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

САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ОДБОРА ВРШАЦ ЛИГЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ:

НАШИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И 
ПАОРИМА ИСТЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

КАО И СТРАНЦИМА 
Лига социјалдемократа Војводине Градски одбор 

Вршац залаже се да компаније, фирме, предузетници и 
пољопривредници у Србији морају имати једнако право на 
једнаке субвенције и стимулације као и странци, наводи се у 
саопштењу Гр ЛСВ Врац.  

-  Аутономној покрајини Војводини и читавој Републици 
Србији је потребно привлачење страног капитала, али то не 
значи да наши грађани у односу на странце смеју бити  грађани 
другог реда, сматрају лигаши и додају да су уверени да су 
наши предузетници и пољопривредници једнако способни 
да, уз погодности какве се дају странцима, запосле домаће 
раднике и омогуће развој наших места. Са друге стране, 
врло често видимо да су субвенције које се дају странцима 
тешко замисливе за наше људе који умеју и хоће да под истим 
условима нешто произведу. Изузетно је важно и што на тај 
начин, капитал остаје овде у нашој земљи, уместо да се овде 
користе погодности и зарађује, а новац извлачи на стране 
рачуне. Дајући стимулације само странцима стимулишемо 
велике светске корпорације које порез и добит плаћају у 
својим матичним земљама, или у пореским рајевима. Овако 
ћемо субвенционисати нашу привреду и пољопривреду, како 
би постале конкурентне на глобалном тржишту а самим тим 
стимулисати извоз и смањити трговински дефицит.

У саопштењу се, такође, наводи да је „Лига 
социјалдемократа Војводине, 28.марта, званично обавештена 
да је полиција обавила разговор са особама које су се налазиле 
у групи која је покушала да спречи улазак делегације ЛСВ у 
зграду Скупштине АП Војводине, 23. марта. Насиље није и не 
сме бити инструмент политичке борбе. Будући да је случај је 
предат Тужилаштву на даље поступање, очекујемо да буду 
предузете све неопходне мере и радње како би се послала 
јасна порука да насиље у овом друштву неће бити толерисано.“

Ј.Е. 
Фото: Ј. Ерски

БЛИЦ ФОНДАЦИЈА И СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ ПОКЛОНИЛИ АПАРАТ ЗА СКРИНИНГ СЛУХА 

ДОНАЦИЈА ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ
Од пре пар дана свакој беби која се роди у вршачком 

породилишту биће проверен слух. Захваљујући 
хуманитарној акцији Блиц фондације “Срце за децу”, 
Служби неонатологије Опште болнице у Вршцу уручен 
је апарат за скрининг слуха код беба, донација Блиц 
фондација и Скијалишта Србије. Покровитељ акције је 
Министарство здравља, а медијски партнер је РТС.

Уручењу поменутог апарата присуствовали 
су Дејан Љевнаић, в.д. директора ЈП Скијалишта 
Србије, др Миљана Рогановић, начелница Одељења 
неонатологије, др Зоран Илић, директор Опште 
болнице Вршац, и Велимир Перовић, уредник акције 
“Срце за децу” Блиц фондације.

- Веома сам поносан што су Скијалишта 
Србије била у могућности да дају свој допринос 
у прикупљању средстава за набавку још једног 
апарата за скрининг слуха код новорођенчади, рекао 
је Љевнаић. Скијалишта Србије сматрају својом 
дужношћу и обавезом да се увек у оквиру својих 
могућности прикључе свим друштвено одговорним 
и хуманитарним акцијама. Сматрам да као одговорно 
предузеће морамо да пружимо допринос заједници 
и зато учествујемо у свим друштвено одговорним и 
хуманитарним акцијама. Желимо да будемо пример да 
не треба окретати главу пред проблемима и да свака 
помоћ, ма колико она била мала или велика има своју 
вредност за онога коме је пружена. 

Љевнаић је нагласио да ће Скијалишта Србије 
наставити да се одазивају оваквим хуманитарним 
акцијама јер је њихов циљ да помогнему да се прикупе 
средства за набавку апрата за још 52 породилишта у 
Србији.

- Овај апарат треба да нам омогући благовремено 
откривање поремећаја слуха код новорођенчади што 
је веома важно за правовремени почетак лечења који 
може да доведе до тога да деца на време проговоре, 
рекао је др Илић подсетивши да није само изостанак 
говора код деце показатељ оштећења слуха, већ то 
могу бити психофизички поремећаји, поремећаји у 
развоју личности. Захваљујем се  Блиц фондацији и 
Скијалиштима Србије на донацији овог апарата који је 
за нас велика помоћ, као и за бебе и њихове родитеље.

Речима захвалности придружила се и начелница др 
Миљана Рогановић која је, између осталог рекла:

- Хвала на разумевању да је и нашем малом 
породилишту у Вршцу потребан овакав апарат који ће 
помоћи нашој деци да се открију сва оштећења слуха. 
Она се јављају чешће код деце која имају фамилијарну 
наглувост, превремено рођена и деца где су мајке у 
трудноћи имале инфекције, али примећено је да од 
укупног броја деце која имају тешко оштећење слуха, 
половина чак нема ни један од поменутих ризико 

фактора. Због тога је јако важно да се сваком детету 
уради провера слуха. Идеално време и место где би 
се то побављало управо је породилиште да би се до 
трећег месеца поставила дијагноза. Важно је да се рано 
крене са терапијом јер су онда резултати много бољи и 
таква деца се боље уклапају у социјалну средину, боље 
развијају говор. 

Уредник акције “Срце за децу” Перовић нагласио је 
да је циљ акције да деца, која се роде са оштећеним 
слухом, имају нормалан живот и правилан развој, да се 
школују, да се баве музиком или спортом и да у ничему 

не заостају за својим вршњацима.
- Ово је акција од изузетног значаја за здравље наше 

деце, и зато позивам све људе добре воље да слањем 
смс порука на број 2552 и уплатама на текуће рачуне 
“Блиц фондације” помогну да у што краћем року свим 
породилиштима у Србији обезбедимо апарате за 
скрининг слуха код беба, рекао је Перовић.

У Србији се годишње роди око 60.000 беба, а 
статистике  показују да се трајна наглувост и глувоћа 
на узорку од 1.000 новорођених беба појављује 
код троје до петоро деце. Пракса је показала да су 
резултати лечења много бољи ако се оштећење слуха 
благовремено открије.   

Након уручења донације, обављена је обука 
медицинских сестара за рад са апаратом и првој беби 
у вршачком породилишту проверен је слух. Вршац је 
трећи град који је добио поменути апарат у оквиру 
хуманитарне акције “Срце за децу”, после Ниша и 
Ваљева.

Ј.Е. 
Фото: Ј. Ерски 

Вршачко породилиште добило апарат за проверу слуха бебама

Порука ЛСВ: „Насиље није и не сме бити инструмент политичке 
борбе“

ПРОЈЕКАТ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ УЗ ДОНАЦИЈУ ФОНДАЦИЈЕ ДИВАЦ 

НОВ ПРОСТОР ЗА ЂАКЕ
Ученички парламент Пољопривредне школе „Вршац“ реализоваће пројекат 

уз помоћ донације Фондације Дивац. Реч је о уређењу простора за боравак 
ученика, а поменути Фонд донираће 129.600 динара. 

Према одлуци Ученичког парламента, средства ће бити усмерена за 
куповину клупа у ходницима школе којих је тренутно мало, као и за набавку 
жардињера за школско двориште. Акцијом је од самог почетка, од момента 
конкурисања код Фонда Дивац, руководио професор Јано Сич, један од 
координатора Ученичког парламента. Он је, заједно са ученицима, успео да 
обједини ђачке жеље, преточи их у пројекат и успешно конкурише код Фонда 
Дивац. 

Донаторски чек уручен је вршачким ђацима, а свечаном тренутку 
присуствовали су и средњошколци из суседних земаља: Румуније, Мађарске, 
Хрватске, као и Чешке, Словачке и Пољске са којима Фондација Дивац 
сарађује. У плану су нови пројекти ученика средњих школа, уз подршку овог 
Фонда. 

Ј.Е. 
Фото: Ј. Ерски 

Фонд Дивац подржао пројекат Пољопривредне школе „Вршац“
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ- ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА ОБЈАВИЛИ ИМЕНА 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ

ЛИСТА СПС-ЈС 
РЕСПЕКТАБИЛНА И 
КВАЛИФИКОВАНА

Представници коалиције Социјалистичак партија 
Србије- Јединствена Србија представили су изборну 
листу кандидата за одборнике Скупштине Града Вршца, 
која је респектабилна и квалификована, наглашено 
је конференцији за медије одржаној у просторијама 
странке, 27.марта. Конференцији су присуствовали 
Љубисав Шљивић, први на изборној листи СПС-ЈС, Ливија 
Гавриловић, потпредседница Покрајинског одбора СПС, 
кандидати за Скупштину АП Војводина Дарко Гавриловић 
и Александар Јевремовић, Милуцу Живков, потпредседник 
ГО СПС Вршац, и Александар Керкез, председник ГО ЈС 
Вршац.

Ливија Гавриловић објаснила је детаље везане за листу 
кандидата за покрајинску Скупштину:

- Листа се зове Коалиција Социјалистичка партија 
Србије- Јединствена Србија и Група грађана Патриотски 
покрет Србије и на њој су 2 кандидата из Вршца: Дарко 
Гавриловић и Александар Јевремовић. На листи има 

укупно 120 кандидата, и за врло  кратак период од једног 
поподнева, скупили смо преко 11.000 потписа и предали 
листу. 

Дарко Гавриловић је истакао да је на све три листе 
СПС-а потписе подршке ставило је укупно 3.000 грађана и 
додао:

- Надам се да ће наше изборне листе и на 
покрајинском и на републичком нивоу бити успешне, све 
носе исти редни број- број 3 и да ће гласачи препознати 
све оне вредности за које су се залагали представници 
наше коалиције, све оно о чему говори наш програм и 
што  представља једну будућност Србије, и да ће грађани 
пружити подршку нашим кандидатима. 

Милуцу Живков детаљније је образложио изборну 
листу СПС-ЈС на којој се налази 45 кандидата за одборнике 
у градском парламенту.

-  На листи је 43 представника Социјалистичек 
партије Србије и 2 Јединствене Србије, а први на нашој 
листи је Љубисав Шљивић, оснивач СПС-а за град Вршац, 
један од директора који се у радном веку доказао својим 
резултатима и он, као такав, даје сигурност и чврстину овој 
нашој листи, рекао је Милуцу. 

Коментаришући изборну листу СПС-ЈС, Шљивић је 
рекао:

- Мислим да нам је изборна листа 
најквалификованија, најмлађа је што се искуства или 
година тиче јер имамо 25 оних који никада нису били ни 
на једној листи, имамо 13 млађих од 30 година, а близу 20 
оних који су мало старији од 30 година, што чини једну 
врло респектабилну листу младих, успешних, амбициозних, 
вредних, енергичних  људи. На листи је врло мало, 20 
је нас који смо били у политичком животу, кандидати 
на ранијим изборним листама. Мислим да је листа врло 
квалификована од доктора медицинских наука, преко 
магистара техничких и других наука. Заступљена су готово 
сва занимања, а имамо и говото све припаднике народа 
и нардоности са територије општине Вршац што је једна 
озбиљна гаранција да је листа врло брижљиво сатављена и 
ми очекујемо најбољи резултат на овим изборима.

На изборној листи СПС-ЈС заступљени су и пензионери 
и житељи свих насељених места, а главна промоција 
кандидата и програма ове коалиције биће у Народном 
позоришту „Стерија“, 18. априла, најављено је на 
конференцији за медије.

Ј.Е.
Фото: Ј. Ерски 

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕНИК ЛАЛА ПАЛИМ ВРШЧАНИМА 

ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ НАТО АГРЕСИЈЕ
Представници града, Удружења ратних војних инвалида 

и породица палих бораца положили су венце на споменик 
Лала, у паркићу код Геронтолошког центра, 24. марта, у знак 
сећања на жртве бомбардовања и почетак НАТО агресије на 
Србију 1999.године. Свештеници Српске православне цркве и 
Римокатоличке цркве одржали су верске обреде, а пристунима 
су се обратили Мевлудин Планчић, председник Удружења 
ратних војних инвалида Града Вршца, Јовица Заркула, 
председник Скупштине Града Вршца, и Велизар Вемић, члан 
Градског већа за социјалну политику. 

-Данас смо се окупили да обележимо Дан сећања на жртве 
бомбардовања када су, пре тачно 17 година, тадашњу Савезну 
Републику Југославију почели да бомбардују НАТО савезници, 
подсетио је Планчић. Према незваничним подацима, погинуло 
је између 1.500 и 2.000 људи, а повређено 12.000. Са територије 
Општине Вршац страдала су четири млада човека који су били 
на Косову и Метохији, а ми данас желимо да одамо пошту 
свима који су погинули у току бомбардовања 1999. године, да 
се сетимо и свих погинулих од 1990. до 1999. и да одамо дужно 
поштовање жртвама које су они поднели, да се захвалимо 
инвалидима и свима који су учествовали у одбрани земље 78 
дана рата. Вршац може да опрости, али не може да заборави, то 
је порука данашњег скупа да се никада никоме то не догоди.

Планчић је подсетио да НАТО бомбардовање није заобишло 
ни Вршац, у три наврата гађани су барутана, репетитор и 
међународна железничка пруга Београд – Букурешт , мост код 
Ватина. 

-Битно је да овај дан обележавамо као Дан сећања, да не 
заборавимо да је пре 17 година једна бројчано мала земља 
показала своју величину, да не трпи никакве ултиматуме и 
притиске од тада најмоћније силе света, 19 земаља је тада 
извршило агресију, рекао је Вемић. Неки историчари кажу 
да је то први терористички акт који се десио на тлу Европе. 
Полагањем венаца обележићемо тај дан, али битно је да и 
свакодневно имамо сећање на људске жртве тада поднете, као 

и на материјална разарања, да то никада не заборавимо.
Јовица Заркула је нагласио да се на овај дан сви сећамо 

свега што смо преживели током НАТО агресије и даје она 
донела велико зло како у смрти наших драгих суграђана, тако и 
у великој материјалној штети.

-Ми представници града Вршца дужни смо да, заједно са 
свима вама, одамо пошту нашим драгим суграђанима који 
су хероји наше отаџбине и, како пише на овом споменику, 
да нашим присуством овде не дозволимо да се њихове 
жртве забораве, рекао је Заркула. Наши суграђани дали су 
оно најсветлије што имају, дали су своје животе. Ми данас 
морамо да саосећамо са њиховим породицама, родбином, 
пријатељима, јер је њихова жртва највећа. На нама је да 
и убудуће имамо обавезу, како ми, тако и генерације које 
долазе, да на овом спомен обележју њиховој жртви никада не 
дозволимо да се отме забораву. Сви ми овде јесмо гаранција 
да ћемо чувати успомену на наше погинуле суграђане, на наше 
хероје. Нека им је вечна слава!

Ј.Е. 
Фото: Доша 

ЈОВИЦА ЗАРКУЛА СА САРАДНИЦИМА У ПОСЕТИ КОМПАНИЈИ “СВИСЛАЈОН  ТАКОВО” 

САРАДЊОМ ДО ОБОСТРАНОГ ПРОСПЕРИТЕТА
Јовица Заркула, председник Скупштине Града Вршца и 
председник Покрета „Вршачка регија, европска регија“, 
са сараднцима, посетио је производне погоне Компаније 
„Свислајон Таково“. Добродошлицу су им пожелели домаћини 
Жељко Влаховић, потпредседник Компаније , Александар 
Величковић, генерални директор “Свислајон” доо Београд 
огранак Вршац, и Мирослав Грујин, директор Логистичког 
центра Компаније.
- Ми смо мултинационална компаније која има своје 
погоне у Србији, Македонији, Босни и Херцеговини, која има 
своје фирме свуда у региону од Црне Горе, Бугарске, Румуније, 
Хрватске, Словеније, и своје производе пласира на тржишта 
Европске уније, Америке, Аустралије, на Блиски Исток, 
подсетио је Влаховић. 
Потпредседник Компаније подсетио је на интензиван развој 
највећег српског произвођача хране који траје већ 25 година. 

- 

Апсолутно све дајемо и полажемо на нове капацитете, 
унапређење производног програма, економске и енергетске 
ефикасности. Доказали смо да имамо изузетно велики 
потенцијал. Где год се налазимо отворена је перспектива 
запошљавања, нових програма и дугорочне стабилности. 
Хоћемо Граду Вршцу да помогнемо колико год је то у нашој 
моћи, уколико и са друге стране има истих предуслова. Као 
друштвено одговорна компанија, желимо да наставимо да 
учествујемо у развојним пројектима и стварању потенцијала 
за развој ове регије. Имамо планове и сваке године радимо 
и инвестирамо у нове погоне. Видимо да постоји синергија 
која може да да много више него што јесте. У последњих 7-8 
година имамо добре односе са локалном самоуправом Вршца, 
што није било раније, и желимо да учествујемо у стварању 
потенцијала за развој града и регије, да инвестирамо у погоне. 
Сада када је Вршац град, можемо сви заједно да помогнемо да 
се развија.
Као један од последњих примера добре сарадње са локалном 
самоуправом, Влаховић је подсетио на братимљење Вршца 
и Требиња, чији је иницијатор и контакт била Компанија 

„Свислајон Таково“,која тамо има производне погоне. 
Заркула се захвалио на сарадњи као председник градске 
Скупштине и председник Покрета „Вршачка регија, европска 
регија“ и додао:
- Господин Родољуб Драшковић је показао да је 
најбољи амбасадор Вршца и вршачке привреде у земљама у 
окружењу, што смо видели и у Требињу, видели смо шта значи 
снага система „Свислајон Таково“ . Данас смо се договорили 
да и локална власт у Вршцу учини све што је могуће да се  
„Свислајон Таково“ овде развија више него данас. Договорили 
смо се и да Покрет, ако добије поверење грађана на изборима, 
учини све да привреда овде има најбоље могуће услове, како 
би се решило питање незапослености. „Свислајон Таково“ је 
изузетно значајна фирма за наш град, јер запошљава више од 
600 радника, ради са великим бројем коопераната, и значајан 
је извор прихода за наш буџет. Покрет ће учинити све да се 
кроз инфраструктурне могућности града Вршца омогући 
„Свислајону“ да прошири своје капацитете овде да се запосли 
што већи број радника и да, као аутентична вршачка фирма, јер 
је одавде све кренуло, има приоритете.
Заркула је истакао да су развојни пројекти Вршца значајни 
и за Компанију  „Свислајон Таково“, као што је аутопут који 
ће повезати наш град са суседном Румунијом и српском 
метрополом. 
Радомир Миловић је нагласио да је идеја Покрета да се 
учини све што је могуће да ова средина добије комплетну 
инфраструктуру како би привреда могла да развија своје 
капацитете. 
Александар Величковић је указао на то да је ова Компанија 
највећи српски произвођач прехрамбених производа, да је 
перјаница у Вршцу где су највећи капацитети са месечном 
производњом од око 2.000 тона и да се више од половине 
извози на страна тржишта. Он је рекао да су тренд компаније 
нови развојни програми и савремене технологије и да га радују 
вести о завршетку обилазнице и изградњи аутопута, који ће 
допринети и развоју фабрике ове компаније у Темишвару. 
Величковић је истакао да од фирми које послују у оквиру 
компаније живи више од 2.000 људи и подсетио да „Свислајон 
Таково“ помаже активности вршачких удружења, а већ 2 године 
помаже Кошаркашки клуб “Вршац Свислајон”.
Јулкица Митрашиновић, чланица Градског већа за спорт 
и омладину и потпредседница Покрета ВРЕР, захвалила се 
Компанији „Свислајон Таково“ , као друштвено одговорној 
фирми, на подршци локалној заједници између осталог и на 
континуираном улагању у вршачки спорт. Покрет је препознао 
ту добру сарадњу и континуирану подршку ове Компаније у 
свим сферама друштвеног живота и на изборној листи је Жељко 
Влаховић као кандидат за одборника у градској Скупштини. 

Ј. Е.
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РАДНИ САСТАНАК КОАЛИЦИОНИХ ПАРТНЕРА СНС И ПОКРЕТА ВРЕР 

ЗАЈЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТ ВРШЦА 
Поштујући коалициони споразум, Српска напредна 

странка и Покрет „Вршачка регија, европска регија“ 
одржали су радни састанак на коме су усагласили 
ставове и размотрили план активности у циљу развоја 
града и побољшања стандарда грађана. 

- Овај први састанак протекао је врло радно, 
оперативно, у заједничкој сарадњи за будућност, а 
односи се на прву и званичну подршку на покрајинском 
и републичком нивоу, закључио је Александар 
Ђорђевић, повереник СНС у Вршцу. Договоре о 
сарадњи спустили смо и на локални ниво, сагледавањем 
инвестиција и пројеката који нас очекују у наредном 
периоду и усагласили смо те добре идеје и ставове где 
ћемо се ослонити на један заједнички рад, уз подршку 

Владе Републике Србије, коју у овом тренутку имамо. 
Ђорђевић је нагласио да је подршка са републичког 

нивоа изузетно снажна и подсетио на добијање статуса 
града, деценијску тежњу локалних власти и свих 
Вршчана и додао:

- Тако очекујемо и да ћемо побољшати 
инфраструктуру и урадити све остале планове у које 
смо ушли заједничким радом и жељама, да ће наша 
заједничка снага изнедрити једно опште добро за наш 
град и да ћемо заједничким гласовима однети победу и 
на покрајинском и републичком нивоу.

Обраћајући се представницимиа медија, председник 
Покрета ВРЕР Јовица Заркула истакао  је да ће Покрет 
подржати СНС на покрајинским и републичким 

изборима и да својим члановима и симпатизерима 
упућује јасну поруку да гласају за СНС.

- На данашњем радном састанку извршили смо 
анализу нашег коалиционог споразума, потписаног 
пре неколико месеци, у присуству Николе 
Селаковића,министра правде у Влади Републике Србије, 
и ови наши састанци постаће уобичајени и наставиће 
се и у току изборне кампање,  нагласио је Заркула. 
Ми ћемо на нашим трибинама обавестити чланове 
и симпатизере Покрета „Вршачка регија, европска 
регија“ о нашој подршци Српској напредној странци 
на покрајинским и републичким изборима и да гласају 
за СНС. Разлог за то је што смо се договорили о нашим 
заједничким приоритетима, а Покрет је увек бринуо о 
приоритетима грађана, а то су аутопут, Београд- Вршац- 
Ватин, завршетак обилазнице, нова индустријска зона, 
нова радна места, уређење болнице, Дома здравља, 
амбуланти, школа и свега онога што чини једну 
инфраструктуру. Покрет мора да има конекцију са 
републичким и покрајинским органима и ми сматрамо 
да ћемо то најбоље урадити са Српском напредном 
странком. Зато ће наше чланство подржати Српску 
напредну странку на покрајинским и републичким 
изборима. 

Заркула је истакао да су се коалициони партнери 
договорили и о медијским наступима у току 
предизборне кампање, и потврдили коалициони 
споразум да одмах након избора СНС и Покрет 
формирају локалну власт, у складу са освојеним 
мандатима, што и јесте дух потписаног коалиционог 
споразума, који обе стране потписника поштују.

- И Српска напредна странка и Покрет  „Вршачка 
регија, европска регија“ имају исту жељу, а то је развој 
града Вршца, да то буде онако како сви грађани желе, 
закључује Заркула. 

Ј.Е. 
Фото: Доша 

Коалициони партнери СНС и Покрет ВРЕР ускладили ставове и планове

ДР БОЈАН ПАЈТИЋ СА САРАДНИЦИМА ПОСЕТИО ВРШАЦ 

ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ ВРШАЧКОМ ЗДРАВСТВУ 
Др Бојан Пајтић, председник Владе АП Војводина 
и први човек Демократске странке, посетио је, са 
сарадницима, Вршац, 24. марта. Том приликом обишао 
је Општу болницу и Агрико пијацу, прошетао градом 
и разговарао са Вршчанима о стандарду грађана и 
њиховим потребама. 
Унапређење здравства 
Др Бојан Пајтић и Небојша Маленковић, директор 
Управе за капитална улагања АП Војводине, обишли су, 
у пратњи домаћина директора др Зорана Илића, Општу 
болницу где је, уз финансијску подршку Покрајине, 
реконструисано Инфективно одељење, котларница 
система за грејање и набављени делови неопходне 
медицинске опреме. 
- Обишли смо две котларнице Болнице и Дома здравља, 
Инфективно одељење и делове Болнице у којима 
је дат допринос унапређењу здравства и подизању 
нивоа лечења пацијената, рекао је др Пајтић. Ми смо 
овде инвестирали 36 милиона динара у последњој 
фази, у Инфективно одељење, котларнице које доносе 
велику уштеду и сву опрему у хируршким гранама 
које омогућавају да се брже, безболније, ефикасније 
лече људи. Хоћемо да на нивоу целе Покрајине имамо 
највише европске стандарде у процесу лечења и успели 
смо да будемо бољи не само у односу на друге делове 
Србије, него и на земље у окружењу. Изграђен је читав 
низ нових здравствених институција које ће омогућити 
да се у Војводини убудуће нико неће плашити болести и 
немогућности лечења. 
Директор Опште болнице Вршац др Илић нагласио 
је да су средства покрајинског Фонда за капитална 
улагања додељена вршачкој болници наменски 
утрошена за решавање актуелних проблема: за потпуну 
реконструкцију и санирање Инфективног одељења које 
је оштећено током поплава, сређивање котларнице 
које знатно смањује трошкове грејања, за набавку 
апарата за одређивање диоптрије код одраслих и 
деце предшколског узраста који болници недостаје 
већ 25 година, ултразвучног хируршког ножа... Илић 

је истакао да је набављена опрема, вредна око 5 
милиона динара, у великој мери побољшала услуге 
здравства. Он је, такође, подсетио да вршачкој 
Болници гравитира око 100.000 становника Вршца 
и општина Пландиште, Алибунар и Бела Црква. 
- Нама је здравље грађана на првом месту 
и због тога је покрајинска Влада определила 36 
милиона за Вршчане како би грађани Вршца и 
околних општина имали боље услове лечења 
и прилику да виде шта смо све урадили, рекао 
је Маленковић, директор Управе за капитална 
улагања АП Војводине. Учинили смо много, 
помогли смо да добију нову котларницу Болница 
и Дом здравља, потребну медицинску опрему, да 
Инфективно одељење данас изгледа модерно, 
као у Европи и свету, и ми се поносимо оним што 
смо урадили. Не желимо да станемо, већ да идемо 
напред. Дани пред нама биће дани када ћемо се 
опредељивати куда да идемо и због тога нека 
грађани суде по ономе што је учињено, а не само 
на основу разговора и прича. Нека то чине дела, а ми 
смо показали Вршчанима шта умемо и шта знамо, 960 
милиона динара је само преко Фонда за капитална 
улагања Управе дошло на територију Града Вршца. 
Подсетићу вас, у питању је обилазница око индустријске 
зоне прва фаза, Улица Жарка Зрењанина, путна и 
комунална инфраструктура... 
Увести праведну Србију
- Режим у Србији довео је на ивицу пропасти 
пољопривреднике, пензионере, а младе људе на 
ивицу егзистенције, рекао је др Пајтић обраћајући се 
представницима медија на Агрико пијаци у Вршцу. 
Ми ћемо, као што смо обећали 2008. увести 100 евра 
субвенције по хектару пољопривредног земљишта, 
учинићемо то поново након што Демократска странка 
добије одговорност, обезбедити средства за подршку 
произвођачима млека, вратићемо пензионерима оно 
што им је отето, зато што је пензија стечено право, 
имовина грађана. 

Пајтић сматра да су обесправљени и они који су 
завршили школе и да их треба задржати да остану у 
земљи, доприносе Србији и породици и додао: 
- Ми хоћемо да вратимо осмех на лице 
грађанима Србије тако што ћемо увести праведну 
Србију, што ћемо живети одмах, нормално, а не за 6 
месеци, годину дана, како нам обећавају представници 
режима. Овде у Вршцу имамо способну екипу да води 
град, на челу са др Вешовић, где на листи половину 
чине жене, што је велики корак напред. Данас смо на 
Агрико пијаци, месту где смо, захваљујући европским 
фондовима добили једну савремену пијацу, али је 
прилика неискоришћена и сутра ће неко морати 
Европљанима да објашњава зашто смо уопште 
конкурисали. 
Др Татјана Вешовић, председник ОО ДС Вршац, 
поставила је локалној самоуправи питање: „Зашто је ова 
пијаца затворена и зашто је празна?“ 

Ј.Е. 
Фото: Доша 
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Видосава Мојсин Раушки, ликовни 
педагог, више од две деценије 
радила је као наставник ликовног 
образовања у Основној школи „Јован 
Стерија Поповић“. Волела је децу, своју 
професију, радила је вредно, стручно, 
темељно, а када се тако ради, резултати 
не изостају. Учествовала је на бројним 
конкурсима где су радови њених ђака 
односили највеће награде: у Токију, 
Египту, годинама на Дечјем октобарском 
салону, најстаријој манифестацији 
у области ликовне културе за ђаке. 
Захваљујући великом броју квалитетних 
и разноврсних дечјих радова њене 
школе, установљена је посебна награда 
за колекцију у оквиру признања „Паја 
Јовановић“. Била је аутор бројних врло 
запажених сценографија за приредбе 
и Светосавске академије, посебно 
за прославу осам векова Хиландара. 
Сценографија за ту академију у 
вршачком позоритшту добила је бројне 
похвале и остала и данас у памћењу 
присутних Вршчана и гостију. 

Како памтите своје детињство? 
- Рођена сам у Вршцу где сам 

одрасла у једној топлој породичној 
атмосфери. Након завршене Основне 
школе у Вршцу, уписала сам Школу за 
примењену уметност у Новом Саду, 
Одсек унутрашња архитектура и 
декорација. 

Била је то реткост у то време. Како 
се одлучујете за ову школу? 

- Изгледа да је моја мама 
имала добру визију и пријавила ме је у 
договору са својом рођеном сестром. 
Отишла сам у Нови Сад, положила 
пријемни и све је било решено. 
Становала сам код тетке, била ми је 
као мама. Упознала сам Мирјану, добру 
другарицу која ми је постала кума. Врло 
сам срећна што сам завршила баш ту 
школу. Све у животу може да се научи 
ако се жели. Ја jeсам била добра из 
цртања и у Основној школи, али мој 
наставник није знао да ћу да упишем 
ту школу. Без неке велике припреме, 
положила сам пријемни испит. Сећам 
се да је на пријемном професорка 
Анкица Опрешник, ликовни графичар 
која ми је касније постала разредна, 
видела да сам застала, пришла и рекла: 
„Имаш, на пример, шарену кошуљу, 
каква би могла да буде сукња?“. 
Схватила сам то као помоћ и урадила 
у сивим нијансама лептира, задату 
тему. У школи су постојале уметничке 
групе: текстил, графика, керамика, 
а одсек за унутрашњу архитектуру 
био је најкомплекснији, имали смо 
дизајнирање употребних предмета у 
кући. За моје школовање било је важно 
то што смо имали изузетне професоре. 
Дизајн нам је предавао један Финац 
и сви смо изашли из школе „печени“ 

за будућу професију, како су за нас 
говорили. Тај занатски део у Уметничкој 
школи ми је касније много помогао у 
мом педагошком раду. 

Од кога сте наследили таленат? 
- Мама је лепо цртала, а тата је 

певао у црквеном хору. Била је то једна 
уметничка породица, потенцијал је 
постојао. 

Где настављате школовање? 
- Сви смо из моје школске 

генерације покушали да упишемо 
Академију примењених уметности 
у Београду. Била је јединствена јер у 
Новом Саду није постојала. Међутим, 
радије су примали оне из гимназије, 
могли су да их обликују, а за нас су 
говорили да смо ми „већ обрађен 
материјал“ и да нама то није потребно. 
Зато сам уписала Вишу педагошку 
у Београду код чувених професора 
Слободана Сотирова и Милуна 
Митровића, изузених методичара од 
којих сам много научила. Никада се 
нисам покајала због те одлуке, а то 
потврђују и резултати који су касније 
дошли. 

Где добијате први посао? 
- Мој први посао био је у 

Бачком Брестовцу и Бачком Грачцу, 
примљена сам по конкурсу. Било је то 
моје прво радно искуство и сматрам 
да су деца по сеоским школама добра, 
лепо васпитана. Ту сам упознала једног 
плавог, талентованог дечака који је сада 
познати модни креатор Зоран Станић. 
Када сам после две године напустила 
ово место и отишла у Босански Оџак, 
рекла сам Зорану да у Новом Саду 
постоји једна одлична школа, чији 
сам ђак и сама била. Касније сам 
сазнала да ме је послушао, а од моје 
другарице Иванке Јефтовић, дизајнера, 
сазнала сам и да су радили заједно. 
Зоран је завршио Академију и он је 
први талентовани ђак из моје прве 
ђачке генерације који је, захваљујући 
охрабрењу с моје стране, реализовао 
свој потенцијал. 

Где настављате своју 
професионалну каријеру? 

- После тога одлазим у Босну, у 
симпатично место Мехурић, у подножју 
Влашића где сам провела годину дана. 
Међутим, није било добрих основа да 
се остане дуже, да се заснује породица, 
па смо после тога супруг и ја годину 
дана провели у Босанском Оџаку. 
Родила нам се ћеркица, али почеле су 
да се дешавају ствари које нису биле 
лепе, тако да смо напустили Босну и 
отишли за Немачку, 1977. Ту престаје 
мој радни однос, почиње пауза, родио 
нам се и син и ја сам преузела бригу о 
одрастању наше деце. Када су кренули 
у школу, вратила сам се у Вршац и 
чекала радно место. 

Где добијате посао? 
- Добила сам прво замену 

у Осовној школи „Јован Стерија 
Поповић“. Допала сам се колективу 
и када се уводила изборна настава, 
добила сам да водим све три групе: 
архитектура, амбалажа и текстил. 
Имала сам предзнање за архитектуру 
и амбалажу, а за текстил сам отишла 
у Нови Сад, у Атеље 61, и научила од 
ткаља које су тамо радиле много тога 
што сам касније пренела деци, пре 
свега како да направим мали разбој 
да би деца то могла да савладају. Била 
је то новина за све школе, а ја нисам 
имала довољан број часова, тако да сам 
радила и у другим основним школама: 
„Вук Караџић“, „Младост“, „Олга Петров“, 
у Средишту, Гудурици. Након две године 
добила сам пуно радно време у ОШ 
„Јован Стерија Поповић“. Колектив је 
био задовољан мојим радом, примио ме 
је Богдан Огризовић, који ми је касније 
био и директор. Ту сам радила више од 
20 година, све до пензионисања. 

Ваш рад допринео је да Ваша 
школа постане најпрестижнија 
када је реч о признањима у области 
ликовног васпитања. Како је све то 
кренуло? 

- Сећам се када сам однела 
радове на конкурс „Паје Јовановића“, 
1997, у жирију су била 2 кустоса из 
Музеја примењених уметности и 
Педагошког музеја у Београду. Видели 
су да је колекција ликовних радова 
наше школе богатија и донели су 
одлуку да од те године уведу посебну 
награду за колекцију. Поносна сам на 

Вршачка кула, година 9, број 100, 29. март 1983.

СУСРЕТ МЛАДИХ ФАРМАЦЕУТА У 
“ХЕМОФАРМУ”

Све омладинске организације  југословенских 
фабрика лекова заједно чине Савез омладине 
фармацеутске индустрије Југослаавије. Савез постоји 
и делује већ 10 година, а последњи сусрет изабраних 
делегата младих одржан је у вршачком “Хемофарму”. 
Присуствовали су представници “Алкалоида” из Скопља, 
“Здравља” из Лесковца, “Галенике” Земуна, “Југоремедије” 
из Зрењанина, “Санитарије из Новог Сада, “Пливе” из 
Загреба, СБС- а из Сартајева, “Подравке – Белупо” из 
Копривице, “Крке” из Новог Места, “Лека” из Љубљанаи 
“Зорке” Шабац.У оквиру сусрета у Вршцу, одржани су 
и разговори. У њима су  између осталих учествовали 
и генерални директор “Хемофарма” Миодраг Бабић, 
руководилац “Хемомеда” Миливој Каначки, технички 
директор “Хемофармације”, М. Маринковић, секретар 
организације СК Б.Војчић, председник кконференције 
Синдиката С. Јерковић и др. В.С.

Вршачка кула, година 9. број 101, 26. април 1983.

ШКОЛА

Ево како изгледа нова вршачка школа, подигнута 
захваљујући средствима из самодоприноса. Све је 
практично урађено, међутим, велики је проблем како 
решити приступ овом”невидљивом” објекту, смештеном 
у залеђини Педагошке академије, у баштама између 
редова кућа у Кордунској и Улици Војвођанских бригада. 
Сада до изражаја долазе све лоше стране опредељене 
за локацију, која је -пре почетка градње школе- имала 
доста противника. Али, шта је ту је. Школа је готова, 
лепо изгледа, изграђена је тако да задовољи све захтеве 
савремене наставе, а до почетка нове школске године 
ваљда ће – што се приступа тиче и још неких пропратних 
проблема тиче- све бити у реду. 

Вршачка кула, година 9. број 102, 31. мај 1983. 

“УЧИНИ” ЗЛАТНИ МАЈСТОРИ

Прецизни механичари Ференц Ђурђев, 
Владимир дебељак, електричар Зоран Станојевић 
и машинобравар Андреј Стефановић, запослени у 
Вршачкој Фабрици  берета  и прераду пластичних 
маса у “Уча”, добитници су – као група радника 
иноватора – Мајске награде Регионалне привредне 
коморе у Панчеву. Ово признање добили су за 
ванредно залагање и давање практичних решења, 
захваљујући којима су у “Учи” током последњих 
година постигнуте значајне уштеде. У том погледу 
овај колектив ужива значајан углед, а њему су, 
наравно, допринели и остали вредни радници. 
Заслуга- како истичу награђени”Учини” мајстори- 
припада и руководиоцу одржавања Петру Петрову 
као и техничком директору Александру Зарићу. 
Има доста послова и операција које се одвијају 
лакше, брже и уз мање трошкова а резултат су 
идеја и решења Ђурђева, Дебељака , Станојевића 

ИНТЕРВЈУ
ВИДОСАВА МОЈСИН РАУШКИ, ЛИКОВНИ ПЕДАГОГ: 

ИСКРЕНОСТ И ЉУБАВ СУ ВАЖНИ У 
РАДУ СА ДЕЦОМ 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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то што сам у раду са децом успела да 
покренем нешто вредно. У то време 
професор Здравко Милинковић, 
саветник из Београда, написао је књигу 
о ликовној култури од 5. до 8. разреда 
и ја сам радила по том новом програму 
годину дана и имали смо изложбу 
дечјих радова у Педагошком музеју 
у Београду. Био је то велики изазов 
који је уродио плодом, тако да смо 
1998. имали једну изузетну изложбу. 
Био је то прави доживљај. Директор 
Огризовић је организовао два аутобуса 
за Београд, имали смо приредбу, певао 
је школски хор Олгице Шинковић, деца 
су рецитовала. То ми је први велики 
успех ван Вршца, на почетку каријере у 
Основној школи. Након тога ређали су 
се позиви за изложбе, а након учешћа и 
награде. Милутин Мићић из Зрењанина 
редовно ме је обавештавао о 
Међународним ликовним конкурсима, 
а ја сам мотивисала децу да цртају. 
Прилазила сам том задатку озбиљно, 
одговорно и радно. Сваком детету сам 
одређивала технику, према његовом 
сензибилитету, а да бих то могла и 
сама сам се припремала за наставу. 
Ликовну секцију могла су да похађају 
сва деца која су то желела. Трудила сам 
се да набавим разне материјале, кожу, 
папир, картон, боје... имала сам залихе 
у школи и није могло да се догоди да 
дете нема прибор којим би радило на 
часу. Имала сам високе критеријуме и 
према себи и према деци. Водила сам се 
идејом да се најбоље учи од узора – ако 
ученик види колико наставник жели да 
оствари циљ, колико се ангажује, онда 
ће и сам да се потруди. Када деца осете 
искреност, пола тога је решено. Када 
су год питали да ли нешто може, ја сам 
одобравала, поштовала сам њихове 
личности, сензибилитет. Нисам седела 
за катедром, ишла сам од ђака до ђака 
и помагала. 

Труд је донео бројна признања 
и ван граница нашег града и 
земље. Која су вам најдража, 
најпрестижнија? 

- Освојили смо две златне 
медаље на конкурсу у Каиру (Египат), 

2000. Следеће године добили смо 
две бронзане медаље у Канагави у 
Јапану. Тражене технике биле су врло 
захтевне, морала сам брижљиво да 
одаберем радове јер Јапанци су заиста 
изузетни у ликовном стваралаштву. 
Министарство је расписало конкурс, 
као део светског конкурса, завршна 
изложба била је у Африци и ми смо 
освојили две прве награде, а школа је 
добила новчану награду која је уложена 
је у опремање школског ликовног 
кабинета. Сваке године добијали смо 
врло престижне награде. Европска 
унија расписује конкурс „Зашто је мој 
град европски?“. Освајамо прво и треће 
место, биле су то новчане награде. 
Од Музеја примењених уметности у 
Београду добијам доста признања. Они 
организују најстарији ликовни конкурс 
у Србији и четири године за редом 
добијали смо прву награду. Било је и 
радионица на које смо одлазили. Деца 
су тамо сликала и добијала награде за те 
радове. Музеј примењених уметности 
организује чувени Дечји октобарски 
салон. Учествовала сам редовно сваке 
године до 49. Дечјег октобарског 
салона и добијала највише награде, а 
на 50. Салону била сам члан жирија, јер 
више нисам радила. Била је то велика 
част за мене. Добила сам и Повељу 
„Никола Брашован“ од Општине Вршац, 
за изванредан допринос у васпитању 
и образовању младих, 2006. године, 
као и диплому за успешну колекцију 
на Републичкој смотри ликовног 
стваралаштва, 2007. Било је много 
признања и награда. 

Да ли сте задовољни својом 
професионалном каријером? 

- До краја радног века била 
сам активна у свему, тако да сматрам 
да је моја каријера наставника 
ликовне културе веома успешна. 
Задовољна сам, имам наследнике. 
Велики број мојих ученика је завршио 
архитектуру, ликовност у архитектури 
долази до изражаја. И ја сам, у неку 
руку, у уметничкој школи кренула са 
архитектуром која ми је дала много 
предзнања да би касније у мом раду 

биле заступљене све гране уметности, 
не само цртање и сликање, већ и 
архитектура, графика... А, то је врло 
важно. Задатак наставника ликовне 
културе није само цртање и сликање. 
Имам ученике који су и сада на 
Ликовној академији и оне који се баве 
педагошким радом. Сматрам да ће и 
они бити добри наставници као што 
сам и ја била и то захваљујући томе што 
сам и сама имала добре професоре који 
су ме свему научили, који су рекли да 
деци треба показати праве ствари, да 
децу треба волети и да никада никога 
не треба оставити на цедилу, већ му 
помоћи да крене. То су биле смернице 
које сам све време имала на уму у 
раду са децом. Мислим да су управо 
због тога били мотивисани да раде. 
Мира Адања Полак била је присутна 
на свим изложбама мог професора 
Слободана Сотирова. Добила сам позив 
да јој будем гост у емисији. Позната 
новинарка управо је тада цитирала 
његове речи: „Добри наставници, 
методичари, стручњаци, стварају добре 
ђаке и будуће наставнике“. 

Били сте аутор врло запажених 
сценографија за приредбе и 
академије. Која Вам је најдража? 

- Била сам део школског 
тима и својим драгим колегиницама 
радо помагала саветима о сценском 
кретању, тако сам давала и свој 
допринос кроз сценографије за 
приредбе, најчешће за Дан школе 
и Светосавске академије. Најдража 
ми је сценографија за прославу осам 
векова Хиландара, академија је била у 
вршачком позоришту. Цео Хиландар 
је био на сцени, то ми је најобимнија 
сценографија, месец дана је трајао 
рад на томе. Била је врло запажена. 
Гост је била једна жена сценограф 
из Београда и она је рекла: „Зар је 
могуће да је ово направљено за 45 
минута представе? Колико је труда 
уложено да би се одржала само једна 

приредба“. Остао је само један детаљ, 
портрет Светог Саве. Саветник за 
српски језик Славко Бранков похвалио 
ме је и рекао да је сценографија 
била величанствена. Уз рад у школи, 
увек сам се одазивала позиву када 
је требало урадити нешто за град, од 
Светосавске академије до Грожђебала. 
Када је било Европско првенство у 
кошарци, на свим билбордима у граду 
били су представљени радови моје 
деце настали током радионице коју је 
организовао Хемофарм тим поводом. 
Било ми је за понос. 

Да ли сте задовољни својим 
животом? 

- Јесам. Имала сам лепо 
детињство, трудила сам се да и моја 
деца имају лепо детињство, била сам за 
њих увек ту. Сада и они имају своју децу 
и трудим се да део пренесем и на њих. 
Јесам остварена и као родитељ, а имала 
сам лепу и плодну радну каријеру. 
Осећам се испуњеном и оствареном. 
Нема разлога да не будем срећна! 

Јованка Ерски 
Фото: Лична архива 

и Стевановића. Овде помињемо само неке Ферец 
Ђурђев је, рецимо, иновацијом на термичкој сечи код 
производње пластичних плетеених врећа омогућио 
да се шкарт смањи за око 30%. Велимр Дебељак је 
начинио решења које омогућава брже и квалитетније 
завршавање берета... Комплетну електронику на овој 
линији за пластику која се иначе увози , направио је 
од домаћих делова Зоран Станојевић, док је Андреј 
Стефановић на једностзаван начин регулисао стално 
хлађење на линији “Екструдор”, раније компликовано 
и уз честе кварове. “Учини” мајстори имају план да у 
будуће сопственим идејама и решењима ослободе 
фабрику потребе увоза резервних делова, те да на 
тај начин уштеде колективу и друштву 300 хиљада 
марака годишње. 

Поменимо још да је овогодишњу мајску награду 
Регионалне привредне коморе овде добио и ООУР 
“Хемодом” хеммиојске индустрије”Бриксол”, док је 
радној организацији “Вршачки виногради” припало 
значајно признање Покрајинске привредне коморе 
из Новог Сада. 

Вршачка кула, година 10, број 113, 24. фебруар 1984.

ПРВО УДРУЖИВАЊЕ

Запослени у вршачкој индустрији амбалаже „Инекс 
Хемопласт“ као да не заборављају да су прва фабрика 
под овим поднебљем настала удруживањем средстава са 
иностраним партнером. Наиме, „Инекс Хемопласт“ је први 
колектив на овом подручју који је удружио средства са 
нашим грађанима, повратницима из иностранства.

Као што је без велике помпе „Инекс Хемопласт“ постао 
водећи у грани међу 48 произвођача у земљи, за само 
седам година, тако је у веома кратком времену створио све 
предуслове  да повратници са привременог рада, улагањем 
сопствених средстава за куповину неопходних машина , за 
узврат добију радно место, могућност за преквалификацију 
и друге бенифиције. Наравно свих седам удружилаца 
средстава (по 25 хиљада марака), добиће свој новац назад 
у динарима, са каматом и валоризован са растом цена на 
мало.

Потез вршачких пластичара, по свему судећи, следиће 
и друге овдашње организације  удруженог рада. Да се 
заиста ради о добром пословном кораку, доказује и сам 
„Инекс Хемопласт“, који планира већ ове године , наставак 
аранжмана са повратницима из иностранства.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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O G L A S
O ODRŽAVANJU AUKCIJSKE PRODAJE NEPOKRETNOSTI

Dana 09.05.2016. godine Crédit Agricole Srbija AD Novi Sad, Braće Ribnikar br. 4-6, kao poverilac, u skladu sa članom 35. Zakona 
o hipoteci, u postupku vansudskog namirenja potraživanja, prodaje sledeće nepokretnosti i to:

•	 U	Alibunaru:
- Njiva 4. klase, potes Donje njive, površine 58a 18m²,  na katastarskoj parceli broj 11098/14, upisanoj u List nepokretnosti broj 4814 

K.O. Alibunar – početna cena 4.014,00 EUR

- Njiva 5. klase, potes Donje njive, površine 58a 42m², sve na katastarskoj parceli broj 11098/14, upisanoj u List nepokretnosti broj 
4814 K.O. Alibunar – početna cena 3.774,00 EUR

 
- Njiva 5. klase, potes Skinje vrati, površine 91a 72m², na katastarskoj parceli broj 6995, upisanoj u List nepokretnosti broj 4814 K.O. 

Alibunar – početna cena 5.925,00 EUR

Aukcija	će	biti	održana	dana	09.05.2016.	godine	u	12,00	časova	u	prostorijama	Crédit	Agricole	Srbija	AD	Novi	Sad,	na	adresi:	
Novi	Sad,	ulica	Braće	Ribnikara	br.	4-6.

Ponuđači	su	dužni	da	3	dana	pre	početka	nadmetanja	polože	jemstvo	od	5%	od	objavljene	utvrđene	vrednosti,	u	dinarskoj	
protivvrednosti,	po	prodajnom	kursu	Crédit	Agricole	Srbija	AD	Novi	Sad	za	EUR	na	dan	plaćanja,	na	račun broj 330-1-86	sa	
pozivom	na	broj	40411300	–	MB/JMBG	uplatioca,	koji	se	vodi	kod	Crédit	Agricole	banka	Srbija	akcionarsko	društvo,	Novi	
Sad,	ulica	Braće	Ribnikar	4-6.

Položeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu. 
Svim zainteresovanim licima koja na aukciji nisu stekla svojstvo kupca ili drugog najpovoljnijeg ponuđača, jemstvo će biti vraćeno.
Jemstvo lica koje je na aukciji steklo svojstvo najpovoljnijeg ponuđača se, u slučaju neopravdanog odustanka od kupoprodaje, 
zadržava.
Nadmetanje na aukciji će se sprovoditi po principu “ko ponudi više”.

Sve informacije možete da dobijete od predstavnika poverioca na telefon: 021/ 4876-960. 

Током протекле недеље 
извозне активности на тржишту 
пшенице, кукуруза и соје 
допринеле су интензивирању 
робно-берзанског трговања. 
Прометовано је 650 тона робе 
на поменутим тржиштима, уз 
вредносни обим промета од 
15.029.250 динара. По правилу, 
актуелно повећање извозних 
активности допринело је расту 
цена производа који су предмет 
извоза, што консеквентно доводи 
до раста берзанског промета.

Респектабилна количина 
прометоване пшенице од 300 
тона, на самом крају недеље, 
потврдила је ценовни раст који се 
наслућивао на основу интензивног 
интересовања тражње током целе 
недеље. Након већ помало мучне 
ценовне стабилности пшенице, у 
дужем периоду цена хлебног зрна 
је после тачно месец дана поново 
прешла границу од 17,60 дин./кг 
са ПДВ-ом (16 дин./кг без ПДВ-а) 
зауставивши се на данашњих 17,82 
дин./кг са ПДВ-ом (16,20 дин./кг 
без ПДВ-а), чиме она од последње 
регистроване цене пшенице од 
пре две недеље бележи приличан 
раст, и то за 3,18%.

Тржиште соје, које је претходне 

недеље било најфреквентније 
по броју закључених уговора, 
бележи минимални ценовни 
раст за 0,05% од цене од пре две 
недеље. У оквиру прометованих 
150 тона соје регистроване су 
цене у распону од 38 до 38,35 
дин./кг без ПДВ-а. Просечна 
овонедељна цена износи 42,12 
дин./кг (38,29 дин./кг без ПДВ-а).

Кукурузом стандардног 
процента влажности није 
се трговало на берзи током 
претходне недеље, али 
се истовремено трговало 
природно сушеним кукурузом 
с повећаном влагом, која се 
од уговора до уговора кретала 
у распону 14,5–16 посто. На 
основу поменутог процента 
влаге, у оквиру истргованих 
200 тона цена се кретала у 
распону 15,10–15,50 дин./кг без 
ПДВ-а. Овонедељни раст цене 
пшенице допринео је и порасту 
индексне вредности Продеxа, 
који на данашњи дан бележи 
вредност од 198,69 индексних 
поена, што је за 1,55 индексних 
поена више него претходне 
недеље.

У Америци су трговци остали 
опрезни и нису журили у 

заузимању одређених позиција 
пре продуженог викенда. Главни 
активисти су фондови који су 
наставили са смањењем својих 
кратких позиција. Упркос слабој 
конкурентности америчке 
пшенице, страхови од недостатка 
падавина и ниске температуре 
навели су трговце да остану 
опрезни.

Фјучерс на пшеницу је од 
краја прошле недеље скупљи 
за 0,13%, док је цена фјучерса 
на кукуруз остала идентична. 
Позитиван тренд је забележен на 

тржишту роба из соја комплекса. 
Фјучерс на соју скупљи је за 
0,85%, а на сојину сачму за 
1,46%. У Паризу је забележено 
позитивно кретање цена услед 
повољне конкурентности робе 
европског порекла, благог 
пада евра и забринутости због 
хладног таласа који је прошлог 
викенда захватио црноморску 
регију. Фјучерс на пшеницу 
скупљи је за 1,95%, а на кукуруз 
1,47%. У Будимпешти су цене 
пале. Пшеница је појефтинила за 
2,15%, а кукуруз 1,03%.

ИНТЕНЗИВНА НЕДЕЉА НА НОВОСАДСКОЈ ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ

РАСТЕ ИЗВОЗ – РАСТУ ЦЕНЕ
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ПЛАНЕТАРНО ПОПУЛАРНА ИГРА, БЕКСТВО ИЗ СОБЕ, У ВРШЦУ 

НАПЕТА АВАНТУРА У ДВАДЕСЕТАК КВАДРАТА
Ако је могуће замислити одличну забаву уткану у напету и неизвесну 

авантуру, а смештену у свега двадесетак квадрата затвореног простора у 
ком нема ничег осим сасвим уобичајених, свакодневних предмета, онда је 
то управо оно што је група младих ентузијаста осмислила и спровела у дело 
у Вршцу, на адреси Стеријина 6/3. У једној стамбеној згради, у малом стану у 
приземљу, смештена је лукаво осмишљена мистерија, соба пуна различитих 
ребуса и логичких загонетки, доступна сваком ко жели да окуша своје 
детективске способноти и покуша да за мање од сат времена пронађе излаз 
из ове главоломке. Вођена вешћу да је пре неколико месеци у нашем граду 
отворена прва игра Бекства из собе (Escape room), екипа „Вршачке куле“, 
ојачана за још два члана, одлучила је да из прве руке прикупи информације о 
овој несвакидашњој авантури и покуша да пронађе излаз из тајновите собе. 

Концепт Бекства из собе осмишљен је 2008. године у Јапану. Иако је настао 
управо по узору на компјутерске игрице, направљен је са намером да људе 
одвоји од „он лајн“ игрица и паметних уређаја, и понуди им искуство забаве 
у реалном времену и простору. Бекство из собе у основи подразумева 
закључану просторију из које треба изаћи решавајући низ логичких задатака 
и служећи се искључиво сопственим моћима запажања и дедукције, као и 
предностима тимске игре и комуникације. У Србији је прва Соба бекства 
отворена пре око две године у Новом Саду, а Вршац је летос, после Београда, 
постао трећи град у Србији у којем можете уживати у овој авантури. 

- Након што сам почетком прошле године одиграо Бекство из собе у 
Љубљани, дошао сам до идеје да отворим Собу бекства у свом граду, и тиме 
понудим нешто ново, што је тренутно хит у свету, својим суграђанима – прича 
Ален Шари, власник Escape room-а Вршац и објашњава да израда овакве собе 
може бити по франшизи, или је власници могу сами осмислити. – Мој тим 
и ја смо се одлучили да то буде у сопственој режији, будући да смо велики 
обожаваоци оваквог типа игре и већ смо се играли, како у Београду и Новом 
Саду, тако и у иностранству. Одлучили смо да прва тема буде оригинална и 
аутентична за наш град, и да заправо све учеснике уведемо и упознамо са 
самим концептом оваквих игара – каже Шари. 

Тема вршачке Собе бекства тиче се мистериозног Вршчанина, истраживача 
и гностика, чији је рад био врло тајанствен. У свом стану бавио се разним 
мистичним и духовним стварима, није много излазио нити се познавао са 
комшијама, а марта 1971. године нестао је под неразјашњеним околностима, 
па је поред проналаска кључа за излаз из Собе, задатак такмичара и да 
открију његову судбину. Када вас Ален и његове колеге упуте у причу која 
претходи уласку у собу из које треба побећи и када закорачите на терен 
мистериозне игре, за вама ће се затворити аутоматска врата, без кваке са 
унутрашње стране, и од тог тренутка имате тачно 60 минута да се избавите 
из ове загонетке. Шта ће се током тих 60 (или мање) минута дешавати у соби, 
зависи искључиво од вас, а једино што је сигурно је да ће то вероватно бити 
један од најкраћих сати у вашем животу. У соби је дозвољено готово све, осим 
уништавања предмета. Све што у њој нађете можете подизати, загледати, 
премештати, спајати и раздвајати, ако мислите да вам то на било који начин 
може помоћи да решите загонетку. 

У мистериозној соби налазе се и два тастера, плави и црвени. Учесници 
неколико пута током игре имају могућност да затраже помоћ притиском 
на један од ових тастера, док је други тастер – паникотастер, и служи 

за евентуалне нападе 
клаустрофобије и остале 
ситуације у којима неко од 
учесника мора хитно да напусти 
игру. Како кажу у вршачкој Соби 
бекства, овај тастер још нико није 
притиснуо. 

Од око три стотине учесника, 
колико их је до сада у групама 
између двоје и петоро прошло 
кроз Собу бекства у Вршцу, 
седамдесетак одсто успешно 
је решило задатак и побегло. 
Најстарији такмичар имао је више 
од седамдесет година, а најмлађа 
учесница, која је са породицом 
у овој авантури прославила рођендан свог 
брата, свега пет година. За учеснике млађе 
од 12 година, иначе је обавезно присуство 
бар једне пунолетне особе у тиму. Судећи 
према статистици вршачког Бекства из собе, 
игра се подједнако допада и мушкарцима и 
женама, а нема правила ни када су у питању 
професије и интересовања такмичара. 
Са друге стране, тим који је састављао 
игру чине дипломирани економисти и 
програмери са факултета техничких наука. 

- За решавање оваквих мистичних 
соба потребан је добар тимски рад, 
креативност, добра моћ дедукције, логичко 
закључивање и наравно, позитивна 
енергија, што резултира добром забавом 
која је несвакидашња у доба интернета и 
видео игрица. Не постоје језичке баријере 
нити је потребно било какво предзнање. 
Једноставно, људима је потребна забава, 
нешто ново, неко ново и јединствено искуство. Разлика између успешних и 
мањеуспешних тимова је управо у томе колико који тим комуницира међу 
собом током решавања собе – каже Ален Шари. 

У наредним недељама вршачки Escape room понудиће заинтересованима 
још један задатак, и то нешто сасвим јединствено у Србији. Припрема се 
отварање првог Бекства из стана (Escape flat), које ће имати хорор тематику. 

У сарадњи са Унијом студената Вршац Бекство из собе недавно је 
организовало и прво такмичење под називом „Вршачке детективске игре“, 
јединствено у нашој земљи. 

- Поред самог Escape задатка понудили смо учесницима и четири бонус 
игре, како бисмо адекватније и праведније бодовали тимове. Обезбедили 
смо и спонзоре тако да су три најуспешније екипе освојиле фине награде – 
објашњава Шари и додаје да ће оваквих такмичења бити и у будућности. 

Када се Бекство из собе прочуло, заинтересовали су се многи, а прилику 
за активну забаву и успутно јачање тимског духа, видели су и неки из света 
бизниса. 

- Поред такмичења, оно што такође имамо све време у понуди јесте 
и креирање тим-билдинга (Team building). Различите фирме шаљу своје 
запослене, било на разоноду и рекреацију, било на неки вид тестирања, и 
тада правимо мало интерно такмичење међу запосленима, чије резултате 
даље прослеђујемо менаџменту фирме. Ово је добро управо из разлога што 
се запослени боље упознају током оваквих игри, али и поправљају своју 
међусобну комуникацију, што је од користи за послове које обављају јер су 
део истог тима – каже Шари. 

Бекство из собе Вршчани могу да пробају по знатно нижој цени од оне 
у Београду и Новом Саду. За ученике и студенте цена по особи износи 500 
динара, без обзира колико чланова има тим, док је за запослене, породице, 
фирме, цена фиксна и по тиму износи 3.000 динара. 

Иначе, екипа „Вршачке куле“ сазнала је тајну мистериозног Вршчанина и 
у 52. минуту изашла из собе опијена адреналином и препуна утисака. Ако 
мислите да можете да оборите наш, али и онај нижи, општи рекорд вршачке 
Собе бекства, учешће у овој игри можете заказати на бројеве телефона: 063 / 
763 66 86 и 061 / 640 32 48 или на фејсбук страници „Escape Room Vršac“. 

Т.С. 

Екипа „Вршачке куле“ пронашла је кључ за излаз из собе за 52 минута

Ален Шари, идејни творац и власник 
вршачке Собе бекства
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На Ђурђевдан, 6. Маја 1982. године 
основана је институција од изузетног 
значаја за традицију и културу овог 
поднебља – Позоришни музеј Војводине. 
Ипак, његова се предисторија везује још 
за Позоришни одсек Музеја Војводине, 
који је као самостална јединица 
оформљен 1951. Године. 

Позоришни музеј Војводине 
бави се историјом позоришта, али и 
постигнућима савреме¬ног позоришта, 
а због овог двојаког карактера свога 
рада, јединствена је институција културе 
на територији Војводине, са изразито 
стручном тематиком истраживања 
и деловања. Оно што је специфично 
у његовом постојању и раду, тиче се 
његовог основног задатка – да, као и 
сви музеји, систематски евидентира, 
истражује, прикупља, заштити, чува, 
обрађује, проучава, излаже и презентује 
музејски материјал, али и да сабира 
податке о текућој позоришној стварности 
и тиме ствара услове за проучавање 
савремене театарске праксе. Музеј 
аналитичким радовима и информативним 
материјалима доприноси систематском 
и континуираном праћењу и изучавању 
проблема и појава у позоришној 
уметности и култури. 

Позоришни музеј Војводине 
припрема публикације о позоришној 
уметности и објављује монографије о 
позоришним ствараоцима и позоришним 
институцијама, као и књиге о теорији 
драме у својим едицијама: Позоришна 
култура на тлу Војводине, Ризница, 
Теорија драмских уметности, Посебна 
издања, Ловоров венац и Позоришни 
портрети; издаје и периодичне 
публикације (документациону 
публикацију Алманах позоришта 
Војводинекоји излази у свескама, за сваку 
претходну позоришну сезону, и лист за 
позоришну културу Војвођанска сцена); 
организује научно-стручне скупове, 
манифестације, трибине и разговоре 
о актуелним темама, догађајима и 
личностима. Стручне скупове и трибине 
организује у складу с потребама времена 
или јубилејима и значајним датумима 
из историје позоришта и биографија 
позоришника. Сваке године уприличи по 
неколико трибина као видове дружења 
с публиком: Портрет позоришног 
уметника и Сећање на позоришног 
уметника; библиотечку активност 
усмерава на увећавање и употпуњавање 
специјализоване музејске библиоте¬ке; 
представља новообјављене позоришне 
публикације; сарађује с другим 
позоришним и институцијама културе… 

Институција Позоришног музеја 
Војводине постала је респектабилни 
издавач својих самосталних или 
заједничких издања, почевши од оних од 
капиталне важности за нашу историјску 

и позоришну баштину, до оних 
информативних или мање амбициозних 
издања. 

Крајем 2003. Године заживео је 
капитални научно-истраживачки 
пројекат из историје позоришта под 
називом „Позоришна култура на тлу 
Војводине“. 

У фонду Музеја је похрањено више од 
80.000 предмета међу којима се налазе 
манускрипти драмских дела, плакати, 
програми, преписка, уметничка дела, 
макете, сценографске и костимографске 
скице, мемоарска грађа, лични 
предмети еминентних позоришних 
стваралаца, фотографије… Они су на 
располагању не само театролозима 
и историчарима позоришта, него и 
другим проучаваоцима из области 
културе народа и националних мањина 
Војводине.

Највећи проблем са којим се 
Позоришни музеј Војводине сусреће од 
својих почетака до данас, представљају 
неадекватни просторни и функционални 
услови, недостатак одговарајућег 
депоовског, изложбеног, радног и 
мултифункционалног простора. Будући 
да Музеј не располаже властитим 
изложбеним простором, део његових 
фондова презентован је у оквиру сталне 
поставке Музеја Војводине, а изложбе 
приређује у позоришним кућама и 
институцијама културе у Војводини 
и Републици. Због перманентног 
недостатка простора за нормалан 
рад, као и недостатка материјалних 
средстава, ангажовање запослених је још 
обухватније. 

Фонд Музеја богат је разноврсним 
архивским 
материјалом, у 
чијем оквиру 
незаобилазно место 
по својој историјској 
и театролошкој 
вредности чине, 
како документи 
појединих уметника 
и позоришника, 
тако и позоришних 
институција. 

Из најранијег 
периода нашег 
најстаријег 
професионалног 
театра – Српског 
народног позоришта, 
датирају Устав 
Друштва за Српско 
народно позориште 
из 1863. Године, 
записници са његових 
седница, уговори 
о ангажовању 
појединих глумаца, 
дневни извештаји, 

извештаји буџета СНП и редовни 
извештаји о путним трошковима трупе и 
појединаца. 

У периоду између два рата Музеј 
похрањује цео архивски фонд Народног 
позоришта Дунавске бановине  (1936 – 
1941) с већим бројем службених књига 
и евиденција; похрањује и поједине 
биографске и службене листове и 
уговоре о ангажману глумаца; поједине 
молбе и предлоге, записнике са 
скупштина и годишње извештаје Друштва 
за СНП реферате Управном одбору 
Друштва за СНП које је подносио глумац 
и редитељ Александар Верешчагин. 
Такође, Музеј чува и парту са списком 
погинулих глумаца СНП, 5. Јуна 1941. У 
Смедереву, приликом експлозије. 

У периоду после Другог светског 
рата важни документи су сачувани из 
заоставштине Боривоја Ханауске, његови 
бројни уговори за режије представа 
у СНП (тада Војвођанско народно 
позориште), решења и молбе. 

У оквиру легата Јурија Љвовича 
Ракитина и легата Стане Јатић, Музеј чува 
и приватне документе ових личности 
(сведочанства о држављанству, изводе 
из матичних књига, личне карте, пасоше 
и другo), а у Ракитиновом легату, такође 
и уговоре о ангажману и сведочанства из 
Московског художественог театра, као и 
документе о службовању у НП у Београду 
и Војвођанском, односно Српском 
народном позоришту. 

Oснивањем Музеја, формирана 
је и његова библиотека. Корисници 
ове специјализоване билиотеке су 
првенствено радници Музеја, затим 
театролози, историчари позоришта, 
сценографи, глумци, студенти Академије 
уметности, ученици, сарадници  Музеја 
(професори, редитељи, новинари и 
други). 

У фонду библиотеке се налазе 
књиге, каталози изложби, периодичне 
позоришне публикације, аудио и видео 
материјал, дискете, CD-и, као и мањи 
број грамофонских плоча. Библиотека 
располаже са преко 7.000 библиотечких 
јединица. 

Најобимнији је књижни фонд који 
садржи рукописнa дела драмских 
текстова, публикације из области 
драмске књижевности, театрологије, 
историје позоришта, позоришне критике, 

каталоге изложби, приручну литературу, 
као и мањи број књига које нису стручно 
везане за делатност Музеја – углавном 
поклоњене књиге. 

Библиотечки фонд располаже са 
извесним бројем старих и ретких књига, 
највише са драмским садржајима. 

Легати заузимају значајно место у 
библиотеци Музеја. Највећи легат је 
Владе Поповића. Теодор Поповић је 
поклонио очеву билбиотеку са више од 
1.100 наслова. У легату има доста старих 
и ретких издања. 

Значајно место у формирању 
библиотечког фонда имају појединци 
– дародавци, као и установе сродних 
делатности које поклањају и размењују 
своја издања, између осталих: Милан 
Стојановић, Душан Животић, Велимир 
Бата Животић, Воја Солдатовић, Лука 
Хајдуковић, Илеана Ћосић, Радослав 
Лазић, Мирослав Радоњић, Стево Жигон, 
Стана Јатић, Јене Ференци, Марта Тишма 
и многи други. 

Поштујући време у којем живимо, 
Музеј у свој рад покушава да унесе 
новине које ће га учинити савременијим, 
приступачнијим и свеобухватнијим, 
чиме би побољшао свој статус. У том 
смислу, обраћа се посебна пажња на 
модернизацију у чувању и заштити 
музеалија, као и на осавремењавање, 
кроз примену информатичке обраде 
музејске грађе. 

Поред тога, у циљу што квалитетнијег 
обављања примарне делатности, Музеј 
се труди да својим радом изгради 
одговарајући имиџ – као неопходне, 
високостручне и ауторитативне 
позоришне институције, уздајући се 
највише и првенствено у сопствене 
снаге, али и у помоћ других (државних 
органа, медија, угледних позоришних и 
културних посленика…) успостављањем 
тешње и конкретније сарадње са 
сродним и другим институцијама 
културе, као и активнијом међународном 
сарадњом са институцијама исте или 
сличне делатности, интересовања и 
ранга и конкретизовањем сарадње са 
земљама региона, у виду међусобног 
повезивања у научноистраживачком 
раду, размене обрађене документације, 
јединственијег и бржег приступа и увида 
у грађу, протока информација... 

Извор: www.pmv.org.rs 

ПОЗОРИШТЕ У ВОЈВОДИНИ  
Позоришни живот на простору данашње Војводине дуг је неколико векова, док се 

Војводина назива колевком театра словенског југа. Војвођанска позоришна традиција у 
великој мери је обележена чињеницом да су у њеном стварању учествовале различите 

етничке заједнице које су настањивале ове просторе, а вишејезичност и естетска 
разноликост и данас су епитети којима се позориште које настаје 

на овом тлу може похвалити. 
Проблемима и питањима позоришног живота у Покрајини данас се бави Заједница 

професионалних позоришта Војводине која је основана 1969. године у Новом Саду, а да 
би се културна баштина сачувала, 1982. године основан је и Позоришни музеј Војводине. 
Данас у Војводини ради тринаест професионалних позоришта, а у наредним бројевима 

„Кула“ ће вам представити рад ових институција.  

ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ  

ЧУВАР ТЕАТАРСКЕ ТРАДИЦИЈЕ 

Зграда Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
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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

Протекле недеље у Градском музеју 
Вршац одржана су два концерта - 
Ускршњи концерт КУПУ „Чешка беседа 
Вршац“ и солистички концерт младе 
виолинисткиње Тамаре Танасковић. 

У четвртак 24. марта, на концерту 
КУПУ „Чешка беседа Вршац“ гости су 
уживали у једночасовном програму. 
У уводном делу публици су се 
обратили: чланица Градског већа за 
културу Александра Панић, Емилија 
Матијашевић, подпредседница 
удружења „Чешка беседа Вршац“, 
секретар удружења Горан Ковачевић 

и председник удружења Чедомир 
Грбић. Гостима се обратио и Карел Хес, 
представник дијаспоре из Швајцарске, 
најављујући за септембар прославу 150 
година чешке реформаторске цркве 
у Великом Средишту. Публици су се у 
оквиру програма представили хор „Бела 
музика“ из Беле Цркве под диригентском 
палицом Данијеле Јокановић и хор 
„Распевани професори“ из Вршца, којим 
је дириговала Марина Клиска. 

Град Вршац финансијски је подржао 
организацију концерта, а по завршетку 
концерта настављено је дружење уз 

послужење које су организовали ђаци 
Пољопривредне школе са професором 
гастрономије Јаном Сич и директором 
Срђаном Клиска.

У суботу 26. марта, у згради 
„Конкордија“ Градског музеја Вршац 
одржан је солистички концерт 
виолинисткиње Тамаре Танасковић, на 
ком је публика имала прилике да чује 
дела Јохана Себастијана Баха, Лудвига 
ван Бетовена, Сергеја Прокофијева и 
Феликса Менделсона. 

Тамара Танасковић рођена је у Вршцу 
1997. године. Виолину је почела да 
свира са седам година у Музичкој школи 
„Јосиф Маринковић“, а школовање 
је затим наставила у Музичкој школи 
„Исидор Бајић“ у Новом Саду, па у 
Школи за музичке таленте у Ћуприји. 
Награђивана је на бројним републичким 
и међународним такмичењима и 
фестивалима, као солиста и као члан 
гудачког квартета и оркестра. 

На концерту у Градском музеју 
гостовао је и гудачки квартет Школе за 
музичке таленте из Ћуприје, за клавирску 
пратњу била је задужена професорка 
Теа Андријић, а организацију концерта 
помогла Музичка школа „Јосиф 
Маринковић“. 

Фото: Градски музеј Вршац 

ДЕШАВАЊА У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ  

ОДРЖАНИ КОНЦЕРТИ „ЧЕШКЕ БЕСЕДЕ“ И ТАМАРЕ ТАНАСКОВИЋ 

Књижевна општина Вршац 
представила је прошлог четвртка пред 
бројном публиком збирку поезије 
„Теглице за бубице“ Стане Динић 
Скочајић у Српском књижевном 
друштву у Београду. Осим ауторке, 
о књизи су говорили Васа Павковић, 
Драгана В. Тодоресков и Слађана Илић. 

Стана Динић Скочајић је 
списатељица која се с подједнаким, 
високим успехом бави прозом и 
поезијом. У новој књизи „Теглице за 
бубице“ она продужава уметничком 

стазом коју су трасирале њене 
три претходне песничке књиге, 
књиге којима је заузела једно од 
најзначајнијих места међу савременим 
српским песницима. На промоцији 
је речено да је ово поезија средњих 
женских година која живи од уздања у 
привид, од деликатне меланхолије, од 
поверења у лепу и прецизно изабрану 
реч матерњег језика. Прозирање 
пролазности, егзистенцијална стрепња 
и једна висока зрелост обележја су 
сваке песме у збирци. 

Песничка збирка „Теглице за 
бубице“ Стане Динић Скочајић била је 
у најужем избору од три наслова међу 
100 пристиглих на конкурс за награду 
„Бранко Миљковић“. У ужем избору за 
овогодишњу Дисову награду и лауреата 
53. „Дисовог пролећа“ нашло се пет 
песника, међу којима је и Стана Динић 
Скочајић. 

Стана Динић Скочајић рођена је у 
Струмици (Македонија). Живи у Нишу. 
У Нишком културном центру уређује 
књижевни програм.  Пише поезију и 
прозу. Превођена је на руски, шпански, 
бугарски и македонски језик. Чланица је 
Српског књижевног друштва, а објавила 
је књиге: „Гладна тама“ (1996), „Ушивање 
сенке“ (1996), „Мрежа“ (1998), „Мртви 
смо озбиљни“ (2001), „Страшне страсне 
везе“ (2002), „Ту си, птичице“ (2004), 
„Ноћ у голом врту“ (2006), „Влажни 
цвил“ (2008), „И поведи ме тамо“ (2010) и 
„Теглице за бубице“ (2015). 

Т.С. 
Фото: КОВ 

КОВ У БЕОГРАДУ ПРЕДСТАВИО НОВУ ЗБИРКУ ПОЕЗИЈЕ 

„ТЕГЛИЦЕ ЗА БУБИЦЕ“ СТАНЕ ДИНИЋ СКОЧАЈИЋ 

Књижевна општина Вршац 
обележила је и ове године, 
у сарадњи са основним и 
средњим школама, Светски дан 
поезије 21. марта. Тим поводом 
настава у школама, у свим 
разредима започела је песмом 
из песничких књига у издању 
КОВ-а. 

Овај датум Унеско је 1999. 
Године прогласио Светским 
даном поезије, а циљ 
обележавања овог празника 
јесте допринос промоцији 
читања, писања, објављивања и 
проучавања поезије у читавом 
свету, као и подстицање 
националних, регионалних 
и међународних поетских 

покрета. Поред 
Књижевне 
општине 
Вршац у овом 
интересантном 
програму 
учествовале 
су и ОШ„Вук 
Караџић“, ОШ 
„Јован Стерија 
Поповић“, 
ОШ „Паја 
Јовановић“, 
ОШ „Младост“, 
ОШ „Олга Петров Радишић“, 
Гимназија „Борислав Петров 
Браца“, ШЦ „Никола Тесла“, 
Хемијско-медицинска школа, 
Пољопривредна школа 

„Вршац“  и Школа за основно 
и средње образовање „Јелена 
Варјашки“. 

Т.С. 
Фото: КОВ 

КОВ ОБЕЛЕЖИО СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ  

ШКОЛСКИ ЧАС ЗАПОЧЕТ СТИХОВИМА  
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У организацији Кинолошког 
друштва Вршац, на Градском  
језеру, у недељу 27. марта 
одржана је девета по реду 
Међународна изложбу паса 
свих раса ЦАЦИБ Вршац 
2016. Такмичарском пистом 
продефиловао је велики број 
четвороножаца из Мађарске, 
Пољске, Белорусије, Румуније 
и земаља бивших република 
екс Југославије. Била је 
то прилика да Вршчани 
и љубитељи паса виде 
интересантне и необичне 
расе, а одгајивачи паса да 
размене искуства. Наравно, 
прилику је искористио и 
фоторепортер “Куле” који 
је забележио атмосферу на 
Градском језеру.

фото: Доша 

МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ПАСА НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ПРОМЕНАДА ЧЕТВОРОНОЖНИХ ЉУБИМАЦА
ФОТОРЕПОРТАЖА
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МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ПАСА НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

ПРОМЕНАДА ЧЕТВОРОНОЖНИХ ЉУБИМАЦА
ФОТОРЕПОРТАЖА
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11. април 2016. Зрењанин

MAGYAR TÜKÖR

 MIRK házigazdája Muzslya volt
Március 24-e és 29-e 

között a Multietni-
kus Hobby Klub szer-

vezésében és a Nők Klubja, a 
Muzslyai Amatőr Képzőmű-
vészeti Klub (MAKK), a Szervó 
Mihály Általános Iskola, vala-
mint a helyi közösség közre-
működésével Muzslyán került 
megrendezésre a sorrendben 
46. Nemzetközi Kézimunka és 
Gyűjtemény Kiállítás, közked-
velt néven a MIRK.

Az ünnepélyes megnyitó 
elején a szép számban megje-
lent közönség előtt bemutat-
kozott a Muzslai Petőfi Sán-
dor MME mazsorett-csoport-
ja és Muhi Dániel népdalé-
nekes, mely után mgr. Hallai 

Zoltán, Muzslya helyi közös-
ség tanácselnöke, Ljubomir 
Stanisavljev, a városi kép-
viselő-testület elnök-he-
lyettese és Telečki Elvira, a 

MIRK elnök asszonya szólt 
az egybegyűltekhez. Teleč-
ki Elvira beszédében arany-
plakettel köszönte meg a Ba-
da házaspárnak, Johannának 

és Istvánnak, a rendezvény 
megálmodóinak a 45 éven át 
végzett kitartó és példamuta-
tó munkásságát.

A Bada házaspár Palati-
nus Arankának, a muzslyai 
Nők Klubja elnök asszonyá-
nak a négy évtizedes szervezői 
munkájáért, valamint a hely-
beli szellemi-és tárgyi népraj-

zi hagyaték sikeres gyűjtésé-
ért és rendezéséért Életműdí-
jat adott át.

A rendezvényt hivatalosan 
Pásztor István, a Tartományi 
Képviselőház elnöke, a VMSZ 
elnöke nyitotta meg. Beszédé-
ben kiemelte, hogy a kiállítás 
alatt olyan értékek kerültek 
közszemlére, melyek múltjá-
ból meglehet alapozni a jelent 
és a jövőt.

A közel egy héten át tartó 
esemény keretében Vajdaság 
szinte minden településéről 
és Szerbia valamennyi váro-
sából érkező közel 60 csoport 
és mintegy 40 egyéni kiállí-
tó több mint 6000 - többek 
között - nagyanyáink hagya-
tékából megőrzött kézimun-
kát, óvodai és iskolai kézimun-
kát, számos gyűjteményt, fest-
ményt és dísztárgyat tettek 
közszemlére.

Az idei kiállítás keretében 
megrendezték a tizedik hob-
bi-világfesztivált és a máso-
dik sütemények fesztiválját is.

A díjak és elismerések ki-
osztására március 29-én ke-
rült sor a Muzslai Petőfi Sán-
dor Magyar Művelődési Egye-
sület nagytermében.

BORBÉLY TIVADAR

MAGYARORSZÁGON TETTEK LÁTOGATÁST A NAGYBECSKEREKI PETŐFI MAGYAR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET KÉPVISELŐI

Nagybecskerekiek Hódmezővásárhelyen
A nemrégiben Hódmezővá-

sárhelyen tettek látogatást 
Tóth Tünde, Puskás János, és  
Prétz István képviselve a nagy-
becskereki Petőfi Magyar Mű-
velődési Egyesületet és nyug-
díjasait. Prétz István különben 
Hódmezővásárhely tisztelet-
beli polgára is egyben. 

Ez alkalommal Hódmező-
vásárhely nevében a Megyei 
Jogú Város Polgármesteri hi-
vatalában Dr Kószó Péter alpol-
gármester fogadta a Bega men-
ti város képviselőit. Beszélge-
tést folytatva Szarvas Áron je-
lenlétében a két város további 
további  kapcsolatainak a fej-
lesztésérül, különös tekintet-
tel a művelődés területére, va-
lamint  a nyugdíjasok szoro-
sabb együttműködésére. P.I. 

HÚSVÉTI KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS

A Hófehérke és a 
Tücsök óvodákban 
Matus Eszter Lenke, a 

Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság Petőfi Sán-
dor-program ösztöndíja-
sa ünnepváró kézműves 
foglalkozást tartott a mu-
zslyai Hófehérke óvoda és 
a település szomszédsá-
gában lévő Sava Kovače-
vić helyi közösség terüle-
tén elhelyezkedő Tücsök 
óvoda magyar tagozatában. 

Az óvodák növendékei öt-
letes, szebbnél szebb pici 
tojásokat, nyuszikat és csi-
béket készítettek. Ezt kö-
vetően a muzslyai ovisok 
nagy örömére - a helybeli 
Road Flyers Motorosklub 
jóvoltából - megérkezett a 
nagyfülű Nyuszi bácsi is, 
aki megajándékozta a je-
lenlevő gyerekeket. 

BORBÉLY TIVADAR 

A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL

Tojásfestő-versenyt 
tartottak Muzslyán 
A Muzslyai Amatőr Kép-

zőművészeti Klub 
(MAKK) az idén is megszer-
vezte hagyományos tojás-
festő versenyét. A szerve-
zők ezúttal sem szabták 
meg a szabályokat: ki-ki a 
maga tetszése szerint fest-
hette, díszíthette a tojáso-
kat. A zsűri értékelése sze-
rint az egytől ötéves korig 
legjobbnak bizonyultak Ko-
csis Edvárd, Bakos Anna, 
Boldizsár Balázs, Kercsov 
Anetta és Leona,  a hattól 
tízévesekig Fekete Enikó, 
Nagy Bakos Lóránt, Lázár 
Emília, Kapusi Lúcia és La-

katos Đorđe, míg a tízen-
egytől tizenötévesek mező-
nyében Varga Tímea, Aszta-
los Anasztázia és Barta Dá-
vid alkotásai. A zsűri tag-
jai a szülők és nagyszülők 
segítségét is értékelték, így 
ajándékot kaptak Kercsov 
Szilvia, Varga Tímea, Zónai 
Etelka, Vastag Tea, Bacsó 
Letícia i Zónai Dávid. A ver-
seny alatt  közreműködött a 
helyi közösség tanácsa, az 
Amatőr Szakácsok és Ha-
gyományápolók Egyesüle-
te, valamint a Nők Klubjá-
nak szorgos kezű asszonyai 
is.  B.T.

MADÁCH AMATŐR SZÍNHÁZ

Maksa Zoltán 
Nagybecskerken
A közismert magyaror-

szági humorista Mak-
sa Zoltán 25 éves jubileu-
mi turnéján városunkat is 
felkeresi. A nagybecskere-
kiek 2016. április 4-én lát-
hatják  Öninterjú című est-
jét, amely tulajdonképpen 
vidám válaszok gyűjtemé-
nye a 25 év leggyakoribb új-
ságírói kérdéseire. 

Az előadás 19.30-kor 
kezdődik. Jegyek elővétel-
ben a Madách Színház iro-
dájában igényelhetők.

MEGTARTOTTÁK A 46. NEMZETKÖZI KÉZIMUNKA ÉS GYŰJTEMÉNY KIÁLLÍTÁST 

 » Pásztor István a házigazdákkal és szervezőkkel

 » Kiállított tárgyak

6
 ezer kézimunka  
került kiállításra
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

КУЋЕ, 
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА

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

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

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

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

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

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 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 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 двособан стан 
у згради на Војничком тргу, 
5. спрат, лифт, тераса, бокс 
у подруму. У добром стању, 
усељив одмах, директно од 
власника (без агенцијске 
провизије). Цена 37.000 ЕУР, 
063/85-48-481

На продају кућа у 
Павлишу. Тел. 062/471-511.

Издајем или продајем 
локал 135 м2, у Подвршанској 
17 Тел. 064/123-17-56.

Продаје  се једнособан  
стан  у  центру  Алибунара. Тел.  
304-914 или   2101640.

Продаје  се  двособан  
стан  у  центру  Алибунара  Тел. 
064/459-68-04 или  210-16-40.

На продају кућа у Павлишу 
са великим плацом. Тел. 
062/471-511.

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

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Издајем ненамештен 

једнособан стан на Војничком 
тргу. Тел. 064/129-40-62.

Издајем дворишни полу-
намештен стан, у  ул. Пашићев 
трг 5. Тел. 064/267-79-76.

Издајем намештен 
једнособан стан у Првомајској 
бр. 77.Тел. 837-513 и 062/160-
35-25.

У Београду издајем ком-
форан стан42 m2. у згради. Тел. 

011/61-44-533. 
Издајем комплетно намеш-

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

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

Издајем једнособан наме-
штен 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 
Београду, потпуно намештен 
и опремљен, нова зграда (тв, 
клима, машина за веш...) 
близу почетне станице многих 
аутобуса, веза са целим 
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и 
013/ 838-585.

У Панчеву код Стоматолошког 
факултета, издајем студен/
тима једнособан стан 40 
m2, комплетно опремљен, 
кабловска, телефон, централ/
но 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 
једно/собан 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.

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ
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и закупу непокретности.
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ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК 
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.

тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
Издајем двособан, намештен 

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

Издајем  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.

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.

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 кућу у Бихаћкој, близу 
Миленијума. Тел. 065/885-99-78.

Издајем локал 33 м2, у Жарка 
Зрењанина бр. 77. Тел. 063/894-91-
63.

РАЗНО
Продајем дрвени округли сто 

са три столице, кухињске елементе, 
лустер, трокрилни ормар, витрину, 

кауч, трофазни електромотор, 
фрижидер. Тел. 063/275-986.

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем 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. 

На продају салонит табле, 
велики формат. Цена 950 дин. 
Тел. 065/20-30-750.

Математика, време је да 
почнеш са припремама за 
факултет. Тел. 013/28-39-461.

Продајем пржионицу 
кафе са комплетном опремом. 
Тел. 065/452-33-37.

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

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 ура-
ђен 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 Стра-
диваријус, чехословачке про-
изводње, 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. 

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

Продајем три алуми-
нијумска 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.

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

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 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.

У  Алибунару  на продају 
половна  бела  техника, 
електрични штедњак,  тв у  
боји.  Тел.  064/459-68-04.  

Продајем  класичну гитару  
одличног  звука.Тел. 21-01-640.

Продајем половна, 
исправна, балконска врата 
(80х225цм „Словенијалес“), 
очувана, са дуплим термо 
стаклом и пластичним ролом. 
Цена 60 евра.Тел.  064/123-17-
56.

Продајем  полован, 
исправан прозор (80х140 
цм „Словенијалес“), очуван, 
са  дуплим термо стаклом  и 
пластичним ролом. Цена 40 
евра. Тел.  064/123-17-56.

Продајем половну 
исправну мешалицу за бетон. 
Цена 100 евра. Тел.  064/123-
17-56.

На продају шиваћа 
машина „Унион“, руска, нова, 
само глава, очувана. Тел. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-7,62 ,тетејац, 
први власник, само лицима са 
дозволом. Цена 100 евра.Тел.  
064/123-17-56.

Продајем полован очуван 
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка, 
први власник, само лицима са 
дозволом. Цена 200 евра.Тел.  
064/123-17-56.

На продају нова сљемена 
од јачег поцинкованог лима, 
за постављање на врху крова 
или као заштита зида од1/2 
цигле (уместо каљева), 3 ком. 
Л=2,70 м/ком. Цена 7 евра 
ком. Тел.  064/123-17-56.

Продајем нову бокс врећу 
за тренирање (вишебојна), 
годину дана гаранције, са 
унутрашње стране велика 
појачања, дупло дно. 
(фи35х120цм) Цена 35 евра. 
Тел.  064/123-17-56.

Продајем пластични 
спојлер – дефлектор за кров 
аутомобила за лакшу вучу ауто 
приколице и мању портрошњу 
горива. Цена 30 евра. Тел.  
064/123-17-56.

Продајем половну, 
очувану, комплетну, оргинал 
фабричку ауто куку (немачку) 
од Ауди-а 100, са електро 
инсталацијом. Тел.  064/123-
17-56.

Продајем два половна, 
очувана лимена поклопца 
мотора („бубрега“)и предњи 
лимени блатобран од Piago 
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра. 
Тел.  064/123-17-56.

За продају машина за 
прање веша, италијанска, 
Елин, исправна у одличном 
стању. Цена 65 евра. Тел. 
064/429-06-14.

Радио би поправку 
плинских бојлера, шпорета, 
пећи и решоа. Тел. 063/482-418 
и 2101-623.

Продајем кауч, фотељу, 
лежај и сточић за дневни 
боравак. Тел. 837-637 и 
064/915-88-35.

На продају комода за 
ципеле (може и као ормарић),  

сточић дрвени (собни), 
оградицу за бебе, фрижидер, 
сто трпезаријски са шест 
столица, две фотеље, тросед, 
сет (3 комада) стаклених 
сточића, врата дрвена, 
пластичну бурад. Тел. 833-806 
и 069/129-53-12.

Хитно потребан посао 
скромној жени код старијих 
лица, нега, рад у кући. 
Плаћање на сат или пуно радно 
време. Повољно. Тел. 061/205-
99-00.

Продајем плинске бојлере, 
пећи, шпорете и делове за 
исте, може са уградњом и без. 
Тел. 064/351-20-32.

Услужно вршим 
култивирање мањих башта 
у Вршцу и околини. Долазим 
на вашу адресу. Тел. 063/8321-
772.

Продајем фрижидер 
„Горење“ са комором. Цена 50 
евра. Тел. 064/186-52-44.

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

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.
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ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА  
 
1. Казна за грех – Књига успомена, Јелена Бачић Алимпић 
2. Иследник, Драган Великић 
3. Казна за грех – Ноћ када су дошли сватови, Јелена Бачић 

Алимпић 
4. Права историја света, njuz.net 
5. Купохоличарка спасава ствар, Софи Кинсела  

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 

1. Нећеш ми веровати, Бранко Ћопић 
2. 101 чињеница коју треба да знаш о диносаурусима, 

Група аутора 
3. 101 чињеница коју треба да знаш о животињама, Група 

аутора 
4. Пустоловине Тома Сојера, Марк Твен 
5. 101 чињеница коју треба да знаш о људском телу, Група 

аутора 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 

1. РНДМ и Лилволф – Предуго 
2. Неверне бебе – Прича о нама 
3. Сиддхарта и Урбан – Стреле в мају  
4. Сассја – ПМС 
5. Артан Лили – Оно што те неће 

На неурохемијском нивоу, 
људи у дуготрајним везама су 
баш као и они који су се тек 
заљубили. Осећај интензивне 
љубави не мора увенути како 
време пролази. Истраживања 
су показала да допамин, тзв. 
хормон еуфорије, игра улогу 
у мотивисању људи како виде 
своје партнере у оба случаја – и 
у новој и у дуготрајној љубави. 

Чак и након десет или више 
година заједничког живота, неки 
људи кажу да је њихова љубав 
и даље интензивна. Када ти 
људи виде слику свог партнера, 
њихов мозак реагује у подручју 
које је повезано с дубоким 
осјећајима мотивације, а то је 
једно од подручја мозга које 
се активира код људи који се 
налазе у новој, страственој вези, 
показала су нова истраживања. 
У оквиру неколико истраживања 
спроведених током последњих 
година, скенирани су мозгови 
особа које су у раној фази 
емотивне везе и сви су имали 
исти резултат. Када су те 
особе проматрале слике свог 
новог партнера, њихов мозак 
реаговао је у подручју које 
ствара хемикалије под називом 
допамин. То је исто подручје 
које реагује на храну, алкохол 
и кокаин, а мотивише људе 
да желе више нечега. Када су 
учесници истраживања гледали 
на сличан начин атрактивна 
лица људи исте доби и пола, с 
друге стране, то подручје мозга 
остало је мирно. 

Како време пролази, 
емотивни односи се често 
мењају и људи обично 
расправљају о томе да ли 
интензивне романтичне љубави 
могу трајати. Неки верују да се 
страст неизбјежно губи током 

партнерства, други мисле да се 
развија у дубоко пријатељство. 
И иако је увек било партнера 
који су тврдили да су још 
увек лудо заљубљени и након 
много година као и првог дана 
њихове везе, неки психолози 
претпостављају да ти људи 
заваравају сами себе. 

Како би започели тестирање 
те теорије, Артур Арон, неуролог 
са њујоршког универзитета 
и његове колеге спровели су 
прво истраживање у којем је 
бележена активност мозга код 
особа које се налазе у срећној 
дугорочној вези. Истраживање 
је обухватило 17 одраслих особа 
које су биле у браку између 10 и 
29 година. Сви су на скали од 1 
до 7 интензитет љубави за свог 
партнера оцијенили најмање са 
5. Учесници су погледали слике 
својих партнера и након тога су 
гледали поређење са сликама 
других лица, укључујући и лица 
њима блиских и драгих особа 
како би забележили разлику у 

реакцијама мозга. 
У поређењу са снимцима 

мозга код људи који су недавно 
започели емотивну везу, било 
је неких разлика, на пример, 
само код новозаљубљених 
је забележена активност у 
деловима мозга који се односе 
на напетост и опседнутост, а 
само код дуго заљубљених је 
забележена додатна активност у 
подручјима мозга која се односе 
на приврженост и везаност. 
Ипак, обе групе су показале 
активност у подручју мозга који 
продукује допамин. Партнери у 
браку који су највише оценили 
интензитет љубави, показали су 
више активности у том подручју 
мозга него они који су оценили 
нешто нижи интензитет, што 
показује да су тврдње око 
интензитета љубави у дугим 
везама стварне. 

Извор: Opusteno.rs 

ТОП ЛИСТЕ
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ЕМОЦИЈА 

ШТА КАЖЕ НАУКА – КОЛИКО ТРАЈЕ ЉУБАВ? 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

Научници су потврдили: вечна љубав ипак постоји

ПРЕПОЗНАТЉИВОСТ ЈЕ ПОСЛЕДИЦА ЕВОЛУЦИЈЕ 

ЉУДСКА ЛИЦА СУ РАЗЛИЧИТА ЈЕР СМО ЕВОЛУИРАЛИ ДА БУДЕМО 
ЈЕДИНСТВЕНИ 

Различитост људских лица је огромна, у 
значајној мери превазилази разноликост 
код већине других животиња, а последица 
је еволуционог процеса који је за циљ имао 
да сваког од нас учини јединственим и лако 
препознатљивим, закључак је студије обављене на 
Берклију. 

Наше визуелно-социјалне интеракције су 
врло вероватно покретач овог еволуционог 
процеса, рекао је Мајкл Шинан, са Берклија. Многе 
животиње користе њух или звук за идентификацију, 
што разноликост лица чини мање значајним, а 
нарочито код врста које су активне ноћу. Код људи 
је то другачије. 

„Људи су феноменално добри у препознавању 
лица, постоји део мозга који је специјализован 
за то”, рекао је Шинан. „Наше истраживање је 
показало да су људи одабрани да буду јединствени 
и лако препознатљиви. Јасне су предности тога 
што ја могу да препознајем друге, али и да други 
препознају мене. Да није тако, сви би слично 
изгледали“. 

„Идеја да су социјалне интеракције усмериле 
селекцију за нас да будемо једиснтвено 
препознатљиви указује на то да је структура 
људског друштва довела до еволуције нашег 
изгледа”, рекао је коаутор студије Мајкл Нахман. 

У студији Шинан каже: „Поставили смо питање, 

да ли су карактеристике попут размака између 
очију или ширине носа разнолике случајно, или 
је еволутивна селекција утицала да се што више 
разликују, да буду разнолики и јединствени”. 

Као што су и предвидели, у истраживању су 
открили да су физичке карактеристике лица много 
разноликије него код осталих делова тела, као и 
да су физичке карактеристике лица међусобно 
независне, за разлику од карактеристика осталих 
делова тела. Људи са дужим рукама, на пример, 

углавном имају и дуже ноге, али величина или 
облик носа, на пример, нема никакав утицај на 
остале карактеристике лица (очи, уши…). 

На крају, упоредили су геноме људи широм света 
и утврдили да постоји више генетичких варијација 
у регијама које контролишу карактеристике лица, 
него у осталим регијама, што је знак да су ове 
варијације еволутивна предност. 

Извор: supergenije.rs 
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Приликом посете Породилишту Опште болнице 
Вршац, репортер „Вршачке куле“ затекао је седам 
мајки са бебицама. За успомену на прве дане својих 
малишана, радо су се фотографисале: Сања Берењи из 
Павлиша са малим Иваном, коме се, како каже, много 
обрадовао старији брат, четворогодишњи Филип, 
затим Вршчанка Јулија Павлица са својим првенцем, 
дечаком Стефаном, Емануела Ема из Банатског 
Карловца са ћеркицом, Малвина Ковач из Хајдучице 
са првим дететом, малом Ханом, као и Михаела Саву 
из Владимировца, која је на свет донела малу Елену, 
своју другу ћерку (старија Емануела има две године), 
Јелена Јанић и њен лепи дечак Сергеј које нестрпљиво 
чека да изађу из породилишта петогодишњи Андреј, 
и Кристина Арделеан Батинић из Пландишта, која је 
родила сина Матеју, прво дете.

Ј.Е.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ

Сања Берењи 

Јулија Павлица 
Емануела 

Ема 

Малвина Ковач  
Михаела 

Саву 

Јелена 
Јанић Кристина Арделеан Батинић   
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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

Одмах после овог првог рата 
подигоше Римљани, у оба правца куд 
продрше, војна сместишта и друмове, 
који их спајаху 2) . По истраживањима  
др. Карла Торме и „најдингеровим 
таблицама“,  једној карти на којој су 
повучени  римски друмови из 3. века, 
Вршац је једним знатнијим војним 
друмом (via strata) стајао у свези са 
свима важнијим местима  римске 
империје. Овај друм долазио је до 
Костолца у Србији (Viminacium), који 
бејаше главна варош у Мисији, па на 
Раму (Laderata), одавде преко Апе (у 
долини Караша), Варадије (Arcidavia), 
Сурдука (Centum Putei), Жидовина 
(Bersovia), Аизизнса (код Езереша), 
Капут Бубали (Пребул) к Тибискуму, 
средишту мреже стратегијских друмова 
римских код данашњег Карансебеша, 
па онда правце к метрополи Дакије.

Овим путем имала је стајати у 
саобраћај она војска Трајанова, 
која се налазила у главној вароши 
Дакије. Трајан је добро знао, да је по 
закљученом миру она поседнута земља, 
источни бреговити део јужне Угарске 
и југозападни део Ердеља, само основ 
операцији за далеко већи рат, којим је 
сва Дакија и један део Сармације, а то 
је сва земља од Тисе до Црнога мора и 
реке Дњестра, пала у руке Римљана3).

Другим походом на Дакију, којим 
је отпочет градњом каменитог моста 
преко Дунава, између Кладова и 
Турн-Северина, и који је завршен у г. 
107. по Хр.сломљена је заувек сила 
Дака, и њихова земља поста римска 
провинција 4).

У нашем пределу нису се одржали 
многи споменици из тог римског доба, 
што је природно, јер је зуб времена у 
току од 1500 г. порушио много од онога, 
што су Римљани једва за 150 г. на левој 
обали Дунава, у старој Дакији, подигли 
били.

Али су Римљани донели у ове 
пределе лонце, опеке и зидање 
малтером, што се и данас као ископине 
овде-онде налазе. 

Римски новац од злата, сребра, 
бакра и тучи често се налази у земљи, 
кад копамо подрумове и темеље 
кућама.

У потврду тога да су Римљани у 

Вршцу живели сведочи даље и оно 
археолошко откриће из првих година 
по 1860. Онда је неки газда радећи 
и улепшавајући свој виноград који 
лежи поврх некрополиса  оне старе 
насеобине пред „Јазмом“, ударао темељ 
зиду на остацима једне зграде у виду 
круга, 6 метара у пречнику. Зид ове 
рушевине, подигнут од тесаног камена 
из наших брегова, прекидао је, на 
североисточној страни, opus spicatum, 
да нам покаже улазак у ову зграду. 
Но ови су остаци порушени, а место 
виновом лозом засађено.

Ван сумње је да су ову зграду 
Римљани подигли, мада њене рушевине 
оном приликом нису поближе 
испитане, јер се на оном месту и у 
најновије време наилазило на комађе 
опека, малтера, уломке од љуштура и 
мрамора. И ја знадем за ејдан фрагмет 
са овога места, као подножац стубу 
стила коринћанског, а говори се да 
се овде нашло парче зделе од тучи са 
полупупчастим сликама.

Свакако на овоме месту гледамо 
пред собом какво светилиште (fanum) 
романизиране насеобине. Поред ове 
рушевине подизале су се незнатније 

римске грађевине, римске приватне 
куће. Као што нас уче ископавања по 
Италији, куће средњег и сиромашнијег 
реда биле су доста незнатне зграде; а 
и домови старих Дака грађени су од 
дрвета. С тога је наравно, што су ретке 
зграде  онога времена у нашем пределу.

Када је г. 1880. К. Торма вршачку 
околину проучавао, уверио се је, да је 
Вршачка кула подигнута на остацима 
једне римске стражаре (specula). Њему 
је одмах пало у очи, како је темељ 
јужног зида, поред рупе за улазак у кулу, 
подигнут сем камена  јошт и римским 
опекама. Ове куле, као наша што је , 
озидане и бедемом и јарком утврђене, 
јесу стражаре, са којих је околина 
посматрана.

Кад се варошка башта проширила 
– може бити кад се уравњавало место, 
да се на њему подигне виноград, или 
кад се је г. 1828. градило стрелиште, 
или кад је г. 1850. вар. Башта и с југа 
зидом опасана- нађена су у земљи, по 
сведоџби г. 1863. упокојеног р.к. пароха 
вршачког, почасног протојереја Марка 
Данијела од Самош – Ујвара, натписи у 
камену овог садржаја:

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (13)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
ГОДИНА 2. БРОЈ 15, 17. МАРТ 1976.

СКРЕНУТ ТОК ПОТОКА МЕСИЋ
У близини села Месића скренут је ток истоименог потока у 

дужини око 500 метара. На тај начин у будуће ће асфалтни  пут од 
Вршца према живописном селу Месићу бити заштићен од излива 
вода, које су га до сада подривале.

Средства за финансирање посла (укупно 700.000 динара) 
обезбеђена су из фонда општинске заједнице за путеве, а радове 
изводе стручне оперативне екипе ООУР – а “Вршац” ДТД, користиће 
при том своју механизацију. 

ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
ГОДИНА 12. БРОЈ 154, 2. АПРИЛ  1986. 

ТРАКТОРИСТИ НИСУ “ЗВЕЗДЕ”
“Златни орачи” Југославије из прошле године Милан Ранков из 

Вршца (у конкуренцији тешких трактора) и Лазар Величков из Титовог 
Велеса (у категорији лаких машина), по свему судећи неће своје 
бразде изорати међу конкурентима на Светском првенству најбољих 
орача, које ће се маја одржати на њивам у близини канадског града 
Калагарија. 

Овим мајсторима плуга и слагања бразде, беспарица је, 
наиме, онемогућила да наступе у друштву најбољих и покажу 
своје умеће, толико пута доказивано на нашим пољима. Народнa 
техника Југославије, у чијој организацији је требало да најбољи 
међу најбољима прелете океан и нађу се на овом такмичењу, због 
недостатка средстава била је принуђена да откаже учешће и повуче 
пријаву за наше радно- производне “спортисте” , који би се на већ 
сашивеним комбинезонима уместо дресова, гордо носили државни 
грб у далекој Канади.

Изостајање наших представника, односно трочлане екипе са ове 
светске смотре и то у последњем часу , образлаже се недостатком 
новца у износу од око 3,5 милиона динара. Толико у ствари треба да 
износе трошкови пута и боравка ове југословенске пољопривредне 
експедиције.

Наши ратарски репрезентативци, не знајући наравно да ће 
се ово догодити, вредно и марљиво су се припремали, редовно 
тренирали за тракторским управљачима и свој свакодневни живот 
и рад подредили будућем такмичењу, на коме  су изнад свега 
желели да достојно представе нашу пољопривреду и домете наше 
механизације, односно трактора и плугова са ознаком произвођача  
”ИМТ”.

 

ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ
ГОДИНА 21. БРОЈ 335, 22. МАРТ  1996. 

ВРШЧАНИ У ЂУРИНОЈ КУЋИ
Дипл. инж. професор Драгиша Томашевић 8. марта је у 

кући Ђуре Јакшића на Скадарлији у Београду изложио 23 
своја платна. Отварању изложбе која ће трајати до 25. обог 
месеца, присуствовало је око четири стотине љубитеља 
ликовне уметности из Београда и око 60 Вршчана. 

Ову изложбу у престоници организовала је Културно – 
просветна заједница “Скадарлија” , а о уметнику и његовим 
делима надахнуто је говорио Петру Крду, председник 
Књижевне општине Вршац. 

Према речима професора Томашевића, ову, десету по 
реду самосталну изложбу , а другу у Београду подржали су: 
“Војвођанска банка”, “Алфа протеин”, “Сава Мунћан” Бела 
Црква, Пивница “Теодора” Београд, Оптински туристички 
савез Вршца...

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА 

2) Aschbach: Ueber trajan’s 
steinerne Donaubrücke, стр.5.

3) Ibidem, стр.5.
4)Dio Cassius, LXVIII, 11-14

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 

ЏИГЕРИЦА У КРВИ

Намирнице(за 6 особа):

750гр црног лука
1 кг црне џигерице
3 кашике масти
750гр усирене крви
со ( по укусу)

На масти упржити ситно исецкан лук. Када омекша, дода му 
се на коцкице исечена црна џигерица и динста се пола сата. На 
крају додати исечену, усирену крв, и пржити још петнаестак 
минута, па посолити по укусу. Служи се као “најслађе”, топло 
предјело, у чувеном свињокољском доручку, уз кисели купус, 
или салату из туршије. 

ЏИГЕРИЦА У МАРАМИЦИ 

Намирнице (за 6 особа):
1 кг црне џигерице
свинска плућа
2-3 кашике масти
со по укусу
марамица

Танко нарезану црну џигерицу (јетру) умотати у плућну 
марамицу и пржити на масти, са мало воде, док не омекша. 
Посолити је на крају. Ако се пржи са осталим месом (којем 
се касније дода) не треба је солити. Служи се са осталим 
печеним месом, (које спретни месар исече пре него што 
“расплати” свињче), уз кисели купус, краставце, или салату из 
туршије.

ПАШТЕТА ОД ЏИГЕРИЦЕ 

Намирнице :
2 кашике масти
1 кг свињске џигерице
1 кашика сенфа
4 главице црног лука
2 јаја
100 гр путера
бибера и соли по укусу
1 кашика зачина”Ц”

Џигерицу, исечену на веће комаде, лук, расечен на 
четворо, на масти динстати у рерни око 20 минута и за 
то време једном их окренути. Издинстану џигерицу и лук 
самлети па маси додати размућена јаја, путер, со и зачине и 
ставити у топлу рерну, око 10 минута, да се запече.

Паштету служити топлу, или хладну, а чувати је на 
хладном.

  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.

ДУЊА СИМБОЛ ЛЕПОТЕ, А 
ДУЊЕВАЧА РАСКОШНЕ АРОМЕ 
И УКУСА

Последњих пар деценија на нашим 
трпезама, поред традиционалне и 
доминантне шљивовице, лозоваче и 
комовице, у добрим- реномираним 
ресторанима, угледним и луксузним 
хотелима и нашим трпезама све чешће се 
нуде лепе, ароматичне и племените воћне 
ракије. Међу њима истиче се дуњевача. 
Захваљујући техничко-технолошким 
условима у производњи, она собом носи 
многе особине плода који у нашем народу, 
од давнина, симболизује лепоту, здравље, 
љубав и дуговечност. За производњу добре 
дуњеваче препоручујем познату ароматичну, 
сочну и квалитетну лесковачку дуњу а 
затим ароматичан, нешто мање квалитетан, 
крупнији врањански дуњац који има више 
непожељних камених ћелија и пектинских 
материја.

Веома је важно да плодови буду здрави, 
зрели и чисти. Треба, свакако, одстранити 
труле и плеснове плодове. Важно је , такође, 
проверити и квалитет плодова који имају 
тамне флеке величине 5 до 6 сантиметара. 
Плодове који није напала плесан и немају 
одбојан мирис хитно треба одложити на 
врење. С друге стране, незрело воће, поред 
недостатка шећера има и слабију арому. 
Најбоље је да воће сазри на стаблу, а када 
то није могуће требало би да одлежи у 
јабучарима 7-10 дана како би дозрело.

И на крају, нечистоће (земља, лишће, 
трава, гранчице и остало) дају кљуку, а 
касније и ракији, непожељан мирис. Оне 
са собом често носе и колоније бактерија и 
друге непожељне и штетне микроорганизме 
који се не дају одстранити ни најсавршенијим 
уређајима за фракциону дестилацију, па тако 
дуњевачу чине неупотребљивом.

Остаје, дакле, да важи принцип по коме се 
само од квалитетних плодова може добити 
добра ракија па и дуњевача. Одабране 

плодове, свакако, треба добро уситнинти 
и при том пазити да се неоштете семенке 
које би ракији дале горак укус. За то су 
најпогоднији чекићари с великим бројем 
обртаја ротора и одговарајућим отворима 
на ситу. Добијену воћну масу која,  због 
камених ћелија није погодна за транспорт и 
умногоме отежава  и дејство квасца на шећер 
из ћелија плодова, обавезно треба налити 
врелом водом. Тако се загревањем комине ( 
на око 70ºЦ ) спутава штетан рад присутних 
микроорганизама, а то омогућава и лакше 
разграђивање и ћелиске опне бланширане 
воћне масе, што доприноси бољем 
искоришћавању аромацких компоненти и 
фермента биљног шећера. 

После хлађења од 28º до 25ºЦ , маси 
обавезно додати селекционисани квасац, 
па лако поклопити (ферментациони) 
суд за врењље, како би угљендиоксид 
несметано отицао. Почетком ферментације 
(врења), на површини комине формира 
се клобук(“погача”) од чврстих састојака 
воћа – дуње. Њега на почетку врења треба 
бар једном, или два пута дневно мешањем 
потапати, како би се спречио рад аеробних 
микроорганизама (плесни шећерне 
бактерије), убрза мацерација, потапање и 
касније екстракција (извлачење) пожељних 
састојака из воћне масе. Завршетак врења 
утврђује се уз помоћ ручног рефрактрометра 
и кад ниво непреврелог шећера достигне 
4-6%, процес врења је завршен. Дестилација 
у класичним казанима обавља се обавезно 
два пута. Прву, при којој кљуку додајемо 10% 
воде, како он не  би загорео, ваља водити 
полако и пажљиво уз стално мешање. За 
препицање меке ракије, јачине 30% вол. 
Алкохола, треба обезбедити око 10% свеже 
савлемене, или нарезане дуње која у њој 
треба да одлежи од 5 до 10 дана. Тако се 
ракији обезбеђује препознатљива арома 
дуње . Издвајање првенца обавезно је и 
при првој и при другој дестилацији. Друго 
печење треба да да дуњевачујачине 60% 
алкохола. Свођење на пожељну јачину од 
40-43 % алкохола, која обезбеђује очување 
важне ароматичне компоненте аутентичне 
дуње, обавља се дестилованом водом, а 
евентуално замућење отклања се уз помоћ 
бистрила и филтрирањем(филтрације). После 
одлежавања у стакленм, или прохронским 
судовима (ређе дрвеним) ракија од дуња 
је питка, племенитог укуса, и раскошног 
мириса. Служи се у свим приликама хладна и 
пије умерено 2-3 чашице дневно. 
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РУКОМЕТ
ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ МИНИМАЛНУ ПОБЕДУ У ДЕРБИЈУ 17. КОЛА ДРУГЕ 
ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ

ПРЕКО ЈАРКА У ВРХ 
МЛАДОСТ (ВРШАЦ) - МЛАДОСТ (Б. ЈАРАК) 31:30 

(15:14) 
Поигравали су се вршачки рукометаши са 

нервима својих навијача од прве до последње 
секунде занимљиве, и неизвесне утакмице против 
одличног тима из Бачког Јарка, али су ипак 
успели да освоје бодове који их враћају на другу 
позицију на табели. На овом мечу Младосташи су 
били појачани са тројицом играча Црвене звезде 
који наступају на двојну лиценцу, и очекивала 
се лака победа Вршчана. Међутим, тако нису 
мислили гости, који су пружили изузетно јак отпор 
и имали лепу прилику да фавориту откину бод. 
Комбиновао је тренер Борис Каракаш различите 
врсте одбрана, мењао места играчима, али ништа 
није било делотворно за организоване нападе 
Јарачана. Срећом, напад Младости је одлично 
функционисао, чак и после повреде организатора 
игре Бегенишића, па слаба одбрана није узела 
свој данак. Најбољи појединац био је Спасоје 
Гачевић, млади српски репрезентативац, један 
од “звездаша”који за Младост игра на двојну 
лиценцу, постигао 7 голова, а публику је подигао 
на ноге на истеку првог полувремена када је 
директно из деветерца, преко блока гостију  
постигао погодак. Стрелци за Вршчане били су 
још: Раковић 6, Столић 5, Костић и Бранков по 4, 
Велковски 3. У финишу утакмице одлично је играо 
капитен Бранков, а важне лопте донео је и голман 
Гимбош. У наредном колу Младост гостује у Јаши 
Томић, где ће се у суботу од 19:30 часова састати 
са домаћим Радничким.

Резултати: 17. кола: 
Славија - Срем 27:32, Нова Пазова - Кљајићево 

40:26, Црвенка 2 - Раднички (Ш) 31:31, Хајдук - 
Сивац 29:30, Потисје - Војвода Степа 34:24, Беочин 
- Раднички (ЈТ) 27:25, Младост - Младост ТСК 31:30. 
Табела: 1. Срем 29, 2. Младост 26, 3. Славија 25, 4. 
Сивац 23, 5. Младост ТСК 22, 6. Нова Пазова 19, 7. 
Потисје 15, 8. Раднички (Ш) 14, 9. Беочин 14, 10. 
Војвода Степа 11, 11. Раднички (ЈТ) 11, 12. Хајдук 
10, 13. Кљајићево 10, 14. Црвенка 2 9 бодова.

АМЕРИЧКИ ФУДБАЛ
ВРШЧАНИ СТАРТОВАЛИ ПОРАЗОМ У ДРУГОЈ ЛИГИ

ЛАВОВИ ЈОШ ОШТРЕ ЗУБЕ 
ЛАВОВИ (ВРШАЦ) - ЦРНИ СТРШЉЕНОВИ 

(ЈАГОДИНА) 6:7 (0:7, 0:0, 0:0, 6:0) 
Вршчани нису имали свој дан на отварању 

сезоне. Доживели су пораз  од новајлије у лиги и 
пружили партију далеко испод својих могућности 
нарочито када је у питању игра у нападу. Гости 
су већ у првом делу сусрета повели тачдауном 
вајд-рисивера Богдана Поповића након одличног 
паса од 30 јарди квотербека Бранка Ђуришића, 
а касније се испоставило да је овај погодак био 
довољан за минималну победу „Блек Хорнетса”. 
„Лавови” су имали добру прилику да изједначе 
резултат тек у последњој деоници сусрета. Но, 
неуспешан екстра поен ускратио је домаћинима 
могућност да изједначе резултат и евентуално 
повољан исход изборе у продужецима.

- Одбрана је одлично функционисала, али је 
нервоза дефинитивно учинила своје када је у 
питању напад. Осећа се одлазак нашег квотербека 
Златића, који је заједно са Кларићем наставио 
каријеру у Немачкој. Велики број промена у 
играчком кадру, одразио се на наш напад, иако 
смо се појачали квалитетним играчима. Потребно 
нам је време за уигравање и сигурно је да нас овај 
пораз неће пореметити јер је наш циљ пре свега 
опстанак. Уколико се укаже прилика, покушаћемо 
да изборимо место које води у бараж за пласман 
у Суперлигу Србије, рекао је тренер Вршчана 
Жељко Јованов. У наредном колу вршачки 
“Лавови” гостују у Сомбору екипи “Селтиса”. 

КОШАРКА
ВРШЧАНИ ПОБЕДОМ У НОВОМ САДУ ЗАВРШИЛИ НЕУСПЕШНУ СЕЗОНУ У КЛС

ОПСТАНАК УТЕШНА НАГРАДА
ВОЈВОДИНА - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН 63:72 (22:9, 10:19, 23:21, 8:23)

Кошаркаши Вршца Свислајон 
победили су Војводину у гостима 
и тако потврдили опстанак у 
Кошаркашкој лиги Србије. Да 
би сачували статус КЛС лигаша 
изабраницима Милоша Пејића био 
је довољан и пораз од 11 поена,али 
победа се на неки начин може 
сматрати мелемом на рану, јер је у 
целини гледано, за њима неуспешна 
сезона. Вршачки тим важио је летос за 
једног од најозбиљнијих кандидата за 
пласман у Суперлигу, али ситуација се 
закомпликовала још на старту када је 

из екипе одстрањен плејмејкер Филип 
Думић, а нешто касније, оставку на 
место шефа стручног штаба поднео 
Душан Гвоздић. Гледано са ове 
временске дистанце, ангажовање 
играча на отворени уговор није било 
срећно решење, јер је одласком 
Младена Јеремића екипа остала без 
главне играчке узданице, а довођени 
играчи (Атанацковић, Старинчевић, 
Грубор, Деспотовић) нису успели да 
донесу очекивану превагу у квалитету 
у односу на ривале. 

Вршац Свислајон су до победе на 
новосадском мечу водили 
капитен Милош Савовић и 
Бојан Давидовац, обојица 
са по 21 индексним поеном. 
Савовић је за 29 минута 
постигао 16 поена уз 8 
скокова, док је Давидовац за 
16 минута убацио 13 поена 
уз 9 скокова. Дабл-дабл 
учинак постигао је Андрија 
Симовић са 10 поена и исто 
толико скокова.

Што се тиче Новосађана они су 
овим поразом дефинитивно испали из 
КЛС и на јесен ће играти у Другој лиги, 
као и последњепласирана Јагодина. У 
зависности од броја наших учесника у 
АБА лиги наредне сезоне зависиће и 
судбина ОКК Београда.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА СРБИЈЕ ДО 18 ГОДИНА НА 
ТУРНИРУ У МАНХАЈМУ 

ОДЛИЧАН ДЕБИ 
СТЕФАНА МОМИРОВА

Вршчанин Стефан Момиров 
(1999), поникао у млађим 
категоријама Вршца Свислајон, 
однедавно члан београдске 
Црвене звезде, у суботу, 26. марта 
забележио први репрезентативни 
наступ у каријери. Момиров 
се са селекцијом Србије до 18 
година (1998. и млађи), коју 
предводи тренер Милан Гуровић 
налази на турниру у Манхајму 
и на дебитантском мечу против 
Аустралије забележио је 13 поена.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА СВИСЛАЈОН ПРОПУСТИЛЕ ПРИЛИКУ ДА НАПРАВЕ СЕНЗАЦИЈУ 

ЈЕДНО ПОЛУВРЕМЕ МАЛО ЗА БРЕЈК 
РАДИВОЈ КОРАЋ - ВРШАЦ СВИСЛАЈОН  66:53 (15:18, 12:18, 20:8, 19:19)

Кошаркашице Вршца Свислајон пропустиле су шансу да 
направе брејк у гостима актуелном прваку државе, у првој 
утакмици полуфиналне серије плеј-офа домаћег првенства.

Иако се на основу крајњег резултата то не може 
закључити, Кораћ је до победе стигао на тежак начин. 
Вршчанке, које су практично имале само пет играчица 
у ротацији, показале су да су се заслужено нашле у 
борби за титулу. Имале су у првом полувремену и 11 

поена предности на свом конту (36:27, 22. мин). Домаће 
кошаркашице су тада заиграле много ангажованије и 
у трећој деоници постигла чак 20 поена, наспрам само 
8 гошћи. Резултат се ломио све до средине последњег 
периода игре, када је Кораћ решио меч у своју корист.

Најбоља играчица у нашем тиму била је Инес Ћорда 
са 20 поена, док је Марина Мандић постигла дабл-дабл 
учинак сак 12 поена и 10 скокова.

 ЛОПТЕ ИЗ ФОНДАЦИЈЕ “НАТАША КОВАЧЕВИЋ” ЗА ВРШАЧКУ ШКОЛУ 
КОШАРКЕ 

Фондација „Наташа Ковачевић“ донирала је лопте школици кошарке за девојчице КК Вршца Свислајон, које ће још 
више унапредити њен рад.

У овој организацији су истакли да су поносни што су могли да буду домаћини Марини Мандић, најбољој 
кошаркашици ЖКК Вршац Свислајони Прве женке лиге Србије, директору клуба Миљану Ивановићу и тренеру женског 
тима Данијели Ризвић.

-Донација им је уручена са жељом да се сарадња настави и у наредном периоду заједничким активностима – пише 
на званичном сајту Фондације „Наташа Ковачевић“. 

СТОНИ ТЕНИС
СЕЛЕКТОР СЛОБОДАН СТОЈАНОВ ОЦЕНИО УЧЕШЋЕ ЖЕНСКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ У МАЛЕЗИЈИ

ЧЕЛЕНЏ ДИВИЗИЈА НАША РЕАЛНОСТ
Вршчанин Слободан Стојанов 

недавно се вратио са Светског 
шампионата у Малезији где је 
предводио женску репрезентацију 
Србије чији је селектор. 
Репрезентација Србије наступила је у 
саставу: Ана Марија Ердељи, која игра 
у првој португалској и француској 

Б лиги, Габријела Фехер наступа у 
шпанској и француској ПРО А лиги, 
Андреа Тодоровић живи у Бечу и 
игра у Суперлиги Пољске и Анета 
Максути, једини представник домаће 
Суперлиге, чланица Новог Сада, која је 
место у националном тиму изборила 
победом на ТОП-у 16.

На овом Светском првенству 
репрезентација Србије играла је 
у другој дивизији са амбицијом да 
избори повратак међу 24 најбоље 
селекције света. Интересантно је да је 
Светска стонотениска федерација два 
месеца уочи овог шампионата донела 
одлуку да је домаћин аутоматски 
учесник најбоље светске дивизије, 
па се тако Малезија нашла међу 
најбољим репрезентацијама и то 
уместо наше селекције која је морала 
да се задовољиулогом носиоца у тзв. 
Челенџ дивизији.

- Почели смо добро, 
остварили пет победа у групи, у 
четвртфиналу смо за ривала ималу 
репрезентацију Вијетнама коју смо 
лако и убедљиво савладали (3:0). 
У полуфиналу смо се састали са 

селекцијом Индије, повели смо са 
2:0, али смо на крају поражени са 3:2. 
Нисмо успели да изборимо повратак 
у чемпион дивизију, нисмо остварили 
циљ, али то и није страшно имајући 
у виду да се планира озбиљно 
подмлађивање репрезентације у 
наредне две године. Подмлађена 
селекција не би имала шта да тражи 
на наредном Светском првенству 
чемпион дивизије, чак шта више не 
би било добро за младе играчице 
да стасавају уз убедљиве поразе од 
играчица из Кине, Јапана, Кореје, 
Немачке, наглашава Стојанов.

Наше репрезентативке нису успеле 
значајније да поправе бодовни салдо 
за пласман на олимпијској табели за 
Игре у Рију, тренутно су само Ердељи 
и Фехер на позицијама које воде у 
Бразил, али предстоје им два велика 
квалификациона турнира, најпре 
почетком априла, а потом и Про тур 
у Пољској од  20 до 24. априла, на 
којима ће морати да потврде пласман 
и обезбеде учешће на највећем 
спортском догађају на планети.

Вредно искуство: Селектор 
Слободан Стојанов са српским 
репрезентативкама

МИЛЕ МИЛКОВИЋ НОВИ 
ПРЕДСЕДНИК РК МЛАДОСТ

Рукометни клуб Младост одржао је 
у суботу редовну и ванредну седницу 
скупштине клуба. На редовној је усвојен 
извештај о раду и финансијски извештај 
за 2015. годину, а на ванредној је усвојена 
оставка доскорашњег председника клуба 
Радета Мишчевића и изабран нови. То је Миле 
Милковић, предузетник, бивши играч клуба. За 
потпредседника изабран је Милан Стојишић.

Капитенски на крају: Милош Савовић (Вршац 
Свислајон)
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ФУД БА Л

Тренер Јован Стефанов неће по добром 
памтити свој повратак на клупу Вршчана. 
Пре свега због резултатског дебакла, какав 
не памте ни старији навијачи Вршца, али 
добрим делом и због суђења арбитра 
Матића, који је најблаже речено, имао 
неуједначен критеријум код изрицања 
јавних опомена и казнених удараца. За 
домаћи састав кола су кренула низбрдо 
још на почетку, када је видно нервозни 
капитен Данило Белић дозволио себи да 
буде испровоциран спортском некултуром 
ривала, заборавивиши при том да је играч 
са највећим рејтингом на терену, у кога су 
упрте све очи вршачких љубитеља фудбала, 
поготово оних који верују да је опстанак 
у лиги могућа мисија. Иако му је тренер 
Стефанов променио страну у нападу, да се 
вербални дуел нападача Вршца са беком 
Бачке не би наставио, искусни Дача Белић је 
већ био таргетиран од стране тенденциозног 
судије из Титела који му је експресно показао 

два жута картона у размаку од 
свега четири минута. Можда би 
све другачије било да су Вршчани 
у 2. минуту повели из акције која 
је много обећавала. Белић је хтео 
да буде несебичан када је требао 
да шутира, ударац Васиљевића 
голман Суботичана Тасић је 
одбранио, а одбијену лопту није 
успео да захвати Ђорђевић. 
Казна је уследила осам минута 
касније када је Носковић после 
лепог дуплог паса са Никићем 
матирао Лучића. Суботичани су ни 
криви ни дужни добили прилику да повећају 
предност. Повратну лопту Радосављева 
пресекао је Носковић, кога је с леђа оборио 
млади Којић, који је добио црвени картон 
а Бачка једанаестерац. Киш је оба пута био 
прецизан, јер је збуњени судија Матић 
дозволио да се пенал изведе док искључени 
играч Вршца још увек није напустио 

борилиште, па је казнени ударац понављан. 
Наду Вршцу донео је Филип Пештерац, 
лепим голом после асистенције Ђорђевића, 
али то је био једини бљесак домаћих играча 
на овом сусрету. У финишу меча гости су из 
контри, преко свежих резервиста, дошли 
до лаких голова и убедљиве победе коју 
приказаном игром нису заслужили. 

Фото: Б. Јосимов 

ВРШЧАНИ ДОЖИВЕЛИ ЈЕДАН ОД НАЈТЕЖИХ ПОРАЗА У ИСТОРИЈИ 

ДАН ЗА ЗАБОРАВ, ШЕСТ ГОЛОВА И ДВА ИСКЉУЧЕЊА
ВРШАЦ – БАЧКА 1:6 (0:2)

ТРИЈУМФОМ У КИКИНДИ ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД ПОБЕГАО СА ЗАЧЕЉА БАНАТСКЕ ЗОНЕ

У РЕЖИЈИ МОТОРОВА 
ЖАК - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 0:4 (0:1) 

Тријумф Вршац јунајтеда у Кикинди, 
против домаћег ЖАК-а није изненадио 
познаваоце фудбалских прилика у Банату, 
не само због чињенице да “железничари” 
нису ни налик саставу из првог дела 
сезоне, већ пре свега због атмосфере у 
табору Вршчана, која је после освајања 
четири бода у прва два пролећна кола, 
била потпуно другачија од оне с краја 
јесени. И прошле сезоне Вршац јунајтед је 
важио за једног од најопаснијих гостујућих 
тимова у лиги. Додуше, та репутација ове 
сезоне није потврђена, јер је захваљујући 
двоструким стрелцима Јовици Моторову 
и Бојану Тимићу тек у трећем пролећном 
колу остварен први тријумф на страни.
Већ од почетка меча било је јасно да ће 
се за све питати изабраници тренера 
Мише бељина, а водећи гол дошао 
је у право време, у финишу првог 
полувремена, када је моторов спретно 

реаговао после слободног ударца Тимића. 
Вихорни бек Вршац јунајтеда повећао је 
предност почетком другог полувремена, 

а добру, дисциплиновану и одговорну 
игру Вршчани су крунисали са још два 
поготка Тимића у завршници утакмице. 
Добра увертира за комшијски дерби са 
Пролетером у Банатском Карловцу, ове 
суботе од 15:30 часова.

За разлику од Вршац јунајтеда, 
избиштански Полет преживљава тешке 
тренутке на старту пролећног дела сезоне. 
Ни у трећем колу није успео да освоји бод, 
па је тренутно последњепласирани на 
табели са само 16 бодова. Прошле недеље 
из Избишта је бодове однела Црвена 
звезда из Руског Села, а да ствар буде гора 
у питању је директни конкурент у борби за 
опстанак. Екипи Полета на руку не иде ни 
распоред, у наредном колу гостују лидеру 
на табели, Радничком из Зрењанина. 

Фото: Б. Јосимов 

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 18. КОЛО

Раднички (НП) - Оџаци  0 : 1
Дунав - Слога  0 : 2
Банат - Цемент  1 : 1
Раднички (Ш) - Долина 0 : 0
Борац (С) - Сента  2 : 0
Железничар - ТСЦ                          0 : 1
Раднички (СМ) - Омладинац 3 : 1
Вршац - Бачка 1901  1 : 6

Табела:
1 Оџаци   18  11 4 3   37
2 Раднички (НП)  18    9 5 4   32
3 Раднички (СМ)  18    8 6 4   30
4 Бачка 1901  18    7 8 3    29
5 ТСЦ   18    8 5 5    29
6 Сента   18    7 7 4    28
7 Дунав   18    6 8 4    26
8 Слога   18    7 5 6    26
9 Цемент   18    6 7 5    25
10 Омладинац (НБ)      18        5 8 5  23
11 Раднички (Ш)  18    5 8 5    23
12 Железничар  18    6 3 9    21
13 Борац (С) 18    4 3 11    15
14 Вршац  18    2 7 9  13
15 Долина  18    2 6 10  12
16. Банат (-6)  18    3 6   9    9
  
БАНАТСКА ЗОНА 18. КОЛО

ЖАК - Вршац Јунајтед  0 : 4
Раднички (К) - Пролетер (БК) 3 : 2
Славиа - Јединство (НБ)  2 : 2
Будућност - Слобода  0 : 0
Козара - Слога  8 : 0
Раднички (С) - Младост (Л) 2 : 1
Полет - Црвена звезда (РС) 1 : 2
Јединство (БК) - Раднички Зрењанин 0 : 2

Табела:
1 Раднички Зрењанин 18  16 0 2  48
2 Козара   18  12 4 2  40
3 Јединство (БК)  18    9 2 7  29
4 Јединство (НБ)  18    9 2 7  29
5 Будућност  18    9 2 7  29
6 Раднички (С)  18    9 2 7  29
7 Слога   18    8 1 9      25
8 Пролетер (БК)  18    6 5 7  23
9 Славиа   18    6 4 8  22
10 Слобода  18    7 1 10  22
11 Вршац Јунајтед 18    6 3 9  21
12 Црвена звезда (РС) 18    7 0 11  21
13 Раднички (К)   18    6 3 9  21
14 ЖАК (-1)  18    6 3 9  20
15 Младост (Л)  18    6 1 11  19
16 Полет   18    5 1 12  16

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 16. КОЛО
Јединство Стевић - Југославија (Јабука)0:2 (0:2)
Младост (О)  - Партизан(Г)    3:0 (0:0)
Динамо 1945 - Борац (С)  5:0 (1:0)
Будућност - Војводина (Ц)  1:0 (0:0)
Младост(В) -  БАК (БЦ)  1:0 (0:0)
Слога – Владимировац  3:2 (2:0)
Ц.Звезда - Вултурул (Г)  2:1 (0:0)
ПАРТИЗАН - слободна екипа

Табела:
1. Динамо 1945                     16  15   1    0  46 
2. Младост (О)         16  12   1    3  37 
3. Војводина (Ц)          16  10   2    4  32 
4. Слога (БНС)         16  10   2    4  32 
5. Будућност (А)         16    9    3    4  30 
6. Вултурул (Г)         16    7    3    6  24 
7. Борац (Ст)         16    6    5    5  23 
8. БАК (БЦ)         16    6    5    5  23 
9. Црвена звезда (П)  16    6    2    8  20 
10. Партизан (У)         15    6    0    9  18 
11. Младост (В)         16    5    1  10 16 
12. Јединство Стевић (К)   15    4    3    8  15 
13. Југославија (Ј)         16     4   0   12 12 
14. Владимировац               16    2    2   12   8 
15. Партизан (Г) (-1)             16    1    2   13   4 

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА ВОЈВОДИНА 12. КОЛО
Летећи Холанђанин - Викинг 7:1 
Танго - Форум   4:6 
Телеп - Тврђава   1:1 
Кикинда - Хајдук   4:3 
Србобран - Апа Футсал  2:5 

Табела: 
1. Летећи Холанђанин  34 
2. Форум   29 
3. Апа Футсал   20 
4. Тврђава   19 
5. Хајдук    15 
6. Викинг   15 
7. Танго    13 
8. Телеп    10 
9. Србробран   8 
10. Кикинда   6

Дебакл: фудбалери Вршца пред почетак меча са Бачком

Повратак у форму: 
Јовица Моторов (Вршац јунајтед) 

ЗАВРШНИЦА МИНИ МАКСИ ЛИГЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ВРШЦА

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД БЕЗ ПРЕМЦА
Такмичење у Мини - макси 

лиги улази у саму завршницу, за 
подручје града Вршца одиграно је у 
Миленијуму. У мечевима за пласман 
постигнути су следећи резултати: 
2004. годиште, утакмица за треће 
место: БАК-Змајеви 013  0:5, финале: 
Вршац јунајтед-Вршац 1:1 пен.3:1; 
2005.за треће 3.место: Вршац бели 
- Вршац црвени 7:1, финале: Вршац 
јунајтед-Змајеви 013 1:0; 2006.год. 
за треће место: БАК-Вршац 4:0, 
финале: Вршац јунајтед-Змајеви 
013 1:0; 2007.год. 3.место: БАК 

-Вршац 2:4, финале: Вршац јунајтед - 
Пролетер играће се накнадно; 2008.
год. 3.место: Вршац Б-Вршац А 2:1, 
финале: Вршац јунајтед-Змајеви 2:1. 

За најперспективније играче 
проглашени су: Данијел Герга -2004. 
(Вршац), Илија Царан -2005. (Вршац 
јунајтед), Анђела Марковић -2006. 
(Вршац јунајтед), Марко Пеливан 
-2008. (Вршац јунајтед). Плакету 
тренер педагог добио је Марин 
Миок, тренер најмлађих дечака у 
Вршцу.

              Перспектива Вршац јунајтеда: генерација 2008

ФУТСАЛ
ПОБЕДОМ У НОВОМ САДУ ВРШЧАНИ СЕ УЧВРСТИЛИ У ВРХУ ТАБЕЛЕ ДРУГЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА

ФОРУМОВ ТАНГО
ТАНГО - ФОРУМ 4:6 (1:1)

Играчи Форума су у читавом току меча у новосодском 
СПЕНС-у били бољи такмац и имали резултатску контролу. Рано 
вођство трасирало је пут Вршчанима ка новој победи, али је 
разлика у квалитетудошла до изражаја у другом полувремену, 
када је Форум у два наврата имао по три гола предности (2:5, 3:6). 
Стрелци за тим тренера Ненада Варађана били су: Јанковић два, 
Богдановић, Николић и Анђелковић. У наредном колу Форум у 
Миленијуму дочекује екипу Викинг из Руме, меч се игра у недељу 
од 18 часова. 

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 16. КОЛО
Резултати: Борац (В. Средиште) - Хајдучица 1:0, Караш 

(Куштиљ) - Банат (Иланџа) 1:1, Војводина (Ц. Црква) - Банат 
(Крушчица) 1:2, Војводина (Селеуш) - Дунав (Б. Паланка) 3:0, 
Караш (Јасеново) - Шевац (Кусић) 2:2, Потпорањ - Борац (В. 
Гај) 0:2,Партизан (Кајтасово) - Јединство (Влајковац) 0:2

Табела: 1. Јединство 34, 2. Војводина 34, 3. Борац (ВС) 30, 
4. Војводина 27, 5. Хајдучица 24, 6. Борац (ВГ) 23, 7. Шевац 
23, 8. Караш (К) 20, 9. Банат 17, 10. Потпорањ 16, 11. Караш 
(Ј) 15, 12. Партизан (К) 15, 13. Ратар 15. 14. Дунав 9 бодова.
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