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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вр САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

ОПШТИНСКИ ОДБОР  СРПСКЕ 
НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ ВРШАЦ 
САОПШТИО:

РОДИКА ПЕТКУ, 
НОВИ ЧЛАН 
ВРШАЧКИХ 

НАПРЕДЊАКА
Директор овдашњег Дома 

здравља др Родика Петку, 
приступила је Српској напредној  
странци у Вршцу и тиме постала 
нови члан Савета за здравство 
Општинског одбора СНС, наводи се 
у саопштењу ОО СНС Вршац.

Др Родика Петку је навела  да 
је одувек подржавала политику 
премијера Александра Вучића и 
Српске напредне странке и сматра 
да се сада та енергија манифестује и 
на локалном нивоу у Вршцу.

-Потребно је дати подршку таквој 
политици како би се оснажио овај 
регион, а тиме спречио одлив 
становништва, посебно младих, 
високообразованих кадрова, 
наглашава др Родика Петку. Посебно 
је важан будући статус града јер 
је битно и очување секундарне и 
даљи развој примарне здравствене 
заштите у Вршцу.

Др Родика Петку је специјалиста 
медицине рада, судски вештак, 
директор  Дома здравља у 
Вршцу од његовог оснивања. У 
својој дугогодишњој каријери у 
здравству била је члан више тела 
у области здравствене заштите, 
као и начелник службе Медицине 
рада до раздвајања Дома здравља 
и Опште болнице у Вршцу. Она ће 
се придружити свим активностима 
које ће организовати Савет за 
здравство Општинског одбора 
Српске напредне странке  у Вршцу.  

Српска напредна странка Вршац 
и Покрет Вршачка регија - европска 
регија  потписали су Протокол о 
сарадњи за предстојеће изборе, 
у присуству Николе Селаковића, 
министра правде у Влади Републике 
Србије и потпредседника СНС, 
прошлог четвртка у Кули Центра 
Миленијум.

Своје потписе на споразум ставили 
су министар Селаковић, Јовица 
Заркула, председник Покрета ВРЕР, 
и Александар Ђорђевић, повереник 
СНС у Вршцу.

-Ако овај други колациони 
споразум СНС-а и Покрета буде као 
онај први, направили смо добру 
ствар за Вршац, регију, за Банат, 
Војводину и за целу нашу Србију, 
рекао је министар Селаковић. Кључ 
овог коалиционог споразума лежи у 
чињеници да СНС иде на републичке 
и покрајинске изборе уз подршку 
Покрета, који руководи Вршцем 
успешно више од деценије.  На 
локалне изборе излазимо одвојено, 
на посебним листама, али уз обавезу 
да након избора заједно творимо 
градску власт. Једна од главних тачака 
коалиционог споразума од пре 2 
године била  је да Вршац добије статус 
града што ће му отворити многа врата, 
фондове, многе могућности, а са 
друге стране бити једна врста заслуге 
и признања ономе ко вредно ради. 
Српска напредна странка и Покрет 
Вршачка регија - европска регија су 
до сада добро сарађивале, ја верујем 

да ће будућа сарадња бити још боља, 
а подршка Покрета на републичким 
и покрајинским изборима  сведочи 
да не постоји разлика у схватању 
глобалне државне политике, да смо 
ту као једно и да зато заједно идемо 
на изборе.  

Селаковић је нагласио да Србија не 
заостаје у активностима и динамици 
планирања трасе аутопута који ће 
проћи поред Вршца, као  једног од 
циљева коалиционог споразума СНС 
и Покрета.

- Овај Аутопут треба да споји 
западну Румунију са североисточним 
делом Србије и прикључи се код 
Београда на Коридор 11, одакле даље 
треба да иде ка црногорској граници 
и, након тога, повезује читав овај део 
Европе са Апенинским полуострвом, 
Италијом,  и Јадранским морем, што 
је од изузетне важности, нагласио  је 
Селаковић и додао да коалициони 
споразум планира читав низ 
активности које су на првом месту 
усмерене на развој Града Вршца, за 
добробит свих Вршчана, на отварање 
нових радних места, довршетак 
старих индустријских зона и стварање 

услова за изградњу нових.
-  Задовољство ми је да је овде са 

нама министар Никола Селаковић, као 
сведок овог колационог споразума, 
жеља ми је, у име Општинског одбора 
СНС Вршац, кажем да ћемо се и даље 
трудити и понашати у складу са 
правилима и радом нашег премијера 
Александра Вучића, нагласио је 
Ђорђевић. Очекујемо победу на свим 
нивоима на предстојећим изборима и 
да ћемо, овако ојачани, допринети да 
овај град има светлију будућност.  Ми 
ћемо показати колико ове наше снаге 
вреде на локалном нивоу и верујем 
да ће заједнички рад СНС и Покрета 
бити признат и уважен од  грађана. 

Заркула је честитао члановима 
СНС и Покрета ВРЕР на потписивању 
коалиционог споразума и додао:

-Овај протокол о будућој сарадњи 
је наставак  претходног који смо, 
такође, потписали у присуству 
министра Николе Селаковића. Желим 
да изразим задовољство и част што 
је Покрет Вршачка регија - европска 
регија већ унапред одредио своју 
трасу рада, то је, пре свега, развој 
Вршца и наше регије, а потпомогнут 
са Српском напредном странком 
мислим да ће то бити у корист свих 
грађана наше Општине, што је и циљ 
Покрета од његовог оснивања. Из 
раније потписаног споразума већ 
имамо доста добрих резултата у 
практичном раду, као и у добијању 
статуса града, на чему је брижно радио 
наш пријатељ министар Селаковић.  
Покрет ће подржати  Српску 
напредну странку на републичким 
и покрајинским изборима и то је дух 
овог споразума, а на локалне изборе 
излазимо самостално као Покрет 
Вршачка регија, европска регија. 

Заркула је похвалио изузетну 
сарадњу Покрета и СНС Вршац 
и изразио уверење да ће ова 
коалиција наставити да ниже добре 
резултате реализацијом квалитетних 
заједничких идеја, а све са циљем 
боље будућности и живота свих 
грађана.

Ј.Е.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВРШАЦ  И ПОКРЕТ ВРШАЧКА РЕГИЈА - ЕВРОПСКА РЕГИЈА ПОТПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

 СЕЛАКОВИЋ: ЗАЈЕДНО У ВЛАСТИ 
ПОСЛЕ ИЗБОРА

 Др Родика Петку, приступила СНС Вршац

НЕМА ПОВЕЋАЊА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЋАТА

- Нема повећавања броја запослених ћата, рекао је Никола 
Селаковић, министар правде. Циљ стицања статуса града је да Вршац 
омогући запошљавање људи у реалном сектору. Немојте да правимо 
себи медвеђе услуге и да отварамо нова места у администрацији и да 
то фингирамо као повећање броја запослених. То нисмо радили на 
нивоу Републике, па нећемо ни у Вршцу. Српска напредна странка и 
Покрет су одговорна власт.

ВРШАЦ, НАЈМАЊИ СРПСКИ ГРАД

- Ова измена Закона Вршац 
ће учинити најмањим градом 
у Србији, градом са најмањим 
бројем становника, нагласио је 
Никола Селаковић, министар 
правде. Уверен сам да ће 
Вршац, у моменту када добије 
статус града, себе сврстати 
међу успешније градове у 
Србији. Уверен сам да ће Вршац 
постати пожељна дестинација 
и да ћемо на следећем 
попису становништва имати 
више Вршчана него што их 
имамо данас, а да ће један 
мали допринос томе дати и 
коалиција СНС и Покрет.
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суфинансира Скупштина општине Вршац

Проф. др Зорана Михајловић, 
потпредседница Владе Републике 
Србије и министарка грађевине, 
саобраћаја и инфраструктуре, 
допутовала је возом на Железничку 
станицу Вршац, заједно са Њ.Е. 
Александром  Васиљевичем 
Чепурином, амбасадором Руске 
Федерације у Србији, Александром 
Сергејевичем Мишурином, првим 
потпредседником Руских државних 
железница, Сергејом Павловим, 
генералним  директором  РЖД 
Интернешнл, и руководством 
Железница Србије, 12. фебруара.  Била 
је то промотивна вожња  до Вршца 
поводом пуштања у саобраћај нових 
дизел-моторних возова, набављених 
из руског кредита за модернизацију 
српских железница. Уз промоцију 
нових возова, за Вршчане је лепа вест 
била и најава потпредседнице Владе 
да је електрификација пруге Панчево- 
Вршац- државна граница према 
Румунији планирана да се уради током 
ове године. Министарка Михајловић 
је посетила Ваздухопловну академију 
СМАТСА, а потом и седиште Српске 
напредне странке у Вршцу.

Два нова руска воза на 
релацији Вршац- Београд

На перону вршачке Железничке 
станице, Петар Одоровић, директор 
Дирекција за железнице, симболично 
је уручио Југославу Јовићу, директору 
Србија воза, дозволе за четири 
нова руска воза који ће саобраћати 
војвођанским пругама.

-Драго ми је да присуствујем 
овако значајном догађају за 
привредне везе наших држава, 
имамо напредак у читавом  низу 

праваца наше заједничке сарадње, 
нагласио је Александар Чепурин, 
амбасадор Руске Федерације у 
Србији, обраћајући се окупљеним 
Вршчанима, гостима и бројним 
представницима медија. Имамо 
огромне могућности, које још нисмо 
искористили у сфери производње 
и у саобраћају. Драго ми је што не 
само да постоји квалитетна сарадња 
у саобраћају, већ су успостављени и 
добри лични односи између руских 
и српских железница. Ова сарадња 
допринеће развоју привреде на обе 
стране.

Мишурин је поздравио свечано 
пуштање у саобраћај прва четири воза 
из руског кредита, као део споразума 
потписаног у присуству председника 
Руске Федерације и Србије. Он је 
додао да руски и српски стручњаци 
активно сарађују не само на изградњи 
саобраћајница, већ и на едукацији 

српског кадра. Мишурин је најавио 
да ће, у оквиру поменутог кредита, у 
Србију стићи укупно 27 савремених 
возова, произведених у Русији. 

-Лепо је доћи из Београда до Вршца 
удобним и чистим возом, али исто 
тако лепо је и реализовати пројекте 
као што су ова четири нова руска воза 
који ће саобраћати два на релацији 
Београд- Вршац, један од Зрењанина 
према Кикинди и један од Зрењанина 
до Београда, рекла је потпредседница 
Владе Зорана Михајловић. Нових 
27 возова је наставак реформи које 
Влада Србије спроводи у области 
саобраћаја, јер наш циљ је да имамо 
модернизоване, рехабилитоване 
пруге и да користимо железнички 
саобраћај. 

Михајловићева је најавила 
електрификацију пруге Панчево- 
Вршац и додала:

- Електрификација је већ у плану 
инфраструктуре Железница за 
2016. годину. О томе смо баш данас 
причали у возу, где су били директори 
сва четири железничка предузећа. 
Повезивање са другим градовима 
у железничком саобраћају је нешто 
о чему ће се разговарати. Праве се 
приоритети о томе, а у те пројекте 
улагаће градови и општине заједно са 
Железницом Србије. 

Вршачки аеродром ускоро 
комерцијалан

Након Железничке станице, 
проф. др Михајловић посетила 
је  Ваздухопловну академију 
СМАТСА  у Вршцу.  У разговору са 
руководством  и пилотима било је 
речи о раду Академије и  плановима 
за комерцијализацију аеродрома у 
Вршцу.

- Вршачки аеродром, за разлику 
од београдског, има три писте, 
рекла је изненађено и  задовољно  
Михајловићева. Ваздухопловна 
Академија СМАТСА, која је понос 
Србије свих ових 60 година, наредних 
дана завршава администрацију 
око продужења писте, и то значи 
да ће сигурно аеродром постати 
комерцијалан, што мислим да је јако 
добро, и за то да се сама Академија 
самофинансира на тај начин, а добро 
је и да имамо још један аеродром који 
ће бити комерцијалан.  

Састанак са вршачким 
напредњацима

Проф. др Зорана Михајловић 
обишла је седиште СНС у Вршцу и 
разговарала са координаторима, 
повереницима и Унијом жена 
вршачког СНС-а. Добродошлицу јој 
је пожелео Александар Ђорђевић, 
повереник СНС у Вршцу и упознао је са 
активностима вршачких напредњака.

- Пуно смо разговарали о 
проблемима Војводине, ми хоћемо да 
се у Војводини боље живи, Војводина 
је једна посебна европска регија, 
другачија у односу на све друге, 
оценила је Михајловић. Хоћемо да 
то сачувамо, али и да је развијамо, 
хоћемо да се Војводина развија истом 
брзином као што се развија остали део 
Србије. То данас није случај. Хоћемо да 
Демократска странка буде склоњена 
са власти у Покрајини и све што 
будемо радили у наредном периоду, 
радићемо, пре свега, да би грађани 
Војводине и Србије живели боље.

Зорана Михајловић је истакла да 
ће СНС учинити додатни напор да 
жене, које се мање виде, а много раде, 
коначно буду на оним позицијама које 
и заслужују. Наводећи детаље о којима 
је разговарала са чланицама  Уније 
жена СНС-а у Вршцу, Михајловићева 
је рекла:

-Причали смо о томе како да 
створимо услове да жене буду 
препознатљивије. Причали смо 
о конкретним проблемима, како 
да помогнемо да се жене запосле. 
Оно што знамо то је да ће у 
наредном периоду Општина Вршац 
расписати јавни конкурс за женско 
предузетништво, вредност ће бити 
близу 10 милиона динара. Мислим 
да је то одлично и биће то пример 
који треба да следе и остале локалне 
самоуправе. Морамо да створимо 
услове да жене раде. У Србији има 52 
одсто жена, а 35 одсто је незапослено. 
То је армија људи која може да ради и 
да допринесе привредном развоју.

Ј.Е.

ПРОФ.ДР ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ, МИНИСТАРКА  ГРАЂЕВИНЕ, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ:

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ 
ПАНЧЕВО- ВРШАЦ 

ПЛАНИРАНА ЗА ОВУ ГОДИНУ 
-Пуштена у саобраћај четири савремена воза из руског кредита- Две композиције саобраћаће на релацији Вршац- 

Београд - Вршачки аеродром биће ускоро комерцијалан - Општина Вршац расписаће јавни конкурс за женско 
предузетништво, у вредности око 10 милиона динара -
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ВРШЧАНИ НА САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

ПРОМОЦИЈА 
ПОТЕНЦИЈАЛА 

ВРШЦА
Туристичка организација Општине 

Вршац (ТООВ) представља потенцијале 
нашег града на Сајму туризма у Београду, 
који је отворен  од 18. до 21. фебруара.  
Реч је о међународној манифестацији 
која се одржава 38. пут и која је  окупила 
1.153 излагача из 53 земље.

На штанду Туристичке организације 
општине Вршац промовишу се Вршачке 
планине, бициклистичке стазе, Пут 
вина, манифестације планиране да се 
одрже у 2016. години, затим  градско 
језгро, а акценат је стављен на Вршачки 
замак, обновљено културно- историјско 
здање са донжон кулом, која носи 
одлике византијског начина зидања. 
Претпоставља се, кажу овдашњи 
туристички радници, да ју је подигао 
деспот Ђурђ Бранковић, у 15 веку, а овај 
вековни симбол Вршца налази се на 399 
метара надморске висине.

Према речима вршачких 
туризмолога, на Сајму ће своју 
туристичко угоститељску понуду 
представити и значајни субјекти у нашем 
граду. У циљу што квалитетније понуде, 
сви заинтересовани имаће прилику 
да на штанду Туристичке организације 
општине Вршац, по плану презентације , 
упознају представнике хотела и  мотела 
и увере се у веома атрактивну понуду,  
квалитет и посебност Вршца . Током 
Сајма представиће се Вила Брег, Хотел 
Србија, Винофест, ресторан Стари млин, 
мотел Ветрењача, а све се то дешава у 
хали 4. Београдског сајма. 

Туристичка организација Општине 
Вршац има изненађење за све 
посетиоце. 

Посебна атракција на штанду 
Туристичке организације општине 
Вршац на овогодишњем сајму туризма 
биће могућност да се освоји вредна 
награда, поручују из ТОВ-а.Наиме, 
Агенција СТУП Тревл и Туристичка 
организација општине Вршац, у току 38. 
Сајма туризма у Београду награђују 3 
љубитеља путовања са 100 евра ВАУЧЕР 
попустом за путовање са агенцијом 
СТУП Тревл. Срећни добитници могу 
свој ваучер попуст искористи за 
путовање у дестинацију по жељи, у току 
2016.године. Правила пријављивања 
погледајте на сајту www.stuptravel.rs   

Ј.Е.

Чланови комисије наставили су 
са трибинама по селима и граду 
где информишу грађане о значају 
поновног увођења самодоприноса 
за образовање, здравство и локалну 
инфраструктуру- путеве и тротоаре 
за наредних десет година, за који ће 
житељи Општине Вршац гласати у 
марту.

У Месној заједници „Жарко 
Зрењанин“ грађанима су се обратили 
Милуцу Живков, председник 
Комисије за увођење самодоприноса, 
др Родика Петку, директорка Дома 
здравља Вршац, Вељко Стојановић, 
директор Хемијско- медицинске 
школе, и Велизар Вемић, председник 
Комисије за утрошак средстава 
самодоприноса. 

Живков је нагласио да је 
самодопринос, уведен 2006. који 
истиче, имао изузетне резултате, 
као и да се средствима располагало 
искључиво по утврђеном програму и 
плану. Он је подсетио да су средства из 
републичких и покрајинских фондова 
мала и недовољна да се инвестира и 
побољшају услови рада у поменутим 
областима.

- Одлуком СО Вршац наменски 
је предвиђено да се средства новог 
самодоприноса утроше искључиво 
за набавку опреме за Општу болницу, 
где лекари раде штапом и канапом, 
и то према програму, који је усвојен, 
нагласио је Живков.  Самодопринос 
је неопходан да се заврше све школе 
у нашој Општини, да створимо 
квалитетне услове за рад, као и да 
се уреде путеви и тротоари у граду и 
селима. 

 Из средстава самодоприноса у 
основне и средње школе вршачке 
Општине уложено је око 160 милиона 
динара, од 2006. до краја 2015. године,  
док је у здравство, од 2008. до октобра 
2015, уложено око 209 милиона. За 
радове реконструкције и одржавања 
путева и тротоара, утрошено је 370,6 
милиона динара, од 2007. до октобра 
2015. године.

- Од 2008. до данашњег 
дана, од прикупљених средстава 
од самодоприноса грађана наше 
Општине урађено је много тога, 
закључила је директорка Дома 
здравља Вршац др Петку. Имамо 
22 амбуланте у селима, комплетно 
је реконструисана амбуланта у 
граду, у Улици Димитрија Туцовића, 

од крова до унутрашњих радова. 
Слично  је урађено и у амбулантама 
у Великом Средишту, Марковцу, 
Уљми, Сочици, Јабланци, Месићу, 
Стражи, Потпорњу, Орешцу, а у 
овој години радићемо амбуланте у 
Ритишеву, Избишту, Загајици, Парти, 
Куштиљу, Војводинцима, Великом и 
Малом Средишту, затим Одељење 
рехабилитације, одвојићемо електро 
инсталацију од Опште болнице, 
направити надстрешицу од улаза 
у Болницу до улаза у Дом здравља 
како би пацијенти били заштићени од 
кише и ветра . 

Др Петку је подсетила да је 
обновљен возни парк Службе 
хитне помоћи, куповином санитета, 
медицинске опреме и нагласила 
да  једино самодопринос може да 
обезбеди нормално функционисање 
Дома здравља, јер других извора 
финансирања нема.

- У Хемијско-медицинској 
школи средствима самодоприноса 
урађене су две велике ствари: 
доградња дела школе, која није још 
увек завршена у потпуности, како 
би школа убудуће радила у једној 
смени, а не у две као сада, а друга 
је доградња складишта за опасне 
хемијске материје које наша школа 
користи, рекао је Вељко Стојановић, 
директор. За то је све заједно 
утрошено око 16 милиона динара из 
средстава самодоприноса.  Уколико 
самодоринос прође, наставили 
бисмо са доградњом школе како 
бисмо прешли на рад у једној смени, 
јер ми смо, практично, највећа школа 

у Општини и једина која ради у две 
смене. Позвао бих све грађане да 
подрже нови самодопринос, јер 
све што будемо уложили остаће за 
генерације које долазе.

Вемић је истакао  да постоје 
детаљни извештаји о утрошку 
самодоприноса,  да се средства 
издвајају на посебан подрачун 
Општинске управе и изричито 
нагласио дасе користе искључиво и  
само у сврхе предвиђене програмом.

- Средствима досадашњег 
самодоприноса уређене су и 
опремљене све сеоске амбуланте, 
већина школа и на десетине 
километара тротоара и коловоза у 
граду и селима, рекао је Вемић. Све 
што је изграђено самодоприносом 
треба да буде означено таблом са 
грбом Општине где треба да пише да 
су донатори радова наши грађани. 

Вемић је додао да ако је то већ 
устаљена пракса  за сваки пројекат, 
финансиран средствима фондова 
ЕУ, онда то треба урадити  и за 
самодопринос.

Порука учесника трибине била је 
да уколико желимо да наставимо са  
побољшавањем услова у школама, 
вртићима, да опремимо Општу 
болницу неопходним апаратима, 
уредимо путеве и тротоаре, 
неопходно је да се грађани изјасне 
за поновно  увођење самодоприноса 
на период од десет година. Извештаји 
о утрошку средстава садашњег 
актуелног самодоприноса  објављени 
су на сајту Општине Вршац.

Ј.Е.

НАСТАВЉЕНА ПРОМОЦИЈА О УВОЂЕЊУ НОВОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ПУТЕВЕ И ТРОТОАРЕ

ЗБОР ГРАЂАНА У МЕСНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

Трибина о самодоприносу у МЗ „Жарко Зрењанин“ 

Српска радикална странка у Вршцу 
обележила је своју славу Три јерарха, 12. 
фебруара, у просторијама Општинског 
одбора, у присуству чланова, симпатизера и 
гостију. Након резања славског колача, Драган 
Шкрбић, председник ОО СРС Вршац, подсетио 
је на Три јерарха, заштитнике радикала.

-Српска радикална странка, као и свака 
српска породица, узела је од оснивања 
своју славу - Три јерарха, истакао је Шкрбић. 
Давне 1084. године три јерарха Василије, 
Григор и Јован проповедали су идеју 
православља, посебно у тадашњој царској 
Византији. Њихове присталице биле су 
подељене и како би били снажнији, они 
су се ујединили на дан када се обележава 
слава Три јерарха. 

Зоран  Ђукић, потпредседник 
Јужнобанатског окружног одбора Српске 
радикалне странке, нагласио је да су 
радикали у Вршцу консолидовали своје 
редове, након периода застоја.

-Српска радикална странка биле је 
ослабљена у периоду док је председник СРС 

др Војислав Шешељ био у Хагу, али након 
његовог повратка пре годину и нешто дана, 
странка доживљава свој препород, каже 
Ђукић. Рејтинг странке свакодневно расте 
што потврђују истраживања не само наших, 
већ свих агенција, и оних које ангажују наши 
политички противници. Када је реч о Српској 
радикалној странци у Вршцу, могу да кажем 
да се препород странке догодио и овде код 
нас. Формирали смо месне одборе у граду 
и селима, редовно их обилазимо, посебно 
у овом периоду када је већ, такорећи, 
кренула предизборна кампања. Тренутно 
имамо више од 800 чланова, а у последњих 
шест месеци прилази нам много нових 
чланова и то све младе снаге, образована 
омладина. Добар део њих је одлучило да 
своје прво бирачко право изрази у чланству 
Српске радикалне странке. Формирали су 
Клуб младих у оквиру Општинског одбора 
СРС Вршац.

Ђукић је нагласио да СРС није одступала 
од свог политичког програма од оснивања 
и додао:

-Ни данас не одустајемо од својих идеја, 
наш пут је зацртан ка земљама Истока, пре 
свега ка Руској Федерацији где су наши 
традиционални пријатељи, где бисмо 
били заштићени политички, економски, 
војно и у сваком другом погледу. За 

разлику од Запада, од Америке, где су 
доказани непријатељи српског народа, 
сконцентрисани у вештачку творевину 
Европску унију, где је опстанак државе  
Србије угрожен. 

Ј.Е.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА У ВРШЦУ ОБЕЛЕЖИЛА СЛАВУ

ТРИ ЈЕРАРХА, СЛАВА РАДИКАЛА

Вршачки радикали обележили славу
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Стојанка Вуковић, професор 
српског језика и књижевности, 
провела је скоро комплетан 
радни век у основном 
образовању, прво у ОШ „Олга 
Петров Радишић“, а потом у 
ОШ „Младост“.  Учила је лепоти 
језика више од тридесет 
генерација вршачких основаца. 
Уз наставу, водила је драмску 
и рецитаторску секцију, 
припремала приредбе са децом, 
слала њихове писмене радове 
на конкурсе где су освајали 
бројна признања. Ђаци су је 
волели, знала је да их разуме, 
испоштује, била је блага, али је 
умела да пренесе своје знање 
основцима. Задовољна је, каже, 
јер су њени некадашњи ђаци 
данас професори језика, глумци, 
новинари... успела је да им 
пренесе део своје љубави према 
језику коју је код ње пробудио 
отац читајући јој, током дугих 
вечери, Шантића, Кочића...

Каква сећања носите из 
детињства?

-Рођена сам у Вршцу. Иако је 
Вршац тек био ослобођен, рат је 
још увек трајао. Детињство сам, 
углавном, провела у Вршцу. Тешко 
се живело, немаштина је била 
велика, снабдевало се на „тачкице“, 
оскудевало се у свему. Мој отац 
Љубомир Зец радио је на железници, 
а мама Бисерка, звали су је Нада, била 
је домаћица. Била је тиха, скромна, 
али брижна. Знала је да од мало 
нечега направи тако да се то немање 
у нашој кући осети што мање. И увек 
је имала осмех на лицу, а тата је 
говорио:“И од горег има горе. Проћи 
ће ово.“ И ја сам, тако ушушкана, 
проводила безбрижне дане играјући 
се са децом у улици. Становали 
смо близу Месића, код железничке 
станице, па смо често одлазили тамо 
и смишњали занимљиве игре.

Како је изгледало Ваше 
школовање?

-Не сећам се шта сам мислила и 
како сам се осећала кад сам кренула 
у школу. Прве дане у школи памтим 
по строгој учитељици и мукама да 
на малој табли са писаљком у руци 
савладам писање црта: коса, танка 
и усправна дебела. Писаљка ми 
се често ломила у руци, али мама 
је била неумољива да писање по 
табли (тада нисмо имали свеске) 
буде беспрекорно. Моја учитељица 
Јованка Демшер била је строга, 
захтевна, али праведна и добра. 
Одмах сам је заволела. Научила нас 
је свему, али пре свега да будемо 
радни, вредни и упорни.  Развијала 
је код нас здрав такмичарски дух и 
ми смо се трудили да будемо добри 
ђаци.

Кад сам кренула у више разреде, 
заволела сам моју наставницу 

српског РужуПоповић. Све што сам 
научила о језику и књижевности, 
научила сам захваљујући њој. Она ме 
је подстицала да лепо пишем, учила 
изражајном рецитовању, па ниједна 
школска севчаност није прошла да 
нисам учествовала као рецитатор 
и добијала награде за писмене 
саставе. И уопште, дане проведене 
у основној школи, памтим по учењу, 
дружењу, по наставницима којих, 
наравно, више нема, али који живе у 
мом сећању и успоменама. 

Наставница Ружа нам је, сећам 
се, задала да научимо песму „На 
петровачкој цести“. Док ме је слушала 
како рецитујем на часу, пошле су јој 
сузе. Ту сам песму рецитовала у Дому 
ЈНА, као и песму „Херојева мајка“, 
биле су ту мајке палих бораца и мајка 
Жарка Зрењанина. Памтим како су 
им се, док сам рецитовала, сливале 
сузе низ лице. Ја сам то дубоко 
преживаљавала. Била сам поносна 
што сам , тако мала, што сам успела 
лепо да представим своју школу. Када 
ме је наставница Ружа помиловала 
по коси, знала сам да сам погодила 
оно што је она желела. Често сам се, 
касније, са њом сретала и увек ми је 
говорила да ме добро памти: „Па, ти 
си Стојанка Зец, памтим те, по свему 
те памтим.“ Моју учитељицу Јованку 
Демшер, наставницу Ружу Поповић 
и наставницу немачког Аурелију 
Милитариу, никад нећу заборавити.

Гимназијске дане некако сам 
претрчала, лепо смо се дружили, 
морало је да се учи, били смо добри 
другови.

Како сте се одлучили да упишете 
српски језик и књижевност?

-Мој отац није био 
високообразован човек, али био 
је начитан, паметан, мудар. Свако 
вече, тада нисмо имали радио и 
телевизор, редовно ми је читао. 
Волео је да ми чита Шантића, Кочића, 
народне епске песме. Он је Босанац 
и увек је правилно говорио, и стално 
је код мене неговао жељу да ја будем 
просветни радник, да студирам то 
што сам после и уписала.  И ја сам 
волела књигу, књижевност. Уписала 
сам српски језик и књижевност на 
Филолошком факултету у Београду. 
Било нас је 40 у групи. Било ми  
је лепо док сам студирала. Ушла 
сам у суштину језика, била су 
незаборавна предавања професора 
Михајла Стевановића, Асима 
Пеца, амфитеатар је био увек  пун 
студената. 

Да ли сте дуго чекали на прво 
запослење?

-Јуна 1967. положила сам други 
део дипломског испита. Сећам се 
да смо одмах након испита сестра 
и ја отишле у „Козару“ да гледамо 
„Скупљаче перја“, који је тада нагађен 
у Кану.  У септембру сам добила 
посао у Пољопривредној школи у 
Вршцу као професор немачког и 
руског језика. Немачки ми је био 
други језик на факултету, а руски сам 
слушала ванредно и добила звање наставника да могу да предајем. 

Ту сам провела 2 школске године, 
носим лепе успомене. Априла 1969.
изашао је конкурс у Школи „Олга 
Петров“ за пријем два наставника 
српког. Директор је био Миша 
Виденовић, поднела сам молбу, 
доста нас је конкурисало.  Била сам 
примљена. Из Школе  „Олга Петров“ 
касније се издвојила ОШ „Младост“ 
па са прешла тамо и остала до 
пензије.

Да ли је било лепо радити са 
основцима?

-Јесте. Имала сам прилику да 
пређем у Економску школу, али 
нисам. Посао у основној школи ми 
је некако више одговарао, имала 
сам и добар колектив, добре колеге. 
Чини ми се да сам могла да будем 
креативнија  кад радим језик него 
књижевност, више сам некако 
волела језик. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 26, број 451, 11. фебруар 2000.

КОНСТИТУИСАН УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ 
ХЕМОФАРМ

АМБИЦИОЗАН ПРОГРАМ
У понедељак, 31. јануара, у Хемофарм Концерну 

је одржана конститутивна седница Управног 
одбора Фондације Хемофарм. Том приликом је 
истакнуто да је Фондацији, првобитно формираној 
да подстиче културу, спорт, науку и образовање, 
време наметнуло и друге активности, пре свега 
хуманитарне са којима се веома успешно носи.

Конститутивној седници, којом је председавао 
Миодарг Бабић, председник Хемофарм Концерна 
и Фондације, присуствовали су сви нови чланови 
и то: Данило Ђунић, директор Економског 
института, др Јова Радић, директор НИС ГАС-а, 
Дејан Поповић, професор пореског права, проф. 
др Јосип Чикош, директор Института у сремској 
Каменици, Слободан Ћамиловић, професор 
Факултета организационих наука. Из Хемофарма 
чланови Управног одбора су Стеван пауновић, 
главни извршни директор матичне куће који је 
на седници именован за директора Фондације 
Хемофарм, потом Радиша Гачић, директор 
Панфарме и Драган Михајловић, извршни 
директор сектора плана и економике, као и 
Јовица Заркула, председник СО и Ђурица Барић, 
председник Извршног одбора.

Управни одбор усвојио је Извештај о раду у 
претходној години у којој је за Фондацију било 
много посла јер су услови и окружење определили 
делатност и у правцу обезбеђења помоћи 
за велики број унесрећених на просторима 
Југославије, посебно у време агресије. Посебно 
је ту била значајна акција “Пружимо руку 
пријатељства” у којој су од априла, када је 
започета, до данас сакупљена значајна средства 
која су усмерена тамо где су била најпотребнија. 

ИНТЕРВЈУ
С ТОЈАНКА ВУКОВИЋ, ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОС ТИ:

НИКАДА СЕ НИСАМ ПОКАЈАЛА ШТО САМ 
ИЗАБРАЛА ПОЗИВ ПРОФЕСОРА ЈЕЗИКА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

С. Пауновић
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Колико је језик важан за људе? 

По чему је занимљив овај наш 
вршачки језик?

-Увек сам се, некако, љутила 
када ђаци иду на часове енглеског, 
а ја сам им говорила да је лепо 
да човек зна стране језике, али 
мораш прво да знаш и свој језик. 
Трудила сам се да их научим што 
више. Водила сам лингвистичку 
секцију где смо причали о језику. 
Занимљив је језик овог нашег краја. 
Вршачко-смедеревски говори су 
на маргинама књижевног језика, 
за чију су  основу узети штокавски 
говори, екавски изговор, и то су 
источно- херцеговачки говори и 
шумадијско- војвођански, коме 
припада и говор нашег краја. Ми 
јесмо Војвођани, али припадамо 
некњижевној групи говора, а то су 
вршачко- смедеревски говори  који 
имају своје специфичности што се 
тиче акцента, падежа, времена. Ја 
сам се јако трудила да док радим 
говорим правилно, и код куће сам 
тако говорила. Када сам већ била 
професор, често сам  питала мог 
оца, он је, као Босанац, правилно 
говорио. 

Да ли сте се некада покајали 
што сте изабрали професорски 
позив?

-Никада се, никада нисам 
покајала што сам изабрала позив 
професора српског језика и 
књижевности. Волела сам рад са 
мојим ђацима.  Припремала сам са 
њима и рецитале, приредбе, водила 
сам рецитаторску секцију. Био је 
леп рад у школи. У једном тренутку 
пожелела сам да одем у пензију, 
била сам преоптерећена од неких 
других обавеза. Али, рекла сам 
себи:“Хајде још мало“. Међутим, када 
су родитељи почели превише да се 
мешају у рад просветних радника, и 
кад је једна мајка чак написала тужбу 
против мене, јер нисам правилно 
оценила њену девојчицу, онда сам 
себи рекла да је крај, да ћу да одем 
у пензију. 

Када сте отишли у пензију?
-Отишла сам 2002.године, са 35 

година стажа и 58 живота. Био ми 
је потребан одмор и једно две, три 
године сам се одмарала, а онда су 
почели да стижу  унуци и наставила 
сам рад са њима. Али, стално сам 
осећала како бих могла да се вратим 
у школу. Мислим да сам сву ту љубав 
према овом позиву пренела на своју 
ћерку, Јелену, сада Динић, која је 
исто завршила српски језик и ради у 
Основној школи „Бановић Страхиња“ 
у Београду. Јако је добар професор и 
она ми каже да сам на време отишла 
у пензију. Јер, однос ђака према 
раду, обавезама, и однос родитеља 
према просветним радницима, ја 
не бих могла да поднесем. Када 
ми Јелена понекад исприча тако 
нешто, мислим да сам, заиста, на 
време отишла у пензију.  ИЈелена 
и Бранислав, мој син, завршили 
су Гимназију, математички смер. 
Бранислав је уписао  и завршио 
Технолошки факултет, а када ми 
је Јелена рекла, на крају првог 
полугодишта 4.разреда Гимназије,  
да ће уписати српски, била сам 
изненађена. Ту своју љубав пренела 
језику пренела сам на Јелену. Као 
што сам ја некада са оцем неговала 
лепоту језика, то исто  данас радимо 
нас две. 

Ви сте се озбиљно и подробно 
бавили језиком. Да ли сте 
размишљали да своје знање 
публикујете?

-Размишљала сам. Међутим, мој 
колега Јован Шићаров много је више 
истраживао језик, никад нигде није 
публиковао. Па, кад није Шића?! 
Колега Славко Бранков се бавио 
језиком, нешто је и публиковао, 
писао је и монографије. Мислим да то 
људе не занима. Међутим, данас кад 
сам у пензији чини ми се да сам, ипак, 
оставила неки свој траг у послу којим 
сам се бавила. О томе говоре моји 
некадашњи ђаци, сада одрасли људи, 
а међу њима има професора језика, 
глумаца, песника, новинара. Моји 
ђаци су били Гордана Ковачевић, 
предаје српски у „Стерији“, писала 
је песме, добијала Змајеве награде. 
Покојни глумац Јанош Тот био је 
члан драмске секције, заједно са 

Ненадом Зрнићем, Мирославом 
Мирићем, Петром Ћулибрком...  
Спремали смо „Орлови рано лете“. 
Ту је и наша глумица Тамара Тамчи 
Тоскић, има и новинара међу мојим 
ђацима. Вероватно сам и ја бар 
мало утицала да крену тим својим 
професионалним путевима. Моја 
највећа сатисфакција је моја Јелена 
која ће све то наставити и трајати 
после мене. 

Да ли је било каквих признања 
за Ваш рад?

-Јесте. Добила сам Октобарску 
награда града, затим садашњу 
Награду „Никола Брашован“, која се 
у то време звала „Жарко Зрењанин“. 
Добијала сам награде Културно 
просветне заједнице Србије, а 
посебно сам се радовала наградама 
које су добијали моји ђаци. Редовно 
сам слала ђачке радове за дечји 
часопис „Змај“, готово сваке године 
моји ђаци добијали су награду 
Најбољи од најбољих. Били су 
то предивни сусрети у Клубу 
књижевника Србије са нашим 
значајним песницима и писцима.  
То је много значило ђацима. Али, 
кренула је немаштина, часопис се 
угасио... 

Када сте основали породицу?
-Завршила сам факултет у Београду 

и вратила се у Вршац, запослила 
се, створила свој дом и породицу.  
Била је то студентска љубав. Мој 
супруг Рајко и ја прославили смо 
недавно 50 година брака. Било нам 
је лепо, било је и тешко, било је и 
успона и падова. Прво нам се родио 

Брана, после Јелена, трудили смо 
се да их ишколујемо.  Рајко је био 
секретар у „Агро Вршцу“, играо је 
фудбал у ФК „Вршац“ и ту његову 
црту сада наставља наш унук Марко, 
Бранин млађи син, који тренира 
у ФК „Вршац“. Брана се запослио 
у „Хемофарму“, радио је у Русији. 
Брана и Сташа живе у Београду, имају 
Луку и Марка. Лука је одрастао овде 
код нас, уложила сам у њега много 
љубави. И Јелена и зет Дејан Динић 
су, такође, у Београду. Имају Исидору 
(11) и Ксенију, која има 7 година. 
Тако да ми пензионерски дани теку 
у љубави, бризи, пажњи и подизању 
унука.  Имам неколико другарица са 
којима волим да одем да погледам 
добру позоришну оредставу, волим 
и даље да прочитам добру књигу. 
Волим да читам наше савремене 
књижевнике.

Колико је важно да се човек 
правилно изражава, да зна свој 
матерњи језик, невезано којом се 
професијом  бави?

-Увек слушам кад неко прича, 
шта и како прича. Јер то открива 
колико је човек образован, колико 
посвећује пажње свом образовању, 
личној изградњи. То сам се трудила 
да објасним својим ђацима, а било 
их је више од 30 генерација. Не могу 
све ни да препознам када се данас 
сретнемо негде у граду. Волела сам 
свој позив и заиста се никада, баш 
никада нисам покајала што сам га 
изабрала. 

Јованка Ерски

Истовремено је дистрибуирана и велика помоћ у 
лековима, медицинској опреми и храни.

Притом, на шта је посебно указано на седници 
Управног одбора, ни једног тренутка нико од 
донатора није изразио сумњу у то где се њихова 
средства и помоћ шаљу јер су информације о 
томе редовно слате у свет преко интернета.

Фондација је у прошлој години, како је речено, 
испунила све планове, аи за ову су донети 
амбициозни програми рада.

В. Сретеновић

Вршачка кула, година 26, број 457, 12. мај 2000.

НЕСВАКИДАШЊИ ГЕСТ ВРШАЧКИХ ПИВАРА

ПИВО ЗА ЦОФМАНОВЕ 
ПОТОМКЕ

Вршачки произвођачи пива недавно су 
наследницима Јована Цофмана, оснивача домаће 
Пиваре, у Беч, поалали 10 гајби пива које носи 
презиме ове породице.

Поклон пошиљка из Вршца отпремљена је 
камионом који је у ЗЦ “Вршац” из престонице 
Аустрије донео хуманитарну помоћ Удружења 
“Хуманитас” из беча. Председник поменуте 
Добротворне организације каже да су потомци 
господина Цофмана активно укључени у све 
активности “Хуманитаса” на пружању помоћи СРЈ.

Б.М.

Вршачка кула, година 26, број 459, 9. јун 2000.

ХРАМ ПОСВЕЋЕН СВЕТОМ 
ТЕОДОРУ

Када се упери 
поглед на брег 
пажњу привлачи 
храм са звоником 
посвећен Светом 
Теодору Врша-
чком. Ктитор овог 
дела је Родољуб 
Драшковић и 
корпорација “Кон-
дивик”.

Темељ је освештао Преосвећени Владика 
Господин Хризостом, другог новембра 1997. 
године и положио камен темељац. Храм је 
изграђен у српско-византијском стилу. У 
понедељак, 29. маја, на дан Св. Теодора у девет 
часова пре подне одржана је света литургија у 
овом храму у присуству великог броја свештених 
лица, гостију и верника

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Пољопривредна школа „Вршац“  
свечано је обележила своју славу 
Светог Трифуна пригодним културно 
- уметничким програмом који су 
припремили ђаци ове школе, а гости 
су били чланови хора “Распевани 
професори”. Већ по традицији, на 
крају свечаности уручена су признања 
најуспешнијим произвођачима вина и 
јаких алкохолних пића, која је ове године 
одржана 24.пут.

Директор Срђан Клиска подсетио 
је да Пољопривредна школа „Вршац“ 
обележава своју славу Светог Трифуна 
24 године за редом, као и да је заштитник 
винара и винограда прослављан још 
од 1921.године, од оснивања Школе, па 
све до првих послератних година. Он је 
додао да је за обнову славе заслужан 
Огњен Прибаковић, тада директор ове 
школе. 

ОцЕњЕнО вишЕ Од 60 узОрАКА 
ВинА и РАКије

Индивидуални произвођачи вина 
и јаких алкохолних пића предали су 
на анализу више од 60 узорака својих 
производа: 11 узорака белих, 12 црвених 
вина, 9 ракија од грожђа и 30 воћних 
ракија.

-Ово је једна од ретких изложби и 
такмичења где се ради комплетна анализа 
узорака, и хемијска и органолептичка, 
истиче  Срђан Клиска, директор 
Пољопривредне школе „Вршац“. Наша 
изложба је најкомплетнија и репер за 
све остале сличне манифестације које 
су почеле да се одржавају у окружењу, 
баш зато што ми радимо и хемијску 
и органолептичку анализу, а не само 
органолептичку као остали. Енолошка 
станица Вршац хемијски анализира и 
оцењује узорке  јаких алкохолних пића, 
а „Вршачки виногради“ врше контролу 
хемијских параметара у вину. Циљ ове 
изложбе је да се поправи квалитет 
јаких алкохолних пића и вина малих 
произвођача са наших простора и 
мислим да смо, током ових 24 година, то 
и оправдали. Произвођачи који су били 
почетници пре 24 године, данас продају 
своја вина и ван наше земље. Други циљ 
је промовисање производње оваквих 
пића, а резултати анализа узорака јесу 
добре смернице за произвођаче. Школа 
организује семинаре на којима наши 
професори објашњавају произвођачима 
где су погрешили и одговарају на сва 

њихова питања. 
У категорији белих вина златну 

медаљу освојио је италијански ризлинг 
Винарије Недин, друго место припало је 
Добринку Сочанском за бели бургундац, 
а треће, које је, такође,  у рангу сребрне 
медаље Зорану Сабо за рајнски ризлинг. 

-Посебно ми је драго што сам добио 
награду за италијански ризлинг, јер је то 
запостављена сорта, која је последњих 
година на лошем гласу, а ничим то није 
заслужила, кажеЈоца Недин, власник 
Винарије Недин. Драго ми је да смо 
показали да и од италијанског ризлинга 
може да се направи добро вино. 
Награђена је и наша купажа бели крст, 
која је добила сребрну медаљу.

Златна медаља за најквалитетније 
црвено вино припала је Љубисаву 
Шљивићу за каберне совињон, друго 
место, такође у рангу златне медаље, 
освојио је Ференц Пајор за португизац, а 
треће Срђан Омчикус за франковку.

У категорији ракија од грожђа прво 
место припало је лозовачи Радована 
Ђурића, а друго и треће заузео је Душан 
Милић са лозовачама из 2014.и 2015.

-Производњом вина и ракије бавим 
се од 1990.године, каже Радован Ђурић, 
чија је лозовача награђена златном  
медаљом, као најбоља ракија од 
грожђа. Када сам пре десетак година 
излагао, добио сам златну медаљу за 
вино и сребрну за ракију. Награда ме је 
обрадовала, драго ми је што је мој рад 
донео пехар и медаљу. Јер, виноград 
тражи слугу, не господара. Имам 
виноград од 15 ари, 800 чокота, већином 

мускат хамбург. Испечем око 300 кила 
ракије и 500 вина, то је довољно за моје 
пријатеље и мене. Не продајем ни ракију 
ни вино.

Најбоља ракија од воћа била је 
дуњевача Радомира Марјановића, а 
друго и треће место, такође у рангу 
златне медаље припало је Миодрагу 
Петрићевићу за виљамовку и Стојану 
Валевском за шљивовицу.

ПољоПРиВРеднА ШКоЛА 
рЕАлизОвАлА брОјнЕ ПрОјЕКТЕ
Пољопривредна школа „Вршац“ 

забележила је успешну годину у којој 
су реализовани бројни пројекти у 
циљу унапређења рада ове образовне 
установе.

Према речима директора Клиске, 
подигнут је млад савремен воћњак 
јабука, сорти грени смит – челенџер, 
златни и црвени делишес– ред чиф, на 
површини од око 0,8 хектара.

- Последњи воћњак сличне величине 
подигнут је у нашој школи 1994. године, 
подсетио је Клиска. Набавили смо и расну 
живину  из реномиране новосадске 
инкубаторске станице “Живинарство”, 
обогатили башту лековитог биља новим  
врстама. Поносни смо на све што је 
урађено, а прави изазови нас тек очекују.

Клиска је нагласио да је делом 
реновирана школска зграда, замењена 
електро инсталација, окречене 
учионице, офарбана столарија...

Ј.Е.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“ ОБЕЛЕЖИЛА СЛАВУ СВЕТОГ ТРИФУНА 

нАГрАЂЕни ПОбЕдници излОЖбЕ винА

Кристина Чикара, ученица 
Пољопривредне школе „Вршац“,  додала 
је још једно признање својој већ богатој 
збирци и поново потврдила свој књижевни 
таленат. Освојила је трећу награду на 
књижевном конкурсу под називом „Стерија 
наш савременик“, који су расписали 
Друштво за српски језик и књижевност 
Србије, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије 
и Филолошки факултет у Београду. Реч 
је о најпрестижнијем и најзахтевнијем 
такмичењу ове врсте у Србији што потврђују 
јака конкуренција и строг стручни жири. 
Чланови жирија су професори Филолошког 
факултета: проф.др Љиљана Бајић, проф.
др Радивоје Микић, мр Верица Ракоњац 
Павловић, проф.др ЗонаМркаљ  и проф.др 
Зорица Несторовић, председник комисије.

-Ја сам освојила за мене превелику трећу 
награду на такмичењу најбољих у нашој 

земљи како се, у жаргону књижевника, 
оваква републичка такмичења називају, 
задовољно каже Чикара. Пресрећна сам 
јер сам од прва три добитника убедљиво 
најмлађа и успела сам свој град, своју школу 
и на крају себе и породицу да представим у 
најбољем светлу на овако једном великом 
такмичењу.

Додела награда била је амфитеатру 
Филолошког факултета,  пред више од 1.200 
професора српског језика, књижевника и 
љубитеља писане речи. 

-Било је више него величанствено, каже 
Чикара. Осећај када са својом наградом 
станеш испред људи који су ти годинама 
били узори и дођеш у ситуацију да од истих 
примаш честитке је божанствен, непоновљив 
и незабораван. Посебност ове награде је и у 
томе што након доделе добијаш прилику да 
од најцењенијих критичара чујеш мишљење 
о свом стваралаштву и бар на тренутак 
запловиш у свет великих писаца. За ову 
награду најзахвалнија сам својој породици 
која ми није дозволила да одустанем 
од овог такмичења за које сам се дуго и 
темељно припремала. Данима сам седела у 
библиотеци читајући записе о Стеријином 
детињству, одрастању, начину размишљања 
и почетку његовог стваралаштва. Трудила 
сам се да рад напишем кроз његову душу, а 
не само  кроз његова дела. Изгледа да сам 
успела у томе. Најлепша критика коју сам 
на додели чула о свом  раду јесте да сам 
читаоцу мојих редова речима представила 
филм  начина некадашњег живота старог 
Вршца и Стерије, као обичног човека са 
високим циљевима. Те предивне речи 
упућене су ми од уваженог професора 
доктора Александра Милановића. Поред 
мојих родитеља и сестре Нађе, који су увек 
уз мене, неизмерно бих се захвалила и 
мојим Вршчанима који, на многим доделама, 
па тако и на овој, чине највеселију и 
најпријатнију делегацију која ме подржава, 
затим представницима локалне самоуправе, 
пријатељима , комшијама, наравно Адријани 
Барши нашој прослављеној спортисткињи 
чији ми савети и борбени  дух много пута 
дају снагу, али и мојој школи,  посебно 
професорки српског језика Душици Ћирин.  
Хвала им за све тренутке у којима су ми били 
подршка.

Чикарина професорка српског језика 
Душица Ћирин добила је,овом приликом, 
захвалницу са рад са талентованим 
ученицима.

Ј.Е.

У организацији Српске православне 
црквене општине Гудурица (СПЦО), одржано 
је прво духовно вече поводом Светог 
Трифуна, заштитника виноградара и  винара, 
у сали  СПЦО Вршац. 

У свечаном програму учествовали су 
малишани Предшколске установе „Чаролија“, 
Вртић „Лептирић“, вршачки гимназијалци, 
деца при Светоуспенском храму, Јован и 
Василије Стојановић, Београђанка Јелена 
Четник, Група „Исток 10“, а специјалан гост 
вечери био је Милинко Ивановић - Црни, 
мајстор фруле, из Крагујевца.  Организатор 
програма била је Виолета Сандић, попадија. 

-Свети мученик Трифун заслужује да 
буде поменут и да на његов празник, када 
га свечано литургијски помињемо у храму, 
да у његову част одржимо и академију и 
подсетимо на њега, протонамесник Радомир 
Сандић, гудурички  и великосредишки парох 
Српске православне цркве Епархије банатске. 
Светомученик Трифун рођен је у селу 
Камсади, у Фригији (Азија), од сиромашних 
родитеља, чувао је гуске, није дочекао 
велику старост. Још од малих ногу добио је од 
Бога дар да исцељује и лечи. Лечио је људе, 
стоку, тако је доспео и до царског двора где 
је излечио Гордијану, ћерку цара Гордијана, 
римског императора, који је владао око 225.
године. Бог је допустио да демон овлада 
Гордијаном због њене гордости која је 
повела због њене лепоте и положаја. Демон 
је из ње једном проговорио и рекао да може 
да је излечи само Трифун, а царство је било 

пуно људи који су се тако звали. Много је 
Трифуна долазило, али нико није могао да 
је излечи док није дошао Свети Трифун из 
Камсаде. Био је скроман, нико није могао да 
претпостави да је имао такав дар да излечи 
Гордијану.  Демон је напустио девојку, све 
су то посматрали хришћани и окрепили се у 
вери својој. У Исуса Христа поверовали су и 
многи други Римљани, видевши силу која се 
појављује кроз Светомученика Трифуна. Цар 
му је нудио пола своје империје, да остане да 
заједно владају, али је Светомученик Трифун 

то одбио. Натоварен  даровима кренуо је 
назад у Камсаду, успут је све разделио и 
вратио се кући без ичега. Светомученик 
Трифун мучен је на разне начине и страдао је 
за Христа. 

Прво духовно вече било је изузетно 
посећено, а већина присутних  били су 
заговорници идеје да ова свечаност прерасте 
у академију која би се традиционално 
одржавала у Народном позоришту „Стерија“. 

Ј.Е.

у СрПСКОј ПрАвОСлАвнОј црКвЕнОј ОПшТини вршАц ОдрЖАнО

дУХоВно ВеЧе У ЧАСТ СВеТоГ ТРиФУнА

нОвО ПризнАњЕ МлАдОј вршАЧКОј ПЕСниКињи

ЧиКАРА ПоноВо 
У дРУШТВУ 
нАјбОЉиХ
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„РОЂЕНДАН У ХЕРМАНОВОЈ ЈАЗБИНИ“ У 
ВРШАЧКОМ ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

ДЕЧЈУ 
ИЗЛОЖБУ 

ПОСЕТИЛО 
ХИЉАДУ 

МАЛИШАНА
„Рођендан у Хермановој јазбини“,  

изложбу Дечјег музеја  „Херманов Брлог“ 
из Цеља (Словенија), посетило је хиљаду 
вршачких малишана током протеклог 
месеца, колико је била изложена у 
Градском музеју Вршац.

Изложба је била интерактивна, 
мултимедијална и прилагођена малој 
деци. Тема су биле рођенданске 
прославе у разним градовима Европе. 
Малишани су имали прилику да виде 
разлику између рођенданских журки  
некада  и данас, као и разноврсне 
обичаје, који карактеришу ову прославу 
у различитим земљама. Највећу пажњу 
малишана привукла је рођенданска 
торта, из које су се ширили мириси 
чоколаде, ваниле и јагоде, а која је 
била централни елемент изложбе. 
Рођенданска торта умела је да „пева“, 
могло је у њу да се уђе, што је деци било 
врло интересантно.

Један део поставке био је намењен 
дружењу и креативном изражавању 
малишана. Деца су ту прилику лепо 
искористила, чему сведоче занимљиве 
рођенданске поруке упућене лисцу 
Херману и дивно обојене бојанке које су 
малишанима биле на располагању.

Овом атрактивном и занимљиво 
осмишљеном изложбом је покренута 
лепа међународна сарадња између 
овдашњег Градског музеја и Дечјег 
музеја из Цеља. А, истовремено 
вршачки је Музеј отворио врата и у своје 
галерије привукао  најмлађу публику. 
То, свакако, потврђује и податак да је 
од 17. јануара, за месец дана, изложбу 
посетило више од хиљаду малишана из 
свих предшколских установа и нижих 
разреда Основних школа „Олга Петров 
Радишић“, „Јован Стерија Поповић“, „Вук 
Караџић“ и „Младост“, заједно са својим 
васпитачицама и учитељицама. 

Градски музеј Вршац најављује јођ 
много занимљивих догађаја за најмлађе 
посетиоце, међу којима ће бити 
радионице, изложбе...

Ј.Е.

Песничко вече под називом  “О љубави и 
вину,” одржано је у Културном центру “Вршац”, 
на дан Светог Трифуна, 14. фебруара, у 
организацији  “Вршачког књижвног клуба”.

 Своје стихове казивали су песници из: 
Панчева, Зрењанина, Пландишта, Банатског 
Карловца, Јабуке, Уљме, Павлиша, Вршца. У 
музичком делу програма наступили су Хор 
Основне школе „Вук Караџић“ из Вршца, као и 
Емилија и Александра Ђонин, Ивана Веровски 
и Настасја Тинтор.  

У име  домаћина, председник Клуба 
Слободан Ђекић и Верица Преда срдачно су 
поздравили своје госте, чланове клубова са 
којима имају изванредну сарадњу. 

Александа Панић, чланица Општинског 
већа за културу, поздравила је присутне у име 
Општине Вршац и указала на значај оваквих 
књижевних дружења и позвала Вршачки 
књижевни клуб да их што чешче организује. 

Давор Стојковић, директор Културног 
центра Вршац, похвалио је активности 
Вршачког књижевног  клуба и додао да 
ће установа културе којом руководи бити 
подршка његовом раду.

Програм је почео  Житијем  Светог Трифуна, 
које је, пред препуном салом, читала Лиза 
Фехер. Уз пријатно дружење и стихове о 
љубави и вину, посетиоци су имали прилику 

да погледају занимљиву изложбу слика  Јагоде 
Сантрач.

Вршачки књижевни клуб успешно је 
организовао ово традиционално дружење 

поклоника уметности, у сарадњи са Културним 
центром и Туристичком организацијом 
општине Вршац.

Ј.Е.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОДРЖАНО ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ ПОВОДОМ СВЕТОГ ТРИФУНА

ПОЕЗИЈА О ЉУБАВИ И ВИНУ

Чланови Општинског већа Владимир 
Станојев и Јулкица Митрашиновић, као 
и Горан Орлић, председник Друштва 
српских домаћина, најавили су акцију 
под називом „За Вукашина и сву нашу 
децу“, на конференцији за медије, 
18.фебруара.

Акцију организују Друштво 
српских домаћина и породица 
Симић, уз благослов његовог 
преосвештенства епископа банатског 
господина Никанора. Владика 
Никанор са свештенством служиће 
четрдесетодневни помен, у суботу, 
20.фебруара, на месту почивалишта 
Вукашина Симића, младог Вршчанина 
настрадалог у тучи на углу улица 
Димитрија Туцовића и Никите Толстоја. 
Од 11 до 12,15 часова кренуће се у шетњу 
од уласка у градско гробље до места 
страдања. У молитвеној тишини носиће 
се иконе Господина Исуса Христа и 
Пресвете Богородице и Вукашинове 

фотографије.  Од 12,15 до 13 сати, на 
месту Вукашиновог страдања, млада 
Вршчанка Ивана Лепојевић прочитаће 
причу о мајчином болу и биће најављен 
наставак акције. Присутни ће се разићи 
у тишини и молитви за сву нашу децу. 

Наставак акције „За Вукашина и сву 
нашу децу“ биће симпозијум који ће се 
одржати у Конгресној дворани Центра 
Миленијум у петак, 26.фебруара, од 
15,30 до 19 сати. Тема ће бити „Како 
се борити против мржње и насиља у 
друштву, међу децом и омладином“. 
Учесници ће бити: проф.др Миша 
Ђурковић, Институт за европске 
студије, др Милош Станковић, Правни 
факултет у Београду, проф. др Зоран 
Миливојевић, психотерапеут, проф.
др Драгана Ђорић, Правни факултет 
Нови Сад, Дејана Младеновић, студент 
унутрашњих ппослова, Влајко Пановић, 
клинички психолог и други.

Ј.Е.

ДРУШТВО СРПСКИХ ДОМАЋИНА И ПОРОДИЦА ОРГАНИЗУЈУ АКЦИЈУ 

ЗА ВУКАШИНА И СВУ НАШУ ДЕЦУ

Балетски спектакл “Лабудово језеро” 
у великој дворани Центра Миленијум у 
Вршцу на програму је 25. фебруара са 
почетком у 20 часова. Извешће га руски 
играчи најбољих балетских школа, њих 45 
од којих су многи чланови Бољшој театра. 
Интересовање за овај догађај је велико 
што говори о томе да вршачка публика 
тражи само најбоље и уме то да препозна. 
Сваког дана се на благајни Центра 
Миленијум прода велики број улазница, а 
интересенти су готово сви, млади и стари, 
жене и мушкарци подједнако. Радује 
интересовање омладине за класични 
балет и чињеница да су родитељи 
препознали да је ово права прилика да 
се у родном граду погледа најпознатији 
балет на свету, написан на музику Петра 
Иљича Чајковског, а по тексту намачке 
бајке: “Украдени вео” коју је написао Јохан 
Карл Аугуст Мусеус.

Једну од најпознатијих светских 
балетских трупа – Руски царски балет 
основао је 1994. године Гедеминас 
Таранда, бивши солиста Бољшој театра 
на иницијативу легендарне балерине 
Маје Плисецкаје која је уједно и почасна 
директорка овог балетског ансамбла.

 Ансамбл је готово непрестано на 
турнејама, али истовремено одржавају 
представе у Новаја оперском позоришту 
у Москви. Многе чувене руске балетске 
звезде сарађују са овим ансамблом. 
Међу њима су: Људмила Семениака, 
Е. Андриенко, (Сан Франциско Балет), 

М. Кулик, Ф. Рузхиматов, (Марински 
Театар)… Чланови овог балета се баве 
првенствено класичним балетом, али у 
свом раду све више уважавају модерни 
плес и савремене стилове.

Руски царски балет је члан Европског 
културног центра и под патронатом је 
Европског парламента, а сам Гедеминас 
Таранда је један од оснивача Европског 
културног центра.

„Лабудово језеро“ је балет у 4 чина 
у коме се принц Зигфрид заљубљује 
се у Одету, краљицу лабудова која је 
под клетвом злог чаробњака Ротбарта. 
Принц јој обећава да ће се вратити по 
њу и спасити је, али чаробњакова ћерка 
Одилија води принца на погрешан пут.

Како се расплиће прича и што се догађа 

с љубавним паром ускоро ће моћи да се 
види  уживо на сцени велике дворане 
Центра Миленијум, по кореографији 
чувеног Паријуса Петипе. 

Солисти на овом догађају су звезде 
Бољшој театра, Лина Севелиова (Одета) 
и Нариман Бекжанов (Принц Зигфрид). 
Лина је родом из Молдове а Нариман из 
Русије и обоје су освајачи бројних награда 
и признања. Лина у улози Одете на сцени 
доминира одличном техником али и 
романтичним и лирским сликама које 
гради на сцени. Нариман у улози принца 
Зигфрида је непогрешив на сцени, уједно 
прецизан и суптилан у свом изразу и 
покретима.

Ивана Марков Чикић

СПЕКТАКЛ РУСКОГ ЦАРСКОГ БАЛЕТА:

ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО У ЦЕНТРУ МИЛЕНИЈУМ
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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

Удружење „Тачка 
сусретања“ обележило је 
двогодишњицу активности 
у Салону код Порте, 
14.фебруара. Уприличена 
је пригодна свечаност са 
културно - уметничким 
програмом и подсећањем 
на досадашње активности 
Удружења.

-Пре две године зачела се 
једна занемарњива тачкица, 
пронела се кроз време, 
порасла је, оснажила се, 
присећа се Марија Васић 
Каначки, председница 
Удружења „Тачка сусретања“. 
Њен смисао треба тражити 
у њеном рођењу. А, родила 
се из љубави према човеку, 
људима, свету, из поштовања 
према свему што има 
вредност, памет, знање, умеће. 
Родила се да нас опомене 
да једино просвећени, 
здружени, можемо стварност 
учинити прихватљивијом, 
бољом и само на тај начин 
можемо поставити здрав 
темељ будућности нашег 
поколења.

Она је подсетила да је 
минула 2015. за Удружење 
„Тачка сусретања“ била веома 
динамична и садржајна 
година. Приређена су 34 
догађаја, што је подразумевало 
много занимљивих, 
инспиративних сусрета са 
познатим и занимљивим 
личностима из различитих 
области уметности, науке, 
културе уопште. Гости „Тачке 
сусретања“ били су: Давид 
Албахари, Енес Халиловић, 

Рада Ђуричин, Соња Јауковић, 
Срђан В.Тешин, Слободан 
Бубњевић, Урош Крчадинац, 
Дарко Доневски, Слободан 
Зубановић, Вуле Журић, 
Мухарем Баздуљ, Јоан Баба, 
Мирослав Кирин, Аида Багић, 
Марина Шур Пухловски, 
Александар Тешић, Угљеша 
Цолић, Дејан Огњановић, 
Васа Павковић и многи други. 

У годишњем Билтену, чије 
је штампање омогућила 
Компанија PalladioGroup, 
представљена је хронологија 
свих догађаја са краћим 
описима, као и осврт на прву 
годину постојања. 

-Удружење „Тачка 
сусретања“ постоји, одолева 
времену и приликама и то 
захваљујући појединцима, 
сродним институцијама 
културе, школама и 
привредницима, истиче 
Васић Каначки. Посебно 
издвајамо Центар за 
промоцију науке из Београда, 
Српско књижевно друштво, 
Хемијско -медицинску школу, 
Пољоприврдену школу 
„Вршац“. 

Према речима председнице 
Удружења, важан сегмент 
вечери био је посвећен деци 
волонтерима у култури, који 
су својим учешћем у разним 
активностима показали да 
је започео процес буђења 
свести о важности културе 
као цивилизацијске тековине. 
Међу њима су: Лука Брковић, 
Тијана Симоновић, Адела 
Лукач, Тијана Петровић, Нице 
Миок, Андријана Драгодан. 

У оквиру обележавања 
друге године рада Удружења 
„Тачка сусретања“,  изведен је 
перформанс „Зид“ на основу 
песама из књиге „Зидови“ Енеса 
Халилолвића. Учествовали 
су Будимир Бабић, Јелена 
Маринков, Вања Ј.В, Марија 
Васић Каначки. Наступио је 
и ДИД- АРТ, инструментални 
састав професора и студената 
Високе школе струковних 
студија за васпитаче и 
Учитељског факултета у 
Вршцу: Еуђен Чинч, Фируца 
Ћина, Милинка Чижик, Дариан 
Ракитован, Тамара Станојевић, 
Марко Ђукић.  

Ј.Е.

У САЛОНУ КОД ПОРТЕ ОБЕЛЕЖЕНА ДВОГОДИШЊИЦА ТАЧКЕ СУСРЕТАЊА

ПРОСВЕЋЕНИ 
СТВАРНОСТ ЧИНИМО 

БОЉОМ

Други рођендан Удружења  „Тачка сусретања“

„КО ПРЉА- НАДРЉА“
Удружење „Тачка сусретања“ приредило је за 

вршачке малишане, узраста од 4 до 10 година, 
еколошку представу под  називом „Ко прља - 
надрља“ у уторак, 16.фебруара. Представу, која се 
претворила у радионицу на велико задовољство 
малишана, извела је мала београдска позоришна 
трупа „Трагомаг“.
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Чланови Графичке секције УЛУС-а, у жељи да приреде 

изложбу која би пружила увид у савремене светске 
токове из области графике, иницирали су Међународно 
тријенале графике. Ова манифестација има за циљ да 
српску графику, која је одавно стекла значајан углед на 
светској ликовној сцени, постави на реалну позицију 
у међународној мрежи институција које негују ову 
уметничку дисциплину. МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ У ВРШАЧКОМ МУЗЕЈУ

ФОТОРЕПОРТАЖА
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МЕЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ У ВРШАЧКОМ МУЗЕЈУ

ФОТОРЕПОРТАЖА
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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Број 

1052
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

Купујем стан у Новом Саду. Тел. 
064- 444-64-10.

Продајем укњижен плац у 
Маргитском насељу (Вршац) 
300m2, повољно. Тел. 400-121

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кућа на продају или замена за 

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

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

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

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

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

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

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

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 
250m2, 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. 893-
116 и 063/85-73-135.

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

Продајем кућу у Вршцу, 5,4 
ара плаца (9mх60m) ул. Јанка 
Катића 9, струја, вода, плин, 
башта. Веома повољно. Тел. 
064/87-84-409 и 063/70-144-81.

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
У Београду издајем 

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

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

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

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

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

Издаје се локал у Стеријиној 
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 
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Београдом. Тел. 062/30-20-20 и 
013/ 838-585.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем  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.

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

Младом брачном пару 
потребан празан или 
полунамештен једнособан 
стан или гарсоњера, или мања 
кућа. Тел. 064/235-48-54 и 
063/745-24-22.

Издајем намештену 
гарсоњеру у центру Вршца. 
Тел. 064/337-23-68.

Двособан намештен стан 
за издавање, у Вршцу, Васка 
Попе 5. Тел. 013/831-521 и 
069/243-93-34.

Издајем гаражу у центру. Тел. 
28-39-461.

РАЗНО

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

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

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

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

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

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

Продајем војничке 

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

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

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

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

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

Продајем гоблене „Тајна 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају кауч са две 
фотеље,боја кајсије, цена 
12.000 и лежај  цена 8.000. Тел. 

063/429-569. 
Продајем повољна 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
Продајем очувани 
трпезаријски сто 120х80 +2х40 
и 6 столица, храстовина. Тел. 
831-594.
На продају потпуно нова собна 
пуна врата димензије 195х85. 
Повољно. Тел. 066/939-25-49.
Математика, крајње је време 
да почнете припрему за 
пријемни за факултет. Тел. 283-
94-61.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

На продају југо45 са 
уграђеном куком у одличном 
стању. Цена 300 еура. Тел. 
2891-209.

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

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

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

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

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

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

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

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.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК 
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.

тел. 064/562 - 5818
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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 (ПОЧЕТАК 9:30)

ТУРНИР СЕНИОРСКИХ ЕКИПА (ПОЧЕТАК 12:30)
УЧЕСНИЦИ: ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (БЕОГРАД), БАСК (БЕОГРАД), ПРОЛЕТЕР (БАНАТСКИ 

КАРЛОВАЦ), МЛАДОСТ (ВРШАЦ)

СУСРЕТ ВЕТЕРАНА МЛАДОСТ (ВРШАЦ) - ПРОЛЕТЕР (Б. КАРЛОВАЦ) 
(ПОЧЕТАК 15 ЧАСОВА)

У ЗНАК СЕЋАЊА НА НАШЕ ДРУГОВЕ
МИЛАНА БЕНОВИЋА И МИРКА АНТОВИЋА
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Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице 
Вршац, репортер „Вршачке куле“  
фотографисао је мајке и њихове 
ћеркице. За  први осмех  радо су 
позирале:  Јонела Јованов и Хелена, 
Драгана Предојевић и Миња, Милина 
Балаж  и Ема .

A.Б.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ 
ПОРОДИЛИШТУ

Милина Балаж

Драгана Предојевић

Јонела Јованов
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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

И у нашем пределу нађене 
су на три места: године 
1867. у Великом Средишту1, 
године 1881. у Малом Џаму2 
и године 1882. у Уљми3; 
сем тога јошт у Гребенцу4, 
Кенигсгнаду5, Великом 
Тиквању6 и Алибунару7.

По овим предметима 
можемо боље да загледамо 
у живот наших предака. по 
њима знамо каквим су се 
направама они служили 
у домазлуку и занатима, 
каквим се оружјем бранили 
и чиме су китили своје одело. 
ножем, длетом, тестером, 
српом и посуђем служили су 
се у домазлуку и газдинству. 
Мачеви, оштри с обе 
стране, као лист перунике, 
копље и стрела бејаше им 
убојито оружије. најбогатије 
заступљени су накити, као 
гривне, обоци и ношиво у 
свима варијацијама; па онда 
прстење, дугмад, игле, копче 
и т.д.

Човек ове периоде, као 
и оне пре ње, бавио се 
повртарством, сточарством, 
ловом и риболовом. Да 
се људи јошт онда јако 
бавили ратарством, сведоче 
српови који су на многим 
местима ископани, и зрна 
жита у угљен претворена 
која су налажена по старим 
насеобинама. Житнице су 
им биле рупе покопане у 
земљу у виду окрњене купе, 
2,5 метара дубоке, иловачом 
премазане и опаљене, да би 
тврђе биле. Овакве дупље, 
које су уосталом до скора 

виђане у бившој Граници, 
могу се и данас видети код 
Страже8,

Трговало се разменом, 
трампом. И бронза је била, 
обрађена и необрађена, 
предмет трговине. Направе 
од бронзе доносили су у 
Банат, Савом и Дунавом, 
трговци из Етрускије у горњој 
Италији. Нису дакле сви алати 

овде израђивани, лепши 
су стране уношени. Само 
су незнатнији у овој земљи 
ливени, што нам казују многи 
остаци ливених предмета 
и калупи за ливење9. Место 
новца, за олакшавање 
трговине, постојало је златно 
прстење10.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (7)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИст сОцИјАЛИстИЧКОг сАВЕзА РАдНОг НАРОдА ОПШтИНЕ ВРШАц, 
годинА 8, број 89, 1. мАј 1982.

УМЕсНОј зАјЕдНИцИ “ЖАРКО зРЕЊАНИН”

гОстОВАЛА РУЖИцА 
сОКИЋАНдРЕј У ВРШцУ

Средином априла гост становника Месне 
заједнице “Жарко Зрењанин” у Вршцу била је позната 
драмска уметница Ружица Сокић. Она је пред 
препуним гледалиштем у сали ове Месне заједнице у 
Љубљанској улици 52, извела монодраму “Теби мооја 
Долорес” Саше Божовић. Гостовање Ружице Сокић 
организовали су чланови Основне организације 
Савеза социјалистичке омладине Месне заједнице 
“Жарко Зрењанин” поводом 90 -годишњице рођења 
друга Тита, 40 - годишњице АВНОЈ -а и 80 - годишњице 
рођења народног хероја Жарка Зрењанина.

Извршни одбор Скупштине општине прихватио 
је захтев Клуба ликовних уметника “Паја Јовановић” 
за остварање градске галерије ликовних уметности, 
а за те намене додељен је простор у свечаном холу 
зграде Скупштине општине. Поред тога додељене 
су и просторије за канцеларију и рад самог клуба. 
Оснивач галерије је општина , она је намењена граду 
па ће тако понети назив - Галерија града Вршца.  
Локација и простор будуће галерије су стварно 
репрезентативни. Уз одговарајућу адаптацију 
амбијент треба да озрачи слике и привуче љубитеље 
уметности, намернике и послвне људе који имају 
афинитета према духовним вредностима. 

Центар за савремену културу “Конкордија” у 
сарадњи са одбором за културу ОпштинеВршац 
покренуће почетком фебруара нови часопис под 
називом “ВШ култ”, као својеврсни водич кроз 
културна дешавања у граду. Часопис ће излазити 
једном месечно, штампаће се у 500 примерака, у 
почетку ће се финансирати из буџета општине и 
делиће се бесплатно. Садржај ће обухватити прилоге 
о активностима локалних институција културе, 
њихове програме и критичке текстове. Координатори 
пројекта су Горан Деспотовски и Мирослав Павловић, 
уједно и главни и одговорни уредник листа. 

Из стАРОг АЛбУМА 

(1) 
Tőrt.és rég. Értesitő,св. VIII, стр. 174.
(2) 
Ibidem, св. VIII, стр. 172-174.
(3) 
Ibidem, св. X, стр. 48.
(4) 
Ibidem, св. III, стр. 76.
(5)

A Délm. Tőrtés réeg. társulat 
emlékkőnyve, 1874.

(6)
Archael.Kőzlemények, св. X , стр. 128.
(7)
Tőrt.és rég. Értesitő,св. VII, стр. 183.
(8)
Mittheilungen der Central-Commision 

etc. WienJahrgang 1867.

(9)
Karl Goos: Skizzen zur vorröm. 

Kulturgeschichte der mittl. Donauländer, 
im Archivdes Vereines für siebenbürg. 
Landeskunde,св. XIII, стр. 511-528.

(10) 
Ibidem, св. XIV, стр. 61.

ВршАчКА КулА, лисТ оПшТинЕ ВршАц, годинА 18, број 292, 2. дЕцЕмбАр 1992.

КОНАЧНО сЕ ОстВАРИО сАН ВРШАЧКИХ сЛИКАРА

ГАЛЕРИЈА ГРАДА ВРШЦА

ВршАчКА КулА, лисТ оПшТинЕ ВршАц, годинА 28, број 501, 1. фЕбруАр 2002.

цЕНтАР зА сАВРЕМЕНУ КУЛтУРУ “КОНКОРдИјА” ПОКРЕЋЕ НОВИ ЧАсОПИс

“ВШ КУЛт”

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 (за 10 кг надева) :
10 кг свињског меса
200 г соли
30 г црног млевеног бибера
20 г млевеног кима
50г љуте алеве паприке
100 г слатке црвене паприке
2 главице белог лука
танка говеђа цревца

Словачке кобасице сa кимом познати је специјалитет 
војвођанских Словака.

Припрема се од свињске плећке. Месо за ове 
кобасице ситно се сецка на коцкице, промера пола 
сантиметара, или меље на машини, кроз решетку (8 10 
мм).

Поступак припремања сличан је осталим 
кобасицама, само што ове пунимо у говеђа црева, која 
не би требало да буду дужа од 40 цм.

Словачке дебеле кобасице најбоље пријају 
свеже, брзо пропржене, сушене и танко нарезане. 
Изванредене су за закуску, предјело, за сендвиче, али 
и уз вариво.

УКУСАН НАМАЗ И ДОБАР КОНЗЕРВАНС
Још један једноставан рецепт за укусан намаз, али 

и ефикасан конзерванс, дала нам је госпођа Милица 
Ердељ из месаре “Геа” у Кљајићеву.

Са пет килограма подтрбушне сланине, скине се кожа 

и исече се на једнаке “кајшеве”. Потом се, око пет минута, 
прокува у кипућој води. Када се мало просуши сланину 
треба пећи, око 20 минута на температури 250°C . 
Посоли се по укусу, самеље, евентуално измиксује да 
постане житкија и одлаже у стаклене тегле.

Служи као изванредан намаз, али има још једну важну 
функцију. Користи се за заливање и конзервирање 
раније испеченог меса и његово дуже чување у 
емајлираним или стакленим посудама. Ово је врло 
практично и корисно решење, посебно на салашима, 
на камповањима у природи и другим местима која 
немају струју и фрижидере.

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 

У нашој кући одувек је било доброг 
вина и ракије. Мој деда је далеке 
1930. године засадио леп и велики 
виноград. У нашем, као уосталом и 
многим ковиљским домаћинствима, 
најчешће су нуђене добра, домаћа 
комовица и дудара. Тек касније 
долазе воћаре (шљивовица, 
кајсијевача, дуњевача, крушковача, 
јабуковача...), па и сасвим необичне 
ракије од дивљих плодова, трава, 
па и поврћа. Ковиљчани не би 
били оно што јесу, да нису спремни 
на свакакве изазове, инаћења, 
надмудривања и надметања.

Тако је 1996. године организовано 
прво званично такмичење у 
квалитету најразличитијих домаћих 
ракија   “Ковиљска ракијада”, са 
сетним подзнаком “Парастос дуду”. 
Вољом својих суграђана, ево већ 
седам година, ја сам председник 
Организационог одбора ове, сада 
већ традиционалне све масовније, 
лепше и садржајније манифестације.

Моја омиљена ракија, готово 
заборављена, сада полако, али 
и сигурно осваја многе, па и 
најпробирљивије љубитеље добре 
капљице. Морам да кажем: није 
никакав проблем испећи добру 
дудару, већ доћи до дудића. Проблем 

је настаопосле катастрофалне сече и 
уништења дудова педесетих година 
прошлог века,када су се на овим 
нашим војвођанским просторима, 
одмах после рата, некаконагло 
намножиле козе, а изгледа и дудовац. 
Зато ја сада морам да запуцам и по 
двеста километара до Гардиноваца, 
Дебељаче, или Беле Цркве да бих 
дошао до чувене “мурге” розикастог 
плода, или, такође, слатких плодова 
белог дуда, којима ретко кад треба 
додати мало шећера.

Оно што разликује процес 
производње дударе од осталих 
ракија, поред обавезног препецања 
, је и ниво алкохола у малој ракији. 
Никако не би требало да је нижи од 
24 до 25 гради. То се постиже тако 
што се после обавезног издвајања 
првенца дестилација води до 
највише 20 гради, па затим пређе на 
прихватање патоке која собом носи 
непожељне мирисе и друге штетне 
паточне састојке. Од 1.500 кг слатког 
дудовог кљука добијем 150 литара 
добре дударе. После одлежавања у 
дудовим бурадима, ракија задржи 
јачину од 22 до 23 града, или 55 до 
57,5 % алкохола.

А. Лудошки

СЛОВАЧКЕ КОБАСИЦЕ

ДУДАРА ЋЕ ПРОТЕРАТИ ВИСКИДУДАРА ЋЕ ПРОТЕРАТИ ВИСКИ
РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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ФУД БА Л

Фудбалере вршачког српсколигаша на 
пролеће чека изузетна тешка и неизвесна 
борба за опстанак. Припреме су у пуном 
јеку, шеф стручног штаба Бранко Савић у 
потпуности је задовољан одзивом играча 
и њиховим залагањем. Играчки кадар је 
појачан, дрес Вршца ће на пролеће носити 
Марко Васиљевић који је стигао из екипе 
Табане, иначе поникао у суперлигашу 
Јагодини, затим Марко Ђорђевић из 
Будућности из Добановаца, ангажован 
је и доскорашњи чувар мреже БСК -а 
из Батајнице Јован Лучић као и Срђан 
Радосављев, доскорашњи играч суботичке 
Бачке. Екипа је почела са радом 25. јанура, 
одигране су и 4 припремне утакмице. Скор 
је две победе, једна нерешена и један пораз. 
Вршчани су савладали Црвену звезду из 
Павлиша са 3:0 головима Тејина, Сарајлина 
и Пештерца, затим су минимално славили 
против Војводине из Перлеза голом 
Војкана Сарајлина, да би против румунског 
Лугоша доживели једини пораз 0:2.

За вршачке љубитеље фудбала свакако 
је најинтересантнији био меч у коме 
је Вршац одмерио снаге са локалним 
ривалом Вршац јунајтедом. Меч је завршен 
без победника, резултатом 1:1, а оба гола 
постигнута су са беле тачке. Стрелци: 
Моторов за Вршац јунајтед , Миок за Вршац. 

До почетка првенства 13. марта, Вршац 
ће одиграти још четири меча. Најпре 
у Панчеву против Динама, затим  на 
Градском стадиону против Радничког из 
Зрењанина, у гостима против Долине из 
Падине и у Вршцу против Борца из Сакула 
Железничара из Панчева.

Иако је ситуација на табели нешто боља 
него после задњег кола јесењег дела, јер је 
Банат из Зрењанина кажњен одузимање 6 
бодова, тренер Бранко Савић не мисли да 

је то олакшавајућа околност.
- Други део сезоне је увек тежи а сви 

наши конкуренти у борби за опстанак 
су се појачали. Наш циљ је да пре свега 

поправимо ефикасност и да почнемо 
да побеђујемо пред нашим навијачима. 
Уколико успемо у томе, бићемо близу циља, 
јасан је Савић.

ФУДБАЛЕРИ ВРШЦА НА ПОЛОВИНИ ПРИПРЕМА ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ

ДУГ ПУТ ДО ОПСТАНКА

На међународном турниру у 
организацији  Светске стонотениске 
асоцијације ИТТФ у Чешкој учествовало  
је 310  играча  из 34 државе. Тијана  Јокић  
је  играла  за јуниорску  репрезентацију 
Србије заједно са Изабелом Лупулеску, 
Драганом Вигњевић  и Сабином Шурјан 
. Наше девојке екипно су заузеле треће 
место  изгубивши у полуфиналу  од 
селекције  Француске.  Тијана  је  на  овом  
турниру  освојила и друго  место  у  дублу  
са Драганом  Вигњевић.  У осмини  финала  
биле  су  боље  од  францускиња  Леили  
Мостафави и Одри  Зариф  3:1 (11:8,11:9,8:11, 
11:9. У четвртфиналу од Андрее Клапе  И  
Михаеле  Плеасу из  Румуније 3:2 (11:4, 5:11, 
8:11,11:8,11:6) у полуфиналу  су надиграле  
су дубл  из Хрватске Ему Марн и Андреу  
Павловић  са 3:2 (7:11, 12:10, 14:12, 5:11, 11:8), 
док су у борби  за  прво  место  изгубиле  од  
Францускиња Мари  Миго и Жизнел Осеан 
са 3:0 (11:4, 11:7, 11:9).

СУПЕРЛИГА ЖЕНЕ 13. КОЛО
РАДНИЧКИ (НОВИ САД) - ВРШАЦ 

1:4
Павловић - Радак 0:3 (9:11, 10:12, 8:11), 

Хајнал - Јокић 3:2 (9:11, 11:7, 11:7, 6:11, 
13:11), Бељански - Дани 1:3 (5:11, 9:11, 
10:12), Павловић - Јокић 0:3 (9:11, 7:11, 8:11), 
Бељански - Радак 0:3 (6:11, 3:11, 6:11).

Резултати 13. кола: Панонија - Чока 4 : 2, 
Обилић -  Сента 4 : 1, Рапид - Нови Сад 0 : 4, 
Раднички - Вршац 1 : 4, Униреа - Војводина 
4 : 1.

Табела: 
1. Обилић-Алева 12 - 1. 2. Нови Сад 11 

- 2, 3. Униреа 11 - 2, 4. Вршац 8 - 5, 5. Сента 

7 - 6, 6. Панонија 7- 6, 7. Раднички 5 - 8, 8. 
Рапид 2 - 11, 9. Чока 1 - 12, 10. Војводина 
1 - 12.

С ТО Н И  Т Е Н И С
УСПЕХ МЛАДИХ СРПСКИХ СТОНОТЕНИСЕРКИ

ТИЈАНА ЈОКИЋ СРЕБРНА У ЧЕШКОЈ

У европском врху: женска јуниорска репрезентација Србије

ЦЕНТАР МИЛЕНИЈУМ БИО 
ДОМАЋИН ЈОШ ЈЕДНОГ 
ПРЕСТИЖНОГ СПОРТСКОГ 
ТАКМИЧЕЊА

ВРШАЦ 
УПОЗНАО 

МАЧЕВАЊЕ
Вршац је протеклог викенда 

био домаћин Светског купа 
у мачевању за јуниорке. За 
нашу средину мање познат 
спорт, али сигурно један од 
оних који су у експанзији и као 
олимпијски спорт веома битан, 
јер се такмичење у Вршцу 
се Такмичење је отворила 
Јулкица Митрашиновић 
чланица Општинског већа 
за спорт и омладину, испред 
општине Вршац као домаћина и 
суоргаизатора Светског купа.

- Вршац је показао и до сада, 
а свакако овим такмичењем 
потврђује, да је спреман за 
такмичења светског и европског 
ранга. Хвала Мачевалачком 
Савезу Србије и нашем 
Вршачком Мачевалачком клубу 
“Карика”, иначе једном од 
најмлађих спортских удружења у 
Вршцу, што су нам дали прилику 
да организујемо такмичење 
оваквог ранга. Ми, као локална 
самоуправа, сигурно то 
поверење нећемо изневерити и 
бићемо добри домаћини овом 
спорту који је у експанзији, 
рекла је Митрашиновић.

На такмичењу је наступило 76 
репрезнтативки из 16 земаља и 
то Аустрије, Белгије, Француске, 
Грчке, Мађарске, Израела, 
Италије, Пољске, Румуније, 
Србије,Швајцарске,Словачке, 
Шведске , Кинеског Таипеја и 
Турске. О квалитету такмичења 
говори податак да је шест 
такмичарки у првих 10 на 
светском нивоу у дисциплини 
флорет за даме. 

Представници Мачевалачког 
савеза Србије су веома 
задовољни организацијом, 
подршком Вршца у 
организацији, смештају, 
превозу и капацитетима Града 
и самог Центра Миленијум за 
организацију овог такмичења. 
бодовало и за пласман за ОИ.

М А Ч Е В А Њ Е

Зацртан пут ка опстанку: Бранко Савић
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КО Ш А Р К А

Кошаркаши Вршца Сwисслион направили 
су изузетно важан брејк у Смедереву, чиме 
су направили важан корак напред у борби за 
опстанак. Играчи тренера Милоша Пејића су 
све време водили, и то претежно двоцифреном 
разликом. На тај начин су дошли до преко 
потребног самопоуздања и са добром игром 
наставили и у другом полувремену. Најбољи 
играч у тиму Вршца Свислајона био је Рајко 
Кљајевић са 18 поена, Никола Томашевић је 
убацио 16 поена, а двоцифрени учинак имали 
су још Грубор са 15 и Давидовац са 13 поена.  
Следи пауза у првенству, због одржавања Купа 
Радивоја Кораћа. Наредни меч Вршчани ће 
одиграти 26. фебруара у Центру Миленијум 
против Младости.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 20. КОЛО
Беовук - Војводина Србијагас 81 : 62, ФМП - 

Слога 92 : 45, Напредак Рубин -  Спартак 
68 : 61, ОКК Београд - Борац 87 : 76, Тамиш - 
Константин 81 : 84, Младост - Јагодина 109 : 81, 
Смедерево -Вршац 69 : 86. 

Табела: 1. ФМП 18 - 2, 2. Борац 15 - 5, 
3. Константин 15 - 5, 4. Младост 11 - 9, 5. 
Смедерево 10 - 10, 6. Напредак Рубин 10 - 10, 
7. Беовук 10 - 10, 8. Тамиш 9 - 11, 9. Вршац 
Свислајон 8 - 12, 10. Спартак 8 - 12, 11. Слога 
8 - 12, 12. Војводина Србијагас 8 - 12, 13. ОКК 
Београд 7 - 13, 14. Јагодина 3 - 17.

УБЕДЉИВ ТРИЈУМФ ВРШЧАНА У 20. КОЛУ КЛС

ВРШАЧКА КУЛА ЈАЧА ОД 
СМЕДЕРЕВСКЕ ТВРЂАВЕ

СМЕДЕРЕВО - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 86:69 (21:13, 26:22, 21:10, 18:24)

Враћено самопоуздање: Рајко Кљајевић

ДАН РУКОМЕТА У МИЛЕНИЈУМУ

 НА 
ОКУПУ И 

ВРШАЧКИ 
ВЕТЕРАНИ

Чланови Рукометног 
клуба Младост приредиће 
још један празник 
љубитељима спорта. У 
суботу, 20. фебруара, на 
терен Миленијума изаћи 
ће све селекције овог 
клуба појачане са секцијом 
ветерана и у част својим 
прерано преминулим 
друговима, Милану 
Беновићу и Мирку Антовићу, 
некадашњим играчима 
клуба, одиграти турнире 
у својим категоријама. 
Централни догађај Дана 
рукомета биће турнир 
сениорских екипа на коме 
ће учествовати водећи 
тим домаћег шампионата 
Црвена звезда, београдски 
БАСК, Пролетер из Банатског 
Карловца и домаћа Младост. 
Почетак првог меча турнира 
сениора је у 12:30 часова 
када ће се састати Црвена 
звезда - Пролетер. Потом 
следи меч између Младости 
и БАСК-а. Око 15 часова 
љубитељи рукомета имаће 
прилику да поздраве и 
некадашње асове вршачког 
и карловачког рукомета, 
ветеране који ће се окупити 
специјално за ову прилику 
и евоцирати успомене 
на велики ривалитет два 
клуба на терену. После 
утакмице ветерана 
уследиће и завршница 
турнира сениорских екипа, 
најпре утакмица за треће 
место а потом и финални 
меч. Иначе, програм у 
Миленијуму почеће у 
9:30 часова када ће своје 
утакмице одиграти пионири 
и пионирке Младости са 
вршњацима из Делиблата. 
У 11:30 часова на снаге ће 
одмерити кадетски тимови 
Младости и Пролетера из 
Банатског Карловца. Улаз у 
Миленијум биће бесплатан.

Поново на окупу: РК Младост 

Сала Хемијско - медицинске школе, 
гледалаца 200, судије: Савић (Ковин) 
Дојчиновић (Београд)

ВРШАЦ СВИСЛАЈОН: И.Ћорда 14, 
Мандић 23 (5 ск, 6 укр), Ратковић, Бабић, 
Стјепановић, Јовановић 5 (11 ск), Жижа, 
Петроман, Јанковић, Радовић 11 (5 ас), Н. 
Ћорда, Бошњић 4

РАДИВОЈ КОРАЋ: Н. Вучковић, Л. 
Вучковић 10 (5 ск), Стојић, Турудић, 
Мандић 10 (10 ск, 5 ас), Спасојевић 10, 
Јелић 2, Ерак 12 (13 ск), Петровић, Спаић 4, 
Бучевац 10 (8 ск), Новковић

Шампионке су имале тежак испит у Вршцу, 
али су сигурном игром током највећег дела 
утакмице обезбедиле наставак низа победа у 
домаћој лиги. Вршчанке су, иако ослабљене, 
без повређене Јанковићеве, пружиле жесток 
отпор фаворизованим гошћама, али ипак 
нису имале снаге да направе изненађење. 
Слаб проценат шута за три поена од свега 
12 одсто (2/17) био је највећи недостатак у 
њиховој игри. Београђанке су већ у првом 
периоду оствариле двоцифрену предност 
(2:13), захваљујући тројкама Мандићеве 
и Спасојевићеве, да би у финишу првог 
полувремена домаће играчице узвратиле 
истом мером постигавши своје једине 
две тројке преко Ћорде и Јовановићеве. 
У наставку меча Радивој Кораћ се није 
најбоље сналазио на зону Вршчанки, али 
је зато решење под таблом проналазила 
Владанка Ерак, па предност није спуштана 
испод двоцифрене. У последњих пет минута 
Вршчанке су пресингом успеле да смање 
разлику, али не и да спрече заслужен тријумф 
гошћи.

ПРВА ЛИГА КОШАРКАШИЦА
ЧАСТАН ПОРАЗ ВРШАЧКИХ КОШАРКАШИЦА У ДУЕЛУ СА ЛИДЕРОМ

НЕДОСТАЈАЛА ДАЛЕКОМЕТНА ПАЉБА
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН - РАДИВОЈ КОРАЋ 57:64 (7:19, 17:14, 17:18, 16:13)

Борба за плеј оф: Марина Мандић са најмлађим навијачима Вршца

РУ КО М Е Т
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