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

Њ.Е. Мухамед Набхан (Mohammed 
Nabhan ), амбасадор Палестине у Србији, 
Њ.Е. Абдалах Загоур (Abdallah Zagour), 
амбасадор Марока, и Њ.Е. Мухамед  
Боугамара (Mohamed Bougamara), 
амбасадор Туниса, били су гости Вршца 
у суботу, 27.фебруара. Високе званице 
дошле су на позив организатора 
манифестације „Дани младих вина“, а 
Јовица Заркула, председник СО Вршац 
уприличио им је званичан пријем у 
Градској кући.

- Поводом манифестације „Дани младих 
вина“ у Гудурици, које се одвија 4. пут, са 
нашом жељом да постане традиција, ми 
смо позвали у госте амбасадоре како 
бисмо их упознали са нашом туристичком 
понудом, рекао је Заркула захваливши се 
амбасадорима који су се одазвали позиву. 

У своје и име присутних  колега, 
домаћинима се захвалио амбасадор 
Палестине, који је већ био гост Вршца у 
пар наврата.

-Покушаћемо да нађемо могућности 
сарадње у привреди, економији и другим 
сферама између наших земаља и Вршца, 
нагласио  је Мухамед Набхан, амбасадор 
Палестине у Србији. Вршачко вино је нама 
познато и оно значајно добија на квалитету 
последњих година,  и зато смо дошли на 
ову манифестацију јер желимо да све то 
подржимо, да покушамо да пласирамо то 
вино и у Београду и у земљама из којих 
смо делегирани.

Амбасадор Марока Абдалах Загоур 
изразио је задовољство што се налази у 
Вршцу, граду богате историјске и културне 

прошлости, али и природних лепота и 
туристичког потенцијала. 

-Као амбасадори заинтересовани смо 
за економске потенцијале Србије и њених 
градова, међу којима је, наравно, и Вршац, 
који је један од кључних градова у овом 
региону, истакао је амбасадор Марока. 
Зато ћемо се трудити да у наредном 
периоду направимо значајнији контакт 
и успоставимо сарадњу, нарочито у 

овом винском делу, од продаје вина 
до винског туризма. Мароко је, као 
некадашњи француски протекторат, 
значајан произвођач квалитетних вина и 
конзумног грожђа. Велику количину вина, 
које је врхунског квалитета због повољне 
медитеранске климе, Мароко извози у 
земље Европске уније.

Амбасадор Туниса Мухамед  Боугамара  
је од јесенас дипломатски представник 

своје земље у Србији и ово му је прва 
посета Вршцу.

-Када је реч о привредном развоју, 
ова регија спада међу најзначајније у 
Србији, а Вршац је,  по свом положају, 
природном богатству, и за нашу земљу 
врло интересантан, нагласио је Мухамед  
Боугамара и додао да у његовом 
земљи има доста градова сличних 
Вршцу по привредним и туристичким  
потенцијалима. Из тог разлога потребно 
је да покренемо сарадњу између наших 
градова. 

Амбасадор Туниса је изразио уверење 
да ће се успоставити сарадња између 
Вршца и градова у његовој земљи јер и 
тамо има много породичних винарија које 
производе квалитетно вино.

Стевица Деђански, председник 
Удружења „Винско село“ из  Гудурице, 
указао је на значај подршке локалне 
самоуправе и представника амбасада 
манифестацији „Дани младих вина“.

-Покрећући ову манифестацију, 
Удружење „Винско село“ не би могло све то 
да организује без помоћи са стране, а ми 
покушавамо да промовишемо наш вински 
регион који јесте познат, али недовољно 
колико бисмо ми желели, и да тиме добијемо 
неку компаративну предност у односу  на 
све остале, рекао је Деђански. Посебно 
место у Србији заузимају амбасадори и 
њихов глас се чује у Београду и ван наше 
земље, а ми ћемо се потрудити да то буде 
леп глас о гостопримству, врхунским 
винима и богатству нашег винског региона. 

Ј.Е.

ЈОВИЦА ЗАРКУЛА, ПРЕДСЕДНИК СО ВРШАЦ, ПРИМИО ВИСОКЕ ЗВАНИЦЕ

АМБАСАДОРИ ПАЛЕСТИНЕ, МАРОКА И 
ТУНИСА, ГОСТИ ВРШЦА

На састанку Извршног одбора, Покрет “Вршачка 
регија,европска регија” усвојио је стратегију за предстојећу 
предизборну кампању.  Заузет је став да Покрет наступи 
самостално на локалним изборима, сачињена је иницијална 
листа одборника, а биће испоштован и коалициони споразум 
са Српском напредном странком по коме ће Покрет  
подржати СНС на републичким и покрајинским изборима.

-Дефинисали смо план изласка на локалне изборе шро је 
наша морална обавеза према члановима и симпатизерима, 
свим нашим гласачима који су 12 година имали поверења 
у Покрет  “Вршачка регија, европска регија”, у наше 
постојање и нас, рекла је Јулкица Митрашиновић, заменица 
председника Покрета ВРЕР. Поставили смо циљеве које 
треба испунити у наредном периоду, како у граду тако и 
на селима, разговарали о поштовању недавно потписаног 
коалиционог споразума са Српском напредном странком, 
о свему томе што је потребно урадити у предстојећем 
периоду, јер наступајућим изборима и кампањом  Покрет 
ће наставити контнинуитет испуњавања обећања датих 
грађанима, како би на основу њиховог узвратног поверења 
наставили оно што смо започели за добробит свих нас.

Радомир Миловић, председник Извршног одбора 
Покрета ВРЕР, нагласио је да се Покрет ВРЕР увелико 
припрема за предстојећу кампању, чекајући  да се распишу 
избори.

- Као и у претходне три кампање, изаћи ћемо спремни на 
изборе, истакао је Миловић. И до сада смо иза активности 

стајали својим досадашњим радом, трудили смо се да сва 
дата обећања буду испуњена у највећем проценту, као 
и неке обавезе које смо преузели на себе. Разговарали 
смо о иницијалној листи од 45 предлога за потенцијалне 
одборнике, са 30 мушкараца и 15 жена.  Биће то и сада 

одговорни људи који ће заступати интересе Покрета, 
интересе грађана Вршца у локалној самоуправи.

Јовица Заркула, председник Покрета ВРЕР, подсетио је да 
Покрет ВРЕР, редовно још од 2004. године, увек први преда 
листу са кандидатима за одборнике СО Вршац и додао:

- Нема разлога да тако не буде и сада, поново ће Покрет  
бити на месту број 1 на листи. Желим да обавестим све 
грађане, симпатизере и чланове да Покрет на локалне 
изборе иде самостално. Имамо чиме да се похвалимо, 
наши резултати за протеклих 12 година говоре јако много 
и уверени смо да ће нам суграђани у великој мери дати 
поверење и гласати за листу Покрета. Јер, ми имамо и 
конретне резултате и конкретне планове за наступајући 
период. Ових 12 година су наше велико покриће, једна 
велика снага. Сви избори, који су били до сада, били су 
јако успешни за Покрет и ја верујем да ће такви бити и ови 
наступајући избори и да ће листа Покрета победити, јер је 
чине успешни људи. 

Заркула је нагласио да Покрет ВРЕР уважава све 
политичке партије, коалиционе партнере, али кад дође 
време избора Покрет ће рећи и подсетити шта је урадио.  
Он је позвао све учеснике предизборне кампање  да се 
понашају цивилизовано, а грађане да свој глас дају Покрету 
који је увек испунио своја обећања и који има квалитетан 
план и визију развоја града и општине Вршац.

Ј.Е.

НА САСТАНКУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА ПРЕДИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

ПОКРЕТ ИЗЛАЗИ САМОСТАЛНО БИРАЧИМА НА ЦРТУ

Амбасадори Палестине, Марока и Туниса у посети Вршцу

Припреме за предстојеће локалне изборе

Повереник Општинског одбора Српске напредне 
странке Александар Ђорђевић обратио се грађанима 
Вршца поводом најављених сезонски радова у Вршачким 
виноградима, како не би добијали погрешне и непотпуне 
информације из медија.Саопштење преносимо у целости.

- Министар правде у Влади Републике Србије г. Никола 
Селаковић је приликом посете Вршцу најавио резидбу 
која је неопходна за даље очување винограда и сходно 

томе она ће се према плану и реализовати. Стечајни 
управник који води цео поступак и ја смо у непрекидној 
комуникацији те Вам са задовољством могу пренети да 
су припреме увелико у току као и да су спремни радници 
који ће бити ангажовани на резидби. Стечајни управник 
је према законској процедури о овоме обавестио 
поступајућег судију привредног суда у Панчеву и у 
наредна два дана очекује се решење којим ће ангажовање 

радника бити одобрено, а чиме ће се стећи услови за 
почетак радова. 

Свим грађанима Вршца још једном хоћу да пренесем да 
нећемо дозволити да ресурси у Вршачким виноградима 
пропадну и да ћемо правовремено организовати све радове 
до изналажења трајног решења за ову компанију, каже 
се у саопштењу повереника ОО СНС Вршац Александра 
Ђорђевића.

САОПШТЕЊЕ СНС ПОВОДОМ СЕЗОНСКИХ РАДОВА У 
ВРШАЧКИМ ВИНОГРАДИМА
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Након деценијских ангажовања 
и агитовања, Вршац је добио 
статус града, изменом Закона о 
територијалној организацији, заједно 
са Пиротом и Кикиндом. То су одлучили 
народни посланици, већином гласова, 
на седници Скупштине Републике 
Србије, одржаној 29.фебруара. Тим 
поводом Општински одбор Српске 
напредне странке Вршац одржао је 
конференцију за медије и саопштио 
Вршчанима ову дуго чекану лепу 
вест. Конференцији су присуствовали 
Александар Ђорђевић, повереник 
СНС у Вршцу, Чедомир Живковић, 
председник Општине Вршац, Бранко 
Маловић,  члан Извршног одбора СНС 
и координатор за Јужни Банат,  Дарко 
Јовановић, координатор СНС за Јужни 
Банат, и Ненад Барош, повереник СНС 
у Вршцу.

Александар Ђорђевић је изразио 
задовољство што му је припала 
изузетна  част да озваничи овај 
значајан историјски тренутак  и 
представи своме граду и народу. Он 
је нагласио да је Вршцу заслужено 
враћен статус града због његове 
богате историјске и културне баштине, 
као и свих одлика којима се и данас 
може похвалити.

-Грађанима хвала, јер су указали 
поверење нашем раду и препознали 
рад Владе на републичком нивоу, хвала 
и премијеру Александру Вучићу, који је 
препознао нашу бригу о граду и жељу 
да Вршац у будућности доминира овим 
подручјем у смислу уређеног живота и 
доброг стандарда, нагласио је Ђорђевић. 
А, то ће све бити услед отварања нових 
постројења, враћања у живот отписаних 
фабрика, Вршачке пиваре и Винограда, 
уређењем путева и железница, 
одобреним пројектом и средствима за 
ауто - пут Београд - Вршац – Темишвар, 
за које, такође, имамо изузетну подршку 
врха Владе и СНС-а. Град дугује неизмерну 
захвалност човеку који је спона између 
града Вршца и самог премијера, Бранку 
Маловићу,  члану Извршног одбора 
СНС и координатору за Јужни Банат,  и 
Дарку Јовановићу, без чијег даноноћног 

залагања, свега овога не би било, бар не 
у скорије време.

Чедомир Живковић је подсетио на 
вишегодишње напоре и иницијативе 
да Вршац постане град, али које нису 
уродиле плодом.

-Српска напредна странка, морам 
да кажем и Покрет Вршачка регија, 
европска регија, као наш коалициони 

партнер, трудили су се да се ово 
деси, рекао је Живковић захваливши 
се на ангажовању министру Николи 
Селаковићу, који је у Вршац долазио 
15 пута, увек када је то било потребно, 
као ни један министар до сада. - Ако 
прочитате ово образложење закона 
министра Селаковића, видећете да 
пише  све оно што је истина:  да овде 
живе многе националне мањине, 
да имамо 30 и нешто одсто Румуна, 
Мађара и осталих националности, да 
живимо у слози и да Српска напредна 
странка жели да то и унапреди и 
да то буде и боље. Влада Србије 
је подржала и пројекат изградње 
аутопута Београд - Темишвар, који, 
такође, тражимо већ десет година. 
Завршићемо обилазницу и изградити 
нову индустријску зону. Све ово 
што нам је дато је огромна шанса да 
Вршац напредује. Нико нема право 
да пропусти ту шансу. Протокол Влада 
Србије и Румуније је усаглашен, надам 
се да ће то бити потписано у наредних 
десетак дана.

Након усвајања измене Закона 
о територијалној организацији 
у Народној Скупштини, одлуку 
посланика треба да верификује 
Томислав Николић, председник 

Републике Србије, затим следи 
објављивање у Службеном листу 
Републике Србије и након осам 
дана Закон постаје правоснажан, 
а Вршац постаје Град. На тај начин 
ће 29. фебруар преступне, 2016. 
године остати уписан као један од 
најважнијих датума у новијој историји 
града.

Ј.Е.

ОСТВАРЕНА ДУГОГОДИШЊА ТЕЖЊА ВРШЧАНА

ВРШЦУ ЗАСЛУЖЕНО ВРАЋЕН 
СТАТУС ГРАДА  

ТОМАШЕВИЋ 
ДАМЊАНОВИЋ: 

ХВАЛА 
ГРАЂАНИМА 

НА УКАЗАНОЈ 
ПРИЛИЦИ

Народни посланици СРС 
из Вршца,  Тања Томашевић 
Дамњановић и др Предраг 
Мијатовић дали су свој 
допринос да се реализује ова 
давнашња жеља Вршчана, 
образлагали у републичкој 
Скупштини зашто Вршац треба 
да добије статус града и гласали 
да се измена закона усвоји. 

-Вршац је одавно заслужио 
да му се овај статус врати. 
Захваљујући изузетној 
способности нашег премијер 
Вучића да препозна развојне 
способности у будућности 
Вршца, залагањем и напорима 
министра правде Николе 
Селаковића, председнику 
Општине Чедомиру Живковићу, 
нашим координаторима Бранку 
Маловићу и Дарку Јовановићу, 
као и одборницима СО Вршац од 
којих је ова иницијатива поново 
потекла, то се и остварило. 
Драго ми је што сам добила 
прилику да у свом мандату 
посланицима и грађанима 
Србије представим свој град. 
Свим Вршчанима желим лепу 
и успешну будућност у граду 
Вршцу.

Народни посланик др 
Мијатовић је нагласио да је 
Вршац добио много статусом 
града, да ће овде сада све бити 
другачије и додао:

-Вршац  више неће имати 
председника Општине, него 
ће имати градоначелника, кога 
неће бирати одборници, већ 
ће бити биран непосредно 
гласовима грађана. Вршчани 
ће имати прилику да изаберу 
најбољег међу собом који 
ће водити рачуна о граду, 
представљати достојанствено 
град и биће поносни својим 
градоначелником. 
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САОПШТЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СПС 

ЧЕСТИТАМО СУГРАЂАНИМА 
ВРАЋАЊЕ СТАТУСА ГРАДА

Општински одбор Социјалистичке партије 
Србије честитао је суграђанјима враћање статуса 
града а потом се и осврнуо на начин како је то 
урађено. Саопштење преносимо у целости.

- У протеклом, дужем  временском периоду 
Социјалистичка партија Србије, као и све 
парламентарне и ванпарламентарне странке Вршца, 
подржавала је иницијативу да се Вршцу ВРАТИ статус 
града изменом Закона и потребних аката. Подсећамо 
да је Вршац у дугогодишњој историји свог постојања 
и развоја статус слободног Града имао још од 1804. 
године и у доба Аустро-Угарске Монархије. Изменом 
Закона о територијалној организацији Републике 
Србије протеклих дана је тај статус ВРШЦУ ВРАЋЕН.  

Очекивали смо као Партија која је у политичком 
животу Вршца присутна у протеклих 25 година, и која 
се, поред осталих политичких организација, залагала 
за исправљање ове политичке неправде према 
Вршчанима, да Општинска, сада  још увек неформално 
Градска Управа, организује проглашење и саопштење 
ове радосне вести грађанима путем Свечане седнице 
Скупштине, са једином тачком дневног реда, а не да 
то буде на Конференцији за новинаре, у оквиру једне, 
најмлађе партије у локалној Скупштини. На начин на 
који је то саопштено грађанима минимализовали су се 
сви напори који су се предузимали дужи низ година по 
овом питању.

Очекујемо да се добијање статуса потврди и објасни 
грађанима кроз званичне локалне институције, које 
ће се у наредном периоду реорганизовати, не само 
изменом назива, већ и функционалношћу. 

Залагаћемо се да се грађани Вршца организују 
кроз локалне институције и да  у наредном периоду о 
Вршцу и политици Вршца одлучују људи који живе и 
раде у нашем Граду те да се уважава мишљење и став 
Вршчана.

Још једном честитамо суграђанима, са чврстим и 
одлучним уверењем да ће СПС као државотворна и 
политички одговорна партија левице имати снаге да 
унапреди функционисање свих структура локалне 
власти како би Вршац имао институције Града са свим 
законским ингеренцијама и бенефитима, каже се у 
саопштењу Општинског одбора СПС Вршац.

САОПШТЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА ДС ВРШАЦ

ГРАД ВРШАЦ ПРИПАДА 
ГРАЂАНИМА, А НЕ 

ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА!
Општински одбор Демократске странке 

у Вршцу најоштрије осуђује понашање 
председника општине Вршац, Чедомира 
Живковића, који је конференцију за медије на 
којој је грађане обавестио да је Вршац добио 
статус града, одржао у страначким просторијама 
СНС-а, уместо у просторијама општине.

- Сматрамо да је председник општине Чедомир 
Живковић морао прво конференцију за новинаре 
да одржи у свечаној сали Скупштине општине 
Вршац и да на тај начи ода јавно признање свим 
Вршачанима који су стварали нашу лепу варош. 
Ми немамо ништа против да он присуствује и 
конференцији за штампу СНС-а, али прво мора 
о томе да говори као председник свих грађана, 
а потом као страначки функционер, јер град 
Вршац припада свим грађанима, а не појединим 
политичким партијама. За добијање статуса 
града заслужни су сви грађани, како они који 
данас живе у њему тако и протекле генерације. 
Вршац, Кикинда и Пирот данас не би били у 
прилици да добију статус града да у њима нису 
живеле генерације вредних, паметних, поштених 
и креативних људи који су дали лични допринос 
привредном, трговинском и културном развоју 
својих градова“, рекла је др Татјана Вешовић, 
председница ОО ДС Вршац.

Она је нагласила да је Чедомир Живковић 
очигледно заборавио да је већ осам година 
председник свих грађана, а не портпарол СНС-а. 

- Немамо ништа против да се у своје слободно 
време г. Живковић слика где хоће и са ким 
хоће. Данашња конференција која је одржана у 
просторијама СНС-а, уместо у згради Општине 
Вршац је пример злоупотребе јавне функције 
зарад рекламирања одређене политичке 
странке. Живковић је овим чином понизио 
и омаловажио и своју функцију председника 
општине, и институцију на чијем је челу и све 
грађане који нису чланови СНС-а“, истакла је на 
крају др Татјана Вешовић.

САОПШТЕЊЕ ПОКРЕТА ВРШАЧКА РЕГИЈА - ЕВРОПСКА РЕГИЈА 
ПОВОДОМ СТАТУСА ГРАДА

РЕАЛИЗОВАНА ДУГОГО-
ДИШЊА ИНИЦИЈАТИВА

Поводом изгласане измене и допуне Закона о 
територијалној организацији Републике Србије, 
којом је Вршац добио статус града, Покрет 
“Вршачка регија-Европска регија” огласио се 
саопштењем у којем изражава задовољство због 
реализације дугогодишње иницијативе и које 
преносимо у целости

Миодраг Бабић, оснивач и почасни председник 
Покрета је 2006. године покренуо питање статуса 
града. Чланови удружења грађана Покрет 
“Вршачка регија-Европска регија” су на тој идеји 
активно радили у протеклој деценији. Скупштина 
општине Вршац, у којој је Покрет “Вршачка регија-
Европска регија” носилац власти, од тада је у 
више наврата усвајала званичну иницијативу и 
упућивала је на разматрање Народној скупштини 
РС.

Данас, са поносом можемо да кажемо да су идеје 
и дугогодишња залагања ПОКРЕТА “Вршачка регија-
Европска регија” дала ишчекивани и заслужни 
резултат. Сва улагања у инфраструктуру, повољан 
привредни амбијент, коришћење близине границе, 
улагања у институције културе, образовање, спорт и 
здравство, која су, у последњих 10 година, учинила 
Вршац правим центром региона коме гравитирају 
све околне општине, данас су показала да истинска 
залагања, упоран рад и одговорна политика 
резултирају успехом.

Овом приликом Покрет Вршачка регија-
Европска регија се захваљује Народној скупштини 
Републике Србије и Влади Републике Србије, а 
посебно господину Николи Селаковићу, министру 
правде у Владе РС, на изгласаном статусу града и 
честита свим становницима статус града, сасвим 
сигурно један од најзначајнијих датума у новијој 
историји Вршца. Истовемено, захваљује се и свим 
досадашњим коалиционим партнерима на успеху 
постигнутом захваљујући заједничким напорима, 
а пре свега председнику општине Чедомиру 
Живковићу. Овај успешно остварен циљ је резултат 
потписаног споразума о сарадњи Покрета “Вршачка 
регија-Европска регија” и Српске напредне странке.

Минулог викенда, у хали спортова,  
“Српска Спарта” из Панчева оганизовала 
је хуманитарни турнир „Комбат челенџ“ 
(Combat Challenge)као подршку и помоћ 
Драгану Виторовићу, Вршчанину, који је 
већ 17 година у инвалидским колицима. 
Виторовић је, на врхунцу каријере у одбојци, 
у 19. години, доживео саобраћајну несрећу. 
Овај наш суграђанин има снажну вољу, пун 
је ентузијазма и позитивне енергије. Упркос 
тешкоћама, завршио је факултет и основао 
удружење за особе са инвалидитетом 
“Параквад ВШ”, како би помогао људима који 
су у сличној ситуацији.

-Радост ми је велику част ми чине ови 
људи око мене, другари из Панчева, који су 
одлучили да организују хуманитарни турнир 
од кога ће средства завршити у нашем граду, 
рекао је Александар Ђорђевић, помоћник 
председника Општине Вршац. Братско 
Панчево нам је препустило сва сакупљена 
средства од турнира Вршцу да ми одлучимо 
којем ће удружењу или појединцу она 
припасти. Лично сам се одлучио да овога пута 
то буде појединац, наш суграђанин Драган 
Виторовић, мој пријатељ, најјачи борац 

кога сам упознао. Он је сасвим оправдано 
заслужио да му припадне ова помоћ у виду 
једне братске љубави, колективног борбеног 

духа. Овај је пројекат идејно започео и до 
краја спровео Дејан Симеоновић који се 
заложио да овај турнир буде успешан.

Зоран Рајачић, председник панчевачког 
Удружења „Српска Спарта“,  изразио је 
задовољство  што се успостављена ова 
сарадња и додао:

-Драган Виторовић је прототип српског 
Спартанца. Човек, који и поред свог 
хендикепа, плива, вози, дипломирао је право 
и нама је част и задовољство да организујемо 
једну такву манифестацију за оваквог човека. 

И сви остали чланови „Српске Спарте“ 
сложили су се да средства од улазница са овог 
хуманитарног турнира иду у праве руке. 

Виторовић се захвалио на овом гесту и, не 
кријући емоције, рекао:

-Мало  сам у неком шоку што сам део 
свега овога, али ја сам 17 година особа са 
инвалидитетом и у инвалидским колицима 
и до сада нико никада није на овај начин 
скренуо пажњу на мене нити ме изабрао да 
ја будем део једног оваквог хуманитарног 
спектакла. 

У панчевачкој Хали спортова било је 
11врхунских борби у дисциплинама ММА и 
К1 борби којима је присуствовало  више од 
хиљаду гледалаца.

Ј.Е.

ПАНЧЕВАЧКА „СРПСКА СПАРТА“ ОРГАНИЗОВАЛА ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР

ПОДРШКА ДРАГАНУ ВИТОРОВИЋУ, СРПСКОМ СПАРТАНЦУ

Хуманитарни турнир панчевачке „Српке Спарте“ за Драгана Виторовића
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Радивој Томић, Вршчанима 
познатији као Туфни, највећи 
део радног века провео је на 
пословима криминалистичког 
техничара у оквиру Одсека за 
криминалистичко- техничку и 
контрадиверзиону заштиту у 
вршачкој Полицијској станици, 
тада СУП-у Вршац. Био је на 
безмало 2.000 увиђаја где се, 
каже, свега нагледао. Посао 
није био ни мало лак, требао 
је присуствовати убиствима, 
самоубиствима, а најтеже је 
било када су деца у питању.  Када 
би се посао завршио требало 
је потиснути све те трагичне 
сцене и горак укус у устима. 
Разоноду је налазио у дружењу, 
уз музику, пиће, јер увек је 
волео и поштовао људе, и своје 
најмилије, пријатеље, али и оне са 
којима се сусретао у послу. Један 
дечак је, након много година, у 
сусрету са Туфнијевом супругом 
Радинком, рекао да никада неће 
заборавити ону пљескавицу 
којом га је Туфни нахранио док 
га је приводио закону. Рекао му 
је:“Прво поједи ово да не будеш 
гладан, а после ћемо да обавимо 
све што треба!“ Волео је да 
помогне свима када је год могао 
од пријатеља, до познаника, 
па и оних који су живели са 
оне стране законе. Тамбураши, 
музика, песма, кафана, 
пријатно друштво, активност 
у извиђачима, рукометном 
клубу... све га је то испуњавало 
позитивном енергијом и 
помагало му да се суочи са свим 
тешким ситуацијама које му је 
доносио посао. У друштву је увек 
био омиљен због својих шала, 
доброг расположења које је 
уносио, гитаре и песме којима је 
правио добар штимунг.

Какве успомене носите из 
детињства?

-Рођен сам 30.јануара 1954.
године у Вршцу, у Црвењачкој мали, 
у Дечанској улици. Отац ми се звао 
Добривоје- Бата, а мајка Јованка. Имао 
сам лепо детињство, улица је имала 
пуно деце, свака је кућа имала по двоје 
или троје деце. Кућа ми је била одмах 
поред месне заједнице, ССРН-а, и ту су 
се одржавале све активности. Месић 
је био рај за нас. Зими смо играли 
хокеј, сами смо правили клизаљке, 
прве клизаљке сам добио тек у 
6.разреду основне. Лети смо правили 
колибе, као Робинсон и Индијанци, 
правили смо и чамце, возили смо се 
по Месићу лети када надође вода 
од Пољопривредне школе до Ауто 

школе у Маршала Тита. Било је лепо. И 
данас кад се сретнемо, радо се сећамо 
својих несташлука, игара у паркићу 
код Савића, малог фудбала, трулих 
кобила, анине нанине... У град нисмо 
ни одлазили, наш је рај била улица.

У коју сте школу ишли?
-Ишао сам у ОШ „Јован Стерија 

Поповић“, тада је била у данашњем 
Дому ученика. После сам се пребацио 
у ОШ „Вук Караџић“. Након основне 
школе, уписао сам економску,то је 
била жеља моје мајке, ја сам хтео 
на занат. После средње економске, 
уписујем Економски факултет 
у Суботици, заједно са Костом 
Јосифидисом, са којим сам био у 
разреду од првог основне, били смо 
нераздвојни. Он је сада професор на 
новосадском Универзитету, уважени 
доктор економских наука.  Прекинуо 
сам студије, нисам пронашао себе у 
томе. Ја сам, уствари, одувек желео 
да упишем Војну академију. Међутим, 
нисам успео после гимназије, фалила 
ми је четворка из историје. Када сам 
прекинуо Економски факултет, уписао 
сам школу резервних официра, волео 
сам тај позив. Био сам у Билећи. Хтео 
сам да се активирам, али услов је био 
да останем бар 6 година тамо. Нисам 
могао да гледам онај камен, онај крш, 
ја сам војвођанска душа, фалила ми је 
моја равница и сва њена лепота. Остао 
сам  у БИлећи 15 месеци и вратио се 
после у Вршац.

Где добијате први посао?
-У Вршцу, одмах после војске, 

у Општинском одбору резервних 
војних старешина запошљава се 
као референт за обуку резервних 
официра. Секретар је био Пера Пивач, 
пуковник Станко Ђорђевић био је 
председник. Ту сам остао до 1980. Био 
сам једино плаћено лице, јер сам се 
бавио обуком, планирао је, изводио 
је и по селима и у граду, ишао на 
семинаре. У Вршцу смо тада имали 
6 месних одбора и толико основних 
организација. Водили смо евиденцију 
резервних официра и подофицира и 
редовно их информисали и обучавали 
о новим техникама, наоружању, 
организовали смо наставу по месним 
заједницама. Сарађивали смо и са 
војском. 

Где прелазите након укидања тог 
радног места?

-Када се све то укинуло, 1980, 
прелазим у СУП и радим као 
референт за народну одбрану и 
друштвену самозаштиту, заједно 
са Никицом Милутиновићем, 
сада, нажалост, покојним. Када је 
дошло до реорганизације у оквиру 
Министарства унутрашњих послова, 
моје радно место је укинуто и 
пребацили су ме у Одељење за сузбијање криминалитета (ОКП). 

Радио сам на месту криминалистичког 
техничара у оквиру Одсека за 
криминалистичко- техничку и 
контрадиверзиону заштиту. Ту 
сам радио са покојним Чупком, 
Влаховићем, Божуновићем... 

Колико је тај посао био 
напоран? Сигурно је било доста 
трагичних ситуација којима сте 
присуствовали?

-Није то био ни мало лак посао. 
Од 1988.када сам прешао у Одсек за 
криминалистичку технику, па до свог 
пензионисања, 2006.године, ја сам 
самостално или заједно са другим 
криминалистичким  техничарима, 
одрадио 1943 увиђаја. То је велики 
број. Свега сам се нагледао.

Какве су то врсте увиђаја биле? 
Шта је било најчешће?

-Било је ту увиђаја свих фела: 
задесних смрти, самоубистава, 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула, година 24, број388, 5. јун 1998.

У ТОКУ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ БИОСКОПСКЕ САЛЕ

ПРВЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 
КРАЈЕМ ЈУЛА

Вршчани по свој прилици, за неких месец и по 
дана до два, треба да поново добију биоскоп. Тако 
ће се ставити тачка на дугогодишњи неславни 
рекорд града под Кулом који једини у овом делу 
Војводине није имао биоскоп.

Да подсетимо. Последња пројекција “десила” се 
пре неких десетак година у последњем вршачком 
биоскопу у Радничком дому. Први пут Вршчани 
су се срели са целулоидном траком пре више од 

осам деценија када се у град уселио кино пројектор. 
У једном тренутку било је чак 5 приватних биоскопа, 
а старији се сећају да су пре рата радили биоскопи: 
“Гликман”, “Краљ”, “Борош”, “Шислер” и “Париз”. После рата 
радили су “Србија”, “Градски и Омладински биоскопи.

До пре двадесетак година биоскоп је одолевао 
телевизији и најезди видео рекордера и видео филмова. У 
последњем, Радничком биоскопу, у то време, захваљујући 
тадашњем директору Живи Алмажану, могла су се видети 
највреднија филмска остварења и пре великих светских 
фестивала какав је онај у Кану. У такозваном “џепном”  
биоскопу приказивана су изузетна остварења. а онда је 
било све мање добрих филмова, долазило је све мање 
људи да би на крају град остао и без последњег биоскопа. 
Зграда је прешла у власништво фирме “Панбанаћанка” 
коју је касније преузела “Вршачка пивара”.

Ових дана интензивно се ради на адаптацији 
биоскопске сале. Финансијер радова је власник  “Вршачка 
пивара”, као и Министарство културе Републике Србије, 
а извођачи су “Други октобар” и “Техника”. Комплетни 
радови треба да буду готови током јула тако ће Вршчани 
имати прилику да овога лета поново гледају добре 
филмове у правом, биоскопском амбијенту.

В. Сретеновић

ИНТЕРВЈУ
РАДИВОЈ ТОМИЋ- Т УФНИ, ОПЕРАТИВНИ РАДНИК КРИМИНАЛИСТИКЕ ПОЛИЦИЈЕ С УП-А  ВРШАЦ, У ПЕНЗИЈИ:

ЧОВЕКУ ЈЕ У ЖИВОТУ ПОТРЕБНО 
ВРЛО МАЛО ДА БИ БИО СРЕЋАН!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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убистава, угушења, утопљења... 
Правио сам ја неку своју статистику, 
хтео сам да предочим шефу. Док 
саобраћајна полиција није преузела 
увиђаје, радили смо и саобраћајне 
незгоде, правили смо комплетну 
документацију. Тада у закону није 
било договора, па смо излазили и 
код ситних чукања и код великих 
саобраћајних незгода. Вршац је 
тада био познат по томе да је своје и 
најтеже случајеве углавном решавао, 
није било неких убистава да нису 
била решена. Можда то није било 
одмах, али за неко време је решено. 
Знали смо да седимо по три дана и три 
ноћи и радимо на решавању случаја. 
Имали смо чак и малу кухињу где смо 
спремали храну, неке лежаје где смо 
мало дремали. Није било нерешених 
убистава, било је нерешених крађа где 
се оштећени или касније јавио када су 
трагови већ били уништени, али тешка 
кривична дела крвних и сексуалних 
деликата одмах су рађена и сва су 
била решена. Излазили смо на лице 
места у року од 15 минута до пола сата, 
у подне, у поноћ, по снегу, киши... и 
што је најважније, био је то колективан 
рад. Имали смо одличан тим и уопште 
цела оператива, све је одлично 
функционисало. Док смо били под 
Покрајинским секретаријатом, имали 
смо одличну опрему, били смо добро 
обучени, и високо смо се котирали по 
резултатима, јако су нас ценили. Да би 
се успело у раду, мора да постоји тим и 
да буде уигран.

Да ли Вам је нешто посебно 
остало у сећању? Шта Вам је било 
најтеже?

-Најтеже је било када су деца у 
питању.  Деца су ми увек била слаба 
тачка, на њих сам најосетљивији. 
Сећам се да смо изашли на увиђај у 
уљманску балату, нашли смо дечака, 
имао је десетак година, обесио се у 
керећој кућици. Посао смо морали да 
одрадимо професионално, али било је 
тешко код неких трагичних случајева 
када је ту родбина, сви плачу, кукају. 
Знали смо да, после неких тешких 
увиђаја, одемо сви заједно на једно 
пиће, да уз дружење покушамо да 
заборавимо шта смо све видели и 
доживели. 

Да ли је и по Вашим статистика 
и искуству тачно, како се некада 
говорило, да је Вршац био у самом 
врху по самоубиствима, још у оној 
екс Југославији?

-Самоубиства су била врло честа 
овде. Према некој мојој статистици, 
доминирала су села Сочица, Јабланка, 
Куштиљ, Војводинци... Али, било 
је и у Вршцу, на Кули. У то време, у 
старој Југославији, тврдило се, по 
неким статистикама, да је највише 
самоубистава било у Марибору, 
Суботици па Вршцу. 

Посао Вам је био врло тежак, 
како сте проналазили начин да 
потиснете све те доживљаје, да се 
вратите нормалном животу?

-Волео сам да се дружим са 
пријатељима, волео сам кафану, 
музику, био сам активан у извиђачима, 
планинарима. Од 8.године био 
сам члан Извиђачког одреда „Сава 
Мунћан“, касније и као ветеран, до 
2000.и неке. Касније су се стари 
извиђачи окупили па смо направили 
Клуб брђана. Учествовали смо да 
разним извиђачким такмичењима, 
и увек је вршачки одред био међу 
најбољима. Ја сам добио признање 
извиђач партизан, највеће звање као 
појединац, било је то у Руду.  

Бавили сте се и спортом. Којим?
-У рукометни клуб сам се учланио 

1971, заједно са ентузијастима 
покојним Миодрагом Цветковићем- 
Цвелетом, Богданом Милошевим, 
Мишом Каракашом, Раушким, Цулетом, 
Брком Женар, покојним Ниџом, 
Жаретом Огризовићем, Брацом 
Миличевићем... Тада је реорганизован 
Рукометни клуб „Младост“. Био сам 

активан члан до одласка на факултет. 
У Суботици сам се, као студент, 
прикључио РК „Економац“, играли смо 
са севернобачким клубовима. 

Да ли је било признања за Ваш 
рад и активности?

-Од Министарства унутрашњих 
послова добио сам повељу и златник, 
2002, за изузетне резултате у области 
безбедности. Имам признања за рад од 
Савеза резервних војних старешина,  
од Општине Вршац за општенародну 
одбрану, рад са омладином. Добио 
сам признање од Савеза извиђача 
Југославије, 1984. Имам и похвале као 
добровољни давлац крви. Ми смо у 
СУП-у редовно за 13.мај давали крв.  Ја 
сам крв дао више од 30 пута. 

Како је текао Ваш приватни 
живот? Када сте основали 
породицу?

-Оженио сам се 1978. Радинком 
са којом имам двоје деце, сина 
Мирољуба и ћерку Мирјану. Мирољуб 
је инжењер менаџмента. Мирјана ради 
као хемијски лаборант у Фрезенијусу. 
Обоје су основали породице. Од ћерке 
имам унуку Горану, има 12 и по година, 
дедина лепотица. 

Од када сте у пензији? Како данас 
живите?

-Имам десет година пензијског 
стажа. Јако лепо живим, ја сам 
задовољан и пензијом и свим осталим, 
само да је здравља. То је најважније. 
Волим друштво, да се дружим са 
пријатељима. Имам викендицу, нешто 
мало воћњака, одемо тамо мало 
роштиљамо, мало радимо. Од како смо 

се јесенас преселили у Љубљанску, 
у родну кућу моје Радинке, ништа не 
радим, уживам. Кад дође пролеће, 
направићемо испред куће сто и клупе 
и да увече изађем, седнем, пијем пиво, 
да гледам ко пролази и да уживам. Ја 
мало тражим од живота! 

Када сада погледате, шта је у 
животу најважније? Шта је то што 
треба испоштовати?

-Најважније је да човек буде здрав! 
Јер, кад је здрав, он је и задовољан. 
Људи треба да се поштују, да се воле, 
нема потребе за мржњом. Ја сам увек 
волео људе, знао сам да седнем и са 
криминалцима, и са Ромима, трудио 
сам се да помогнем кад сам год могао. 
Мене јако боли што је ова политика 
ушла у породицу, да брат с братом не 
говори због те политике, да се браћа 
посвађају због једне собе, због неке 
ситне оставштине.  Не знам да ли је 
ово време утицало на људе да постану 
ситничари?! Ја сам одувек волео 
да попричам са људима, да седнем 
испред радње да заједно попијемо 
пиво, увек сам све поштовао. И данас 
идем у шетњу да се сретнем и видим са 
људима, не завлачим се у кућу, нисам 
роб телевизије.  Волим да прочитам 
Забавник, има ту свашта да се прочита 
лепо. Моја опсесија су тамбураши, 
волим музику, имам две гитаре, у 
последње време тешко певам, због 
здравља. Људи треба да се ослободе 
свих тих навежаних глупости. Човеку 
је, уствари, у животу  потребно мало 
да би био срећан!

Јованка Ерски

Вршачка кула, година 24, број 396, 25. септембар 1998.

ПАРКИНГ

Паркинг на малом тргу код ДДОР-а (улица Ђуре 
Јакшића) је постављањем уличне расвете завршен и 
коришћен је за време грожђебала. Слика на овом месту 
је сада сасвим другачија него раније када су возачи без 
икаквог реда паркирали своја возила и по изласку из њих, 
у најужем центру града, газили по блату!

Вршачка кула, година 24, број 390, 1. јул 1998.

“ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ” 
НА ТРГУ

Концерт рок групе “Забрањено пушење” окупио је у 
петак, 26. јуна, у касним вечерњим сатима пар хиљада 
Вршчана свих генерација.

Организатори овог музичког спектакла су СО Вршац и 
Дом омладине, а на отвореној позорници у центру града 
пре Нелета и његових другара представио се вршачки 

бенд, до скоро називан “Треће око”, у коме свирају Аца, 
Деја и Фрка.

Наш градски трг сасвим је “оживео” и, све лепши и 
уређенији, почиње да поприма своју праву функцију. 
Вршчани се редовно окупљају у центру града, друже 
се, шетају, а овакви концерти, као и слична културна 
дешавања на овом месту, уносе живост градском тргу.

Ј.Е. (фото “Доша”)

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Четврти пут за редом у Гудурици су 
одржани „Дани младих вина“, који су 
прошле суботе, 27. фебруара, окупили 
бројне љубитеље божанског напитка, 
а гости манифестације били су и 
амбасадори Палестине Мохамед Набхан, 
Марока Абдалах Загоур и Туниса Мохамед 
Боугамара. Министарство пољопривреде 
и заштите животне средине представљао 
је државни секретар проф. др Зоран 
Рајић. 

Јовица Заркула, председник СО Вршац, 
отворио је гудуричке „Дане младих вина“, 
пожелео успешну годину винарима 
и најавио да ће локална самоуправа 
наставити да подржава једну оваку 
успешну манифестацију која промовише 
вршачку Општину на најлепши начин, 
дајући допринос развоју туризма.

Након свечаног отварања 
манифестације у гудуричком Дому 
културе, уз предиван програм сеоског 
КУД „Виногради“, и изложбу рукотворина 
Удружења жена, посетиоци су могли да 
дегустирају вина. Гудурички су подруми 
широм отворили врата и бесплатно 
понудили гостима своја вина, уз банатску 
закуску и песму тамбураша „Пете жице“. 

Похвале домаћинима

Организатори Удружење “Винско село” 
и Туристичка организација општине 
Вршац, под покровитељством Општине 
Вршац, поново су се потврдили као 
добри домаћини, заједно са гудуричким 
винарима. Високи гости су, у пратњи 
домаћина Јовице Заркуле, председника 
СО Вршац, и Стевице Деђанског, 
председника „Винског села“, обишли 
породичне винарије „Недин“, „Селекту“ и 
„Гудуричку причу“, у којој је организован 
свечани ручак за све посетиоце. 

Њ.Е. Мохамед Набхан, амбасадор 
Палестине у Србији, захвалио се 
организаторима на позиву и срдачном 
пријему похваливши „Дане младих 
вина“, као једну занимљиву туристичку 
манифестацију. Он је нагласио да ће, 
заједно са својим колегама амбасадорима, 
пронети добар глас о гудуричким винима 
и овом винском празнику у земље из којих 
су делегирани, али и српску метрополу. 

Подршка Министарства

-Гудурички виноградари и винари 
показали су и доказали да умеју да 
производе добра вина, а на нама у 
Министарству је да вам омогућимо да 
та вина што  боље продајете, рекао је 
проф. др Зоран Рајић, државни секретар 
Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине. Министарство је 
наставило са подршком виноградарима 
и винарима, ове године средства за вас 
нису смањена. Морам да напоменем да 
смо за саднице одредили 1,2 милиона 
динара, 200.000 за обраду земље, 100.000 
за анализу земљишта, пола милилона 
динара за наслоне. Министарство 
наставља са подршком увођења система 
квалитета и географског порекла.

Рајић је рекао да ће Министарству 
пренети поруку да Гудуричани умеју 
да производе квалитетно вино и да им 
треба помоћи да тај производ стигне 
до купаца. Он је подсетио да је ресорно 
Министарство задржало субвенције на 
прошлогодишњем нивоу и као новину 
2,5 милиона динара за инвестирање 
у опрему, уз смањену каматну стопу, 
и позвао виноградаре и винаре да 
конкуришу за та средства. 

Задовољни винари

Гудурички винари задовољни су 
посетом гостију и домаћински су се 
потрудили да их угосте.

-Драго ми је што је толико људи дошло 
да види наш вински подрум и проба 
наша вина, каже Јосиф Недин, власник 
Винарије „Недин“, од које се кренуло 
у обилазак гудуричких подрума. Ми 
стандардно имамо италијански ризлинг, 
бели бургундац, нашу купажу бели крст, 
траминац , каберне совињон, мерло... 
Подигли смо нове засаде мускат отонела, 
тако да ћемо од наредне године имати 
и ову врсту вина. Полако радимо на 
проширењу и асортимана и количине. 

Следећа на винској маршути била је 
породична винарија „Селекта“, власника 
Милутина Стојшића, који је први ушао у 
гудуричку винску причу, отворио први 
вински подрум, а корак испред осталих 
произвођача је и по пласману својих вина. 
Сем у Србији, вина подрума „Селекта“ 
нашла су се и у Русији, али и на америчком 
континенту.

-Од када сам почео да се бавим овим 
послом причали смо о томе да на један 
овакав начин промовишемо наше вино, 
каже Стојшин. Договор нас винара да 
отворимо врата својих подрума довео је 
до тога да је ово четврта година како нам 
долазе гости. Јер, Гудурица је винско село 
са 500 хектара винограда и о њој треба да 
се чује. Верујем да ће „Дани младих вина“ 
имати све више посетилаца из године у 
годину, а ми ћемо им понудити своја вина. 

У асортиману Винарије „Селекта“ 
налазе се 4 бела, 2 црвена и једно розе 
вино, а ускоро ће у понуди бити совињон 
и сиви бургундац. Стојшић је истакао 
да су у договорима са словеначким 
стручњацима и да ће „Селекта“ кренути и 
са производњом пенушавих вина. 

-То изискује нове инвестиције, 
тржиште је нестабилно, али ми ћемо 
сигурно почети производњу пенушавих 
вина, само ћемо одлучити у којој ће то 
количини бити, објашњава Стојшић. 
Верујемо да ће то постати  наш нови 
бренд који ће нам обогатити производну 
палету. 

Све је почело од 
„Гудуричке приче“

Љубисав Шљивић, директор ЈП „Други 
октобар“, такође винар чије је вино 
освојило златну медаљу на овогодишњој 
изложби у Пољопривредној школи, каже 
да је од почетка учесник ове гудуричке 
винске приче на неколико начина.

-Заједно са људима из Гудурице и овог 
подрума имамо заједнички виноград већ 
осам година и мислим да Гудурици треба 
на један овакав начин вратити стари сјај, 
нагласио је Шљивић и додао да то није 
лако јер су прошле године гудурички 
„Вршачки виногради“ престали са радом. 
Гудурица има све више малих винарија и 
неко мора да почне да прави традицију, а 
кренуло је све из „Гудуричке приче“, ту је 
сада и Винарија „Конте Валоне“. Гудурица 
има богом дано поднебље за винограде 
и нису случајно посадили винограде 
Французи, Немци и сви они који су овде 
били кроз историју. 

Стевица Деђански, председник 
„Винског села“, главног организатора и 
најзаслужнијег за успех манифестације, 
задовољан је како су протекли 
овогодишњи „Дани младих вина“ јер, 
каже, данас није лако нешто одржати.

-Гости су нам били амбасадори, 
представник министарства, било је 
посетилаца из Београда, Зрењанина и 
околине, и верујем да ће сви они лепо 
причати о Гудурици, Вршцу и вину, и то су 
најбољи промотери, сматра Деђански. Ми 
имамо дугу и богату традицију, али дуго 
година није било доброг маркетинга. Зато 
смо се ми винари удружили како бисмо 
лакше успели и освојили тржиште.

Ј.Е.

ВИНСКИ ПОДРУМИ ОТВОРИЛИ ВРАТА ЗА ГОСТЕ

ОДРЖАНИ „ДАНИ МЛАДИХ ВИНА“ У ГУДУРИЦИ

Фо
то

: Д
ош

а
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У оквиру богатог програма ваннаставне 
активности Пољопривредне школе 
Вршац, значајно место заузима сарадња 
са пољопривредним произвођачима. 
Део тога је и прво предавање о правилној 
употреби и одржавању прскалица и 
орошивача и значају обавезне контроле 
њихове исправности почев од 2017. 
године, како прописује нова законска 
регулатива.

О поменутим темама присутним 
пољопривредницима говрили су: доц. 
др Александар Седлар ( Пољопривредни 
факултет у Новом Саду), Владимир 
Вишацки, асистент на новосадском  
Пољопривредном факултету, и Драган 
Стефановски, струњак вршачког 
„Агрозавода“. Они су посебно указали 
на свеопшти значај исправне употребе 
прскалица и орошивача, како за саму 
пољопривредну производњу, тако и за 
све конзументе тих производа, али и за 
заштиту животне средине. 

- У Србији има око 138.000 
тракторских прскалица и по томе 
смо трећа земља у Европи, јачи смо 

од Немачке, и правилна употреба и 
редовна контрола прскалица неопходна 
је како бисмо заштитили себе, здравље 
руковаоца машине и свих нас, као и 
земљишта, нагласио је Седлар. Наше 
здравље је наша ствар, али земљиште је 
земљиште наше деце. Правилна употреба 
прскалица заштитиће животну средину, 
реке, а пољопривредну производњу 
учинити ефикаснијом и економичнијом.  
Контролу прскалица радиће стручни људи, 
инжењери, који ће, осим подешавања 
апарата, пољопривредницима давати и 
потребне савете.

Након предавања, 
пољопривредницима је демонстрирана 
контрола прскалице, а предавачи су 
им радо и подробно разјаснили све 
несугласице и дали одговоре на њихова 
питања. 

Пољопривредна школа Вршац вршиће 
бесплатне контроле ових уређаја, без 
издавања сертификата, до почетка 
примене новог закона, који ће заживети 
следеће године.

Ј.Е.

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ ВРШАЦ ОДРЖАНО

ПРВО ПРЕДАВАЊЕ  О ПРСКАЛИЦАМА И ОРОШИВАЧИМА

Додатна обука за пољопривредне 
произвођаче, учеснике у саобраћају, 
започела је у Уљми и Избишту, 
почетком ове седмице. Реч је о 
акцији подсећања тракториста о 
саобраћајним прописима, њиховом 
поштовању, а све у циљу повећања 
безбедности у саобраћају. Акцију, 
којом ће бити обухваћена сва 
насељена места у вршачкој Општини, 
реализују Савет за безбедност 
у саобраћају Општине Вршац, 
Саобраћајна полиција Полицијске 
станице Вршац и Ауто школа “Бос”, 
изабрана као најбољи понуђач на 
јавном конкурсу.

-Кроз ову пролећну акцију желимо 
да промовишемо  безбедност у 
саобраћају, наглашава Милош Васић, 
председник Савета за безбедност у 
саобраћају Општине Вршац.  Наша 
намера је  да се, кроз стручна 
предавања о саобраћајним прописима 
и обавезама учесника у саобраћају, 
подигне ниво знања и свести у 
области безбедности саобраћаја код 
тракториста пред пролећне радове 
када они планирају да изађу на 
јавне путеве. Посебна пажња биће 
посвећена важности поштовања 

саобраћајних прописа кад је реч о 
недовољној осветљености трактора 
и прикључних машина, вожњи под 
утицајем алкохола, наношењу блата 
на коловоз и техничкој исправности 
трактора. Трактористима ће бити 
подељени одговарајући флајери 
којима желимо да укажемо на 
важност поштовања саобраћајних 
прописа, као и бесплатне 
самолепљиве флуоресцентне траке 
како би пољопривредници што боље 
обележили своје прикључне машине.

Пољопривредници су се одазвали 
у великом броју и показали велико 
интересовање за ову акцију. 
Предавачи су одговарали на њихова 
питања и разјаснили им све нејасноће, 
свако са свог аспекта деловања. 
Организатори акције су задовољни 
јер су одзив и интересовање 
тракториста потврда да је начињен 
прави потез.

Као најчешћи прекршаји возача 
трактора и пољопривредних 
машина, који угрожавају безбедност 
саобраћаја, наведени су: вожња 
под дејством алкохола, неадекватна 
светлосна сигнализација, неисправни 
уређаји за управљање и заустављање 

на трактору, као и уређаја за спајање 
вучног и прикључног возила, 
непоштовање првенства пролаза 
на раскрсници, превожење лица на 
блатобрану трактора и на страници 
тракторске приколице, непрописно 
укључивање на коловоз са земљаних 

путева и наношење блата на коловоз 
главне саобраћајнице.

Пролећна акција промоције  
безбедност у саобраћају биће 
настављена наредних дана у осталим 
насељеним местима Општине Вршац.

Ј.Е.

У УЉМИ И ИЗБИШТУ ОДРЖАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ

ДОДАТНА ОБУКА ЗА ТРАКТОРИСТЕ

Ратари заинтересовани за предавање у Пољопривредној школи Вршац
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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

Друго, допуњено издање  
монографије под називом 
“Манастири Овчарско -кабларске 
клисуре“ представљено је 
вршачкој публици у Градском 
музеју, 24. фебруара. Аутори 
монографије су Делфина Рајић и 
Милош Тимотијевић.

Према њиховим речима, 
монографија је комплексна, 
не испитује само материјално 
наслеђе манастира, већ и 
њихов значај на духовном 
нивоу, укључујући и бележење 
савременог живота.

Циљ презентације 
монографије, како је речено 
на самој промоцији, јесте 
да се манастири Овчарско – 
кабларске клисуре сагледају у 
својој целовитости и у читавом 
хронолошком распону свог 
трајања, од позног средњег века, 
па до савременог доба. Прво 
издање монографије, објављено 
2004. године, привукло је велику 
пажњу стручне јавности не само 

Србије, већ и света, због чега 
се и јавила потреба за другим. 
У овој другој монографији 
је на нов начин и са новим 
подацима представљено 
порекло манастира, културно 
наслеђе и на најбољи начин је 
презентована ова најзначајнија 
културна баштина чачанског 
краја. Издавач Монографије је 
Народни музеј Чачка.

-У књизи су приказани, не 
само архитекура и историја, већ 
и свакодневни живот верника 
и монаштва, објашњава Милош 
Тимотијевић, један од аутора, и 
додаје да нова монографија са 
старим насловом садржи више 
од 400 фотографија.

Аутори су подсетили да 
је истраживање манастира 

Овчарско-кабларске клисуре 
започео  још Вук Стефановић 
Караџић давне 1820. године, 
а након њега и Јоаким Вујић и 
други знаменити Срби, али и 
странци попут Феликса Каница.

 -Светиње на Западној 
Морави, према речима аутора, 
представљају једину преосталу 
српску Свету гору из средњег 
века, чији је културни и духовни 
значај данас немерљив. Светиње 
Овчарско – кабларске клисуре 
представљају искру, смерницу 
и водиљу, посебно у овим 
временима када су традиција, 
историја угрожене, обезвређене, 
у сенци  неких квази вредности, 
система и мерила.

Ј.Е.

У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА

 “МАНАСТИРИ 
ОВЧАРСКО - КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ“ 

Књижевна општина Вршац 
(КОВ), у сарадњи са Градском 
библиотеком, обележила 
је Национални дан књиге, 
минулог викенда. Тим 
поводом  организован је низ 
активности.

Испред Градске библиотеке 
Вршац организована је 
продајна изложба књига у 
издању КОВ-а са попустом од 
50 одсто, а исти попуст давала 
је овдашња кућа књига својим 
новим члановима.  За сваку 
купљену књигу и нову чланску 
карту, Књижевна општина 
Вршац даровала је  читаоцима 
по једну збирку песама по 
сопственом избору. Било је то 
још једно пријатно дружење 
протекло у присуству бројних 
љубитеља лепе писане речи. 

Према речима 
организатора, за Национални 
дан књиге проглашен је, 28. 
фебруар. Тај датум обележава 
као свој празник  Народна 
библиотека Србије, основана 
1832. године. Тога је дана 
Димитрије Давидовић, 

политичар, дипломата, 
уставописац и кнежев 
секретар, упутио писмо 
кнезу Милошу о уређењу 
Библиотеке.

 Национални дан књиге 
се у Србији обележава од 
2013. године, са жељом  да 
се подсети и укаже  на значај 

књиге као незаобилазног  
сегмента образовања, 
културе и информисаности. 
Тај дан обележава се широм 
Србије разним  предавањима, 
промоцијама, изложбама, 
концертима, стручним 
скуповима...

Ј.Е.

ЗАЈЕДНИЧКОМ АКЦИЈОМ КЊИЖЕВНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

 ОБЕЛЕЖЕН 
НАЦИОНАЛНИ ДАН КЊИГЕ
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У протеклих двадесет 
година белоцркванска 
уметница Тереза Стаменковић 
окушала се у различитим 
техникама и материјалима. 
Током школовања на 
академији претежно је као 
медијум користила папир 
и картон, док се касније 
више окреће платну и 
традиционалнијим начинима 
изражавања. Тематски се 
истичу пејзаж и композиције, 
често настале испробавањем 
комбинација техника (колажа, 
угљена, креде, лавираног 
туша, боја...) и извођењем 
радова комбинацијом 
разноврсних тема (портрет у 
пејзажу, апстрактни - сведени 
пејзаж...). Последњих година 
се углавном бави сликањем 
пејзажа, инспирисана 
равницом, најчешће великог 
формата. Посматрајући 
целокупан досадашњи рад, 
ликовни израз на сликама 
је колористички изузетно 
богат, док је код цртежа 
присутан снажан сликарски 
приступ, настао првенствено 
употребом сенки и сенчења 
који линију замењују 
површином. За све читаоце 
“Вршачке куле” који нису 
били у могућности да посете 
изложби Терезе Стаменковић 
у Музеју Конкордија, 
објављујемо део њеног 
уметничког опуса....

Биографија 
Терезе Стаменковић

Рођена је 1974. године у 
Белој Цркви. Дипломирала 
на Акедимији уметности у 
Новом Саду 1998. године, 
припоглашена је за најбољег 
студента ликовног одсека. 
1998. године учествовала је 
на 27. Новосадском салону 
и колективној изложби 
“Афродита између мита 
и стварности”. Од 1998. 
године ради као наставник 
ликовне културе у ОШ “Жарко 
Зрењанин” и ОШ “Доситеј 
Обрадовић” у Белој Цркви. 

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА РАДОВА ТЕРЕЗЕ СТАМЕНКОВИЋ
ФОТОРЕПОРТАЖА
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РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА РАДОВА ТЕРЕЗЕ СТАМЕНКОВИЋ
ФОТОРЕПОРТАЖА
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1054
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, 

СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА

Продајем 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 (9мх60м) ул. Јанка 
Катића 9, струја, вода, плин, 
башта. Веома повољно. Тел. 
064/87-84-409 и 063/70-144-81.

Продајем  локал у Улици 
Подвршанска 17,  површине 
135 m2. Тел. 064/123-17-56. 

Продајем двособан стан у 
Вршцу, Иве Милутиновића 80, 
близу центра. Тел. 062/511-751.

Продајем гарсоњеру 28 m2. 
Тел. 062/511-751.

На продају дворишна 
гарсоњера у Вршцу. Тел. 
013/807-337 и 061/72-39-359, 
(после подне). 

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 
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и 
013/ 838-585.
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ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК 
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.

тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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 m2. 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 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.

Издајем локал у Улици Жарка 
Зрењанина 77,  површине 33 
m2. Тел. 063/894-91-63. звати 
после 16 сати.

Издајем намештену 
кућу у Озренској улици на 
Гудуричком путу. Повољно. 
Тел. 063/325-117

Издајем локал у Улици 
Подвршанска 17,  површине 
135m2. Тел. 064/123-17-56. 

Стан за издавање опремљен, 
клима, кабловска, интернет, 
веш машина. Близу Пилотске 
академије. Тел. 065/505-74-24.

Издајем намештен 
једнособан стан на Војничком 
тргу. тел. 064/129 - 40 - 62

РАЗНО
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.
Продајем  половна балконска 
(80х140 цм „Словенијалес“), 
очувана, са дуплим стаклом 
и пластичним ролоом. Тел. 
064/123-17-56.
Продајем половну, исправну, 
моторну мешалицу за бетон. 
Тел. 064/123-17-56.
Продајем  нова сљемена од 
јачег поцинкованог лима, за 
постављање на врх крова или 
као заштита зида од ½ цигле 
(уместо каљева), 3 ком. Л=2,70 
м /ком. Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина 
„Унион“ (руска) само глава, 
веома очувана. Тел. 064/123-
17-56.
На продану нова бокс врећа 
за тренирање (вишебојна), 
годину дана гаранције, са 
унутрашње стране велика 
појачања, дупло дно (фи 35цм 
х120цм). Тел. 064/123-17-56.
На продају пластични 
спојлер (дефлектор) за кров 
аутомобила за лакшу вучу ауто 
риколице и мању потрошњу 
горива. Тел. 064/123-17-56.
На продају половна, очувана, 

комплетна, оргинал фабричка 
ауто кука (немачка) од аудија 
100, са електро инсталацијом. 
Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован, очуван 
пиштољ ЦЗ-99 (дуга деветка), 
први власник, са кожном 
футролом, само лицима са 
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На продају полован, очуван 
пиштољ ЦЗ-7,62 (тетејац), 
први власник, само лицима са 
дозволом. Тел. 064/123-17-56.
На продају половна очувана 
лимена поклопца мотора 
(„бубрега“ ) и предњи лимени 
блатобран од Пјађу „Веспе“ ПХ 
200 Е Тел. 064/123-17-56.
Купујем  дечје кревете на 
спрат. Тел. 013- 838-950.

Купујем шиваћу машину 
„Јадранка“ може и неисправна.
Тел.013/2101-623.и 063/482-418.

Хитно потребан посао 
скромној жени код старијих 
лица, нега, рад у кући. 
Плаћање на сат или пуно радно 
време. Повољно. тел. 064/205 - 
99 - 00

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.

Купујем „заставу 101“ у 
исправном стању, регистровану и да 
нема уграђен гас. Тел. 063/482-418.
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Никада до сада Вршчани нису 
били у прилици да уживају у 
једној правој балетској представи. 
Зато је спортска дворана Центра 
Миленијум била дупке пуна, 
прошле суботе, када се окупило 
око 1.500 људи да присуствује 
„Лабудовом језеру“, у извођењу 
Руског царског балетског 
ансамбла.

-Сви су одушевљени, неки 
су звали Центар Миленијум да 
нам то и лично кажу, а званична 
фејсбук страница дуго није имала 
близу 300 лајкова у једном дану 
након догађаја, задовољно каже 
Ивана Марков Чикић, ПР менаџер 
Центра Миленијум. Наравно да 
је свима нама који овде радимо 
то велика сатисфакција, али и 
обавеза за даље јер нас већ питају 
шта следеће спремамо тако добро.

Био је то, заиста, прави 
спектакл који је одушевио чак и 
оне скептике, који су сумњали 
да ће спортска хала умањити 
угођај. Али, то се није догодило. 
Све је било више него савршено 
припремљено, а када су се светла 
на позорници упалила,  одјекнула 
музика Петра Иљича Чајковског, 
чланови Руског царског 
балета заиграли уз предивну 
сценографију, настао је тајац. 
Сви су уживали у мајсторству 
и виртуозности плеса руских 
балерина и балетана. На сцени су 
заблистали како главни актери, 
солисти Лина Шевељова  из 
Молдавије и Нариман Бекжанов 
из Казахстана, тако и сви остали 
чланови балетског ансамбла. 

На крају  представе били су 
сви задовољни. Вршчани заиста 
нису штедели дланове да награде 
руске балетане који нису крили 
задовољство због гостовања у 
нашем граду.

-У Србију радо долазим и 
гостујем скоро сваке године са 
различитим представама, јер 
је публика овде сјајна и увек 
смо лепо прихваћени, рекла 
је Шевељова, Одет, краљица 
лабудова у представи, и похвалила 
организацију Центра Миленијум и 
услове у дворани. Избор балета је 
пао на “Лабудово језеро” јер је то 
један од најстаријих, најпознатијих 
и најлепших балетских комада што 
се публика у Вршцу и уверила, уз 
прелепу музику Чајковског могли 
су да уживају у “борби” црног и 

белог лабуда, добра и зла, нежних 
и снажних емоција…

Запослени у Миленијуму кажу 
да никада нису имали скромније 
госте. Ови врхунски уметници нису 
имали никаквих посебних захтева 
до пар килограма воћа и мало воде 
за њих 45. То им није засметало 
да на сцени покажу сву лепоту 
балета, своју професионалност,  
таленат и виртуозност.

Руски царски балет извео је 
„Лабудово језеро“’ Петра Иљича 
Чајковског по кореографији 
чувеног Паријуса Петипе. 
Представа је у 4 чина и говори 
о љубави која се рађа између 
принца Зигфрида и Одет, краљице 
лабудова, која је под клетвом злог 
чаробњака Ротбарта.

Све похвале заслужују 
запослени у Центру Миленијум, 
али и Општина Вршац која је 
подржала гостовање Руског 
царског ансамбла и омогућила 
свим ученицима основних и 
средњих школа и пензионерима 
да купе улазнице по повлашћеној 
цени од 500 динара за представу.

Руски царски балет један 
је од најпознатијих светских 
балетских трупа. Основао га је 
1994. године Гедеминас Таранда, 
бивши солиста Бољшој театра, 
на иницијативу легендарне 
балерине Маје Плисецкаје, која је 
уједно и почасна директорка овог 
балетског ансамбла. Данас има 45 
чланова који долазе из најбољих 
балетских школа Москве и Перма, 
а многи од њих су и чланови 
Бољшој театра. Ансамбл је 
готово непрестано на турнејама, 
али истовремено одржавају 
представе у Новаyа 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.

Ј.Е.

БАЛЕТСКА ПРЕДСТАВА „ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО“ ПРВИ ПУТ У ВРШЦУ

РУСКИ ЦАРСКИ БАЛЕТ ОДУШЕВИО ВРШЧАНЕ 
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице 
Вршац, репортер „Вршачке куле“  
фотографисао је мајке и њихове 
бебе. За  први осмех  радо су 
позирале: Радмила Филиповић 
и син Јон Стеван, Ивана Рајковић 
и синчић Филип Тодоровић, 
Драгана и Маша Стојковић, Маја и 
Тадија Стоиљковић.

A.Б.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

Ивана РајковићДрагана Стојковић

Радмила Филиповић

ПРВИ ОСМЕХ

Маја Стоиљковић
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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

Висина овим хумкама 
износи највише 1-3 метара, 
просек у ширини 6-12 
метара; само оне што стоје 
појединце  или у мањим 
гомилицама прелазе ову 
висину. На земљишту 
вршачком, колико је мени 
познато, стоји једна хумка 
за ходајом Цеовом преко 
од ходаје Пешине, и друге 
две десно од темишградског 
пута, за кућом стражара, који 
пази овај пут. У најближој 
околини нашој оне су јошт 
млогобројније. Тако на пр. 
јужно од нас на земљишту 
села Ритишеве, Влајковца 
итд. Северно од нас знатан 
је тумулус код Ватина. Он се 
подиже, у висину 4 метра, 
источно од села, баш покрај 
железнице и на обали 
Моравице.

У овим хумкама налази 
се увек једно уравњено, 
отворено место, поврх 
кога лежи таван иловаче, 
слободно набачене или 
земљиштем измешане. На 
оном отвореном месту лежи 
пепео, већином слободно. 
У једној хумцикод Старе 
Паланке лежао је пепео у јако 
трбушатој жари, урешеној 
режином; друга једна жара, 
нађена код Алибунара, у 
којој је лежао пепео, имала 
је јошт четири мања судића1.

Келти су завели употребу 
гвожђа у подунавским 
земљама. Иселивши се 
из Галије, они су около 
половине 4. века пре Христа 
заузели десну обалу Дунава 
и прoдрли до Бугарске2. 
Али историју наше околине 

осветљују  јошт старији 
зраци. Иродот, који се 
сматра   за оца повеснице, 
учи нас да су за време 
ратова персијског краља 
Дарија са Скитима (513. 
пре Христа) земље јужне 
Угарске  и Ердеља држали 
чили Агатиржани3. Но они се 
већ у 2. столећу пре Христа 
претопише у Даке, народ 
који је тада живео на левој 
обали Дунава  и између реке 

Тисе и Прута4. По грчком 
географу Птоломеју, овај се 
народ делио на 15 племена, 
од којих су у првом столећу  
по Христу, кад им је замља 
била у најлепшем цвату, 
Банат држали Албокенжани, 
Салденжани и Потуљи5. 
Племе  Албокенжана живело 
је у околини Вршца и у 
Подунављу, од Панчева до 
Оршаве6.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (9)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 6, БРОЈ 61,  28. МАРТ 1980.

КОРИсНА И дОбРОдОШЛА ИНИцИЈАТИВА

ОсНОВцИ КАО сАОбРАЋАЈНИ 
МИЛИцИОНЕРИ

На основу одсека за безбедност саобраћаја МСУП-а Вршац, 
у сарадњи са АМД „Славко Ропдић“ и Удружењем наставника 
општетехничког образовања, почетком фебруара отпочео је у 
вршачкој Основној школи „Олга Петров“ курс за ученике чланове 
школских саобраћајних патрола. Након похађања теоријске и 
практичне наставе из области саобраћајних прописа, и полагања 
испита, тридесет малих саобраћајаца, у униформама саобраћајних 
милиционера, прилагођених узрасту ученика, појавиће се на 
пешачким прелазима у близини школа  у циљу што безбеднијег 
прелажења преко коловоза њихових вршњака  приликом доласка и 
одласка у школу.

Присуство малих саобраћајаца утицаће  и на оне несавесне 
возаче који неприлагођеном брзином јуре у близини школа, не 
водећи рачуна о могућим тешким последицама. За такве, уколико 
наставе са угрожавањем туђих живота,  побринуће се чланови 
школских саобраћајних патрола уз помоћ својих старијих колега.- 
саобраћајних милиционера, како би се прекршиоци што пре нашли 
пред судијом за прекршаје.

Д. Бабић

Након доношења Закона о личном раду (прошле године), који 
је знатно либералнији, како у погледу врсте делатности, тако и 
у погледу стручне спреме и могућности отварања  самосталних 
радњи из радног односа, до пуног радног времена (наравно уз 
упошљавање радника), све је више оних који се опредељују да сами 
„крену“ у посaо. До краја прошле године  у вршачкој општини је 
регистрована 561 радња у индивидуалном сектору мале привреде, 
што је за 45 одсто више него у 88 . Овакав раст није забележен  више 
година уназад . и даље најатрактивније су делатности из области  
трговине и то  на мало, и на велико  и услуга у промету. Тако је број 
трговинских радњи  у прошлој години повећан са 70 на 108, од 
којих су 17 комисиони и агенције чија је делатност посредовање и 
заступање у промету.

Иначе у Вршцу има укупно 246 занатских радњи, 3 угоститељске 
уи 87 аутопревозника, поред 108 трговинских. И даље је велики 
интeрес за лично ангажовање, тако да ће ових дана бити разматрани 
бројни захтеви за отварање приватних радњи.

До краја марта месеца 578 радника фабрике „Клуз“ у Вршцу 
сашиће капуте за купце у Холандији и  Немачкој укупно око 60.000 
женских одевних предмета из уговорене колекције за пролеће – лето 
2000.

Према речима Марка Суботића, предводника домаћих 
конфекционара, фирми „Дупон“ из „земље лала“ испоручиче се до 
краја месеца 55.000 комада тинејџерске гардеробе, а немачком 
предузећу „Фмицк“ 3.500  блејзера, јакни, сукњи, панталона... Ови, 
иначе, први извозни аранжмани у овој години обезбедиће „Клузу“ 
зараду „тешку“ око 350.000 марака.

- Април је, традиционално, период међусезоне и за нашу браншу 
време недостатка посла, истиче директор Суботић.- Но, верујем, 
да ћемо успети да обезбедимо нове наруџбине од купаца „преко 
границе“ и из земље тако да производне траке наредног месеца 
нећемо зауставити. Иаче већ други месец радимо пуним капацитетом 
што значи да су сви кројачи и шивачи  на својим радним местима. 
Плате, просечан износ по раднику износи месечно око 1.500 динара 
исплаћујемо на време.

Први човек „Клуза“ ускоро очекује потписивање уговора са 
поменутим западноевропским партнерима као и италијанском 
фирмом „Весте Бене“ о изради колекције за сезону јесен-зима 2000.

Б.М. 

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

(1) Mittheilungen der Central-
Commission. Wien, Jahrg. 1865.  s XXXI

(2) Dr Fr. Pulzsky: Die Denkmäler der 
Keltenherrachaft in Ungarn. Literariache 

Berichte aus  Ungarn , Jahrg. III, стр. 239.
(3) Herodot, Hist, Lib. IV, s 78.
(4) Goos: Skizzen zur vorröm. Kulturg. 

Archiv, svXIII, str. 434.

(5) Goos: Skizzen zur vorröm. Kulturg. 
Archiv, Bd XIII, str. 462-464.

(6) Spruner- Menke: Atlas Antuquas, Bl. 
Nr. XXIII.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 233,  14. МАРТ 1990

ОТВАРАЊЕ  ПРИВАТНИХ РАдЊИ У ВЕЛИКОМ РАЗМАХУ

ТРГОВИНА НАЈПРИВЛАЧНИЈА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ  454,  24. МАРТ 2000.

КОНФЕКЦИЈА ИЗ ВРШЦА  И У 2000. НА ЕВРОПСКОМ ТРЖИШТУ

ШТЕП  У дВЕ сМЕНЕ

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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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 

Намирница:
2 свињске главе
5 кг језика
5 кг свињски срца
2,2 % соли
бибера и белог лука по укусу свињски желуци за 
надев

Кикиндска шваргла је производ којим се поносим и 
мислим да је правим најбоље на свету.

За шварглу користим две свињске главе, затим 5 кг 
језика исто толико срца и пола килекожуре. Све кувам 
док месо не одпада с костију. Пажљиво бирам немасно 
месо с главе,њушке добро очистим и све исечем на 
крупније резанце. Маси додам ситно млевену кожуру, 
2,2 % соли (220 гр на 10 кг масе), остале зачине по 
укусу и око литар масне супе у којој се кува баретина. 
Све добро измешам и меко пуним у свиљске желуце 
које добро”прошнирам” дрвеним прљком и вежем 
посебним канапом за вешање. Кувам их још један сат и 
за то време неколико пута избодем, да изађе сувишна 
вода. После вађења оставим их да се хладе, без 
померања. Сутрадан шваргле унесем у сушару и димим 
хладним димом храстове, или букове пиљевине 3 до 4 
пута 1,5 до 2 сата. На температури од 5 до 8 °C, шваргле 
могу да стоје све до првих топлијих дана, крајем априла.

Мирослав Кришан Кикинда

НАМАЗ “ГЕА”
За производњу веома укусног, пикантног намаза, 

Мирко Ердељ, месар, власник месаре
“Геа” у Кљајићеву, издвоји клилограм или два, 

подбрушне сланине, исече је на крупније
комаде и кува око 45 минута, све док не постану 

стакластог изгледа. Овај сасвим
једноставан и укусан намаз, који је добио високе 

оцене и проверених гастрнома, након
хлађења самеље се са главицом или две црног лука, 

најпре, на крупнију, а потом, и ситнију
шајбну машине за месо. Намаз се посоли по укусу а 

може му се додати и бели лук. Пакује се у стаклене тегле 
и може да стоји у погодним просторијама шест и више 
месеци.

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.

Житељима многих планинских 
крајева наше земље на дохват руке 
су изузетно слатки (око 30% шећера)  
и пријатно ароматичних плодова 
клеке-боровнице или смркиње. 
Имају веома различиту примену, као 
зачин и лек, сировина за добијање 
етеричних уља, али и за добијање 
различитих  врстаа (лековитих), 
медицински вредних, чистих, 
цењених и веома тражених ракија – 
клековаче и боровичке.

Тамноплави-пепељасти плодови 
клеке, величине од четири до девет 
милиметара беру се , или боље 
рећи тресу, тек друге године након 
цветања, од почетка јесени па до 
зиме зависно од надморске висине 
на којој расте грм (ређе стабло) ове 
биљке.

После гњечења, ако се претходно 
не издваја лако испариво – 
драгоцено етерично уље , плодова 
клеке, уз додатак три четири 
пута веће количине млаке воде, 
одлажемо на ферметацију која се не 

разликује од уобичајног поступка 
за друге врсте бобичастог воћа. Уз 
обавезан додатак пекарског квасца, 
врење, на температури од 16 до 20° 
Целзијуса, биће завршено за десетак 
дана. 

Дестилацијом, опет по 
принципима који важе и за 
друго воће, од сто килограма 
плодова клеке добија се чак 25 
литара произведене – клековаче 
изванредног квалитета, јачине 50 % 
алкохола.

Поред (оригиналне), чисте 
клековаче, за ову ракију често се 
користи шљивовица – препеченица 
којој се додају нагњечени, свежи 
плодови, или се укус и арома клеке 
добијају тако што се кљук шљиве, пре 
одлагања  на врење, дада одређена 
количина округлих, плавих плодова 
клеке. На крају, најчешће се „ 
производи“ тако  што се у литар 
ракије дода супена кашика осушене 
клеке и остави да одлежи неколико 
недеља.  

КИКИНДСКА ШВАРГЛА

РАКИЈА ОД КЛЕКЕ – БОРОВИЦЕ

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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Кошаркашице Вршца Свислајон 
успеле су да тријумфују у неизвесној 
завршници утакмице 20. кола Прве 
женске лиге Србије, коју су минулог 
викенда одиграле против Радничког у 
Крагујевцу. Овом победом, Вршчанке 
су и даље у игри за пласман плеј-оф.

Победоносни кош постигла је 
Инес Бошњић, док је за предност у 
самој завршници била најзаслужнија 
Марина Мандић, која је најпре 
погодила тројку, а затим два пута 
била прецизна са линије пенала. 
Велики значај имао је повратак 
Жаклине Јанковић, која је паузирала 
скоро месец дана због повреде 
колена. На паркету је провела свих 
40 минута и за то време постигла 15 
поена и 4 скока. Мандићева је била 
најефикаснија са 23 поена, а у стопу 
ју је пратила Анђела Радовић са 21 
поеном.

У наредном колу, Вршчанке ће 
у Центру Миленијум, у недељу 
од 19 часова одмерити снаге са 
трећепласираном екипом Краљева.

Прва лига кошаркашица, 20. коло:
 Војводина - Спартак 64:81, Врбас 

Медела - Новосадска ЖКА 91:68, Бор 
- Шумадија 62 : 81, Краљево - 
Студент 75 : 49, Раднички - Вршац 
Свислајон  69 : 71, Радивој Кораћ - 
Црвена звезда 83 : 82.

Табела: 1. Радивој Кораћ 20 - 0, 2. 
Црвена звезда 15 - 5, 3. Краљево 14 - 
6, 4.Врбас Медела 13 - 7, 5. Вршац 12 - 
8, 6. Спартак 10 - 10, 7. Студент 10 - 10, 
8. Војводина 7 - 13, 9. Шумадија 7 - 13, 
10. Раднички 6 - 14, 11. Новосадска 
ЖКА 6 - 14, 12. Бор (-1) 0 - 20.

СПОРТ

КО Ш А Р К А

Хала Миленијум, гледалаца 600, судије: 
Јовчић, Јевтовић, Арсенијевић (Београд)

ВРШАЦ СВИСЛАЈОН: Рибошкић 2, Митровић, 
Танасковић, Томашевић 10, Старинчевић, 
Мунижаба, Кљајевић 16 (11 ск), Симовић 21 (7 
ск), Давидовац, Савовић 7 (4 ск), Грубор 8 (5 ск), 
Деспотовић (7 ас, 7 ск)

МЛАДОСТ: Богдановић 6, Кужета 14 (6 ск), 
Булатовић 12 (9 ск), Беадер 7 (4 ск), Бурић (9 ск), 
Соколовић 8, Гашић, Бркић, Весковић, Силађи 8, 
Грујичић, Пот 17 (6 ас)

Пораз Вршац Свислајона од Земунаца није 
био неочекиван, али јесте начин на који су 
изабраници тренера Милоша Пејића започели 
утакмицу који се касније претворио у прави 
ход по мукама и трајао читаво прво полувреме. 
Утисак је био да домаћим играчима Миленијум 
представља оптерећење, јер уз слаб вољни 
моменат, лошу игру у одбрани и очајан проценат 
шута за три поена, екипи Младости нису 
направили ни најмањи отпор да већ у седмом 
минуту меча дође до двоцифрене предности 
(8:22). Гости су имали широк спектар нападачких 
решења,  сви Николићеви играчи били одлично 
шутерски расположени, за разлику од Вршчана 
који су погодили само једну тројку из осам 
покушаја, имали шест изгубених лопти више, 12 
скокова мање и, сасвим логично, заостатак од 
25 поена у 18. минуту (21:46). Међутим, госте као 
да је је успавала убедљива предност, а играчи 
Вршац Свислајона су упркос силном шутерском 
мучењу, успели да у последњем периоду дођу 
на само три поена заостатка (65:62). За потпуни 

преокрет нису имали снаге, стрелци Вршчана 
су покушали да до коначног преокрета дођу 
шутем за три поена а до тада им је проценат 
успешности у том елемету био 11 одсто.

Тренер Вршчана Милош Пејић истиче да 
екипу очекује жестока и неизвесна борба за 
опстанак.

- Типична утакмица за нас на домаћем 
терену, почињемо да играмо тек онда када смо 
изгубили меч. На све начине покушавам да 
докучим какав проблем постоји у главама мојих 
играча, од чега је то оптерећење кад се игра 
код куће, али ни после великог броја разговора 
нисам успео да пронађем решење. Морамо да 
дамо свој максимум у преосталим утакмицама и 
избегнемо најгоре, нагласио је Пејић.

КЛС 21. коло: 
Смедерево - Беовук 79 : 69, Вршац - 

Младост 64 : 72, Јагодина -Тамиш  77 : 
86, Константин - ОКК Београд 75 : 71, Борац 
- Напредак Рубин 85 : 75, Спартак - ФМП 73 : 
80, Слога -Војводина Србијагас 100 : 90.

табела: 1. ФМП 19 - 2, 2. Борац 16 - 5, 
3.Константин 16 - 5, 4. Младост 12 - 9, 
5.Смедерево 11 - 10, 6. Тамиш 10 - 11, 
7.Напредак Рубин 10 - 11, 8. Беовук 10 - 11, 
9. Слога 9 - 12, 10. Вршац 8 - 13, 11. Спартак 
8 - 13, 12. Војводина Србијагас 8 - 13, 13. ОКК 
Београд 7 - 14, 14. Јагодина 3 - 18. 

ВРШЧАНИ У ТЕШКОЈ СИТУАЦИЈИ ПОСЛЕ ПОРАЗА У 21. КОЛУ КЛС

ЈЕДНО ПОЛУВРЕМЕ МАЛО ЗА ПОБЕДУ
ВРШАЦ СВИСЛАЈОН - МЛАДОСТ 64:72 (10:29, 17:21, 19:9, 18:13)

Затајио шут: Петар Деспотовић (Вршац Свислајон)

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (Ж) 11. КОЛО

ВРШЧАНКЕ И 
ДАЉЕ БЕЗ СЕТА

ВРШАЦ - СПАРТАК (2) 0:3 
(12:25,11:25,20:25)

Резултати 11. кола: 
ЈЕДИНСТВО - 2 - ОМЛАДИНАЦ 

3: 0 (25:11,28:26,25:21), СПАРТАК -2 
- ОДБОЈКА 013 3:2 (23:25,25:20,18:2
5,25:16,16:14), ВРБАС - ЈЕДИНСТВО 
- 2 0: 3 (24:26,22:25,24:26), ИТОН 
СРЕМ-ТЕМПО - 2 - ЖАБАЉ ВОЛЕЈ 
одложено, ВРШАЦ - СПАРТАК - 2 0: 
3 (12:25,11:25,20:25), ОДБОЈКА 013 - 
МЛАДОСТ 3: 1 (22:25,25:19,28:26,25:22), 
РУМА - ОМЛАДИНАЦ 1: 
3(23:25,16:25,25:11,23:25) 

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА (Ж) ИСТОК 11. 
КОЛО

ПОРАЗ БАНАТА
КИКИНДА - БАНАТ 3:0 

(25:23, 25:17, 25:19)

Резултати 11. кола: ПРОЛЕТЕР - 
ЖИТИШТЕ 0: 3 (22:25,17:25,18:25), 
ХЕРЦЕГОВИНА - КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 
2 0: 3 (12:25,12:25,12:25), РАДНИЧКИ 
- ВОЛЕЈСТАРС 3: 0 (25:18,25:12,25:18), 
КРАЈИШНИК - МД ЗРЕЊАНИН 2 1: 
3(25:23,15:25,11:25,20:25), КИКИНДА - 
БАНАТ 3: 0 (25:23,25:17,25:19)

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК (М) 11. 
КОЛО

ПОРАЗ ВРШЧАНА 
У ДЕРБИЈУ
КИКИНДА - БАНАТ 3:2 

(26:24, 18:25, 20:25, 25:19, 15:13)

Резултати 11. кола: 
БЕЧЕЈ 2 - Слободан, СИРИГ - СЛОВЕН 

3: 1 (25:20,25:20,24:26,25:18), БОРАЦ 2 - 
КЛЕК СРБИЈАШУМЕ 2 3: 2 (23:25,20:25,25
:19,25:22,15:13), МЛАДОСТ - СРЕМ ИТОН 
2 3: 0 (25:11,25:16,25:12),КИКИНДА - 
БАНАТ 3: 2 (26:24,18:25,20:25,25:19,15:
13).

ВРШЧАНКЕ БИЈУ БИТКУ ЗА ПЛАСМАН У ПЛЕЈ - ОФ
РАДНИЧКИ - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 69:71 (21:18,15:22,15:18,18:13)

Повратак у прави час: Жаклина Јанковић 
(Вршац Свислајон)

ОД Б О Ј К А

После двомесечне паузе рукометаши 
Младости настављају свој поход на врх 
табеле Друге Војвођанске лиге север. 
Први ривал у пролећном делу сезоне 
биће им екипа Беочина са којом су јесенас 
у гостима ремизирали (22:22). Играчи 
тренера Бориса Каракаша вредно су 
тренирали током зиме одиграли и три 
припремне утакмице, најпре је савладана 
Јабука (25:20), члан Прве Војвођанске лиге, 
док су на Дану рукомета у Миленијуму 
Вршчани били бољи од београдског 
БАСК-а  и доживели пораз од Пролетера 
из Банатског Карловца (25:29). Играчки 
кадар је за сада непромењен, али још увек 
постоји могућност да се ангажују појачања. 
Меч Младост - Беочин игра се у суботу у 
Миленијуму са почетком у 19 часова. 

РУКОМЕТАШИ МЛАДОСТИ НАСТАВЉАЈУ СЕЗОНУ У ДРУГОЈ ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

БЕОЧИНЦИ ПРВА ПРЕПРЕКА

РУ КО М Е Т
ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ШАХ КЛУБА 
БОРАКОСТИЋ

ЂОНИН У ВОЂСТВУ
Два ремија склопљена су без 

велике борбе, Зорић – Јовановић 
због здравствених проблема Зорића  
, као и  Војна –  Милошев , противници 
који су из међусобног респекта били 
задовољни поделом поена и малим 
предахом  пред другу половину 
турнира.

Зорић – Јовановић реми, 
Станимировић – Митрованов реми, 
Радулов  – Ђонин 0:1, Војна - Милошев 
реми, Ђорђев – 1:0, Узелац – Бућан 
реми, Милић – Ранков 0:1, Петровић 
– Басараба 0:1.

тање на табели након шест 
одиграних кола: 1.Ђонин 5,5  поена, 
2.Басараба 5, 3-4.Бућан, Ранков по 4, 
5-10. Ђорђев, Узелац, Станимировић, 
Митрованов, Петровић и Овчаров са 
по 3, 11-13.Милић, Зорић и Милошев 
2,5, 14-15. Војна и Јовановић 2, 16. 
Радулов без освојених поена.

Ш А Х
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