стихове су уз ауторку читале 
њене кћери, Гордана и Марина и 
Данијела Стефановић. У програму су 
учествовале чланице градског хора 
“Bella musica”, Драган Протић из групе 
ШКАРТ, Данило Шоловић сарадник 
групе 484  и Ненад Јокановић.

- Зашто записи? Зато што су то 
ситуације у којима сам се сусрела 
са нечим толико емотивним, чему и 
поред мог животног искуства нисам 
дорасла. Покушала сам кроз стихове 

да неке ствари објасним сама себи, 
а надам се да ћу успети и вама - Рада 
Гава 

- Са Гава Радом сарађујемо већ 
пуних петнаест година. Увек смо је 
доживљавали као ризницу животне 
мудрости, радости и памети. Са 
неколико генерација њених ђака 
могли смо све то да поделимо, а и 
многи други млади људи широм 
Србије , где год да смо са Радом били,  
то такође умели да узму, и наравно 
пресрећни смо што вечерас овде 
са нашом драгом пријатељицом - 
рекла је Загорка Аксентијевић из 
образовног програма групе 484.

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ГАВА РАДМИЛЕ

ЗАПИСИ У ЧИТАОНИЦИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

ПРВИ ТИМ ПРЕД НАСТАВКОМ ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ

БАК ПОЧЕО СА 
ПРИПРЕМАМА
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Поводом школске славе Светог 
Саве, вршачки  хор “Распевани 
професори“ и наша млада 
суграђанка Емилија Ђонин, која 
је представљала Србију на “Дечјој 
песми Евровизије 2014”, снимили 
су заједно песму посвећену првој 
српској школи у Вршцу. Писац текста 
и композитор је Зоран Вучетић, а 
песма је доживела бројне похвале. 

-Инспирацију за ову песмму 
пронашао сам у предивној 
Монографији Основне школе „Вук 
Караџић“, коју је написао професор 
Славко Бранков, каже аутор 
Вучетић. „Распеване професоре“ 
сам видео још пре пар година у 
Градској библиотеци, и сам назив 
хора, као и они оставили су врло леп 
утисак на мене. Оно што ме посебно 
радује у овој сарадњи са хором 
јесте да су „Распевани професори“ 
одраз слике нашег града, ту су 
чланови припадници српске, 
румунске, мађарске националности 
и сви заједно шаљу једну добру, 
позитивну поруку. Ту смо да 
сарађујемо на темељу вере, љубави 

и наде, да наставимо да гарде, како 
и песма каже. Ми смо желели да, у 
овом лавиринту времена, укажемо 
младима на један пут којим треба 
да се крећу, који ће им обезбедити 
благостање, бољу будућност, а пре 
свега велику радост у срцу, којом 
одишу и „Распевани професори“ 

и Емилија Ђонин. Јер, само ако 
љубави имамо, све остало дође 
само. 

Емилија Ђонин задовољна је 
што је део овог лепог и успешног 
пројекта. Њена прва сарадња са 
Вучетићем била је дечји фестивал 
радости „Ширимо осмех градом“, 

када је, са Борисом Суботићем, 
снимила песму, химну за тај догађај. 

Према речима диригента 
„Распеваних професора“ Марине 
Клиске, хор постоји 3,5 године. 
Чланови су, у почетку, били 
искључиво просветни радници, 
већина од њих није раније певала 
у хору. 

-Сарадња са Зораном почела је 
сасвим случајно, допао му се наш 
наступ и позитивна енергија којом, 
заиста морам да признам, пленимо, 
каже Клиска додајући да јој је драго 
због тога. 

Ова песма одвела је „Распеване 
професоре“ и Зорана Вучетића 
у студио РТС-а где су гостовали у 
једној од најгледанијих емисија, 
“Жикиној шареници”, претпрошлог 
викенда. Емилију Ђонин и неколико 
чланова хора били су спречени. 
Побрали су громки аплауз 
присутних, а вероватно и дивљење 
бројних гледалаца крај малих 
екрана широм Србије и преко 
сателита. 

Ј.Е.

УСПЕШАН ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ХОРА “РАСПЕВАНИ ПРОФЕСОРИ“ И ЕМИЛИЈЕ ЂОНИН

ПЕСМА ПОСВЕЋЕНА ПРВОЈ СРПСКОЈ 
ШКОЛИ У ВРШЦУ

Фотографска секција Удружења уметника 
Железница Србије, која је недавно почела са 
радом у Вршцу, позива  да јој се придруже сви 
љубитељи фотографије. Седиште секције је у 
Дому омладине Вршац.

-Сви који имају фото- апарат и желели 
би да науче више о њему и да направе бољу 
фотографију, да се друже и размењују искуства 
са нашим еминентним фотографима из земље и 
региона, учествују на фотографским изложбама 
у земљи и иностранству, каже Жељко Радовић, 
иницијатор идеје и руководилац Фотографске 
секције Удружења уметника Железница Србије 
у Вршцу. А за све оне које привлачи аналогна 
фотографија и егзотични начини добијања 
фотографске слике организоваће се курсеви 
и радионице. Заинтересовани могу да се јаве 
на     нашу интернет адресу fotosekcija.vrsac@
gmail.com, на телефон 062-295-669,  на Фејсбук 
страницу Фото секција Вршац или дођу у 
седиште секције које је у Дому омладине.

Иначе,  Удружење уметника Железница 
Србије је мене окупља раднике Железница 
Србије који се баве ликовном уметношћу и 
књижевношћу, али је отворено и за све остале 
љубитеље ових уметности. 

-Удружење је члан Међународног 
удружења уметника европских железница 
и као такво има разгранату мрежу и велики 
потенцијал за сарадњу не само у оквиру наше 
земље него и са иностраним уметницима, 
истиче Радовић. Фотографију сврставамо 
у ликовну уметност па сам предложио да 
у Вршцу оснујемо фотографску секцију 
Удружења.  Одлука о оснивању је донета у 
новембру прошле година , за сада имамо 
десетак заинтересованих чланова,  а врата 
наше секције отворена су за све Вршчане 
љубитеље фотографије, како младе, тако и 

суграђане свих генерација.  Године за чланове 
нису лимитиране, али је тежиште на раду са 
младима. Од активности прво планирамо да 
се почетком фебруара окупимо  и званично 
почнемо  активно са радом. Конкурисали смо 
за средства код вршачке Општине за курс 
аналогне фотографије и ако одобре средства 
организоваћемо курс који ће бити бесплатан.

Радовић је похвалио сарадњу са Домом  
омладине Вршац који их је примио у своје 
окриље и пружио им подршку. Он додаје да 
ће у раду секције бити заступљене следеће 
активности: оспособљавање и усавршавање 

у области фотографије, културе и уметности, 
стицање и пропагирање фотографског 
стваралаштва, изграђивање критичког односа 
према уметничком стваралаштву и етичких 
принципа, проширивање постојећих и 
стицање нових знања из историје уметности, 
историје фотографије, естетике, организовање  
предавања, курсева, радионицае, семинара, 
фото-излета као и организовање самосталних и 
групних изложби чланова секције и Удружења 
уметника Железнице Србије, учешће на групни 
изложбама  у земљи и иностранству.

Ј.Е.

ОТВОРЕНА ФОТОГРАФСКА СЕКЦИЈА УДРУЖЕЊА УМЕТНИКА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ

ПОЗИВ ЉУБИТЕЉИМА ФОТОГРАФИЈЕ
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„Распевани професори“ у студију РТС-а
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PINGVIN

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

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

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

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Вршчани су имали 
задовољство и 
част да угостите 
најновијег 45. 

лауреата Награде „Бранко 
Миљковић“ Слободана 
Зубановића, 29.јануара, 
у Салону код Порте, чија 
је књига „Старац и песме“ 
награђена поменутим  
престижним признањем. 

Љубитељи поезије 
упознали су се са 
песником свих генерација 
који, уз лирски израз са 
традиционалног изворишта, 
нуди нови угао објектива 
модерног опсерватора. 
Милета Аћимовић Ивков, 
угледни критичар и песник, 
на врло комплексан и 
особен начин говорио је о 
целокупном опусу плодног 
песника, чији се стваралачки 
рад мери великим бројем 
књига, а књижевно-уметничка 
вредност и песничко умеће 
потврђује великим бројем 
награда:„Змајева награда“, 
„Десанка Максимовић“, 
„Дисова награда“, Васко Попа“, 
„Милан Ракић“, „Исидора 
Секулић“, Нолитова награда. 
Песме Слободана Зубановића 
не дају одговор, већ на 
суптилан начин питају, те 
је једно од питања, које је 
критичар својим тумачењем 
развио било смисао и сврха 
постојања књижевности, 
колико је она одраз лелујаве 
стварности или ефемерно 
људско искуство, или се, пак, 
остварује у дослуху са  другим 
књижевним делима. Песник 
на питање одговара стихом: 
„Песма је некако живот за 
себе из песме „Селфи на 
Бајлонију“(„Старац и песме“)“.

-Поштујем речи, казао је 
присутнима Зубановић и 
додао: „Зато стојим док читам“.

Можда се у овој изјави 
налази један од одговора на 
егзистеницијално питање : 
постојање човека, нужност 
да поштујемо вредности. 
Песничка промишљања 
и књижевно-теоријски 
дискурс песник је препустио 
критичару и модераторки 
вечери песникињи Јелени 
Маринков.

Слободан Зубановић 
(Београд, 1947), је песник и 
есејиста. Радио је на пословима 
уредника за поезију, 
секретара и оперативног 
уредника листа Књижевне 
новине (1982–2001). Био 
је главни и одговорни 
уредник часописа за поезију 
и теорију поезије Поезија 
(1996–2002) и Књижевног 
магазина, месечника 
Српског књижевног друштва 
(2001–2010), чији је један 
од иницијатора и оснивача 
(2000). Члан је Српског ПЕН 
центра. Објављене књиге: 
Купатило (песме, 1973), Из 
заоставштине (песме, 1982), 
Домаћи дух (песме, 1983), 
Репортер (песме, 1986), Десет 
песама – десет разговора 
(разговори са српским 
песницима; с Михајлом 
Пантићем, 1992), Стратегија 
лирике (песме, 1995), Скок 
преко сенке (есеји, 1995), 
Саркофаг (песме, 1998), Друм 
за Кареју (путопис, 1998), 
Море око Београда (записи 
о београдским песницима, 
2005), Слик (есеји и чланци, 
2005), Саве ас (песме, 2005), 
Дорћолски дисконт (избор 
песама, 2006), Атлас о 

Црњанском (есеји, 2007), 
Кад будем имао 64 године 
(изабране песме, 2008), 
Сонети са села (песме, 2009), 
У три и десет за Руму (избор 
песама и приче, 2011), Требало 
би то да прочиташ (песме, 
2013). Приредио је књиге: 
О светлости, о нежности, 
о мраку (изабране и нове 
песме Душана Вукајловића, 
постхумно издање; с 
Милутином Петровићем, 
1995), Успомене поезије 
(избор из модерног српског 
песништва, 2000), Сазвежђе 
Попа (петнаест година 
књижевне награде „Васко 
Попа“, 2009), Још једино ти 
можеш (поеме Раше Ливаде; с 
Дејаном Михајловићем, 2009), 
Од случаја до поезије (случај 
Источнице Љ. Симовића, 
2010). Песме Слободана 
Зубановића превођене 
су на енглески, руски, 
француски, италијански, 
немачки, пољски, румунски, 
белоруски, кинески, шведски, 
словеначки и македонски 
језик. Заступљен је у многим 
антологијама поезије. 
Добитник је „Змајеве награде“ 
(2009), награде „Десанка 
Максимовић“ за песничко 
дело и допринос српској 
поезији (2007), „Дисове 
награде“ за свеукупно 
песничко дело (2005), награда 
за поезију „Васко Попа“ 
(1998), „Милан Ракић“ (1986), 
„Исидора Секулић“ (1983), 
„Нолитове награде“ (1995), 
као и посебног признања 
за врхунски допринос 
националној култури 
Републике Србије (2010).

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У САЛОНУ КОД ПОРТЕ

ДРУЖЕЊЕ СА СЛОБОДАНОМ 
ЗУБАНОВИЋЕМ

Књижевно вече Слободана Зубановића
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Спортски савез Општине 

Вршац прогласио је најбоље 
у 2015. години. Најзначајније 
признање, за најбољег спортисту 
Вршца, понела је златна 
кошаркашица Тамара Радочај, 
Вршчанка на привременом раду у 
мађарском Ђеру, која је прошлог 
лета постала европски шампион 
са женском репрезентацијом 
Србије. Тамара ће овог лета бити 
учесник Олимпијских игара у Рио 
де Жанеиру и на тај начин, после 
Дамира Фејзића, постати прва 
спортисткиња из Вршца која ће 
учестовати на највећој спортској 
планетарној смотри. Тамара није 
могла да присуствује церемонији 
па је Јулкица Митрашиновић, 
члан Општинског већа за спорт, 
признање уручила њеној мајци, 
Жаклина Радочај. Познаваоци 
вршачког спорта Жаклину 
Радочај памте као најбољу 
спортисткињу Општине Вршац 
1985. године.

У конкуренцији најбољих 
сениора признања су припала 
репрезентативки Србије 
у параглајдингу, чланици 
вршачког Беркута, Тамари 
Костић, и српском теквондо 
репрезентативцу Александру 
Ђорићу, члану ТК “Вршац”. 
Уручио их је генерални секретар 
Спортског савеза Вршац Јовица 
Момиров.

Признања најбољим младим 
спортистима у категорији 
пионира и кадета уручио је 
заменик председника Општине 
Вршац Владан Стајић. Најбоља 
пионирка је Тамара Жарков из 
ТК “Еурошпед”, а пионир Вук 
Павловић из КБК “Гард”. Најбоља 
кадеткиња је Миљана Стефанов 
из ТК “Еурошпед”, а кадет Никола 
Лончар из ТК “Еурошпед”. 

За најбољу јуниорка  
проглашена је водећа на српској 
јуниорској стонотениској ранг 
листи Тијана Јокић из СТК “Вршац”, 
а јуниор Ненад Марјанов, млади 
репрезентативац Србије  из ТК 
“Еурошпед”. 

Награду за најбољег тренера 
добио је Борис Горјуп из ТК 
“Вршац”, а за животно дело 
Милорад Ожеговић из Џудо 
клуба “Локомотива”. Награде им 
је уручио Златомир Пецикоза, 
председник Спортског савеза.

Церемонију су улепшале 
чланице Соколског друштва 
Вршац, које су приказале све 
лепоте, помало заборваљене, 
гимнастике. 

СПОРТСКЕ НАДЕ 

Најбоља спортисткиња 
Вршца за 2014. годину Јована 
Атлагић, урчила је признања 
спортским надама. 

Наде за 2016. годину су, 
девојчице: : Сара Каракаш 
(РК Младост), Јелена Никшић 
(Гошинкан), Анђела Марковић 
(ОФК Вршац јунајтед), Теодора 
Варга (ТК Вршац), Теодора 
Стојић (ОК Банат), Марта 
Лалић (ЖОК Вршац), Андреа 
Лепир (ВАК 1926), Ивана 
Мартинов (СТК Вршац), Тијана 
Атанасковић (ОТК Полет), Уна 
КУлић, Плесни студио Оља), 
Тара Ђекић (Локомотива), 
Мила Даћевац (Јуниор 013), 
Ирина Бероња (Соколско 
друштво Вршац). Дечаци:  
Михало Дарањи (РК Младост), 
Јован Варда (ТК Еурошпед), 
Војин Милосављевић 
(Гошинкан), Кристијан Миошко 
(ФК Вршац), Давид Марков 
(ОК Банат), Ален Лунгу (БК 
Гард), Дамјан Џамић (БК Гард), 
Стефан Винћилов (СТК Вршац), 
Вукашин Жарков (ОТК Полет), 
Никола Ковачевић и Огњен 
Поповић (Локомотива), Вук 
Димитријевић (БК Фанатик), 
Лука Калинић (КК Вили), Игор 
тешевић (ВАМОС), Вук Пеђа 
Ловрић (КК Уљма), Петар Блажу 
(ОФК Банат).

У КОНГРЕСНО - МУЗИЧКОЈ ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ ОДРЖАН ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ

ЗБОР НАЈБОЉИХ У ОПШТИНИ ВРШАЦ У 2015!
ФОТОРЕПОРТАЖА
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1050
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, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 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

Продајем локал у ТЦ Бахус, 
улица Вука Караџића. Тел. 
063/86-29-749.

Продајем једнособан 
стан од 36 m2, у Улици Никите 
Толстоја бр. 1, приземље, улаз 
2/2, цена по договору. Тел. 869-
116 и 063/85-73-135.

Продајем стан на Тргу 
Андрије Лукића. Тел. 064/232-
76-51.

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
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.

Издајем двособан, намештен 
стан у строгом центру Вршца 
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Увек ће је се сећати са љубављу 
ћерка Нада и унуке Ана и Јована.

Дана 5. јануара 2016. 
преминула је наша драга

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

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
Продајем гоблене „Тајна 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Купујем крмаче од 200 до 

300 кг. Тел. 063/846-76-05
Купујем пољопривредно 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем дечији 
креветац, колица за бебе 
Чико, беби седиште за ауто, 
носиљку за бебе. Мало 

коришћено, повољно. 064/598-
3898

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

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

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

Продајем кауч и две 
фотеље, 2 замрзивача (по 30 
евра), неисправан крупач (50 
евра), мотор томос неисправан 
(100 еура)метална врата и 
прозор (100 евра), два кревета 
и душек ( по 20 евра), судоперу, 
врата, прозоре по (10 евра). 
Тел. 062/803-16-06 и 807-740.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем термоакумула-
циону 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.

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.
Продајем празну бутан боцу, 
плинске пећи, плинске бојлере 
и котао на гас 24 kw. Тел. 
013/21-01-623 и 063/482-418.
Припремала бих оброке, код 
мене, по договору, старијим 
особама и водила бригу о 
домаћинству.Тел. 061/205-99-
00.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

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

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

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

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

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

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

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

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.

Продајем Ладу 110, 1500 
кубика,16 вентила, 2004. годиште, 
регистрована од јула 2016. Тел. 
064/128-46-98.

АУРОРА ЖИВАНОВИЋ

Време пролази, сећање на Тебе 
живи. Твој лик чувамо у срцима и 
мислима.

Супруг Аца, ћерка Адријана и син Адријан са породицама.

11. фебруара навршава се 
6 тужних година од како нема 
наше драге и вољене супруге, 
мајке и баке
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ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
РУКОМЕТНИ КЛУБ МЛАДОСТ ВРШАЦ 

ОРГАНИЗУЈЕ

ДАН РУКОМЕТА
20. ФЕБРУАР 2016.

У  ЦЕЛОДНЕВНОМ ПРОГРАМУ У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ ОДРЖАЋЕ СЕ ТУРНИРИ У 
ПИОНИРСКОЈ И КАДЕТСКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ И ДЕЧАКЕ

ТУРНИР СЕНИОРСКИХ ЕКИПА
УЧЕСНИЦИ: ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (БЕОГРАД), СЛАВИЈА (НОВИ САД), ПРОЛЕТЕР 

(БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ), МЛАДОСТ (ВРШАЦ)

У ЗНАК СЕЋАЊА НА НАШЕ ДРУГОВЕ
МИЛАНА БЕНОВИЋА И МИРКА АНТОВИЋА
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице 
Вршац, репортер „Вршачке куле“  
фотографисао је мајке и њихове бебе. 
За  први осмех  радо су позирале: 
Дада Петровић и ћерка Слађа, Мира 
Николић  и  син,  Моника Хуска и 
Даниел, Марјана Кнежевић и мала 
Миња,  Биљана Мунћан и ћеркица 
Ванеса, Ивана Ћирков и ћерка 
Маринела Балаш, Ванеса Бундало и 
синчић Лазар.

A.Б.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Марјана Кнежевић Биљана Мунћан

Ивана Ћирков Ванеса Бундало

Дада Петровић

Мира Николић Моника Хуска
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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

Плуг ратара измеће 
случајно на површину, 
из унутрашњости коре 
земљине, направе и судове 
од камена, костију и тучи 
(бронзе), често најпростијег 
облика, свакако различни 
од оних којима се данас 
служимо, а којима се некада 
служили народи, које не 
спомиње ни повесница, ни 
народна предања.

И наша околина богата 
је оваквим ископинама 
тог непамћеног времена. 
Па како то време бакља 
историје не осветљава, оно 
се назива преисторијско, и 
дели се, по градиву од којега  
су она оруђа и они судови, 
на периоду камена, тучи и 
гвожђа. Она прва периода 
почиње појавом човека на 
земљи, дочим ова последња 
прелази у доба историје1.

Из најстаријег времена 
периоде камена, јошт док 
човек није научио глачати 
своје алате (палеолитска 
периода), нема трагова 
у нашој околини. Нож од 
кремена, нађен на вршачком 
земљишту идући “Јазми” 
(Postklinge, Teufelsschlucht) 
и парче кварцита, на 
коме се виде трагови од 
обрађивања2, изгледају да 
су из онога времена , али 
они могу исто тако да су 
пореклом млађе периоде; 
јер је познато, да су се 
сиромашнији служили и 
у доба бронзе алатом од 
камена.периода углачаног 
камена (неолитска периода) 
већ је богатије заступљена. 
у селу Потпорњу, које 
лежијужно од Вршца, источно 
од крајних кућа, шири се 

читавоједно насеље, више 
од 150 корака у пречнику. 
Један метер под земљом, где 
се црница ослања на жуту 
иловачу, налазе се гаришта 
и око њих растурено хрбоће 
од иловаче слични су онима, 
што су нађени у Македонији, 
СТ. Беби (Ő-Béba) у 
торонталској и Тордошу у 
хуњадској жупанији3.

У новије време појачао 
је својим радом др Фрања 
Пуљски, управник земаљског 
музеума у Б.-Пешти, 
мишљење у потврду тога, да 

је између периоде камена и 
бронзе владала, ако не сда 
а оно у Угарској, периода 
бакра, тј човек је онога 
времена за своје направе 
употребљавао чист бакар. И 
код нас се налазе оруђа од 
бакра. Године 1883. нашло 
се у Ђерману три секире 
разне величине (0.1, 0.2 и 0.3 
дуге), од ушица у притивним 
странама са сечицама. на 
свакој од њих једна сечица 
иде у положеном а друга у 
одвесном правцу.

ФЕлиКс МилЕКЕр  
ПОВЕсНицА слОБОдНЕ КрАљЕВЕ 
ВАрОши ВршцА  (5)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВршАЧКА КУлА, лисТ сОциЈАлисТиЧКОГ сАВЕЗА рАдНОГ НАрОдА ОПшТиНЕ 
ВршАц, ГОдиНА 9, БрОЈ 112, 27.ЈАНУАр 1984. 

УБУдУЋЕ БЕЗ ПрАЗНиХ КУЋА
Међу материјалима о којима ће након спровођења јавне расправе 

коначну реч дати делегати, налази се и предлог Одлуке о издавању 
породичних стамбених зграда и станова у закуп. Уколико иста добије 
зелено светло, већ у најскорије време велики број до сада празних 
породичних кућа и станова добиће прве станове. А ево о чему се ради.

Грађанин који има или стекне у својину породичну стамбену зграду 
или стан , а које он или чланови његовог домаћинства не користе за 
становање, одмор или опоравак биће у обавези да исте изда у закуп. 
Пријава се подноси Органу управе надлежном за стамбене послове. 
У даљем поступку а на основу евиденције коју ће водити, овај орган 
грађанима за кога се оцени да би своје стамбене потребе могао решити 
закупом зграде или стана упутиће власнику такве зграде ради закључења 
уговора о издавању. За случај да ималац некоришћене куће или стана 
не закључи уговор о издавању, Секретаријат за стамбено-комуналну 
област донеће решење којим даје на коришћење лицу без стана. Иначе, 
закупнина моћи ће да износи највише до двоструког износа станарине  
која бои се плаћала за предметну зграду или стан

За све оне који се буду оглушили предвиђене су новчане казне. За 
власнике зграда или стана оне ће се кретати од 5.000 до 20.000 динара. 
Такође, имовинска корист уколико буде стечена по основу више 
наплаћене закупнине, одузеће се.

Јануарска расподела бонова за хлеб  је завршена. Како смо сазнали 
из Штба за снабдевање  општине Вршац подељени су корисницима 
купони за фебруар и март.

Бесплатним или регресираним снабдевањем хлеба до сада је 
обухваћено око 5 хиљада житеља наше општине. Да подсетимо: на 
основу републиче Уредбе право на бесплатно снабдевање хлебом имају 
пензионери чији износ пензија није већи од 80 посто просечне зараде 
у Републици, корисници материјалног обезбеђења и додатака за туђу 
негу и помоћ и примаоци материјалног обезбеђења на основу прописа  
борачко-инвалидске заштите, као и породице без иједног упосленог 
члана и без других прихода.

О даљој рассподели корисници ће бити благовремено 
обавештавани. А свакако да је жеља свих да се ситуација поправи и да 
овакав вид помоћи више не буде потребан.

Након годину дана од заустављања производних погона“ИМО“, 
закључане су и капије предузећа. Око 140 радника не долази на посао, 
али се и даље води у радном односу, шти их доводи у још неповољнији 
положај.

-Радници су још увек у радном односу, нису одјављени што их доводи 
у сложемнију ситуацију, јер не могу остварити права из социјалне 
заштитеу виду примања са Тржишта рада, као ни соцјалну помоћ пошто 
се третирају као запослени са правом на минималну зарадку коју не 
добијају већ око две године, каже Андраш Радић, председник УО АД 
“ИМО“.

До јесенас је имовину предузећа чувала портирска служба која је 
плаћана средствима обезбеђеним из општинског буџета и републичког 
Фонда за приватизацију.

иЗ сТАрОГ 
АЛБУМА 

(1) 
Подела преисторијског доба на три 

периоде стекла је у новије време чувене 

противнике.
(2) 
Tőrt. és rég. Értesitő, св. X  стр. 30, 31.

(3) 
Milleker B. : ujabb délmagyaroraz, 

őstelepek. стр. 10. -12.

ВршАЧКА КУлА, лисТ ОПшТиНЕ ВршАц, ГОдиНА 19, БрОЈ 309, 4. ФЕБрУАр 1994. 

ЗА НАјуГРОжЕНИјИ ДЕО СТАНОВНИШТВА

ОБЕЗБЕЂЕНИ БОНОВИ

ВршАЧКА КУлА, лисТ ОПшТиНЕ ВршАц, ГОдиНА 27, БрОЈ 550, 30. ЈАНУАр 2004. 

ЗАТВОРЕНЕ КАПИјЕ ВРШАЧКИХ ОБуЋАРА

НЕМА ПАрА Ни ЗА ПОрТирЕ

I ОДЕЉАК
- 271. по Христу

Вршац и његова околина у старом  веку
Трагови преисторијског времена у нашем пределу - становници пре римљана, њихове насеобине и културне 

прилике - Појава римљана - Остаци из доба њихове у Вршцу и околини његовој - стратегијска важност и 
војничка посада у Вршцу за време римљана - име Вршца тога времена - Крај римској владавини
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Намирнице:
10 кг свињског меса  
180 до 230 г љуте и 70 до 120 г слатке паприке
200 г соли   
2 кашике пастозног белог лука
3 кашике кима   
20 г шећера
кате, или црева за надев

За чувени петровачки кулен, или како Петровчани 
кажу – клобаса, користи се месо свих делова свиња.  
После клања, месо исећи на парчиће погодне за 
млевење. После одлежавања у погодној - прохладној 
старој комори (без соли) од око 12 сати, меље се на 
шајбну од 8 мм. Након тога, изручи се на повећи сто и 
ручно направи равна „погача“ (од 10 кг меса), дебљине 
6-7 цм. Потом је треба посути са 200 г соли, 180 до 230 
г љуте и 70 до 120 г слатке паприке, додати две кашике 
пастозног белог лука, 3 кашике кима и 20 г шећера.

Веома важна фаза, која знатно утиче на квалитет 
кулена, је дуго и чврсто мешање меса, све док не почне 
лако да се одваја од руку. Месо се затим, уз помоћ 

одговарајуће машине, тврдо пуни у природна, вештачка 
црева, или кате. Кулени се нанижу на штапове, а после 
једнодневног проветравања и просушивања, треба 
унети у пушницу. Диме се  хладним димом, двадесетак 
дана (сваки други дан - 6 до 7 сати), трешњиним дрветом 
(„шпанском“) које, кулену даје добар мирис и лепу 
црвену боју. Наравно, може се користити и квалитетна 
буковина. После димљења, кулен иде на промајни 
таван на сушење и зрење, које траје 5 до 6 месеци. 
Једе се као предјело, у сендвичима, или главно јело уз 
сезонску салату, кисели купус или туршију.

Какав производ излази из моје мајсторске 
радионице најбоље говоре тражња и похвале мојих 
верних  муштерија. „Шлаг на торту“ је вредно признање  
жирија на овогодишњем Новосадском сајму.

Карол Хорват, Бачки Петровац, златна медаља на 
Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду 
2013. године.

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 

За добру ракију од вишања, 
која се сврстава у најплеменитије 
и најфиније воћне ракије, треба 
бирати,  у фази потпуне зрелости,  
здраве и слатке плодове познатих 
сорти: рекселе, хајманов рубин, 
облачинску, келерис и аутохтоне 
сорте – мајурку, редје дивљу мараску 
и друге. Плодове, без петељки, треба 
пажљиво измуљати ручно кроз 
одговарајуће сито, или у муљачи са 
ваљцима обложеним гумом, како се 
коштице не би ломиле, јер више од 
пет одсто изломљених, ракији дају 

непожељну горчину бадемастог 
укуса.  Најчешће, наши домаћини, 
зреле – сочне и меке плодове 
одлажу на врење без муљања. Под 
дејством сопствене тежине оне 
пусте сок у коме брзо и огрезну. Ако 
је кљук густ треба га разредити са 
одговарајућом количином питке 
воде у коју смо, по потреби, додати 
два до четири одсто скуваног 
шећера.  Неки  искуснији  домаћини 
кљуку додају двадесетак одсто  
слатких плодова трешања,  што 
често  хоће да поквари аутентичан  
укус и мирис вишњаваче. 

У чистим, добро  затвореним 
пластичним, или дрвеним судовима, 
са врањевима, у просторијама  у 
којима  тепература не прелази 20 
степена Целзијуса, врење ће трајати 
од 10 до 15 дана. За то време кљук 
треба мешати, најпре 3 до 4, а у 
каснијој фази – једном, или два пута 
дневно.

Преврелост кљука утврдјује се 
органолептички, или, још сигурније, 
широмером.  Када престане 
карактеристично шуштање, кад 
се на површини појави бистра 
вода („огледало“) и када шећер у 
целости предје у алкохол, врење 
је завршено. Након цедјења кљука 
кроз одговарајуће сито и издвајања 
коштица, ако их има у филтрату, без 
одлагања треба приступити печењу 
ракије.

Дестилација је изузетно 
важна фаза у производњи 
висококвалитетне, благо 
ароматичне, фине, питке домаће 
вишњеваче. Треба је обавити  сасвим 
полако, а дестилат на „лули“ доброг 
бакарног казана, који пунимо са 
60 одсто његове запремине (због 
евентуалног кипљења), не би 
смео да предје 20 степени Ц. То је 
посебно важно ако се ракија не 
препиче, већ се из кљуке  вади 
„срце“ ракије. Ако се иде на препек, 
из кљука се издваја цела количина 
алкохола. При једнократном печењу, 
па и препицању, обавезно треба 
извадити  првенац са непожељним 
метил-алкохолом, али не више од 0,3 
до 0,5 одсто. 

Од сто килограма добре вишње 
добије се око 12 литара „младе“ 
ракије. Треба је чувати у стакленим 
балонима, или прохромским 
судовима. Процес стабилизације 
и хармонизације траје од 60 до 
90 дана. Дуже одлежавање даје 
бољи квалитет ракије, која се 
сматра правим деликатесом медју 
ракијама. Она може да „конкурише“ 
чак и чувеном „киршвасеру“, који 
се највише производи у Немачкој, 
Данској, Аустрији и Швајцарској. 

ПЕТРОВАЧКИ КУЛЕН

ВИШЊАВИШЊА
РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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КО Ш А Р К А

ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – ЈАГОДИНА 83:75 (16:18, 21:25, 26:22, 20:10)
Вршац, хала Миленијум, гледалаца 750, судије: Мрдак, Седлар, Васиљевић
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН: Рибошкић 17, Митровић 8 (4 ас), Танасковић 6, Томашевић 

13 (4 ск, 4 ас), Старинчевић 2, Мунижаба, Кљајевић 12 (4 ск), Симовић 15 (11 ск, 4 
ас), Давидовац 3, Савовић, Грубор 5 (5 ск), Атанацковић 2

ЈАГОДИНА: Радуловић 10, Милошевић, Ђоковић 20 (5 ск, 4 ас), Ђокић, 
Стевановић, Грушановић 4, Дуда, Чабрило 9 (8 ск), Френд 26 (8 ск), Вуликић 6, 
Пантелић, Вукосављевић

Кошаркаши Вршца Свислајон оправдали су улогу 
фаворита против последњепласиране екипе у Кошаркашкој 
лиги Србије и прекинули низ од три узастопна пораза. 
Међутим, до победе су дошли теже него што су љубитељи 
кошарке у Миленијуму очекивали, јер су се Јагодинци 
представили у одличном издању и мучили домаћи састав 
читаве три четвртине. Вршчани су само једном имали 
предност (16:14) у првом полувремену, за кратко, прекинули 
доминацију Јагодинаца у свим елементима, док је у највећем 
делу прве две четвртине безличну одбрану домаћег тима 
са лакоћом кажњавао расположени Ђоковић. Подршка 
под таблом био му је искусни Френд, што је било довољно 
да гости на одмор оду са минималном предношћу. Када 
је у наставку утакмице до шутерског надахнућа дошао и 
капитен Јагодине Радуловић, гости су 23. минуту стигли до 
двоцифрене предности (43:53). Вршчани је то пробудило и 
до преокрета долазе у последњој четвртини. Иницирали су 
га Симовић кошем уз поен из додатног бацања и Томашевић 
тројком. Потом је прорадио и шут Рибошкића па су Вршчани 
стигли до победе којом су знатно поправили шансе за 
опстанак.

У тиму Вршца Свислајон дебитовао је Милош Грубор, 
доскорашњи играч румунске Крајове. У домаћој лиги носио 
је дресове Војводине и крушевачког Напретка. Игра на 
позицији бека.

ВРШАЦ СВИСЛАЈОН ТЕШКОМ МУКОМ ПРЕКИНУО НИЗ ПОРАЗА У КЛС

“ЋУРАНИ” УЛОВЉЕНИ У 
ПОСЛЕДЊОЈ ЧЕТВРТИНИ

Шут прорадио у задњи час: Милош Рибошкић

ПЕТАР ДЕСПОТОВИЋ НОВО ПОЈАЧАЊЕ

Нови играч Вршца Свислајон је Петар 
Деспотовић (28), доскорашњи играч нишког 
Константина. Деспотовић је рођен у Пљевљу, 
поникао у школи кошарке некадашњег КК 
Хемофарма, ове сезоне носио је дрес Морнара из 
Бара. Некадашњи млади репрезентативац није у 
пуном такмичарском ритму, али ће сигурно бити 
велико појачање у наставку сезоне и требало би да 
дебитује у суботу против Беовука.

КЛС 18. КОЛО РЕЗУЛТАТИ
Беовук - ФМП 66 : 78
Напредак Рубин - Војводина Србијагас 66 : 74
ОКК Београд - Слога 91 : 61
Тамиш - Спартак 61 : 56
Младост - Борац 89 : 94
Смедерево - Константин  80 : 86
Вршац Свислајон- Јагодина 83 : 75

Табела:
1. ФМП     17 1 35
2. Борац   14 4 32
3. Константин  14 4 32
4. Смедерево  10 8 28
5. Тамиш  9 9 27
6. Младост  9 9 27
7. Напредак Рубин 8 10 26
8. Беовук   8 10 26
9. Слога   8 10 26
10. Вршац Свислајон  7 11 25
11. Спартак  7 11 25
12. Војводина   7 11 25
13. ОКК Београд  6 12 24
14. Јагодина  2 16 20

ВРШАЦ СВИСЛАЈОН – СТУДЕНТ 76:77 (19:16, 21:16, 16:19, 20:26)
Хала Миленијум, гледалаца 200, судије: Смиљанић, Рашинац
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН: И.Ћорда 12 (5 ас), Мандић 26 (8 ск, 8 ас, 6 укр), 

Ратковић, Јовановић 11 (4 ас), Жижа, Петроман, Радовић 16, Н. Ћорда, 
Бошњић 16 (10 ск)

СТУДЕНТ: Димитријевић 4, Јеремић 3, Златковић, Стојчић, Стошић 3 (4 ас), 
Ћиров 19 (8 ск, 6 ас), Стојиљковић, Стојановић 18, Пешић, Вујисић, Живковић 
2, Вукићевић 28 (20 ск, 5 ас, инд 54)

Један секунд је делио кошаркашице Вршца од шесте 
узастопне и потпуно заслужене победе, али је спортска срећа 
у финишу утакмице била на страни играчица Студента које су 
кошем у последњем нападу дошле до победе у невероватно 
узбудљивој завршници у Миленијуму. Јунакиња је била 
Милена Вукићевић, центар гошћи, која је остварила дабл 
дабл учинак уз индекс 54. Вршчанке су водиле у читавом току 
првог полувремена, на одмор су отишле са предношћу од 8 
поена (40:32), али су играчице Студента у наставку меча биле 
много храбрије и прецизније, па су тројкама Стојановићеве 
и Ћиров успеле да сустигну предност Вршац Свислајона. У 
последњем нападу Вршчанки, Мандићева је при резултату 
75:75 била половично прецизна са линије слободних бацања, 
Нишлијкима је преостало 3 секунде да организују напад, 
Вукићевићева је поентирала за славље.

НИШЛИЈКЕ ПРЕКИНУЛЕ НИЗ ПОБЕДА ВРШЧАНКИ

СЕКУНД ДАЛЕКО 
ОД РАДОСТИ

Без среће у финишу: Данијела Ризвић, тренер ЖКК Вршац Свислајон

ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА 16. КОЛО

Војводина - Бор   95 : 59
Краљево - Врбас Медела  66 : 61
Раднички - Спартак   47 : 58
Радивој Кораћ - Новосадска ЖКА 79 : 42
Црвена звезда - Шумадија    78 : 53
Вршац Свислајон - Студент      76 : 77

Табела:
1. Радивој Кораћ  16 0 32 
2. Црвена звезда  13 3 29
3. Вршац Свислајон  10 6 26 
4. Краљево  10 6 26 
5. Врбас Медела   9 7 25
6. Студент   8 8 24 
7. Спартак   8 8 24 
8. Војводина   7 9 23 
9. Раднички   6 10 22 
10. Шумадија   5 11 21 
11. Новосадска ЖКА  4 12 20 
12. Бор (-1)  0 16 15
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