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

Постављањем камена темељца 
озваничен је почетак изградње фабрике 
за прераду воде из водовода на 
изворишту у Павлишу, 18.априла. Камен 
су у темеље будуће фабрике положили 
Александар Антић,министар рударства 
и енергетике у Влади Републике Србије, 
Драган Марковић Палма, градоначелник 
Јагодине, Душан Бајатовић, директор 
„Србија гаса“, и Љубисав Шљивић, 
директор Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“, у присуству 
представника политичког, привредног 
и друштвеног живота Вршца и бројних 
мештана Павлиша. 

- Постројење за прераду 
воде гради се из отвореног програма 
водоснабдевања и канализације у 
општинама средње величине, а који се 
спроводи уз помоћ Владе Немачке, KFW 
банке, Владе Републике Србије, Града 
Вршца и ЈКП „Други октобар“, нагласио је 
Шљивић. Вредност пројекта је 6 милиона 

евра, од тога је 60 одсто кредит, 40 одсто 
донација немачке Владе. Инвеститор је 
ЈКП „Други октобар“  који враћа кредит. 
Циљ изградње фабрике пијаће воде је 
да се добије вода врхунског квалитета. 
Изградњом ове фабрике смањиће 
се трошкови свим индустријским 
потрошачима за припрему индустријске 
воде, а грађани Општине Вршац добиће 
најквалитетнију воду за пиће у довољној 
количини за потребе града, индустрије и 
свих села. 

Шљивић је најавио да је „Други 
октобар“ израдио пројекат фекалне 
канализације за насељено место Павлиш 
као превентивну заштиту изворишта 
пијаће воде. Он је додао да ће се са овим 
пројектом  конкурисати код KFW банке за 
средства.

- Жеља, снага, искуство и знање 
довели су до овог историјског чина 
кад правимо нови заокрет да Вршац 
добије најбољу, најчистију пијаћу воду, 

нагласио је Јовица Заркула, председник 
Скупштине Града Вршца обраћајући 
се присутнима. Желим да се захвалим 
Комуналном предузећу и генерацијама 
људи који су радили на овом изворишту 
више од пола века и онима који су, 
од 2005. на овамо, допринели да овај 
пројекат успе, а посебно су то урадили 
људи из „Другог октобра“, „Хемофарма“ и 
други добронамерни људи, али и Влада 
Републике Србије из тог периода. 

Министар Антић је нагласио да 
је тешко наћи инвеститоре за овако 
капиталне пројекте и додао:

- Желим да се захвалим 
Влади Савезне Републике Немачке 
и инвестиционој KFW банци које су 
препознале овај пројекат као значајан 
и које су, заиста, присутне у многих 
пројектима са републичком Владом 
који треба да унапреде живот у великом 
броју општина и градова у Србији. 
Добити у овом времену свежу, чисту 
воду највишег квалитета је једна велика 
привилегија.  Како време буде пролазило 
кроз климатске промене и свега што се 
буде дешавало на планети Земљи, верујте 
ми ова фабрика биће једна велика 
привилегија Вршчана. Прошао сам целу 
Србије, нигде нисам чуо овакав извештај 
о раду. Нема оваквих комуналних 
предузећа у Србији, нема оваквих успеха.  

Фабрика за прераду пијаће воде 
запослиће младе стручњаке из ове 
области, а рок за завршетак радова је мај 
2017. године.

Ј.Е.
Фото: Доша 

НА ИЗВОРИШТУ ВОДЕ У ПАВЛИШУ 

КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА ФАБРИКУ  ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ

Представници Групе грађана „За бољи 
Вршац“ Бранислав Матић, др Драгица 
Станојловић и Јелена Горички одржали су 
конференцију за медије, 18.априла, на којој 
су изнели замерке након увида у комплетну 
документацију коју су Градској изборној 
комисији приложели учесници избора 24. 
априла. 

- Ми смо стриктно применили 
Правилник- Упутство о спровођењу 
избора, на које се позвала Градска изборна 
комисија, и 4 листе нису смеле да буду 
признате и оне незаконито учествују 
сада у изборима, закључио је Матић. 
Ако се узме да је одбијање листе Групе 
грађана „За бољи Вршац“ законито, онда 
ове 4 странке учествују незаконито. У 
документацији, коју је поднела коалиција 
СПС-ЈС, је најфлагрантније кршење закона 
и по више основа листа није смела да буде 
прихваћена. У називу листе нигде не стоји 
да је то коалиција, што налаже Члан 37, 
назив подносиоца изборне листе. Други 
превид, који се јавља, је да сви учесници у 
изборним радњама морају имати уредно 
оверену документацију од стране нотара.  
Име носиоца листе, овде конректно Ивице 
Дачића, мора бити оверено код нотара. 
Међутим, овде нема овере ни судске, ни 
нотарске. Зашто је њима прихваћено да 
носилац листе може предати неоверен 
документ, док сваки други учесник мора 
имати оверу? То се односи и на преношење 
овлашћења на Милуцу Живкова да, у име 
коалиције, може поднети документацију. 
Следећа неправилност везана је за измену 
листе. Коалиција СПС-ЈС нема 45, већ 44 
кандидата, Васа Павлов више није на листи. 
Члан 20 став 6 изричито забрањује да се, 
након проглашења, листа мења, чак и ако 
неко од кандидата умре. Није дозвољено 

брисање његовог имена са листе. 
Невероватно је да је Градска комисија 
извршила промену листе позивајући 
се управо на тај члан који то изричито 
забрањује. 

Матић је изнео замерке везано и за 
документацију Лиге социјалдемократа 
Војводине, којој недостаје оверен потпис 
Ненада Чанка, Демократске странке где 
постоји сумња да су потписи скупљани за 
бланко листу, јер је носилац листу потписао 
након пар дана, као и на документацију 
Покрета „Вршачка регија, европска регија“. 

- Од свих необјашњивих 
решења Градске изборне комисије 
најневероватније је решење да прихвати 
изборну листу Покрета„Вршачка регија, 
европска регија“, рекао је Матић. У 
документацији стоји „у складу са сатутом 
Удружења“, каквог удружења? Закон не 
предвиђа да удружење може да буде 
учесник избора. Нису могућа коришћења 
акта организације које закон не препознаје 
као учеснике избора. То би било исто као да 
се позивате на статус Удружења о заштити 
травњака или птица певачица и учествујете 
равноправно на изборима, уз сагласност 
Градске изборне комисије. 

Матић је, као спорне, навео и 14 
потписа, као и један потпис мештанина 
из Орешца за које се сумња да су 
аутентичнијер су оверавани од стране 3 
оверивача, а тог дана ни један од њих није 
био у Орешцу. Он је додао да недостаје и 
сет документације на име Стефан Дамјан из 
Орешца који, како тврди Матић, не постоји, 
а у листи грађана који је подржавајустоји 
његово име под редним бројем 1222. 
Матић је најавио да ће ГГ „За бољи Вршац“ 
покренути кривични поступак против 
НН лица из ГИК-а због пропуста који су 

утицалина изборе, јер 4 листе незаконито 
учествују. 

Др Станојловић сматра да су овакви 
поступци лоши и за грађане и за град јер 
стварају негативан имиџ и додала:

- Ми смо морали да се огласимо 
у свим медијима и да се обратимо 
међународним институцијама јер такав 
терор који смо трпели тих 12 дана, играње 
са пријемом изборне листе „За бољи 
Вршац“, није могло да остане без одјека. 
Све то говори да у граду неко може да 
ради шта хоће и поставља своја правила. 
Устоличен је терор који нема везе са 
демократијом, оријентална деспотија где 
се пар људи удружи, приватизује град и 
понаша се по сопственим правилима. То 
је нешто што грађани морају да знају. Ми 
смо се организовали да бисмо показали да 
постоји другачији начин како може да се 
организује локална смоуправа и то ћемо 
показати ако грађани препознају. 

Представници ГГ „За бољи Вршац“ 
подсетили су грађане да њихова листа на 
локалним изборима носи број 7 и позвали 
да гласају за њих.

Ј.Е.

БРАНИСЛАВ МАТИЋ, ПРЕДСТАВНИК ГРУПЕ ГРАЂАНА „ЗА БОЉИ ВРШАЦ“:

ЧЕТИРИ СТРАНКЕ НЕЗАКОНИТО УЧЕСТВУЈУ НА ИЗБОРИМА 

КОМЕНТАР ЉУБИСАВА ШЉИВИЋА НА ПРИВОЂЕЊЕ 
НАДЛЕЖНОМ ТУЖИОЦУ:

ДА СУ МЕ ЗВАЛИ 
И ТЕЛЕФОНОМ, ЈА 

БИХ ДОШАО  
Редакцији „Вршачке куле“ стигло је, 19. 

априла ујутро, саопштење Министарства 
унутрашњих послова у Панчеву у коме 
се наводи да су припадници панчевачког 
МУП-а лишили слободе бивше одговорно 
лице ДЈПК „Полет“ из Пландишта, одговорно 
лице ДП „Други октобар“ из Вршца, 
одговорног извођача радова на санацији 
и ремедијацији сметлишта у Пландишту 
и лице одређено за вршење стручног 
надзора на санацији и ремедијацији 
сметлишта у Пландишту, због постојања 
основане сумње да су извршили кривично 
дело злоупотреба службеног положаја. 
У саопштењу се наводи да се сумња да 
су они, током 2009. и 2010. године, кроз 
испостављену окончану и допуну окончане 
ситуације фактурисали и наплатили радове 
који нису изведени у укупном износу 
од 3.642,792,48 динара, и за тај износ 
прибавили корист за ДП „2. октобар“ из 
Вршца, а Фонд за капитална улагања АП 
Војводине и Републички фонд за заштиту 
животне средине оштетили. Осумњичени 
су, уз кривичну пријаву, спроведени 
надлежном тужиоцу.

Истог поподнева огласио се Љубисав 
Шљивић, директор ЈП „Други октобар“, 
који је био међу поменутом четворицом 
наведеним у саопштењу МУП-а Панчево.

- Ја сам јутрос, од стране лица 
Полицијске управе Панчево, приведен 
да дам изјаву код вишег тужиоца коју сам 
већ дао у прошли четвртак везано за исту 
околност, рекао је Шљивић. И сада сам дао 
идентичну изјаву, а ради се о послу који смо 
ми радили 2008, 2009. и нешто 2010. године 
на санацији и рекултивацији депоније у 
Пландишту. И, наводно, постоји незаконито 
стицање добити у корист „Другог октобра“, 
а на штету Фонда за заштиту животне 
средине Републике Србије и Фонда за 
капитална улагања Војводине, јер су то 
они финансирали. Ја не видим ту никакву 
злоупотребу и никакву незаконитост, 
поготову што нам је плаћено тек у 2010. 
Био сам приведен, дао сам изјаву и вратио 
се кући. Да су ме звали и телефоном, ја бих 
дошао, нису морали да ме приводе. 

На разговор су, према речима Шљивића, 
приведени и Милош Поповић, који је био 
дугогодишњи директор пландиштанског 
предузећа, и надзорни орган Јован Баста 
и Богдан Јовановић који су, такође, дали 
изјаве и вратили се кућама. 

- Немам коментар на све ово, 
коинцидира да се то догађа у предизобрној 
кампањи, два дана пре предизборне 
тишине, каже Шљивић. Али, ја немам 
тај проблем, мислим да се то догодило 
случајно.

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

Ексклузивни интервју Александар Вучић, преседник Владе Србије и СНС-а за Локал медију: 

Патриотизам се мери бројем радних 
места 

Видећемо шта ће грађани рећи 24. априла шта мисле о мени и мојој странци, нашој листи „Александар 
Вучић – Србија побеђује“, а шта мисле о онима који их свакодневно лажу у недостатку политичких идеја

Милорад Бојовић

Премијер Србије и председник Српске напредне 
странке Александар Вучић, у ексклузивном 
интервјуу за Локал медија групу изнео је какви су 
планови СНС-а за Војводину, и шта ће бити први 
потези нове Покрајинске владе, ако је буду водили 
напредњаци.  Вучић је такође објаснио зашто сматра 
да су се све странке удружиле против њега, и с којим 
циљем. Премијер је такође најавио да неће правити 
компримисе ни са ким, и да га не занима власт по 
сваку цену. 
Због чега тврдите да су избори неизвесни и да су се 
сви удружили против вас?
- У овој кампањи очигледно је да су се сви удружили 
против СНС-а и да им је једини програм „мрзимо 
Вучића“ и то што ће на сваком месту непристојно 
скандирати, вређати. Лично ми то не смета. То више 
говори о њима да немају никакав политички програм, 
нити било шта да понуде Србији. Видели смо и да им је 
довољно мање од сат времена да се сви уједине када 
је потребно да нас нападну, кријући се иза лажних 
афера. Верујем, ако буду имали само један глас више, 
да ће се сви, и леви и десни, и лажне демократе и лажне 
патриоте, одмах ујединити и формирати владу. Сигурно 
је да ми нећемо правити компромисе са онима који би 
Србију да врате у прошлост пљачкашких приватизација 
и са онима који желе да Србија буде изолована држава.  
Мислим да је наш највећи противник дефетизам, наш 
страх и фрустрација да не можемо и да не заслужујемо 
боље. То је погрешно размишљање. Упркос проблемима 
из прошлости и изазовима који нас чекају у будућности, 
знам да је Србија победник. И знам да можемо да 
урадимо велике ствари ако се држимо заједно и ако смо 
уједињени. У недељу имамо важне изборе. Без обзира 
на политичку припадност, молим грађане да изађу и да 
дају свој глас за будућност, за Србију. 
Како ствари стоје, освојићете нов мандат. Шта ће 
бити први потези нове владе?
- Видећемо шта ће грађани рећи 24. априла шта мисле 
о мени и мојој странци, нашој листи „Александар 
Вучић – Србија побеђује“, а шта мисле о онима који 
их свакодневно лажу у недостатку политичких идеја.  
Успели смо да спречимо банкротство Србије, уредимо 
јавне финансије, БДП сада динамично расте, ове 
године ићи ће преко два одсто, следеће преко три 
одсто, а после тога очекујемо и преко четири одсто. 
Ако наставимо овим путем одговорне и домаћинске 
политике, извесно је повећање плата у јавном сектору 
и пензија, и грађани ће моћи више да зарађују и 
троше. Почели смо да обнављамо наше болнице и 
школе, и наставићемо са тим. Уколико нам грађани 
дају поверење, планирам да обиђем свих 1.000 школа 
и здавствених установа које треба да се реновирају, 
јер желим да деца широм Србије имају исте услове 
за живот. Такође, обнављамо, путеве, железничку 
инфраструктуру, људи морају да виде бољитак у свим 
сферама и свему што их окружује. Оно што верујем 
да Новосађане и Војвођане највише интересује, 
завршићемо улагање „Делфаја“ и „Лира“ и отворити 
5.000 радних места у Новом Саду. Знам да смо на добром 
путу, то су и пре неки дан рекли челници Светске банке. 
Поносан сам због њихових речи да ће онај ко дође 
после Вучића, затећи много бољу државу од оне коју 
је Вучић затекао када је преузимао владу. За мене је 
то најлепша реченица коју је неко могао да изговори. 
Интересује ме какву ћемо ми државу да оставимо, а сви 
знају какву су нам оставили наши претходници. Знам да 
људи и даље тешко живе, али кренули смо у опоравак 
наше државе, и нећемо стати. 
Који су резултати владавине ДС-а у Војводини?

- Срамота ме је када о томе морам да говорим. После 
16 година владавине истих људи, Војводина изгледа 
тако да нема нових фабрика, да су старе уништене, да је 
плодна земља поклоњена тајкунима, привреда пропала, 
а народ осиромашен. Тешко је набројати све пропале 
пројекте преко којих су извлачили огромне суме 
народних пара, као и све опасне и неодговорне одлуке 
које су довеле до тога да некада богата Војводина данас 
заостаје за остатком земље. Војводина стварно може и 
заслужује боље.

Каква је визија СНС-а за Војводину? 
- Наша странка има добар, свеобухватан план за 
Војводину која треба да постане покретач целе земље. 
Главни фокус треба да буде на пољопривреди која 
поново мора бити развијена, као што је некад била. 
Није довољно имати само плодну земљу, потребно 
је користити савремену механизацију и савремене 
методе обраде како бисмо имали што веће приносе. 
Потребно нам је одговорно руководство које озбиљно 
схвата проблеме пољопривредника, које може и хоће 
да помогне, које ће се према њима опходити као према 
партнерима у развоју наше економије. Само дугорочна 
посвећеност и право партнерство, заједнички напор 
свих довешће Војводину до пуне продуктивности, а тако 
и подићи животни стандард наших грађана. Један од 
наших приоритета је да подржимо оне који су спремни 
да раде у производњи и преради меса. Инвестиције у 
сточарство довешће до повећања производње и зараде 
за наше пољопривреднике. Морамо променити приступ 
пољопривреди и покренути дугорочне инвестиције. 
Тренутно радимо на томе да доведемо инвеститоре који 
ће отворити фабрике, као што је немачки „Герлингер“ 
купио „Митрос“ у Сремској Митровици, а пред нама је 
и још једна велика инвестиција – долазак европског 
„краља меса“, Клеменса Тениса, са којим ће се домаће 
сточарство вратити на некадашњи ниво и још више 
напредовати, а значајно ће се повећати и извоз.
Да ли СНС планира да реиндустријализује Војводину 
и Нови Сад?
- Иако Војводина има потенцијал да прехрани пола 
Европе, као што је некада, морамо бити реални и 
морамо признати да пољопривреда не може бити 
једини стуб економије. Неопходна је и индустрија 
у урбаним деловима Војводине и целе Србије. 
Наши приоритети биће изградња комерцијалних 
и индустријских зона и обезбеђивање додатних 
подстицаја за запошљавање, у складу са мерама које је 
усвојила Влада Србије. Наша политика је да запослимо 
људе у фабрикама које имају тржиште за своје 
производе - фабрикама које могу трајати деценијама. У 

протеклих 40 година фабрике су затваране, а ни једна 
једина није отворена. То смо променили, довели смо 
„Делфај“, за неколико дана доводимо „Лир“, који ће 
створити посао за укупно 5.000 радника. Замислите 
5.000 нових радних места, после 40 година, у срцу 
Војводине. То је сјајна ствар.
Србија је у претходних неколико година успела 
да очува стабилност, упркос турбуленцијама и 
варницама из окружења. Могу ли народи у овом 
делу Европе смоћи снаге да узму судбину у своје 
руке?
- Погледајте шта се дешава око нас. Ко би могао да 
помисли, пре само неколико година, да ће Србија 
постати острво стабилности у региону? Ретко ко 
је веровао у нас, у народ Србије. Али, стали смо на 
ноге, стабилизовали смо земљу, постали смо јаки и 
поново нас поштују. Чврсто верујем у то да, ако имамо 
храбрости, одлучности и одговорно руководство, и што 
је још важније, ако смо уједињени као народ – можемо 
да рачунамо на бољу будућност. И то на будућност коју 
сами желимо, а не на пут који нам други намећу. Али, 
немојте се заваравати - још увек постоје јаке снаге које 
желе да униште оно што смо заједно постигли, чија је 
једина амбиција да Србију врате у мрачну прошлост. То 
не смемо да дозволимо. Сада, више него икад, имамо 
јасну перспективу боље будућности - са више радних 
места, вишим животним стандардом, и морамо да се 
боримо за то. На овим изборима реч је о једноставном, 
јасном избору – или ћемо се вратити у прошлост, или 
ћемо напредовати ка бољој будућности.
Шта Србији треба да уради како би постала модерна, 
уређена држава?
- Наша земља суочава се са многобројним изазовима - 
од нестабилности у региону, до нестабилности широм 
света. Србија је мирољубива земља која не жели да 
улази у сукоб ни са Истоком, ни са Западом. Желимо да 
будемо своји на своме и да имамо пријатеље широм 
света. Грађани Србије морају да имају поверења 
у искреност своје Владе и њену спремност да их 
слуша и да доноси исправне одлуке за земљу. Знам 
да грађани очекују резултате и уверавам вас да ћемо 
бити још марљивији и да ћемо још вредније радити 
за нашу Србију. Када људи буду видели и осетили у 
свакодневном животу да нам је боље, да напредујемо, 
да свако има шансу за бољу будућност у својој држави 
– тада ће, више него икада, бити поносни на своју 
земљу, на Србију која побеђује. Патриотизам се не мери 
великим и тешким речима, већ бројем радних места, 
отворених фабрика,и инвеститора које привучете да 
дођу. Мислим да је тежак и одговоран рад већ дао 
резултате, повећао углед наше земље, што је довело 
до нових инвестиција које значе нова радна места. 
Наставићемо да се боримо, да би наша земља победила. 
Када можемо да очекујемо повећање пензија?
- Можете на папиру да имате и износ швајцарске 
пензије, али шта вреди када су нам претходници 
оставили Србију пред банкротом. Да нисмо спровели 
на време мере штедње, пензија данас не би ни било. 
Овако су пензије стабилне и сигурне, и биће само веће. 
Србија више нема никакав дефицит, то је велика ствар. 
Успели смо да вратимо огромне кредите и огромне 
камате, дугове које су наши претходници направили 
водећи популистичку и неодговорну политику. Поносан 
сам што данас немамо минус у каси и што своје обавезе 
редовно испуњавамо. Пензионерима дугујемо огромну 
захвалост, они су наши јунаци. Да нису били уз своју 
земљу, Србија не би могла да преживи.  
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Интервју са Душаном Бајатовићем, кандидатом СПС-а за председника Покрајинске владе

Нема опоравка привреде без помоћи 
државе 

Стране инвестиције нису довољне и држава мора да се задужи додатних 5 до 10 милијарди евра које 
ће бити уложене у јасно дефинисан петогодишњи програм реиндустријализације Србије и подизања 
пољопривредне производње, уз могућа јавно-приватна партнерства

Милорад  Бојовић
Душан Бајатовић, кандидат СПС-а за председника 

Покрајинске владе каже да се СПС у Војводини 
определио за кампању од човека до човека, јер је 
кампања за покрајинске изборе у сенци републичке 
кампање и да је пажња више усмерена на лидере на 
републичком нивоу. Он у интервјуу за Новосадски 
репортер објашњава каква решења нуди СПС и каква је 
његова улога у кампањи.

- Свакога дана  разговарамо са људима, пре свега са 
члановима Социјалистичке партије Србије, са нашим 
симпатизерима и са потенцијалним бирачима. Трудим 
се да стигнем скоро у свако место у Војводини и да им 
представим наша решења која ћу бранити и настојати 
да преточим у стварност када ми грађани Војводине 
укажу поверење. За разлику од свих претходних година, 
мислим да су се социјалисти много боље организовали 
и очекујем да се то види и на изборном резултату.

Залажете се за поновно отварање фабрика у 
Војводини. Како ћете то извести? 

- Да бисмо постигли привредни раст, што је 
најважније, само штедња није довољна. Дакле залажем 
се за реиндустријализацију, уз значајно учешће домаћег 
капитала и државе. Није забележено у историји да 
се нека привреда опоравила без помоћи државе. 
Стране инвестиције нису довољне и држава мора 
да се задужи додатних 5 до 10 милијарди евра које 
ће бити уложене у јасно дефинисан петогодишњи 
програм реиндустријализације Србије и подизања 
пољопривредне производње, уз могућа јавно-
приватна партнерства. То је једини начин да изађемо 
из економске пропасти – да створимо предузећа 
која ће бити тржишно оријентисана и која ће имати 
могућност да своје производе извозе. Ово се многима 
неће допасти, мада то није некадашњи начин државног 
уплитања у привреду. Једноставно, без тога нема 
економског успеха. Развој привреде мора да прати и 
другачији банкарски систем. Треба нам јака домаћа 
банка која ће привреди помоћи дугорочним и јефтиним 
кредитима. Такође, мора се другачије радити и у области 
пољопривреде. Пољопривреднику треба гарантован 
систем цена, откупа и субвенција, на новим основама, 
задружни систем који ће помоћи малим газдинствима 
да се удруже и заједно изађу на тржиште. Мора да се 
одложи продаја земље странцима.

Имате ли довољно стручан кадар за то?
- Социјалистичка партија Србије још увек може да се 

похвали тиме да има и искусан и стручан кадар. Радује 
ме, такође, што имамо и доста младих образованих људи 
који чекају своју шансу да се докажу. Многи су нажалост 
отишли из Србије и често кажемо да је то наш највећи 
штетан извозни подухват. То можемо да зауставимо 

једино растом привреде, али и другачије постављеним 
образовањем, пре свега мислим на високо образовање 
које ће бити повезано са привредом и школовати младе 
за дипломе које важе.

У Новом Саду редовно имате најслабији 
изборни резултат. Пошто је Нови Сад био центар 
вовођанске индустрије, може ли ваша прича о 

реиндустријализацији променити тај тренд?
- Нови Сад је по много чему специфична средина, а 

политичка понуда је и раније, а и за ове изборе, велика. 
Како ће се Новосађани определити, видећемо. Да ли 
ће их заинтересовати модел привредног раста за који 
се залажу социјалисти? Требало би да буде тако. То 
су реалне ствари које можемо да остваримо и да се 
померимо са мртве тачке, да кренемо напред. 

Јесте ли изгладили односе са Зораном 
Михајловић?

- Немам ја никакакав проблем и неразјашњена 
питања. Остало морате да питате њу.

Ако не будете председник Покрајинске владе, 
хоће ли она бити препрека да се вратите у Србијагас?

- Питање је занимљиво, али мислим да је за Војвођане 
важнији оправак привреде о којем смо већ говорили. 
У сваком случају, ако не будем председник Владе 
Војводине, волео бих да останем у привреди. Зато ћу 
уредно конкурисати на место директора када за то дође 
време. Желео бих да у Србијагасу завршим започето, 
да ствари поставимо на право место и да то коначно 
постане профитабилна компанија која је изашла из 
сфере социјалног пословања. Ако партија то наложи и 
ако буду постојали политички услови, за мене био био 
нов изазов да будем председник покрајинске владе.

Размишља ли СПС о могућности да не буде део 
нове владе?

- Не размишљамо сада ни да будемо, ни да не 
будемо део Владе. О томе ће разговарати руководство 
Социјалистичке партије Србије када изборни резултати 
буду познати, а исто ћемо урадити и у руководству СПС 
у Војводини.

Може ли се десити да СНС освоји толико гласова 
да самостално формира и републичку и покрајинску 
владу? 

- Ово није питање за СПС, већ за СНС. Они су за ове 
изборе поставили високе циљеве и ако их остваре, 
одређиваће услове. С друге стане, социјалисти у 
Војводини имају циљ да остваре одличан двоцифрен 
резултат, јер то обезбеђује да СПС буде политичка 
снага за поштовање. Уверен сам да наша мрежа то 
реално може да оствари, и то је за социјалисте сасвим 
задовољавајуће.

Има ли међу војвођанским социјалистима поделе 
на дачићевце и милошевићевце?

- Нема ове поделе међу социјалистима уопште. Наш 
је председник био Слободан Милошевић, сада је Ивица 
Дачић. Нити имамо чега да се стидимо, нити да нешто 
кријемо. СПС је своје грешке увидео, јавно их признао и 
исправио, а сви смо јединствени у томе да се окренемо 
социјалдемократском путу и да тражимо најбољи начин 
да као левица делујемо у условима капитализма.

Ко је СПС-у највећи противник? ДС, СНС, или СПС?
- Социјалистичкој партији Србије су сви на овим 

изборима конкуренти. Сами себи нисмо противници, ма 
шта да сте под тим подразумевали. 

Ту мислим на неке ваше функционере ваше 
функционере, попут Бранка Ружића и Милутина 
Мркоњића, давали су изјаве против Владе Србије?

- Негде сам већ рекао да међу социјалистима 
нико никог не преваспитава, нити настоји да ућутка. 
Различита мишљења су предуслов демократије и то 
тако треба и разумети. Јасно усаглашена партијска 

политика и обавезе које је СПС преузео коалиционим 
споразумом са СНС-ом су нешто друго и то никада није 
било доведено у питање. Уосталом, није ни СНС без 
различитих мишљења у својим редовима када смо ми у 
питању. 

СПС је 2008. био део војвођанске владе коју 
је водио Пајтић. Данас тврдите да је Пајтић 
најзаслужнији за пропаст Војводине.

- Учествовали смо четири године у власти, али као 
мањински партнер и сматрамо да онај ко је 16 година 
неприкосновено био на власти у Покрајини има 
одговорност за лоше стање и заостајање Војводине, 
уместо да буде мотор развоја Србије. Поред тога, 
одговорност је садашњег дела ДС и ЛСВ у Скупштини 
и Влади АПВ што аутономија није заокружена у 
законодавном смислу, што нису донети закони о 
надлежностима, о финансирању и имовини АПВ, 
нов Статут, јер овај није адекватан. Ако мене питате, 
враћени део колача могао би да буде већи од 7%, али је 
такође тачно да је могао бити ефикасније и стручније и 
поштеније употребљен за развој Војводине. Насупрот 
томе, имамо ситуацију у којој и уставом дозвољени 
инструменти нису добро искоришћени, него напротив 
– развојна банка Војводине, фонд за капитална улагања, 
фонд за развој. Ми ћемо све то да урадимо.

Уз коју странку је српска елита данас?
- Мислим да се елита у интелектуалном смислу 

у Србији опредељује различито, наклоњени су 
различитим политичким опцијама. Иако Социјалистичка 

партија Србије не важи за елитистичку, већ народну и 
радничку партију, при чему су радници данас сви они 
који припадају свету рада и живе од плате, имамо у 
нашим редовима и врхунске уметнике и научнике, и 
спортисте и привреднике. Добро је што их је све више. 
Наша врата су отворена за нове идеје и нове људе.

И даље важите за политичара с највећом платом 
у Србији. Ви тврдите да не могу ријалити звезде 
да буду плаћеније од људи који воде земљу и воде 
важне системе. Јесу ли ваша примања адекватна 
друштвеним приликама?

- Немам више ништа ново да кажем на ово питање. 
Агенција за борбу против корупције донела је пре 
неколико дана одлуку да су све моје функције и приходи 
у складу са законом и да не постоји сукоб интереса. 
Можда одлучим да све оне који су ме нападали и о 
мени настојали да створе слику као о најбахатијем 
политичару, сада тужим, а новац који добијем усмерим у 
хуманитарне сврхе, као што годинама редовно радим од 
својих месечних примања.

„Међу социјалистима нема подела. Наш је председник 
био Слободан Милошевић, сада је Ивица Дачић. Нити 
имамо чега да се стидимо, нити да нешто кријемо“
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Вршчанин Ђорђе Гуга потврдио 
је своју изреку да године нису 
препрека за нове подухвате. Успео се 
на планински  врх Дамаванд (5.671 м) 
и понео звање врхунског спортисте 
националног ранга. Гуга је од пре 3 
године пензионер. Увек је био пун 
позитивне енергије, окушао се у 
бројним активностима. Потребни су, 
каже, само воља, упорност да човек 
реализује своје жеље, а његова је била 
да освоји врх виши од 5.000 метара. 

Од недавно имате звање 
врхунског спортисте националног 
ранга. Како сте га добили?

- Добио сам га од Министарства за 
спорт и омладину, као високогорац 
јер сам савладао планински врх који 
има више од 5.000 м. Успео сам се на 
врх Дамаванд (5.671 м) планине Елбус 
у Ирану, 4. августа. Кренуо сам да 
планинарим 2013, када сам отишао 
у пензију.  Ту сам пронашао себе. До 
сада сам освојио више од 50 врхова 
преко 2.000 м, а главни изазов ми је 
био да пређем 5.000 м. Себи сам дао 
задатак и попео сам Дамаванд, врх 
који је изузетно интересантан. На 
висини преко 5.000 м владају неки 
посебни услови. Питао сам водича 
зашто везује мртви чвор на пертлама. 
Рекао ми је да ако му се одвежу на 
таквој висини, потребно му је 15 
минута да их поново веже. Моторика је 
успорена, ваздух разређен, притисак 
је испод 500 милибара, мораш 4 пута 
више да удахнеш да добијеш довољно 
кисеоника. Бројали смо кораке, по 20 
корака, успориш, па идеш даље. За 
овакав подухват, важно је да човек 
не посустаје.  Ствар је и генетике. Мој 
организам је сав напор бескрекорно 
поднео, нисам имао никаквих тегоба. 
Била је то међународна експедиција, 
били су учесници из Словеније, Црне 
Горе и Србије. Од нас 14, до врха је 
стигло петоро, ја као једини Вршчанин. 

Шта је најважније за овакве 
подвиге?

- Најважнији су воља, упорност, 
позитивна енергија и жеља да се нешто 
оствари. Ја сам се у 67. години попео 
овај врх, постигао спортски резултат 
и добио звање врхунског спортисте 
националног ранга. То значи да човек 
може себе да нађе и у позним годинама. 
Јер, године нису препрека за нове 
подвиге. Елбрус је вулканска планина, 
кратер пречника 150 м, 25 м дубок, 
из кога излази сумпор. Водич нам је 
препоручио да, док пролазимо кроз 
зону сумпора, испод носа ставимо 

комад лимуна како би се неутралисао 
сумпор. Мени је један Иранац, у дому 
где смо ноћили, дао чешањ белог лука. 
Искористио сам га, нисам ни осетио 
сумпор. 

Какав је био осећај када сте се 
попели на сам врх, када сте схватили 
да сте испунили своју жељу, учинили 
један прави подвиг?

- То је неописиво, то треба доживети! 
Права лепота! То су невероватне 
висине, предиван поглед, осећај. Срећи 
нема краја. Сам успон је трајао 7 сати. 
Било је напорно, али се труд исплатио.  
Није било стајања, адреналин мора да 
ради до горе. Јер, ако станеш, запокаш 
се и готово. Док смо се припремали за 
Дамаванд, успели смо Анаванд од 3.561 
м и Точал 3.974 м. Пре овог подвига, 
највише сам планинарио у Словачкој, 
Румунији, Бугарској, Грчкој, Македонији. 
Освојио сам више од 50 врхова преко 
2.000 м, а Дамаванд је био круна свега. 
За 3 године сам успео да постигнем 
један врхунски спортски резултат. 

Природа, планине јесу нешто што 
вас привлачи од малих ногу. Били сте 
врло активни као извиђач. Када?

- Са 10 година сам кренуо у 
извиђаче. Ми, деца из улица Саве 
Мунћана и Сутјеске формирали смо 
један вод, викендом смо ишли на 
логоровања. Мој брат Александар 
Саша Гуга био је водник, ја сам му 
био заменик. У извиђачима сам био 
активан 35 година, до 1991. Били смо 
чланови Извиђачког одреда „Сава 
Мунћан“ из Вршца, био сам и начелник 
и старешина одреда. Сваке године 
водили смо децу на савезне смотре, 
на таборовања. Као средњошколци и 
студенти водили смо по 40 малишана, 
родитељи су нам поверавали своју 
децу. Била је то велика одговорност, 
али ми смо то  радили са задовољством. 
За наше активности добијали смо 
признања. Ја сам један од петорице 
Вршчана носилаца највишег извиђачког 
признања - извиђач партизан. Био 
сам и члан Извршног одбора Савеза 
извиђача Војводине, Србије и тадашње 
Југославије. Извиђачи су били 
полувојна стручна организација везана 
за све те дисциплине, учили су нас како 
да се сналазимо у природи, разним 
ситуацијама. Било је то све кроз игру, 
али касније у животу схватиш да је све 
то имало неко оправдање.  То знање 
много ми је помогло када сам био у 
војсци, у школи резервних официра, 
интендантској служби. 

Уз све те активности, окушали 

сте се и као маратонац. Како је то 
почело?

- Никада се нисам активно 

бавио спортом, али рекреативно 
јесам. Повреда ахилове тетиве 
и рехабилитација вратиле су ме 
Вршачкој планини и кренуо сам са 
трчањем. Другари Кардош, покојни 
Мића Радусин, терали су ме да идем 
са њима на Београдски маратон. Тако 
сам учествовао у маратону од 1995. до 
2009. Трчао сам полумаратон и маратон. 
Имао сам изузетно добре резултате, 
полумаратон сам трчао 1:35. У 45. 
години почео сам да се бавим трчањем, 
све припреме биле су на нашем брегу. 
Пет пута недељно прелазио сам од 
10 до 15 км. Та размена енергије са 
природом помогла ми је да постигнем 
добре резултате и у спорту и у бизнису. 
Сећам се када сам на 10. Београдском 
маратону трчао као Филипидис, грчки 
војник. Ђока Ђорђевић ми је набавио из 
Филмског града, из Кошутњака, костим 
у коме сам претрчао 5 км, али сам, 
заједно са главним победником,  ушао 
у циљ. Била је то права атракција, 20, 30 
деце желело је да се фотографише са 
мном. 

Где сте се све окушали на 
професионалном плану?

- Први озбиљнији посао био ми је 
у Секретаријату за народну одбрану 
где сам био референт за масовну 
обуку становништва и омладине. 
Поред школске и ваншколске 
омладине, координирао сам и рад 
свих друштвених организација.  За 
децу која нису завршили основну 
школу и ону која су само то завршила, 
организовао сам  обуку из одбране и 
заштите, тзв. предвојничку обуку, на 
Вршачкој планини, у Дому Црвеног 
крста. Био је то наставни центар за 
цео Јужни Банат. За 6 година мог рада, 
осим војно стручне обуке деце, током  
поподнева организовао сам им врло 
квалитетну забаву: литерарне вечери, 
монодраме, гостовали су глумци, 
водили смо их на излете у Београд... 
Деца су била пресрећна јер су, поред 
обавезне обуке, уживали у садржајном 
и квалитетном програму.  Желим 
да напоменем да је у то време рад 
друштвених организација био изузетно 
вреднован и цењен. Покојни Божидар 
Галоња имао је слуха за све то и пружао  
велику подршку. Радио аматери су 
добили најсавременије радио уређаје, 
извиђачи нову опрему, све школе 
кабинете за одбрану и заштиту и прву 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
Вршачка кула,  година 6, број  60,  13. фебруар 1980..

САМОДОПРИНОС ЈЕ ТУ 
- ГДЕ ЋЕМО У ШКОЛУ  

Вршчани су се током јануара једнодушно 
изјаснили за увођење новог петогодишњег месног 
самодоприноса, у износу од један одсто на месечна нето 
лична примања. Овога пута они то чине за подизање 
једне нове савремене основне школе у граду, за 
адаптацију и уређење постојећих и њихово опремање 
неопходним училима... Пошто је фаза изјашњавања  
успешно завршена, сада се обавља читав низ других 
организационих и припремних послова. Један од њих 
тиче се утврђивање локације нове основне школе, чија 
градња треба да започне септембра ове године. 

Вршачка кула,  година 6, број  60,  13. фебруар 1980.  

ВИНОГОРЈУ НА ЧАСТ 
Шеснаесторо запослених у колективу Ресторана  

на вршачкој међуградској аутобуској станици „Полет“ 
остварује пословне резултате који их сврставају међу 
најуспешније  организације те врсте у Војводини. Само 
прошле године ова вредна радна екипа куварица и 
угоститеља опслужила је преко пола милиона људи.

Новинске написе обично посвећујемо такозваним 
крупним радним колективима, чије постојање и 
пословање обавијамо низовима “јаких“ бројки и 
процената, заборављајући при том на организације 
попут Ресторана у оквиру ООУР-а „Виногорје“ вршачке 
Комуналне радне организације „Други октобар“.

Пре свега, овде седам куварица припрема дневно 800 
оброка за запослене у пет вршачких радних колектива 
(Штампарија „Слобода“, Ливница „Вршац“, „Ремонт и 
сервис“ Фабрика опреме „Утва“ и Водопривредна 
организација ДТД).

-Прошлогодишњи план резултата  пословања 
премашили смо већ у октобру, што је између осталог и 
резултат доиста домаћинског  пословања – каже Иван 
Ратковић, пословођа Ресторана.

При том, Љубинка Никколић, шеф кухиње истиче да су 
добри пословни резултати у великој мери последица и 

ИНТЕРВЈУ
ЂОРЂЕ Г УГА, ВИСОКОГОРАЦ, ВРХ УНСКИ СПОРТИСТА НАЦИОНАЛНОГ РАНГА: 

ГОДИНЕ НИСУ ПРЕПРЕКА ЗА НОВЕ ПОДВИГЕ!  

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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помоћ, била су подржана сва учешћа на 
такмичењима.

Анимирање младих био је Ваш 
задатак и као директора Дома 
омладине. Које сте све активности 
покренули у то време?

- У Дому омладине био сам од 1981. 
до 1991. Та је радна организација 
тада била у оснивању, сами смо се 
финансирали, а главни извори биле су 
нам две дискотеке. У Вршац су долазиле 
све познате музичке групе: Рибља 
чорба, Парни ваљак... Прошла је читава 
плејада глумаца тадашње Југославије. 
Остао је један траг до данашњих дана 
- увео сам учење енглеског и немачког 
језика за полазнике од предшколских 
установа до старијих генерација, 
1985. Имали смо 1.500 полазника 
тих курсева при Дому омладине, у 
сарадњи са Институтом за стране 
језике из Београда.  Како су малишани 
расли, сваке године добијали су виши 
степен учења језика. Лепо је што се то 

задржало до данас. Тада смо основали 
и музичку школу, при Музичкој школи 
из Руме, шездесетак полазника учило 
је  4 инструмента: клавир, хармонику, 
гитару и виолину. Та је школа прерасла 
у данашњу музичку школу где су сада 
предавачи наши некадашњи ученици.  
Нешто се тада покренуло, а лепо је што 
и данас има континуитет. 

Били сте успешни и у приватном 
бизнису. Када сте и шта почели да 
радите?

- Након Дома омладине, крећем 
у приватан бизнис. Радио сам увоз 
стакла из Румуније, прво са ортаком, а 
после сам отворио своју фирму, која и 
данас функционише, само под другим 
називом. Био је то период када сам се 
посветио само бизнису и породици, 
моја активност у друштвено корисном 
раду је потпуно замрла, до одласка 
у пензију, пре 3 године. Сада имам 
мешовиту фирму са Грком где смо син, 
ја и Грк власници. Увозимо машине и 
опрему за стакларство. 

Били сте међу пионирима 
приватног бизниса у Вршцу. Да ли је 
било теже него данас?

- Било је много лакше него сада. 
Имао си широку лепезу могућности 
да се нечим бавиш, тржиште је било 
стабилније. Држава није давала 
финансијску потпору, али ти је 
омогућила да радиш. Ако си знао 
паметно да радиш, могао си и да 
зарадиш, а данас је највећи проблем 
наплата. Све што сам радио, радио 
сам на свој образ. У почетку по целој 
Југославији, а када смо се распали, 
наставио сам са републикама екс 
Југославије. Оставио сам позитиван 
утисак и данас су ми свуда врата широм 
отворена. Нису ми потребне гаранције 
код фирми са којима радим, све иде 
на „образ“. Препознатљив сам у том 
свету по свом поштењу. И сада имамо 
партнере у Италији, Данској, Немачкој 

где је довољна гаранција часна реч. 
Да се вратимо Вашем детињству. 

Где сте одрастали?
- Рођен сам у Вршцу, 1948. Била је то 

радничка породица. Отац Славко био 
је реквизитер у Народном позоришту, 
а мајка Ирина, била је Рускиња, 
медицинска сестра. Имао сам старијег 
брата Александра, нажалост покојног, 
и млађу сестру Љиљану. Нас троје 
смо били нераздвојни. Имали смо 
лепо детињство, били смо креативни, 
од извиђача, до моделара. Са децом 
из улице направили смо у амбару у 
нашем дворишту радионицу где смо 
правили мале једрилице. Основали смо 
свој клуб, Селенитски клуб Колибри. 
Такмичили смо се на аеродрому чија 
ће једрилица дуже и даље да одлети. 
Везивали смо виноград, скупљали 
сено и за те паре куповали материјал 
потребан за једрилице. Били смо и 
чланови Аеро клуба Вршац. 

Када сте основали своју 
породицу?

- Имали смо добро друштво у 
средњој школи, моја девојка Мира, 
садашња супруга, била је једина 
девојка међу нама. Окупило нас је 
заједничко интересовање. Саша и ја 
смо тада били најпознатији дискофили 
у граду, имали смо све најновије 
плоче, хитове, поп музика са топ листа. 
Саша и ја смо гостовали на Радио 
Београду у емисији за младе, коју је 
водио Никола Караклајић. Носили 
смо своје плоче, предлагали хитове. 
Били смо популарни, звали су нас на 
журке, пуштали смо наше плоче, биле 
су то претече дискотека. Расли смо са 
Битлсима и моја коса, и ја. Дуга коса у то 
време није била баш популарна међу 
старијима, али ми није сметала у мојим 
активностима у разним форумима од 
Општине до Републике, јер био сам 
позитиван, људи су ме ценили због 
тога. Пратио сам моду, Трст нам је био 
мека за облачење. Модерна гардероба, 
дуга коса... Тако сам упознао и Мирјану, 
моју супругу, била је то средњошколска 
љубав. Заједно само 50 година. Мирјана 
је Вршчанка, девојачко Кларић, 
вршачка одбојкашица, главни техничар, 
та је генерација изборилаа пласман у 
1. Савезну лигу. Напустила је одбојку и 
посветила се студијама, била је студент 
генерације на Економском факултету 
у Београду. Имамо Николу и Јелену,  
који су формирали своје породице и 
унука Михајла, матуранта основца. Он 
је на бабу, бави се одбојком. Добио 
је признање као млада одбојкашка 
нада. Јелена је докторирала савремену 
уметност и дигиталне медије, завршила 
је и кинески језик, издала је 2 књиге. 

Да ли сте задовољни животом?
- Јесам. Нека стара пријатељства из 

детињства и младости трају и данас. 
Има нас 8 брачних парова, дружимо 
се, свуда смо заједно на прославама, 
препознатљиви смо као компактни. То 
су брачни парови Ђорђевић, Павков, 
Булајић, Јововић, Ђаковић, Кларић, 
Сантрач, Милановић. Када сам отишао у 
пензију, 2013, енеригију сам усмерио ка 
Вршачким планинама које ми, нажалост, 
врло мало користимо. Осмислио 
сам да се обележе пешачке стазе на 
брегу, Општина је урадила идејни 
пројекат. Била би ту база за едукацију 
деце до 10 година где би проводили 
време и научили да воле и живе са 
природом, да чувају брег и уживају у 
њему. Неопходне су аутобуске линије 
које би возиле на брег и да одатле 
улазимо у оазу шума. Моја идеја је да 
на Планинарском дому буде вештачки 
ски тренажер, трака са ваљцима где 
би скијање могле да науче генерације 
Вршчана. Неким пројектом могла би 
касније да се направи вештачка стаза за 
скијање на трави. Ја волим свој родни 
град и размишљам у ком правцима 
би могао да се развија. Требало би 
да спојимо термалне воде и Вршачке 
планине. Довести термалне воде до 
платоа код Славише, направити спа 
центар и бањско лечилиште. Можда 
и нека успињача до Куле, тако бисмо 
имали и планину као ваздушну бању. 
Као што је некада Технолошки парк био 
визија, а данас стварност, верујем да 
би се нашли инвеститори и за ову моју 
причу. Требало би искоритити оно што 
имамо. 

Јованка Ерски 
Фото: Лична архива 

складних међуљудских односа укупно шеснаесторо 
запослених у овом колективу.

Иначе, у саставу ООУР-а „Виногорје“, поред Ресторана 
на аутобуској станици, још се налазе : хотел „Турист“ и још 
два бифеа.

Што се тиче овогодишњих планова, они су амбициозни, 
али су у великој мери условљени мерама  стабилизације. 
Уз све остало, борба се мора водити и са тешкоћама. Оне 
се углавном тичу цене намирница, које су нестабилне, 
просто неухватљиве у својим променама, углавном 
у правцу поскупљења. Ипак, оптимизанм не јењава, 
јер- како истиче Ђура Дрљача, заменик пословође- 
овде су запослени углавном млади људи, а њиховим 
способностима ваља  веровати. 

 
Вршачка кула,  година 6, број  60,  13. фебруар 1980. 

ПЕТ И ПО ДЕЦЕНИЈА 
ВРШАЧКОГ ШАХ КЛУБА 

„БОРА КОСТИЋ“ 
Вршац је један од ретких градова у Југославији, 

у којем већ више од пола века постоји организован 
шаховски живот. Шаховски клубје овде, наиме, основан 
на иницијативу Славка Францића, новинара локалног 
листа, тачно пре 55 година. Први председник Вршачког 
шах клуба био је Милорад Цвејић, тадашњи градски 
сенатор за финансије. Један од утемељивача овог клуба  
био је иветеран војвођанског и југословенског шаха, 
мајстор Бора Тот, тада ученик вршачке Гимназије. Он 
нам је у међувремену, захваљујући личним сећањима, 
дао драгоцене податке о раду Клуба у предратним 
годинама...

Шах клуб је у почетку окупљао око 50 чланова, међу 
којима је највише било Јевреја, затим Немаца, Срба и 
Мађара. Од Јевреја најпознатији су били браћа Ернеј, 
Јожи и др Г. Марковић, који су доцније постали жртве 
фашистичког окупатора. Ту су још били и др Александар 
Јинкер, ветеринар, Штајнер звани КрампусЕдо Кон, 
угоститељ, Имре Вајс звани Тојаш, Еуген Јермовић, познат 
као дописни играч и други. Од Немаца истицали су се 
Јожеф Шајх, правник, Шајх млађи, Мајценбах, Хајднер, 
Кремер и други. Водећи играчи  од Мађара били су 
браћа Ђерђ (столар) и Иштван (зубар), Пушкаш, затим 
Вајднер, Секереш и други. Од Срба су се истицали три 
брата Јовановић. Ту су блила и браћа  Миленко и Сава 
Гердец. Миленко је доживео дубоку старост и живи као 
пензионер у Вршцу, а дуго година водио је шаховски 
живот у суседно Белој Цркви. Сава се одселио за 
Америку, а у шаховском свету био познат као „најјачи 
аматер света“. Гимназијалац Бора Тот био је један од 
најмлађих, али је спадао и међу најјаче играче у клубу.
Свакако најбољи и најславнији играч био је Бора Костић, 
који у то време обилазио свет  са шаховском таблом под 
мишком.

Прво званично првенство Вршца одиграно је 
почетком 1925. Победник је био Ернеј Марковић. Друго 
место је припало Вајднеру, док су треће и четврто 
поделили млади Бора Тот и Едо Кон, који су једини 
нанели пораз победнику. Ернеј Марковић био је већ 
афирмисани играч. Јер је учествовао на 2. аматерском 
првенству државе. 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ, МИНИСТАР ОДБРАНЕ У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: 

ВРШАЦ ЈЕ ОДАБРАО ПРАВИ ПУТ
Зоран Ђорђевић, члан Главног одбора Српске напредне 

странке, који је и министар одбране у Влади Републике 
Србије, заједно са повереницима СНС-а за Јужни Банат 
Бранком Маловићем и Дарком Јовановићем, прошетао 
је градом и разговарао са Вршчанима о актуелним 
проблемима. 

Новинари локалних медија констатовали су да је Вршац 
у овој кампањи посетило највише функционера Српске 
напредне странке, а Ђорђевић је истакао да је СНС стало 
до свих градова и општина и да Српска напредна странка  
жели да чује мишљење што више грађана.

- Народ верује у Српску напредну странку, рекао 
је Ђорђевић. Ми радимо што ради и наш председник 
Александар Вучић. Вршац је изабрао прави пут. То је пут на 
којем Србија побеђује, то је пут који грађанима гарантује 
бољу будућност.

МИЛУЦУ ЖИВКОВ, ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА О САМОДОПРИНОСУ: 

АПЕЛ ВРШЧАНИМА ДА ГЛАСАЈУ ЗА 
САМОДОПРИНОС

Становници Вршца изјашњаваће се референдумом 
за увођењу новог самодоприноса за здравство, 
образовање, путеве и тротоаре. Референдум ће бити 
истог дана када и избори на свим ниовима власти, 24. 
априла. 

- Од Републичке изборне комисије добили 
смо сагласност да можемо да спроводимо 
референдум у истим објектима у којима се налазе 
бирачка места за гласање на изборима, али да се 
гласање за референдум мора спровести у посебним 
просторијама и од стране посебног гласачког одбора, 
објашњава Милуцу Живков, председник Комисије за 
спровођење изјашњавања грађана о самодоприносу. 
Тако ће грађани моћи, уз гласање, на истим бирачким 
местима да се изјасне и на референдуму за увођење 
самодоприноса. 

Наставак издвајања самодоприноса за поменуте 
намене је врло важан за стварање бољих услова у 
здравству, образовању, као и за уређење локалне 
путне инфраструктуре.

- Ми смо у протеклом периоду обишли све 
месне заједнице у граду и селима и, у директном 
разговору, објаснили грађанима колико је важно 
да се настави са издвајањем самодоприноса. Значај 
самодоприноса најбоље илуструју сви пројекти који 
су урађени средствима досадашњег самодоприноса. 
А, урађено је много у градским и сеоским школама, у 
здравству, урађени су путеви, улице, тротоари. Како 
би се наставило са даљим развојем и улагањима 
неопходно је да сви ми заједно издвојимо по мало и 
да од тих средстава урадимо много за нас и наш град. 
Сваки динар самодоприноса уложен је наменски 
у пројекте према плану. Тако ће бити и од новог 
самодоприноса, ако се усвоји. Направљен је план о 
утрошку средстава и он ће бити испоштован. Овога 
пута у план је увршћена и Општа болница, а новац 
грађана биће искоришћен за набавку неопходних 
апарата како грађани не би морали да путују у 
Београд и Нови Сад. Део средстава самодоприноса 
биће усмерен и за уређење дечјих вртића, што до 
сада није било. Тако ћемо и најмлађим Вршчанима 
омогућити квалитетније услове у вртићима.

Живков је подсетио да ће грађани издвајати као 
и до сада 1,7 одсто од личног дохотка и 3,4 одсто од 
катастарских прихода од пољопривреде, као и да 
пензионери плаћају само ако они то желе и ако се 

тако изјасне. 
Сакупљена средства била би на годишњем нивоу 

око 80 милиона динара, што су велика средства 
за наш град и значиће много за области за које је 
намењен. Педесет одсто самодоприноса иде за 
путеве и тротоаре, 25 за основне и средње школе и 
вртиће, а преосталих 25 одсто за здравство делиће 
се између Дома здравља и Опште болнице. Скоро све 
инвестиције уложене у здравство, образовање, путеве 
и тротоаре биле су из средстава самодоприноса, са 
виших нивоа власти није било неких већих донација. 
Зато је важно да важно да се настави са издвајањем 
самодоприноса.

- Ако сви заједно издвојимо по мало, биће 
то велики допринос бољим условима живота у 
нашем граду, деца ће имати боље школе, грађани 
квалитетније услове лечења, а градови и села лепше 
путеве и тротоаре, закључује Живков. Зато апелујем 
на све грађане да изађу на референдум  и гласају за 
увођење самодоприноса за здравство, образовање и 
путну инфраструктуру.

На бирачким местима у недељу, 24. априла, биће 
и тимови за спровођење рефрендума за увођење 
самодоприноса. Немојте да их заобиђете, дајте свој 
глас за бољи живот свих нас.

Ј.Е.

ДЕМОКРАТЕ УПОЗНАЛЕ ВРШЧАНЕ СА 
ПРОГРАМОМ СТРАНКЕ: 

ВРАЋАМО 
ОТЕТЕ 

ПЕНЗИЈЕ И 
ПЛАТЕ 

Активисти Градског одбора 
Демократске странке у Вршцу 
разговарали су са суграђанима 
и упознавали их са страначким 
програмом, у суботу, 16. априла, у 
центр града. 

- Прво што ће Демократска 
странка урадити када дође 
на власт јесте да ће вратити 
отете плате и пензије, истакла 
је др Татјана Вешовић, прва на 
изборној листи Демократске 
странке у Вршцу. Плате и пензије 
грађана Србије најниже су у 
Европи. Грађани бирају између 
хране и лекова, а лече се 
путем хуманитарних СМС-ова. 
Поразно је да је Србија 2016, уз 
Македонију, најбеднија земља у 
Европи. Зато није чудо да је 100 
хиљада наше деце напустило 
Србију у протекле четири године. 
Родитељи и деца више причају 
путем Скајпа него лично, јер се 
више и не виде. Милион људи је 
незапослено, а влада тврди да 
нам тече мед и млеко. И варају 
нас лажним статистикама.

Вешовићева  је нагласила да 
су грађанке и грађани, који су 
завршавали школе и вредно 
радили, који знају и имају 
резултате, они који плаћају 
рачуне и извршавају обавезе на 
послу – данас најугроженији у 
Србији.

- Ми знамо и умемо 
да решавамо проблеме 
Србије, поручује  Вршчанима 
Вешовићева, кандидаткиња 
за градоначелницу Вршца. 
Имамо људе и искуство. 
Ми смо већ једном Србију 
враћали из каменог доба, где 
су је деведесетих одвели исти 
Николић, Дачић и Вучић. Ако буду 
владали још четири године, то ће 
бити јако тешко. Не желимо да 
живимо у примитивизму, страху, 
понижењу и немаштини. Желимо 
да живимо нормално. Да живимо 
сад!

Ј.Е.

Др Татјана Вешовић, кандидаткиња ДС-а за 
градоначелницу Вршцa

Референдум за увођење самодоприноса биће одржан 24. априла
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Много је изума који су заувек променили 
свет, али је можда још више оних који су 
пропустили да то ураде јер се нису појавили 
у правом тренутку, нешто им је недостајало 
или их је неко (не)намерно гурнуо у страну. 
Теоретичари завера верују да су кроз историју 
многа открића заташкавана јер различитим 
моћницима није било у интересу да се појаве, 
међутим, има и оних који верују да неки изуми и 
њихови творци просто нису имали среће. 

Представљамо вам десет изума који су могли 
да промене свет какав данас познајемо. 

1. Аутомобил на електрични погон 
ЕВ1 – први електични аутомобил који се 

нашао у масовној производњи. Ипак, компанија 
„Џенерал моторс” која га је производила, 
одједном је обуставила продају и уништила све 
примерке. Производња је трајала од 1996. до 
1999. године. 

2. Пројекат XА 
Производња цигарета које неће изазивати 

рак. Овом изуму, који би спасао милионе људи, 
стале су на пут нико други до – велике дуванске 
компаније. 

3. Хладна фузија 
Производња огромних количина нуклеарне 

енергије при собној температури одбачена је 
као „немогућа мисија”. 

4. Хроновизор – Наочаре за гледање у 
будућност 

Наочаре налик на Гугл Глас, с којима се, кажу, 
може гледати прошлост и будућност. Овај изум 
је на крају завршио у Ватикану? 

5. Ласер који лечи рак 
Ласерски зрак који брзо и ефикасно убија 

ћелије рака осмислио је научник Ројал Рејмон 
Рајф. Међутим, његово откриће од пре више 
од пола века је неупотребљиво, а сам Рејмон је 
проглашен лудим. 

6. Вода као погонско гориво 
Американац Стенли Мајер осмислио је 

начин на који је воду претварао у погонско 
гориво за аутомобиле. Његов изум је америчка 
влада прогласила за превару, а његова смрт је 
обавијена велом мистерије. 

7. Оргонска или животна енергија 
Доктор Вилхелм Рајх је давне 1953. године 

направио и тестирао изум којим је стварао 
кишу, а којег је покретала оргонска, односно 
животна енергија. Он се надао да ће на тај начин 
помоћи људима у сушним деловима земље, али 
авај. Рајх је завршио у затвору где је умро под 
неразјашњеним околностима, а његов изум је 
нестао са историјске позорнице. 

8. Имплозивни генератор 
Стварање енергије из имплозије и природних 

извора попут вирова и њено генерисање био је 
изум који је открио Виктор Шаунбергер. Његово 
откриће није у употреби јер је генератор 
уништен. 

9. Бежична комуникација и безгранична 
бесплатна енергија (Теслин торањ) 

Српски генијалац Никола Тесла изградио је 
торањ којим је користио природне фреквенције 
нашег универзума за пренос података, 
укључујући и широк спектар информација кроз 
слике, говорне поруке и текст. Тај Теслин изум 
је, у ствари, прва бежична комуникација, али то 
је успут значило да је универзум пун бесплатне 
енергије. 

10. Антигравитациони диск 
Американац Томас Таузенд Браун направио 

је и тестирао диск који омогућава да се пркоси 
законима физике односно гравитацији. Његов 
изум није у употреби, а америчка влада 
прогласила га је државном тајном. 

Извор: opusteno.rs 

МАЛЕРОЗНИ ИЛИ ЗАТАШКАНИ?  

ИЗУМИ КОЈИ СУ МОГЛИ ДА ПРОМЕНЕ СВЕТ 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР 

ТОП ЛИСТЕ

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 

ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ ЗЛО?  

НЕМАЧКИ НЕУРОЛОГ ПРОНАШАО ДЕО МОЗГА ГДЕ ЈЕ СМЕШТЕНО ЗЛО 
Немачки неуролог др Герхард Ротх тврди да је 

пронашао подручје мозга,из ког вреба зло које 
ствара убице,силоватеље или на пример пљачкаше. 
Он је открио како је у средњем делу мозга смештен 
такозвани слој одговоран за зло... 

Доктор тврди да се на рендгенским снимцима 
„зао слој“ појављује као тамна маса. Др Рот је један 
од немачких најпознатијих специјалиста за људски 
мозак. До овог необичног открића дошао је када је 
радио једно истраживање за немачку владу, везано 
за немачке криминалаце. 

- Тим смо људима показивали кратке филмове и 
мерили њихове мождане таласе. Сваки пут када би 
се појавиле бруталне и насилне сцене, одабрани 
криминалци нису показивали никакве емоције. 
Одонсно у делу мозга који је одговоран за саосећање 
и тугу ништа се није догађало – изјавио је др Герхард 

Ротх. – Када погледате снимке мозга окорелих 
криминалаца, готово увек ћете наћи неку ману у 
доњем делу чеоног режња – каже се у закључку 
немачког неуролога. 

Неуролог др Ротх тврди да не постоје два 
иста криминалца, тако да их је он поделио у три 
различите групе. Прва група су психички здраве 
особе које су одрасле у окружењу у којем су научиле 
да је криминално понашање у реду. Друга група 
киминалаца су ментално поремећене особе које 
свет  око себе доживљавају као претњу. – Један 
погрешан поглед или погрешан покрет и та се особа 
може претворити у убицу – каже неуролог др Ротх. 
У последњу групу криминалаца убрајају се праве 
психопате, и у ову најтежу групу овај неуролог је 
сместио и Адолфа Хитлера и Јосифа Стаљина. 

Извор: opusteno.rs 
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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 њихов рад. 

ПОЗОРИШТЕ „ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“, 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

ТЕАТАР РОЂЕН ИЗ ВИШЕВЕКОВНЕ 
ПОЗОРИШНЕ ТРАДИЦИЈЕ Позориште„Добрица Милутиновић“ смештено је у самом срцу старог дела града

Народно позориште Позориште„Добрица 
Милутиновић“ у Сремској Митровици 
смештено је у здање Српског дома, у 
самом срцу старог дела града. Једино је 
професионално позориште у Срему и члан 
је Заједнице Професионалних позоришта 
Војводине. 

Позориште „Добрица Милутиновић“ 
формирано је после Другог светског рата, а 
настало је на традицији позоришног живота 
Сремске Митровице старој више векова, 
па представља једну од најзначајнијих 
вредности градске културе. Интерес за 
позориште најтешње је повезан са оснивањем 
Српске грађанске читаонице која је званично 
отпочела са радом тек 1866. године и из које 
настају сва певачка, позоришна и спортска 
удружења. Мада под покровитељством 
Српске грађанске читаонице Позориште ни 
тада, као ни данас, није имало национално 
обележје. Аматери настављају са радом и 
током периода између два светска рата, да би 
тек после Другог светског рата у граду било 
формирано прво професионално Позориште. 
Крајем 1944. године Уметничка екипа 
Народноослободилачког одбора за Срем 
прешла је у Сремску Митровицу и почела 
да игра представе. Представе су се играле у 
сали Српског дома која је бројала 418 места и 
још 300 места за стајање. У лето 1946. Године 
ова Уметничка екипа званично је променила 
назив у Окружно народно позориште у 
Сремској Митровици. 

Почетком 1948. Године Позориште 
мења назив у Градско народно позориште 
у Сремској Митровици. У овом периоду 
глумачком ансамблу се придружила и млада 
глумица Мирјана Јовановић Бањац. Тешкоће 
рада Позоришта у малом граду дошле су 
до изражаја крајем 1951. Године када оно 
привремено престаје са радом. 

Обновљени глумачки ансамбл поново 
је почео са радом 4. Октобра 1952. Године 
под називом Сремско народно позориште. 
У ансамблу је била група младих глумаца, 
који су стекли одређене стручне школске 
квалификације: Небојша Комадина, 
Младен Бранђолица, Живомир Јоковић и 
Илија Слијепчевић. Овај период одликује 
се зрелошћу репертоарске политике, а 
за резултат који се остварује на сцени 
Позориште је добијало неподељена признања 
у тадашњој позоришној критици. 

Међутим, 1955. Године ситуација се нагло 
изменила. Среске благајне биле су готово 
празне и сва позоришта су очекивала да их 
на дотирање преузму покрајински органи, 
за шта није било реалних могућности. Тако је 
на кратко време прекинута професионална 
позоришна активност у Сремској Митровици. 
Исте јесени почиње са радом Аматерско 
позориште у Сремској Митровици, које 1974. 
године добија име Позориште „Добрица 
Милутиновић“, по великом српском глумцу. 
Данас се Позориште „Добрица Милутиновић“, 
у знак сећања и поштовања, увек прикључује 

додели Добричиног прстена, доделом плакете 
која је рад вајара Воје Солдатовића. 

Сопственим залагањем и уз помоћ 
друштвених институција и појединаца 
1984. Године свечано је обновљена зграда 
Позоришта, а 1989. Године Позориште 
„Добрица Милутиновић“ у Сремској 
Митровици добија професионални статус, 
као позориште које нема стални глумачки 
ансамбл, него уметнике који су укључени у 

продукцију представа, ангажује по пројектима 
на основу уговора. Када је 1989. Године 
Позориште поново добило професионални 
статус и постало део Заједнице 
професионалних позоришта Војводине, 
стекли су се услови да уз помоћ ангажованих 
глумаца и бројног аматерског ансамбла, уради 
низ запажених представа. 

„Господари метле“ најдуже је играна 
представа у Позоришту „Добрица 
Милутиновић“, а игра се и данас. Представа 
је рађена по тексту Синише Соћанина, а у 
режији Срђана Алатића, док у представи 
играју Слађана Микић и Срђан Алатић.  
„Господари метле“ је еколошка представа 
за децу, а до сада су је видела деца Сремске 
Митровице, Новог Сада, Ирига, неколико пута 
деца „Дечјег села“ из Сремске Каменице, а у 
августу 2009. Године представа је учествовала 
на Фестивалу еколошког позоришта за децу у 
Бачкој Паланци. 

Рад Позоришта одвија се уједначеним 
континуитетом, самостално или у сарадњи са 
другим културним установама из општине, 
региона, земље и иностранства. То је довело 
до тога да Позориште „Добрица Милутиновић“ 
буде домаћин многим чувеним именима 
нашег глумишта. Афирмацији Позоришта 
допринела су бројна учешћа на фестивалима 
професионалних позоришта: Фестивал 
професионалних позоришта Војводине 

2001, „Славија Фест“ 2005, „Звездариште“ 
2006, „ЈоакимИнтерФест“ 2007, „Фестић“ 
2007, „Фестић“ 2009. Године, „Звездариште“ 
2010, Фестивал професионалних позоришта 
Војводине 2010. Године, „ТремаФест“ 2012. 
године, Фестивал „Цхеловек Театра“ 2013. 
Године, „Театар на добром путу“ 2014. Године. 

Позориште „Добрица Милутиновић“ је 
2013. Године ступило и на међународну 
театарску сцену извођењем представе „Раскол 

Родиона Романовича“ у режији Драгана 
Јовичића-Јовића и извођењу Јелене Јанковић 
и Владимира Балашћака на међународном 
фестивалу „Човек – театар“ у Чељабинску 
у Руској федерацији. То није први пут да 
Позориште гостује у иностранству. Улична 
представа „Commedia dell’аrte“ путовала 
је широм Европа крајем 80-тих година, а 
2001. Године представа „Столице“ у режији 
Радослава Миленковића и извођењу Еве Рас 
и Властимира Ђузе Стојиљковића гостовала је 
у Шведској. 

Како у овом позоришту истичу, током 2015. 
Године Позориште „Добрица Милутиновић“ 
је наставило да се креће узлазном путањом 
по питању сопствене продукције, као и 
гостујућих представа, што је резултирало и 
порастом броја гледалаца, како вечерње, тако 
и дечије сцене. Као најзначајније пројекте 
у 2015.  Години запослени у овом театру 
издвајају: реализацију Свечане академије 
поводом  јубилеја 70 година Позоришта 
„Добрица Милутиновић“, затим премијеру 
вечерње представе Омладинског студија 
„Ожалошћена породица“, реализацију 
позоришног лета „Трагови 2015“, као и 
премијеру професионалне вечерње ансамбл 
представе под називом „Јавна личност“. 

Т.С. 
Фото: Позориште „Добрица Милутиновић“ 

Еколошка представа за децу: „Господари метле“ 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ: 
„ЈАВНА ЛИЧНОСТ“ 

Представа „Јавна личност“ премијерно је изведена 12. новембра 2015. године, 
по тексту Небојше Ромчевића, а у режији Снежане Удицки. У представи  играју 
Александар Крстајић, Јелена Јанковић, Ивана Јокић, Владимир Балашћак и Никола 
Станковић, а реч је о црној комедији о медијској манипулацији и урушеној слици 
живота.  

Црна комедија „Јавна личност“ 
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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

Прошлог четвртка је у великој 
галерији Културног центра Вршац 
отворена самостална изложба 
Ивана Блануше. Како је речено, 
ради се о „простору експонованих 
и поједностављених облика, где 
аутор преплитањем духовности 
и свођењем боја са лакоћом 
одузима форму и тако приказује 
ситуацију познату као продубљена 
Геометријска Апстракција“. 

Иван Блануша рођен је у Вршцу 
1980. године. Основну и средњу 
школу за дизајн завршио је у 
Београду, да би 2004. године уписао 
Академију Уметности у Новом Саду, 
смер сликарство. Дипломирао је 
2009. године, а 2011. завршио и 
мастер студије, смер сликарство, 
код професорке Босиљке 
Зиројевић. Члан је Удружења 
ликовних стваралаца Шапца (УЛСШ) 
и УЛУС-а. Од 2012. године је у 
статусу самосталног уметника. У 
периоду 2013/2014. радио је у ОШ 
„Бранко Радичевић“ из Уљме и ОШ 
„Жарко Зрењанин“ из Избишта. 

Излагао је самостално 
у Новосадском отвореном 
Универзитету у Новом Саду, 
септембра 2008. године, затим 
на Академији уметности у Новом 
Саду 2011. године (Одбрана 
мастер рада, Симболи урбаног) 
и у Универзитетској библиотеци 
„Светозар Марковић“ у Београду 
2012. године (Трагови урбаног). 
Учествовао је и на колективним 
изложбама: Завршна изложба 

студената четврте године, 
Академија уметности у Новом 
Саду, јун 2008, Пројекат „Уметност 
у Војводини данас“, Суботица, Нови 
Сад, мај – новембар 2008. године, 
Феномен Геометрије, Ноћ музеја, 
Нови Сад и Вршац, март 2009. 
године, Прва ликовна колонија 
Накучани, Галерија Културног 
центра, Шабац, 2010. године, 
Годишња изложба УЛСШ, Шабац, 
2010. године, Октобарски салон, 
Народни музеј, Шабац, 2011.године, 
Годишња изложба УЛСШ, Шабац, 
2011.године, Пријем нових чланова 
УЛУС-а, Павиљон „Цвијета Зузорић“, 
Београд, 2012, Пролећна изложба 
УЛУС-а, Павиљон „Цвијета Зузорић“, 

Београд, 2012, Пролећна изложба 
УЛСШ, Галерија Културног центра, 
Шабац мај – јун 2012, Тријенале 
цртежа и мале пластике, Павиљон 
„Цвијета Зузорић“, Београд јули-
септембар 2012, Јесења изложба 
УЛУС-а, Павиљон „Цвијета Зузорић 
“, Београд, 2012, Пролећна изложба 
УЛУС-а, Павиљон „Цвијета Зузорић“ 
, Београд, 2013, Октобарски салон, 
Народни музеј, Шабац, 2015. године, 
Јесења изложба УЛУС , Павиљон 
„Цвијета Зузорић“, 2015. године, 
Годишња изложба, Народни музеј, 
Шабац, 2015. године, Новогодишња 
продајна изложба, УЛУС, „Цвијета 
Зузорић“, Београд, 2015. године. 

Т.С. 

ОТВОРЕНА САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА ИВАНА БЛАНУШЕ   

ПРОДУБЉЕНА ГЕОМЕТРИЈСКА АПСТРАКЦИЈА   

Удружење за промоцију 
уметности, културе и науке 
„Тачка сусретања“ покренуло је 
серијал догађаја под називом 
„Рок под Кулом“, од којих је 
први одржан у понедељак. 
Домаћин ових сусрета у „Салону 
код Порте“ биће Горан Кукић, 
новинар, рок критичар и аутор 
истоимене књиге, посвећене 
историји рокенрола у Вршцу. 

Прво дружење обележили су 
и гости: музичари Миле Вулетић 
и Маринел Србу, који се путем 
скајпа прикључио дружењу 
директно из Њујорка. О првој 
декади у историји вршачког 
рокенрола публика је сазнала 
и емитовањем интервјуа Душка 
Стојисављевића, оснивача 
„Кристала“, званично првог рок 
састава у Вршцу. Овај интервју 

Стојисављевић је давне 1993. 
године дао Ивану Костићу за 
локалну телевизију „К33“. 

Горан Кукић, новинар и рок 
критичар, аутор је радијских 
емисија „Топ листа“, „Поп-рок 
моменат“, „Метал рандеву“ и 
„Стратегија звука“. Уређивао је 
и музичке стране у штампаним 
медијима („Кошава“, „Вршачке 
вести“, „Вршачка кула“, 
„КултТура“), а сарађивао и са 
музичким редакцијама Студија 
Б и Радија Нови Сад. Значајан 
је удео који је имао у креирању 
војвођанске рок енциклопедије 
аутора Богомира Мијатовића, 
сарадња са приватним музичким 
издавачима (Метрополис 
рецордс, Царло рецордс, Таке 
ит ор леаве ит... Еxит), као и 
вишегодишњи истраживачки 
рад везан за локалну музичку 
сцену.

Прва у низу вечери „Рока 
под Кулом“ организована је 
у сарадњи са ХиТеамом, који 
је омогућио и лајв стриминг 
догађаја директно из „Салона 
код Порте“. 

Т.С. 

ОДРЖАН ПРВИ У НИЗУ СУСРЕТА У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

„РОК ПОД КУЛОМ“ 
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Самостална изложба академског сликара Ђуре 
Павкова под називом “Процес” постављена је 
у просторијама Клуба ликовних уметника “Паја 
Јовановић”. Поставка садржи двадесет слика 
формата 180 х 150 цм рађених акрилик техником. 

Мотив за реализацију изложбе била је награда 
Међународног удружења Арт унија коју је уметник 
добио за оригиналност уметничког дела у Бразилу.

Слике Павкова могу се сврстати у апстрактни 
експресионизам и могу се видети у просторијама 
Клуба до 26. априла. Сви посетиоци изложбе моћи 
ће и да присуствују процесу настајања уметничких 
дела вршачког уметника. 

ЕДУКАТИВНО - ИНТЕРАКТИВНИ ПЕРФОРМАНС АКАДЕМСКОГ СЛИКАРА ЂУРЕ ПАВКОВА 

ПРОЦЕС НАСТАЈАЊА “ПРОЦЕСА”

ФОТОРЕПОРТАЖА
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ЕДУКАТИВНО - ИНТЕРАКТИВНИ ПЕРФОРМАНС АКАДЕМСКОГ СЛИКАРА ЂУРЕ ПАВКОВА 

ПРОЦЕС НАСТАЈАЊА “ПРОЦЕСА”

ФОТОРЕПОРТАЖА
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LITERA ROMÂNĂ

FORUMUL FEMEILOR „LUNA“ A ORGANIZAT

Concurs sportiv şi 
evenimente distractive 
dedicate femeilor
În absenţa unor evenimen-

te culturale, care au lipsit 
pe parcursul sezonului de 
iarnă la Iancaid, Forumul 
Femeilor „Luna“ din aceas-
tă localitate a organizat pe 
5 martie un concurs de pi-
cado. Ideea principală a în-
trunirii a fost marcarea Zilei 
Internaţionale a Femeii, de 
asemenea fiind programa-
tă cu acest prilej şi Aduna-
rea anuală a Asociaţiei „Lu-
na“. Numărul relativ mic de 
apartenente ale sexului fru-
mos nu a oprit membrele 
asociaţiei să petreacă o zi 
frumoasă în buna dispozi-
ţie, voie bună şi să realizeze 
scoruri bune la concursul de 
picado. Câştigătoarea com-
petiţiei a fost Daniela Voina, 
iar după concursul dedicat 
femeilor, distracţia a conti-
nuat, duelându-se şi cei doi 
arbitrii-oaspeţi, învigător fi-
ind Igor Vorgić.

Antal Kiš, un cunoscut 
pescar local, maestru în pre-
pararea specialităţilor din 
peşte şi preşedinte al Aso-
ciaţiei de Pescari „Linjak“ 
din localitate, a pregătit o 
gustoasă ciorbă de peşte la 
ceaun pentru participante-
le la eveniment, iar Violeta 
Jebelean a pregătit gogoa-
şe împletite cu scorţişoară, 
gustoase şi cu aspect încân-
tător, cinstind consătene-
le de ziua ei de naştere. La 
rândul lor, membrele Foru-
mului Femeilor „Luna“ i-au 
înmânat un cadou Viloletei, 

cu dorinţa de a activa încă 
mulţi ani în cadrul acestei 
asociaţii. Sărbătoritelor s-a 
alăturat şi Gorica Heimlich, 
strămutată din Franţa (din 
regiunea Alsacia, provincie 
din nordul Franţei, la gra-
niţa cu Germania), care îşi 
petrece cea mai mare parte 
din an la Iancaid, pregătind 
o prăjitură delicioasă cu me-
re. Învingătorii concursu-
lui, precum şi maestrul bu-
cătar, au fost recompensaţi 
cu mici cadouri din partea 
Forumului „Luna“. La întru-
nire s-a mai menţionat că 
Forumul „Luna“ nu va du-
ce lipsă de fonduri, deoare-
ce această asociaţie aplică 
diverse proiecte la concur-
suri, problema funcţionării 
fiind activitatea membrelor 
care nu sunt pregătite să pe-
treacă câteva ore libere pen-
tru prosperitatea localităţii 
lor. „Luna“ planifică să im-
plementeze proiecte ce vor 
contribui la dezvoltarea sa-
tului, de asemenea să orga-
nizeze pentru membrele ei 
şi diverse programe distrac-
tive şi de socializare, excursii 
şi călătorii. O proximă acţi-
une a asociaţiei va fi organi-
zarea excursiei cu cu un iaht 
pe râurile Voivodinei, înda-
tă ce vor permite condiţiile 
meteorologice. Alte activi-
tăţi de divertisment pentru 
femeile din mediul rural nu 
există, aşa că rămâne doar ca 
acestea să se autorganizeze.

IDA BESU

LA ZRENIANIN A FOST PREZENTAT PROIECTUL DE REVITALIZARE 

După prima vizită a de-
legație din localitatea 
Dudeşti Noi din Ro-
mânia în luna sep-

tembrie anul trecut precum 
şi stabilirea unui parteneriat 
de cooperare, zilele acestea la 
Zrenianin a fost prezentat pro-
iectul de revitalizare a parcului 
din Zrenianin „Plankert“, numit 
„Podul Verde“ - un proiect co-
mun în cadrul programului In-
rerreg-IPA CBC România-Ser-
bia. Pentru realizarea acestui 
proiect se va aplica la fonduri-
le ale Uniunii Europene în ca-
drul primului apel de proiecte 
de cooperare IPA CBC. Obiec-
tivul principal este reabilita-
re şi reconstrucția a celui mai 
vechi parc al oraşului, care es-
te în prezent într-o stare foarte 
proastă şi disfuncțională.

Delegația din România, ju-
dețului Timiş,  condusă de pri-
marul Adrian Alin Nica, a fost 
primită de primarul oraşului 
Zrenjanin Čedomir Janjić, vi-
ceprimarul oraşului Duško Ra-
dišić şi membru al Consiliului 
oraşului, Radiša Dupljanović. 
După o dicuție cordială, a avut 
loc prezentarea proiectului, şi 
sa anunțat continuarea coope-
rării la un alt proiect în dome-
niul sportului. După cum sa sub-
liniat de către managerul de pro-
iect , Željko Cvijanović, valoarea 
sumei a proiectului este la două 
milioane euro, prin care sa pla-
nificat  o reconstrucție comple-
tă a spațiului existent şi punerea 
în aplicare a unui  nou conținut, 
care va pune acest parc pe harta 
turistică a oraşului Zrenjanin.

- Proiectul este  mare şi soli-
citant, dar realizarea lui va oferi 
pentru vizitatorii oraşului ceva 
nou, ceva ce vor dori să vadă. Se 

poate spune chiar cu siguranță că 
acest parc nu există în prezent în 
Serbia, a menționat Cvijanović. 
El a enumerat şi multe facilități 
noi care sunt anticipate în acest 
domeniu printe care sau amintit:

-Fitness în aer liber, două te-
renuri de joacă moderne, pen-
tru cei mai în vărstă dar şi pen-
tru  tineri, patinuar în amfitea-

tru Centrului cultural cu supra-
față artificială, care va fi activ pe 
tot parcursul anului, sistem de 
sunet, mobilier modern precum 
şi posibilitatea de a construi un 
sistem de supraveghere video cu 
32 de camere 24 de ore – a spus 
Cvijanović, adăugând că pentru 
noul aspect al parcului au lucrat 
experți de renume, cum ar fi ar-
hitecți şi ingineri Jelka  Đorđe-
vić şi Vojin Mraković.

Primarul localități Dudeşti 

Noi, Alin Adrian Nica şi mem-
bru al Comitetului Regiunilor al 
Uniunii Europene, are o experi-
ență considerabilă în realizarea 
proiectelor de cooperare inter-re-
gională, subliniind faptul că cla-
borarea dintre cele două oraşe sa 
realizat rapid şi uşor, deoarece 
ideile şi viziunile au fost similare.

- „Podul Verde“ va rezolva, 

în primul rând, unele probleme 
de mediu în ambele oraşe. Zre-
nianin va avea un parc nou de 
standarde mondiale, iar în ora-
şul nostru va fi reparat de erozi-
une  un deal care se va transfor-
ma, de asemenea într-un parc. 
Având în vedere faptul că coo-
perarea cu privire la acest pro-
iect a fost foarte bună, am con-
tinuat la al doilea proiect care 
este în domeniul sportului. Noi 
credem că ambele proiecte vor 

fi puse în aplicare pentru bene-
ficiul cetățenilor - a spus Nica. 
Viceprimarul al oraşului Zreni-
anin, Duško Radišić a sublini-
at faptul că oraşul Zrenianin a 
concurat cu o serie de proiecte 
în cadrul cooperării transfron-
taliere şi sunt, în principal pro-
iecte de infrastructură.

- Aceasta este una dintre 
cele mai importante proiecte, 
deoarece reglementează inima 
oraşului. Însă obiectivul prin-
cipal al proiectului este îmbu-
nătățirea cooperării transfron-
taliere, deoarece vor fi finanța-
te diferite activități  a copiilor 
şi cetățenilor, precum şi parti-
ciparea la diverse evenimente  

pe ambele părți ale frontierei. 
Ne aşteptăm ca Uniunea Euro-
peană să recunoască acest pro-
iect bine pregătit şi cooperarea 
noastră bună şi va fi finanțat. În 
ceea ce priveşte al doilea proiect 
pe care pregătim pentru urmă-
torul apel de cooperare trans-
frontalieră, aceasta face parte 
din domeniul infrastructurii 
sportive şi cazare pentru spor-
tivi, care în acest moment  lip-
seşte - a explicat Radišić. M.V.

SUCCESURI EXCELENTE LA TENISUL DE MASĂ 

Clubul „Unirea“din Uzdin
De succese demne de toa-

tă lauda s-au bucurat fraţii 
Iovan şi Danela Bosică la ediţia 
2016 a Campionatelor provin-
ciale menite cadeţilor de la Be-
cej. Trei medalii, dintre care una 
cu cel mai strălucitor luciu, iar 
două deargint-este fantasticul 
bilanţ al foarte telentaţilor ju-
cători de la „Unirea“ la aduna-
rea celor mai buni pimgpon-
gişti din Provincia noastră. Io-
van Bosică este campion şi vi-
cecampion provincial, iar sora 
lui Daniela este vicecampioană.

La starul campionatului de 
tenis de masă din superdivi-
zia Serbiei-femei, două victorii 
sunt ale „Unirii“. Ambele cu sco-
rul categoric de 4:0, este fantas-
ticul bilanţ al jucătoarelor uz-
dinene împotriva a două redu-
tabile echipe , „Čoka“ şi „Sen-
ta“, cândva cele mai de succes 
echipe pinpognişte din foste-
le noastre ţări. Greutatea celor 

două victorii este şi mai mare 
când se ştie că au fost realizate 
în deplasare.

Rezultatele tehnice sunt:
„Čoka“-“Unirea“ 0:4
Sorad - Diana Lupu 0:3
Kormanjoš - Anelia Lupulescu 0:3
Bečejski - Izabela Lupulescu 0:3
Sorad - Anelia Lupulescu 0:3
„Senta“ - „Unirea“ 0:4
Vejnović - I.Lupulescu 0:3
I.Milanović - D.Lupu 0:3
Mendregis - A.Lupulescu 2:3
Vejnović - D.Lupu 2:3

După consumarea a 11 eta-
pe , „Unirea“, cu un scor de 10 
victorii şi o singură înfrânge-
re, este şi în continuare lidera 
clasamentului. În lupta pentru 
titlul naţional, şi-n continuare, 
se află, pe lângă „Unirea“, „Novi 
Sad“,“Obelic Lepenka“ din Novi 
Kneževac şi una dintre echipe-
le „Senta“ şi „Vârsac(Vârşeţ).

Suntem mândrii de succe-
sele obţinute.

Prima intrare oficială în 
ringul de box și prima 
medalie de aur
La campionatul naţional de 

box, care a avut loc wee-
kend-ul trecut la Zrenianin în 
„Kristalna dvorana“, Alexandru 
Secoşan din Torac a cucerit me-
dalia de aur, reprezentând Clu-
bul de box „Petrovgrad“ în cate-
goria +80kg supergrea pentru 
juniori, generaţia 2000-2001.

Alexandru a avut trei me-
ciuri în trei zile şi la toate trei 
a învins. În primul meci l-a în-
vins pe adversarul din Sombor 
cu 3:0. Meciul cel doilea l-a ter-
minat după 1 minut şi 10 secun-
de când Alexandru l-a trimis pe 
adversarul din Vrbas la podea 

printr-o lovitură Knockout. Al 
treilea meci, la care adversarul 
a fost din Panciova, s-a termi-
nat cu 3:0 pentru Alexandru. 
Este important să menţionăm 
că pentru Alexandru aceste me-
ciuri au fost prima intrare ofi-
cială în ringul de box şi pentru 
prima dată a participat la un 
campionat naţional. Acest tâ-
năr torăcean se ocupă de box de 
două luni, se duce de trei ori pe 
săptămână la antrenament, ca-
re durează în jur de două ore, 
avându-i ca antrenori pe Mi-
lan Piperski şi Srđan Evđenić.

FLORIN  RAȘA

Încă o ediţie reuşită
Pe data de 26 martie, la 

Şcoala generală „Sfântul 
Gheorghe“ din Uzdin a avut 
loc cea de-a XVII-a ediţie a 
Concursului de recitatori în 
limba română „Bunavestire“.
Concursul a fost organizat 
de către Biserica parohia-
lă ,Şcoala generală „Sfântul 
Gheorghe“ şi S.L.A. „Tibis-
cus“ din Uzdin.

La concurs au participat 
65 de recitatori. Au partici-
pat recitatori din peste 10 
localităţi române din Voi-
vodina pe cum recitatori din 
câteva oraşe din România.
Recitatorii au fost împăr-
ţiţi în şapte categorii şi 
anume:

predşcolarii, şcola-
rii(clasele I-IV),şcola-
rii(clasele V-VIII),adul-
ţii, recitatorii de poezie în 
grai bănăţean,recitatorii de 
poezii religioase şi reciatorii 
poeziei cu dialectul aromân.

Marele premiu al Con-

cursului de recitatori „Bu-
navestire“ a obţinut Cornel 
Mili din Torac, care a parti-
cipat lamai multe categorii 
iar premiul celei mai bune 
recitatoare a obţinut Anelia 
Băbuţ din Uzdin.

Ne mândrim cu încă o 
ediţie reuşită a acestei ma-
nifestări şi sperăm că la anul 
să participe şi mai mulţi re-
citatori. M. C.

 » Delegaţia din Dudeşti Noi cu primarul oraşului Čedomir Janjić

 » Recitatorii premiaţi

 » Secvenţă de la meci

 » Campionul Serbiei, Alexandru Secoşan

„Plankert“
 » Încă un proiect depus în cadrul programului 
Inrerreg-IPA CBC România-Serbia

ALEXANDRU SECOŞAN DIN TORAC - CAMPIONUL SERBIEI LA BOX

CONCURSUL DE RECITATORI „BUNAVESTIRE“ UZDIN 2016

65
de recitatori au 

participat la concurs 
din peste 

10 localităţi
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Постаните струковни 

инжењер на државној 
Високој техничкој школи 
струковних студија у 
Новом Саду.

На акредитованим 
трогодишњим и 
четворогодишњим 
студијама, са традицијом 
успешног рада од 57 
година, данас се школују 
стручњаци из области 
од машинства, заштите, 
преко графике и дизајна, 
до електротехнике, 
информатике, пословања 
и мултимедија у складу са 
Болоњским процесом. 

Студенти завршног 
семестра имају праксу у 
реномираним предузећима 
и институцијама на основу 
које стичу неопходна 
практична знања и 

искуство за почетак самосталног рада и будућег запослења.
Међународном сарадњом и пројектима обезбеђена је квалитетна опрема, 

размена студената и предавача са универзитетима из европе и света, коју 
Школа спроводи у оквиру уговорене сарадње и као чланица EURASH мреже.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАЛА САЈАМ ЦВЕЋА 

ЦВЕЋЕ ИЗ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ УКРАСИЛО ВРШАЦ
Преко 60 излагача 
учествовало је на 
јубиларном, шестом по 
реду Сајму цвећа, који 
је протеклог викенда 
одржан на Градском тргу. 
Произвођачи цвећа из 
целе Србије понудили 
су своје производе 
Вршчанима који су имали 
прилику да по повољним 
ценама улешају своје 
баште, травњаке и терасе 
новим садницама и 
цветним аранжманима. 
Такође, на сајму су се 
нашли и многобројни 
проивођачи баштенских 
и терасних гарнитура, 
жардињера, украсних 
корпица и других 

декоративних предмета из 
домаће радиности. 
Директорка Туристичке 

организације Вршац 
Татјана Палковач 
задовољна је 
организацијом 
манифестације и одзивом 
излагача. 
- На сајму имамо 
представнике 
произвођача цвећа од 
севера до југа Србије, 
драго ми је што наш град 
овако лепо украшен и што 
Вршчани имају прилику 
да украсе своје домове 
по врло повољним 
ценама. Трудићемо се 
да манифестација у 
наредном периоду буде 
још масовнија, нагласила 
је Палковач. 
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1061
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, 

СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА  - ЗАМЕНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају плац од 12 ари код 
фабрике „Моја вода“ у Месићу и 
плац од 22 ара у центру Уљме. 
На оба плаца вода, струја, плин, 
телефон и асфалтни пут. Тел. 
064/047-55-24.

На продају нов трособан стан, 
70 m2, преко пута  Гимназије 
(интернет, клима, интерфон, 
кабловска, паркети...). Тел. 
063/869-16-52.

Продајем двособан стан код 
Аутобуске станице у Вршцу, може и 
намештен. Цена 25.000 евра, није 
фиксна. Тел. 060/0722-005.

Продајем легализовану 
викендицу, вода, струја, 40 m2, 
веранда и плоча за даље грађење 
у приземљу.  Код табле „ Трујино 
насеље“, поред пута, супер 

за ловце, риболовце. Тел. 
069/799-853.

Продајем у Панчеву 
укњижену кућу- стан 67 m2, 
у близини школа, болнице, 
Беовоза, аутобуске и центра. 
Тел. 063/75-79-722 или 064/13-
23-663.

На продају кућа 110 m2 у 
Иве Андрића 10, Вршац (код 
помоћног стадиона) Тeл. 
064/411-99-94 и 062/27-19-52

Продајем стан 46 m2 , у 
Вршцу Вука Караџића 4,  2. 
спрат, парно грејање, клима, 
телефон. Тел. 852-252 или 
064/665-88-91.

Продајем кућу 100m2,  у 
Вршцу, Улица Јоргована 18. 
Тел. 060/494-92-52 или 838-915.

Продајем кућу у Павлишу, 
Улица С. Стефановића 1А, на 
плацу од 5 ари, куће је 150m2 
и 80m2. Тел. 060/634-86-69 или 
838-915.

На продају кућа на 7 ари 
плаца, у Вршцу Страхињића 
Бана 6. Тел. 013/806-627 и 
013/837-472.

На продају плац од 1.140 m2 
у Ловћенској улици и њива  од  
61 ари, у потезу Слатина. Тел. 
064/425-29-55. 

Продајем или мењам стан 
у Новом Саду за стан у Вршцу. 
Стан је укњижен, 57 m2, у 
новоградњи, на 2. спрату, има 
сопствено централно грејање, 
близу центра. Тел. 062/611-301.

Продајем плац од 797 m2 са 
пројектном документацијом 
и урађеним темењима. Плац 
се налази у Карпатској улици у 
Вршцу. Тел. 063/239-690.

Продајем двособан стан 
48 m², у Вршцу код језера, 
реновиран, грејање ТА и 
гас, клима, интернет СББ и 
телефон, интерфон и бокс 
у згради 12 m². Цена 23.500 
евра. Тел. 060/07-22-005.

На продају приземна 
кућа од око 80 m² на 8 ари 
плаца, у Вршцу, у Улици Живе 
Јовановића 13. Вода, струја, 
плин, телефонски прикључак. 
Тел. 013/806-441.

На продају дворишни стан ( 
двособан  и гарсоњера), поглед 
на Булевар Жарка Зрењанина 
73/3. Цена по договору. Хитно!

Купујем око четири хектара 
пољопривредног земљишта у 
КО Вршац. Тел. 063/551-403.

На продају кућа са 
поткровљем од 250 m², са  
гаражом и нус просторијама на 
плацу од 1000m². Кућа је нова, 
сређена, у Вршцу Панонска 54, 
могућа замена за стан. Тел. 
060/353-41-63.

Продајем кућу у Новом 
Козјаку на 14 ари, стамбени 
простор 110 m2, струја, вода, 
плин, телефон. Без улагања. 
Идеално за пензионере. Тел. 

013/648-228.
На продају кућа 90m2, 

изнад Миленијума, на 390m2 
плаца. Тел. 064/127-58-74.

На продају кућа 100 m2, 
у Павлишу, Првомајска 12. 
Плин, телефон, башта, одмах 
усељиваможе и замена за 
стан. Тел. 064/357-90-44 и 
013/2891-448.

На продају плацеви у 
Павлишу (шест плацева сваки 
по 1.600 m2) код стадиона, 
вода, плин, Тел. 064/357-90-44 
и 013/2891-448.

Хитно продајем 
једнособан стан од 40m2 у 
Београду, насеље Борча. 
Усељив. Цена 27.000 евра. 
Телефон: 0638493348

Продајем кућу у центру 
Велике Греде. Тел. 062 208 101

На продају викендица 
у Јабланцима, воћњак, 
виноград, градску воду, 
телефон и базен за кишницу. 
Легализовано. Погодно за 
пчеларе. Тел. 830-416. 

Продајем трособни стан од 
66 m2,  у солитеру, и викендицу 
у потезу Широко било на 
плацу површине 16 ари.  Тел. 
063/767-59-25.

Продајем или мењам за 
једнособан стан викенд кућу у 
Козлуку од 100m2, вода, струја 
на 7 ари плаца, десна страна, 
200 метара од асфалтног пута. 
Тел. 831-594.

Продајем плац 1.100m2, 
на брегу између „Славише“ 
и Куле, са водом, телефоном 
,струјом, грађевинска зона. 
Тел. 063/551-403.

Продајем кућу 102m2 
стамбеног простора, у ужем 
центру града, на плацу 770 m2.  
Кућа је одмах усељива. Тел. 
063/87-81-872.

Продајем новију спратну 
кућу са двориштем и баштом, 
у Панонској улици, у Вршцу. 
Тел. 064/90-30-439.

На Булевару Жарка 
Зрењанина, дворишни стан на 
продају. Тел. 061/152-2976.

На продају нова кућа (70 
m2) и стара (70 m2) на плацу од 
4,75 ара, у Улици Југ Богдана. 
Тел. 838-284 и 064/204-95-08.

Кућа на продају у Вршцу,  
преко пута ЈАТ-а, Подвршанска 
21 или Улица Јоргована 5, са 
комфорним станом од 88 m2, 
гаражом и оставом  у сутерену 
од 50 m2, на плацу од 492 m2. 
Цена 60.000 евра. Тел. 060/44-
56-004.

Хитно на продају кућа 
(новоградња) са окућницом, 
велики плац, амбар, кочине, 
50 садница воћа у роду, у 
Павлишу. Тел. 013/2891-088.

На продају двособан стан, 
код зелене пијаце , 61 m2, две 
терасе, грејање на плин, и 

бокс на тавану. Тел. 064/88-11-
001.

Двособан стан на продају 
око 60m2, сређен, на Војничком 
тргу или замена за мањи уз 
доплату. Тел. 061/6065-158.

Продајем (издајем) стан 
30 m2,  у Улици Светозара 
Милетића 2б, поред Школе 
„Вук Караџић“. Тел. 062/282-
112 или 069/417-28-49.

Продајем  нову  приземну  
кућу у Улици Ђуре Цвејића. Тел. 
064/120-16-22.

Продајем  две куће, 
две гараже, на плацу 7 ари 
са воћњаком и лозиним 
шпалирима. Објекти се налазе  
на главном путу код ЈАТ-а. Тел. 
064/27-17-217.

На продају спратна кућа у 
Никите Толстоја, или замена за 
стан уз доплату. Кућа је од 120 
m2, два купатила, са паркетом 
и централнним грејањем. Тел. 
060/09-73-975.

Продајем млађи воћњак 
5,5 ара са воћарском кућицом 
5х4 m, на улазу у Јабланку, 50 
m од пута, погодно за пчеларе. 
Тел. 068/420-85-54.

Продајем кућу 115 m2, 
реновирану, са централним 
грејањем на дрва. Вреди 
погледати. Тел. 062/880-51-27.

Продајем стан, 64 m2, уз 
стан иде гаража и шупа. Стан 
је у улици Степе Степановића 
7/5. Тел. 021/89-72-10 и 061/20-
80-790. 

На продају дворишна 
гарсоњера у Вршцу. Цена по 
договору. Тел. 013/807-337 и 
061/72-39-359.

На продају кућа и плац 
у Великом Средишту. Тел. 
013/806-460.

На продају део 
куће(дворишни стан) око 
90 m2, у  Жарка Зрењанина. 
Хитно. Тел. 061/171-39-82 и 
061/15-22-976.

Продајем кућу преко пута 
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа 
доградња. Цена 60.000 евра. 
Тел. 060/44-56-004.

Продајем повољно у 
Панчеву (центар) двособну 
кућу- стан, са гаражом 
(могућност претварања у 
стамбени део) укупно 67 m2, 
реновирана, са два улаза са 
улице у кућу, шупа од 17 m2 
. Дужине 13х7,5 m, дебелих 
зидова, печена цигла. 
Власник. Тел. 063/75-79-722 и 
604/13-23-663.

Продајем  кућу (викендицу) 
у Алибунару, агрегат 1500 вати, 
мотокултиватор  са плугом 
и прикључним машинама, 
ауто приколицу, хармонику 
велтмајстер клавирка и писаћу 
машину. Тел. 062/849-66-44

Хитно продајем једнособан 
стан у строгом центру 
Алибунара. Тел. 063/197-12-64.

Продаје се двособан стан 
у центру Алибунара. Тел. 210-
16-40

Продајем кућу преко пута 
ЈАТ-а, са плацем 500 m2, могућа 
доградња. Цена 60.000 евра. 
Тел. 060/44-56-004.

Хитно кућа на продају. Тел. 
069/512-12-04.

Продајем стан од 30 m² 
у центру (приземље плус 
тераса), у Светозара Милетића 
2б. Тел. 062/282-112 или 
069/417-28-49.

Продајем или мењам 
нову спратну кућу, 200m², за 
мању некретнину у Вршцу, уз 
доплату. Може договор. Тел. 
063/89-09-896.

На продају њива - ливада 
површине 3/4 ланца на другом 
километру пута Марковац 
- караула, потез Иберланд - 
Туфа. Погодан за пчеларе.Тел. 
013/832 - 442, 063/7263-877

На продају киоск у Вршцу, 

код Дома пензионера. 
Објекат је површине 10 
квадратних метара, а могуће 
је и премештање на другу 
локацију.Телефон 062631366

Продајем воћњак 14,5 
ари са новоизграђеном 
виноградарском кућом у 
потезу Гудурички пут лева 
страна, 2 км од јата. 063/ 7263 
- 877, 013/832 – 442

Кућа на продају или замена 
за стан уз вашу доплату. Кућа 
се налази у улици 2. октобра 
83.

Кућа на продају, 64 m2, 
плац 41 ар, струја, вода, 
воћњак, виноград, лешници. 
Гудурички пут бб, Јанова. Тел. 
065/238-44-62.

Старe и нове куће на плацу 
од 1.148 m2 угао Краљевића 
Марка и Живе Јовановића. 
Стара кућа са локалом, нова са 
пословним простором, један 
власник, цена по договору, 
могућа замена за станове. Тел. 
820-190 и 064/423-68-11.

Викендицу од 115 m2 са 
ранчом, погодно за воћарство, 
сточарство и баштованство 
код дрваре Варница, 
ограђено, ново, легализовано, 
површине 2.083 m2, могућа 
замена за стан. Тел. 820-190 и 
064/423-68-11.

Продајем кућу у Новом 
Саду, Ветерник, површине 
250m2, од тога 70 m2 уређено 
за становање са намештајем. 
Плац 500m2 додатно башта 
500м2. Цена 50.000 евра. Тел. 
064/33-33-157.

Продајем кућу са плацем 
од 12,5 арa, Бела Црква, ул. 
Војске Југославије бр.6, преко 
пута главног улаза болнице. 
Два трособна стана и локалод 
50m2 са купатилом. Тел 064/64-
84-826.

Продајем нову кућу 200m2, 
4,5 ha, у Жупској. Може зaмена 
уз доплату. Сваки договор је 
могућ. Тел. 063/89-09-896.

Кућа на продају, површина 
800 m2, са великом баштом , 
налази се у Другог октоба 83. 
Тел. 28-24-853 или 064/51-069-
06.

Хитно продајем плац и кућу, 
може посебно или заједно. На 
почетку Гудуричког пута. Тел. 
063/725-49-47.

Продајем двособан 
стан у Павлишу. Стан се 
налази у стамбеној згради 
у самом центру Павлиша 
поред амбуланте и Месне 
канцеларије. Врло повољно 
за више информација контакт 
телефон: 060-36-36-226

Продајем приземну кућу, у 
Вршцу, 5,4 ара плаца, у улици 
Јанка Катића  бр. 9, струја, 
вода, плин, башта. Веома 
повољно. Тел. 064/878-44-09 
или 063/70-144-81.

Продајем кућу-стан, у 
центру Панчева, улична страна 
13 м, са два улаза (укњижена). 
Тел. 064/13-23-663 и 063/75-79-
722.

Продајем кућу у Вршцу, 5,4 
ара плаца, ул. Јанка Катића 
9, струја, вода, плин, башта. 
Веома повољно. Тел. 064/878-
44-09 и 063/70-144-81.

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

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

Продајем једнособан 
стан од 36 m2, у Улици Никите 
Толстоја бр. 1, приземље, улаз 
2/2, цена по договору. Тел. 893-
116 и 063/85-73-135.

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

Продајем кућу у Вршцу, 5,4 

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

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

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

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

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

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.

На продају двособан 
стан 52 м2 + бокс у подруму, 
на 1. спрату, ул Архитекте 
Брашована 8/6 Вршац, преко 
пута Пољопривредне школе, 
грејање на плин, усељив 
одмах. Цена 25.000 евра није 
фиоксна. Тел. 064/149-94-20 и 
013/415-083.

Продајем јако повољно 
укњижен стан – кућу у центру 
Панчева, фронт 13 м, гаража, 
шупа. Тел. 063/75-79-722 и 
064/1323-663.

Продајем стан у згради 
на Војничком тргу, 5. спрат, 
лифт, тераса, бокс у подруму, 2 
климе. Стан је двособан, с тим 
сто се може без много улагања 
претворити у трособан. У 
добром стању, усељив одмах, 
директно од власника (без 
агенцијске провизије). Цена 
37.000 ЕУР. Тел. 063/85-48-481.

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

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
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. 
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тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
063/551-403.

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

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

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

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

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

Издајем  лежаје за преноћиште 
групи радника, самаца, са 
купатилом. Цена повољна. Тел. 
063/551-403.

Издајем намештен трособан стан 
на Војничком тргу (лифт, клима) 
Тел. 064/144-33-13.

Издајем  стан на Новом Београду, 
код Тржног центра Веро, 33 m2, 
комплетно реновиран, опремљен 
новим намештајем. Тел. 064/130-
84-90 (после 16 часова)

Издајем гарсоњеру у близини 
градског парка. Тел. 013/836-562 и 
061/613-91-46.

Стан за издавање. Тел. 064/393-
17-17.

Издајем локал у улици Жарка 
Зрењанина 89 са намештајем за 
апотеку или празан, или продајем 
локал 39 m2. Тел. 064/248-72-90 и 
064-155-99-40.

Студенткињи прве године права 
потребна мања гарсоњера или 
мањи стан у Београду. Тел. 061/72-
81-996.

Издајем кућу са локалом у 
Ритишеву, у Улици М. Еминеску 40. 
Тел. 827-201.

Издајем гаражу код ДДОР-а. Тел. 
28-39-461.

Студенту у Новом Саду потребан 
цимер. Тел. 061/71-89-109.

Издаје се стан  у Београду,30 
m2, опремљен намештајем, 
централно грејање. Тел. 061/294-
11-63.

За издавање кућа ненамештена, 
поседује три собе, предсобље, 
трпезарију са нишом, купатило 
и двориште, стара градња све 
адаптирано, Филипа Вишњића 31, 
у Вршцу. Тел. 064/429-06-14.

Издајем једнособан стан, 
намештен, у Новом Саду, 
Суботички булевар. Повољно. Тел. 
013/831-587 и 064/ 215-46-83.

Издајем намештен једнособан 
стан у центру. Стан има централно 
грејање, кабловску , интернет, wi 
fi. Тел. 062/250-963.

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

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

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

Двособан намештен стан за 

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

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

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

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

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

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

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

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.

Издајем стан у центру града, 
празан 65м2, први спрат, 
Дворска 18, код позоришта 
и гаражу у дворишту. Тел. 
013/834-058 и 064/ 494-33-94.

Издајем намештену 
гарсоњеру.Тел. 064/150-01-45.

РАЗНО
Продајем вертикалну 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем три женска 
бицикла (2 пони, 1 тркачки) по 
цени 2.000. потпуно исправни. 

Тел. 064/186-52-44.
Продајем термоакумула-

циону пећ 3,5 kw, нова, 
некоришћена. Тел. 013/805-
936.

Продајем ТА пећ 
„Магнохром“, нова, 
некоришћена. Тел. 013/805-
936.

Помагала бих старијој 
особи у кући. Може и чување 
деце. Тел. 069/53-64-334

На продају  
малокалибарска пушка, 
круњач и прекрупач на 
струју, војнички кревети са 
мадрацима, уклапају се и на 
спрат. Тел. 064/393-17-17.

Часови немачког и 
мађарског језика у Белој 
Цркви. Тел. 853-783.

Продајем фрижидер 
горење 170 л, исправан, цена 
70 евра. Тел. 064/186-52-44.

Продајем двобразни плуг 
ИМТ757.2. Плуг се налази у 
Загајици. Тел. 065/25-79-100.

Помагала бих у кућним 
пословима старијој особи или 
породици, може и чување 
деце. Тел. 063/ 159-14-48.

На продају дечја соба 
„Кики“ програм. Велики и 
мали орман, радни сто у натур 
– бордо боји, 13.000 динара.

Тел. 064/133-51-32.
Чувала бих децу или 

старије особе током 
новогодишњих празника и 
викендом. Тел. 061/205-99-00.

Продајем празну бутан 
боцу 10 кг, котао за централно 
грејање на гас 24 kw и плинске 
бојлере за купатила. Тел. 
063/482-418.

Чувала бих децу, а деци 
школског узраста помажем 
у учењу (Завршила сам 
Учитељски факултет). Тел. 
064/511-88-82.

Чувала бих децу 
или помагала у кућним 
пословима. Тел. 064/511-88-
82.

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

Продајем празну бутан 
боцу, плинске пећи, плинске 
бојлере и котао на гас 24 kw. 
Тел. 013/21-01-623 и 063/482-
418.

Припремала бих оброке, 
код мене, по договору, 
старијим особама и водила 
бригу о домаћинству.Тел. 
061/205-99-00.

Продајем очувани 
трпезаријски сто 120х80 +2х40 
и 6 столица, храстовина. Тел. 
831-594.

На продају потпуно нова 
собна пуна врата димензије 
195х85. Повољно. Тел. 
066/939-25-49.

Математика, крајње је 
време да почнете припрему 
за пријемни за факултет. Тел. 
283-94-61.

Продајем  половна 
балконска (80х140 цм 
„Словенијалес“), очувана, са 
дуплим стаклом и пластичним 
ролоом. Тел. 064/123-17-56.

Продајем половну, 
исправну, моторну мешалицу 
за бетон. Тел. 064/123-17-56.

Продајем  нова сљемена 
од јачег поцинкованог лима, 
за постављање на врх крова 
или као заштита зида од ½ 
цигле (уместо каљева), 3 ком. 
Л=2,70 м /ком. Тел. 064/123-

17-56.
На продају шиваћа машина 

„Унион“ (руска) само глава, 
веома очувана. Тел. 064/123-
17-56.

На продану нова бокс врећа 
за тренирање (вишебојна), 
годину дана гаранције, са 
унутрашње стране велика 
појачања, дупло дно (фи 35цм 
х120цм). Тел. 064/123-17-56.

На продају пластични 
спојлер (дефлектор) за кров 
аутомобила за лакшу вучу ауто 
риколице и мању потрошњу 
горива. Тел. 064/123-17-56.

На продају половна, 
очувана, комплетна, оргинал 
фабричка ауто кука (немачка) 
од аудија 100, са електро 
инсталацијом. Тел. 064/123-
17-56.

Продајем полован, очуван 
пиштољ ЦЗ-99 (дуга деветка), 
први власник, са кожном 
футролом, само лицима са 
дозволом. Тел. 064/123-17-56.

На продају полован, очуван 
пиштољ ЦЗ-7,62 (тетејац), 
први власник, само лицима са 
дозволом. Тел. 064/123-17-56.

На продају половна 
очувана лимена поклопца 
мотора („бубрега“ ) и предњи 
лимени блатобран од Пјађу 
„Веспе“ ПХ 200 Е Тел. 064/123-
17-56.

Купујем  дечје кревете на 
спрат. Тел. 013- 838-950.

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

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

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.

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. 

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.

Купујем старе изгореле 
склопке ЦН 250 и 170 може и у 
деловима. Купујем и контакте 
од склопки изгореле. Тел. 
060/358-62-09.

Поштена, радна и вредна 
жена служила би и неговала 
старије особе и радила кућне 
послове. Тел. 064/28-10-216.

Продајем плац од 3186м2, у 
Думбрави, Месић, има струју и 
воду, погодно за пчеларе. Тел. 
060/022-01-28

Два кавеза за коке носиље 
за продају са изронилицама 
и појилицама. Цена једног 
кавеза је 20 евра. Тел. 063/11-
21-270.

Вршим услужно поправку 
плинских уређаја: шпорета, 
бојлера, пећи, решоа са 
гаранцијом до 12 месеци. Тел. 
063/482-418 и 2101623.

OSB  плоче за подашчавање 
кровова. Цена 296 дин м2. 
Превоз на адресу. Тел.062-437-
236

Чувала бих старије особе.
Тел. 064/313-44-64.

Издајем подупираче. Тел. 
064/150-01-45.

Чувала бих децу, жена 
средњих година, има искуство. 
Тел. 065/546-95-13.

Часови немачког језика 
(Бела Црква), припрема за 
полагање А1,А2,Б1 испита на 
Гете институту. Тел. 013/853-
783. 

Чувала бих старије особе. 
Тел. 064/313-44-64.

Продајем свиње од 100 кг. 
Цена по договору (Загајица). 
Тел. 064/219-30-27.

Продајем празну бутан 
боцу 10кг, плински бојлер 
за купатило (сервисиран, 
исправан, са гаранцијом) Тел. 
2101-623 и 063/482-418.

Мушкарац тражи 
озбиљну жену око 60 
година, по могућности 
саму. Тел. 062/158-44-39 

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

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.

У суботу, 30. априла 2016. године 
навршава се 15 година од када није са нама наша драга и никад прежаљена 

Јелкица Спасојевић 
(1937 - 2001) 

Сурово време се не зауставља, оно неумитно тече, али не брише успомене. 
Тражимо те у нашим мислима и чувамо у срцима од заборава 

сва сећања на лепе дане и године. 

С љубављу и поштовањем почивај у миру и безграничној вечности. 
Нека ти је вечна слава и хвала. 

Твоји најмилији: 
Таша, Љиља, Срба, Маки и Милун
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НЕОБИЧНА НЕДЕЉА НА НОВОСАДСКОЈ ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ

ПОРАСТ ПА НАГЛИ ПРЕКИД ТРАЖЊЕ
Све што се на берзи у Новом Саду у протеклој 

недељи десило, то се десило у прва два радна дана. 
После тога тржиште се једноставно затворило. Стиче 
се утисак да се континуирани једномесечни благи раст 
цена приближио свом врхунцу, па се тражња увелико 
прерачунава и повлачи с тржишта док се не дефинишу 
нове равнотежне цене берзанске робе. Да ли ће то бити 
више или ниже од досадашњих цена, показаће време. 
Само два дана интензивног трговања било је довољно 
да се удвостручи ниво трговања од претходне недеље. 
Промет од 825 тона робе је 2,4 пута већи него претходне 
недеље, док је финансијска вредност трговане робе износила 15.897.750 
динара и већа је за 60,81% него у претходној недељи.

Кукуруз је поново доминантан у структури промета на берзанском тржишту. 
На бази промета од 750 тона дефинисала се просечна недељна цена на 
нивоу од 17,66 дин./кг (16,05 дин./кг без ПДВ-а), што је за 0,96% више од цене 
из претходне недеље. Последња закључена цена од 16,20 дин./кг без ПДВ-
а достигла је актуелну цену пшенице па су се после три недеље цене двеју 
најважнијих житарица поново изједначиле. Оно што помало збуњује тржишну 
јавност јесу котације продаје које се крећу и по неколико десетина пара изнад 
поменутог максимума од 16,20 дин./кг. Да ли су то реални захтеви продаваца 
врло брзо ћемо добити одговор од тражње.

Цена соје стабилизовала се на нивоу од 44,55 дин./кг (40,50 дин./кг без ПДВ-
а). То је цена која је практично на граници овосезонског максимума. Процене 
да ће ове године бити посејано нешто мање соје спрам рекордне површине 
из претходне године свакако не треба занемарити као утицајан тржишни 
фактор у контексту актуелних ценовних дешавања. 

Пшеница ове недеље није била интересантна роба актерима на берзанском 
тржишту. Како ће се складиштари „решити” рекордних прелазних залиха које 
се процењују на око 400.000 тона на крају економске године остаје да се види 
када за то дође време, али ће, свакако, понуда у време жетве бити изузетно 
велика, што би могло да утиче и на цену којом ни данас власници ове робе 
нису задовољни.

Солидан овонедељни промет на берзи карактерисале су само ценовне 
промене на тржишту кукуруза. Пшеницом се није трговало, а соја је задржала 
своју прошлонедељну вредност.

Цена кукуруза је почетком недеље порасла на 16 дин./кг без ПДВ-а, а 
средином недеље и до 16,20 дин./кг без ПДВ-а, сустигавши цену пшенице. 
Тренд раста цене на овом тржишту потврдила је и чињеница да продавци на 
крају недеље нису реаговали ни на цену у тражњи од 16,30 дин./кг без ПДВ-а.

Овакав раст цене кукуруза условио је и нов пораст индексне вредности 
Продеxа. На данашњи дан овај индекс вреди 201,81 индексни поен, што је за 
1,04 индексна поена више него прошлог петка.

Последњи извештај УСДА прилично је неутралан. Висок ниво залиха 
потврђен је код пшенице с глобалним залихама од 239,26 милиона тона. 
Упркос расту долара, америчко тржиште је средином недеље забележило 
раст. Трговци су били фокусирани на добар извозни темпо, углавном ка Кини. 
Политичка ситуација остала је сложена у Бразилу, а већина трговаца очекује 
промену владе. Фондови су такође одиграли значајну улогу овом скоку 
цена. Они су били нето купци кукуруза, пшенице и соје. Раст цене нафте је 
такође донео благи оптимизам на тржиште, након пада цена који се бележи 
у последњих неколико месеци. У Бразилу суво време негативно утиче на 
њихову другу сетву кукуруза.

Пшеница је на ЦБОТ поскупела за 0,57%, а кукуруз за 3,49%.
Временски услови су у Европи и даље повољни. У Будимпешти је пшеница 

скупља за 0,73%, док је кукуруз јефтинији за 0,62%. Пшеница је у Паризу 
скупља за 0,33%, а кукуруз за 0,64%.

Соја и даље има подршку у расту цене у виду високог извоза из САД и 
падавина у Аргентини, које неповољно утичу на биљке које су у последњој 
фази вегетације. Раст цене нафте такође позитивно утиче на тржиште соје. У 
последњих недељу дана соја је у Америци поскупела за 4,82%, а сојина сачма 
за 8,73%.

Приликом овонедељне посете 
Породилишту Опште болнице 
Вршац, репортер „Вршачке куле“  
фотографисао је мајке и њихове 
бебе. За  први осмех  радо су 
позирале:  Данијела Шафарик и 
ћерка Вера, Андријана Лукић и 
мала Анастазија Ристић, Јована 
и мали Лазар Бекман, Валентина 
и Анамариа Ђурђев, Драгица 
Пауновић и близанци Матија и 
Павле.

А.Б. 

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ

Данијела Шафарик

Андријана Лукић 
Јована 
Бекман

Валентина Ђурђев Драгица Пауновић 
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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

Вршац је за време Римљана 
утврђен био, да би одговорио 
захтевима  рим. стратегијских 
комбинација, а и своме положају, 
као што је протумачено 
архелогијом.

После смрти Боеребиста 
употребе Јазиги, народ колико 
храбар толико и свиреп, неслогу 
Дака, продру преко Карпата, да 
се настане између Дунава и Тисе, 
где су се самостално одржали 
све до доласка Хуна у ову земљу. 
Римљани не само што нису могли 
покорити овај народ, него су шта 
више њихове покрајине у Панонији 
и Дакији много страдале од 
ратоборних Јазига.

У ово време Вршац је имао неку 
важност у толико, што је лежао баш 
поред римског бедема - који,  кад 
се узме да се могао употребити за 
напад и одбрану и у противном 
правцу, а продужен на север 
Муришем - сачињаваше један део 
Limes Daciens-a 1). Он је имао да 
брани од Јазига Арцидаву, Centrum 
Putei и Аро.

Јошт је овом нешем месту 
давала важност кула, на којој је у 
средњем веку сазидан градић, чије 
рушевине и данас постоје. Са њега 
је господујући поглед не само у 
долину белоцркванско - оравичку, 
већ и према западу и југу до Дунава 
и Тисе. Ово је тачка са које се могао 
прегледати сав предео Баната, који 
су знали уважавати како Даки тако 
и Римљани, а особито опрезни и 
практични Трајан.

Римљани су на овим тачкама 
подизали куле са којих се војска, 
познатим знацима, договарала и 
споразумевала. Да је овако место 
и на нашој кули постојало уверава 
нас Торма.

Разуме се, да се са оваквог места 
лако могла споразумевати посада 
Ледерате на брегу  Раме.

Но да покушамо испитати 
положај и величину ове тврђаве. По 
правилима рим. стратегије њихова 
војна сместишта и тврђавице 
налазиле су се увек у равницама. 

На ово нас упућују између осталога 
и археолошка трагања у Вршцу, а 
особито натписи, један са гробне 
плоче.  Римљани нису покопавали 
своје мртваце по шумама или 
другим застрањеним местима, већ 
по главним друмовима, куд је војска 
пролазила, на ивици насеобине. По 
томе судећи, земљиште варошке 
баште имало би бити место, где 
се градић налазио. Ја сам с тога 
ту, у јесен 1885, предузео копање 
на рачун вароши, које ако и није 
потврдило ову мисао, јер је онај 
ископани део зида пре новијег 
постања, није ме ни помело у 
тврдњи већ и зато, што се овако 
испrекидани зидови налазе на 
више места, о којима нема спомена 
у најстаријим плановима ове 
вароши.

Онако војно смештиште (Castrum 
Stativum) као што бејаше Арцидава 
или Centrum Putei вршачки градић 
није могао бити. Њега је подигла, 
по заповести цара Трајана, легија 
XIII Gemina, само се заизвесно 
не зна, које га је одељење ове 
војске назидало, јер се до данас 
у нашем пределу није наишло на 
војне штампилисане опеке, као по 
другим местима. По томе пак што 
је један натпис, у Вршцу нађен, 
из г.108 по Хр. И што је овде било 
место 2. шпанској кохорти може 
се доста поуздано закључити, да 
је ова војска назидала вршачки 
градић. До сада се сазнало, да су 

у Вршцу смештене биле две војне 
посаде, шпанска кохота II. и Ala I. 
Frontoniana Tungrorum, и да су обе 
припадале легији XIII. Gemina.

Легији XIII. Gemina, којом је 
Август ратовао у горњој Германији, 
дође под Клаудијем у Панонију. 
Затим видимо г.69. по Хр. У Петави, а 
нешто касније у Бечу. Одликовавши 
се у рату  против Дакије, она је г. 
107. дефинитивно премештена у 
освојене покрајине, спочетка сама 
да их чува 2).

Свака римска легија имађаше 
више помоћних одељења народне 
војске, образоване од народа 
покореног. Ове врсте војска имала 
је да брани, као што видесмо, и 
вршачки градић. Прва - шпанска 
кохорта II. - пешаци спомоћне 
војске, образована је од Шпањолаца 
и бројала је као и остале кохорте 
500 људи. Под именом шпанска 
кохорта II. Било је више шпанских 
кохорта. Једна од њих налазила се 
је у Илирији за време цара Нерона, 
но за време цара Тита и Домитијана 
видимо је у Панонији. Она је 
учествовала у ратовима против 
Дакије. Сем тога помагала је, као 
саставни део трајанове војске, да 
се сагради мост Турин - Северина 
и Кладова. Што се види по опекама 
нађеним г. 1858. у стубовима и 
остацима зидова, које носе име 
оних кохорта, што су припадале 13. 
легији, штампилисасаним са СОН II. 
HISP. 3)

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (16)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 
ГОДИНА 2, БРОЈ  17,  25. МАЈ  1976.

НАГРАДА ЗА ГЛУМУ 
ТОМИСЛАВУ ПЕЈЧИЋУ 

На недавно завршеном 26. мајском сусрету 
професионалних позоришта Војводине, вршачки театар се у 
Зрењанину представио поставком Стеријине комедије „Кир 
Јања“ у режији Радослава Лазића. Наишавши на повољна 
мишљења критике за смео редитељски приступ, вршачка 
представа је освојила и једну глумачку награду. Добио ју је  
Томислав Пејчић за успешно остварен лик главног јунака овог 
комада –Кир-Јање. 

Суботу, 24. мај памтиће Вршчани, људи из „Агровршца“ 
а најдуже, свакако, тракториста Милан Ранков. После 
бројних, чудних одлука, двоструки шампион међу орачима 
Југославије, ипак, је отишао на Светско првенство у канадски 
град Калгари... Милан Ранков, заједно са Лазаром Величковим 
из Титовог Велеса, чинио је југословенску екипу, која је, без 
великих и посебних припрема, достојно репрезентовала 
нашу земљу. 

- У Канади нећу бити за управљачем нашег трактора ИМТ, 
већ ћу возити машину марке „Фергусон“- причао нам је уочи 
одласка Милан Ранков. – Радостан сам што одлазим у Канаду, 
а овога пута морам посебно да поменем моје другове из 
„Паноније“- „Агровршца“, чија ми је подршка у овом тренутку 
највећа и најдража.

Иначе Милан Ранков за одлазак у Канаду сазнао само 
неколико дана пре почетка Светског првенства које се 
одржава од 25. маја до 8. јуна. Наиме, средства за пут и 
боравак малобројне југословенске екипе, обезбеђена су у 
последњем тренутку,  док пара за авионски транспорт два 
трактора ИМТ није било. Међутим, најважније је да се наша 
екипа надмеће на 33. по реду такмичењу најбољих светских 
орача, на којој учествују представници 27 земље. 

Након израде и испоруке контигента горњих делова 
ципела који су задовољили количином и квалитетом  
италијанског партнера,“ ИМУ“ поверава и израду комплетне 
обуће.

Када су пре три месеца обућари „ИМА“ потписали 
уговор са италијанском групацијом „Олип“, најважније је 
било испунити два захтева страног партнера – први везан 
за квалитет производа и други за продуктивност. Од тога 
како ће овај први, пробни посао бити завршен, зависила је 
и судбина даље сарадње. Данас вршачки обућари лакше 
дишу јер су испунили очекивања , а у изгледу су и нови 
аранжмани.

У првој тури произведено је 5.600 пари обуће по нацрту 
италијанских стручњака и од материјала који је комплетно 
донесен из Италије, а крајње одредиште било је немачко 
тржиште. Свих 250 запослених међу којима је и неколико 
нових младих стручњака, инжињера технологије коже 
и обуће, ради пуном паром, а финансијски ефекти су 
евидентирани већ и у чињеници да се исплаћују редовне 
зараде, у просеку око 600 динара, а у мери како буде растао 
посо рачуна се и на пораст стандарда упослених. 

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА 

1)Овако се мени изразио др. К. Торма.
2) Gooss: Untersuchungen ü. d. 

Innerverhältnisse   d. Traj. Daciens, Archiv, 
св.стр. XII. 162. 

3) Aschbach: Ueber Trajans st. Donaubrücke, 
стр.19 и ibidem прим.1

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 12, БРОЈ  157,  31. МАЈ 1986.  

ТРАКТОРИСТА МИЛАН  РАНКОВ 
(ИПАК) У КАНАДИ  

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21, БРОЈ  338,  22. ЈУН 1996. 

КОМПЛЕТНА ЦИПЕЛА ЗА 
ИТАЛИЈАНЕ 

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 

VRŠAČKA 
PIVARA

OSNOVANA  1742

STVARNO 
NAJBOLJE

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.
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СТРЕЉАШТВО 
УЉМАНКЕ  У ВОЈВОЂАНСКОМ СТРЕЉАЧКОМ ВРХУ  

СРЕБРО ЗА ЈОВАНУ 
СТОЈАДИНОВ 

На Првенству Војводине за сениорке и 
јуниорке одржаном прошлог викенда у 
Зрењанину, СК”Уљма” остварио је одличне 
резултате. 

Екипа јуниорки, у саставу Јована 
Стојадинов, Тања  Јанковић и Јелена 
Јованчов освојила је 3. место у 
дисциплини серијска ваздушна пушка. У 
појединачној конкуренцији Стојадинов 
Јована је освојила 2. место.
Екипа сениорки коју су чиниле Јована 
Стојадинов, Тања Јанковић и Тамара 
Гава освојила је 3. место. У појединачној 
конкуренцији Јована Стојадинов је 
освојила 5. место.

БАДМИНТОН   

ПЕТ МЕДАЉА 
ЗА ЧЛАНОВЕ 
“ФАНАТИКА”   

Бадминтон клуб Фанатик из Вршца 
учествовао је на међушколском турниру 
у Железнику са 13 такмичара и освојио 
5 медаља: Јана Петковић (ОШ “Младост”) 
3. место, Лука Ђорђевић (ОШ “Стерија”) 2. 
место, Вук Димитријевић (ОШ “Младост”) 
3.место, Дуња Тодоровић (ОШ “Вук 
Караџић”), 3. место, Иван Шафарик (ОШ 
“Младост”) 3. место. 

- Ово је био први турнир за већину 
најмлађих чланова клуба и поносни смо 
што су показали велику борбеност те да 

се на њих у перспективи може озбиљно 
рачунати уз посвећен рад. Од среде 20.4. 
се селимо на међународни турнир у Грчку 
са 4 наша најперспективнија јуниора 
да покушамо у јакој конкуренцији да се 
домогнемо што бољег пласмана, рекао је 
Станислав Димитријевић, тренер клуба. 

ОДБОЈКАШИ БАНАТА УСПЕШНО ЗАВРШИЛИ СЕЗОНУ У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

ВРШЧАНИ КОНАЧНО ШАМПИОНИ!  
Пуних пет сезона су одбојкаши Баната сазревали у Војвођанској 

лиги, стрпљиво чекали тренутак за бљесак и после пет освојених 
других места, коначно је дошао тренутак да се радују шампионској 
титули. У мечу последњег кола против друге екипе Срем Итона из 
Сремске Митровице, изабраници тренера Миће Поп Ценића рутински 
су забележили максималну победу и оверили прво место.

Председник клуба Душан Павловић поносан је успех који су 
остварили искључиво момци рођени у Вршцу и стасали у клубу.

- Ова екипа је на окупу од пионирских дана, освајање првог места 
је завршетак природног процеса спортског сазревања. Мислим да су 
момци спремни за друголигашка искушења а задатак нас у клубу биће 
да тај ранг такмичења буде стандард испод којег се неће ићи, рекао је 
Павловић.

Сезона је било врло интересантна јер је задње коло одлучивало о 
коначном пласману. Банат је важио за фаворита, али је великог ривала 
имао у екипи Кикинде. Ове две екипе су се током сезоне два пута 

смењивале у улози лидера, на крају, титула је заслужено припала 
Вршчанима.  

- Фактор среће не бих укључио у то, јер смо ми и претходних 
сезона били фаворити и имали најквалитетнији састав. Ови момци су 
пехар заслужили пре свега одличним радом и вером себе и клуб и ја 
им честитам на великом успеху, нагласио је председник Баната.

Успех првог тима је само логична последица квалитетног и доброг 
рада у клубу. Омладинска школа функционише беспрекорно и сваке 
године укључује у рад нову децу, будуће одбојкаше.

- Поред сениорског тима, клуб чине јуниорски, кадетски и 
пионирски погон. Кадети су ове сезоне догурали до четвртфинала 
покрајинског првенства. Треба истаћи и то да пионирску екипу, поред 
вршачке, чини и секција у Павлишу. То је укупно око 40 одбојкаша. 

Што се тиче женске екипе, кадеткиње Баната се такмиче у 
сениорској конкуренцији Војвођанске лиге, али су успеле да остваре 
сасвим солидан резултат пласманом у средину табеле. Пионирска 
екипа је ове сезоне играла Првенство Војводине и остварила пласман 
међу 16 најбољих. Ту су и млађе пионирке и девојчице које уче прве 
кораке у клупској школи одбојке. Сем у Вршцу, ради се и у Павлишу. 
Женски погон укупно броји стотинак девојчица. 

ВЕЛИКА ЗАХВАЛНОСТ 
РУКОВОДСТВУ ГРАДА  

Председник ОК Банат Душан Павловић већ има план 
за наредну сезону. 

- Очекујем да сениори постану стандардни чланови 
друге лиге, и да исти резултат покушамо да остваримо и 
са сениоркама. Захваљујем се руководству града Вршца 
на великој помоћи, без које овај резултат не би био 
могућ. Трудићемо се да још више омасовимо клуб, да што 
већи број деце доведемо на спортске терене. Вршац је 
град одбојке са великом традицијом, трудићемо се да је 
будемо достојни, закључио је Павловић. 

РУКОМЕТ
ВРШЧАНИ ПОРАЖЕНИ У ПОСЛЕДЊИМ МИНУТИМА ДЕРБИЈА ДРУГЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ СЕВЕР

У НЕДЕЉУ, МЕЧ СЕЗОНЕ ЗА МЛАДОСТ! 
Рукометаши Младости били су на корак од велике победе у дербију 

против прволасираног Срема у Пословно - спортском центру “Пинки” 
у Сремској Митровици, али су поклекли у последња четири минута 
и пропустили прилику да се сасвим приближе пласману у виши ранг. 
Сремци су у овој утакмици имали уводну и завршну реч, остали део 
меча припао је изабраницима тренера Бориса Каракаша који су 
читавих 50 минута имали резултатску предност. Почело је вођством 
Срема од 4:0, у првих седам минута, а онда су Вршчани узвратили са 
шест узастопних погодака, да би у 20. минуту имали великих 4 поготка 
предности (9:5). Домаћи су у финишу првог полувремена разлику 
свели на два гола минуса (12:14), али вођство на утакмици нису успели 
да преузму све до 56. минута, када је било 25:24 за Срем. Може се 
понешто рећи и о судијском критеријуму када су у питању искључења, 
Срем је имао 4 минута играча мање на терену, Младост 16. Да несрећа 

по Вршчане буде већа, 
најбољи стрелац утакмице 
са 10 голова, Душан 
Раковић, зарадио је црвени 
картон у финишу меча, што 
на већ потврђену казну  од 
4 утакмице неиграња због 
преступа у пријатељској 
утакмици против Јабуке 
највероватније значи 
да најбољи стрелац 
Вршчана неће на терен 
до краја сезоне. Уз све то 
надовезале су се и повреде 
левог крила Костића и 
голмана Петровића, а од 
раније је ван строја Бане 
Бегенишић. Вршчани у 
наредној утакмици имају 
изузетно деликатан задатак 
и потребно је да максимално мобилишу све расположиве снаге да би 
у најважнијем мечу сезоне остварили победу.

- Подршка наше публике у овој компликованој ситуацији може 
бити од пресудног значаја, рекао је капитен Младости Влада Бранков.

- Због тога, позивам љубитеље спорта у Вршцу да у недељу у 
18 часова буду са нама у Миленијуму као и током читаве сезоне и 
помогну нам да остваримо кључну победу.

Резултати 20. кола: Потисје Плетекс - Славија 35:24, 
Војвода Степа - Нова Пазова 28:32, Сивац - Беочин 31:20, 
Раднички (ЈТ) - Младост ТСК 30:25, Раднички (Ш) - Хајдук - 
одложено, Кљајићево - Црвенка 2 - одложено

Табела: 1. Срем 33, 2. Младост (ВШ) 30, 3. Сивац 27, 
4. Славија 25, 5. Младост ТСК 24, 6. Нова Пазова 23, 7. 
Потисје 19, 8. Раднички (Ш) 18, 9. Беочин 16, 10, Војвода 
Степа 15, 11. Раднички (ЈТ) 13, 12. Кљајићево 12, 13. 
Црвенка (2) 11, 14. Хајдук 10. 

Ватрено крштење: најмлађи чланови “Фанатика” 
са тренером Димитријевићем

АТЛЕТИКА
СОЛИДАН НАСТУП ВРШАЧКИХ АТЛЕТИЧАРА НА 29. БЕОГРАДСКОМ МАРАТОНУ

САМАНТА ГИЛИЦЕ, РЕКОРДЕРКА ПО БРОЈУ МАРАТОНА  
По изузетно топлом и сунчаном времену, у суботу, 16. априла 2016. 

године одржан је 29. Београдски маратон. Температура на старту у 10 
часова била је 17 степени, а на циљу 26, што је атлетичарима стварало 
приличне потешкоће у савладавањеу стазе. Упркос томе, наступио 

је рекордан број 
такмичара: 767 у 
маратону и 4403 
у полумаратону. 
Укупан број од 
5170 такмичара 
значјано је 
премашио 
прошлогодишњи 
рекорд од 3987 
учесника.

На тркама је 
учествовао и 21 
Вршчанин (3 на 
маратону и 18 

у полумаратону), од којих су више од половине чланови Вршачког 
атлетског клуба 1926.

Саманта Гилице била је једина Вршчанка на најдужој деоници 
(42.195м) и заузела је 38. место у конкуренцији жена. Саманти је ово 
већ 4. истрчани маратон у овој години по чему је тренутно прва жена 
у Србији по броју истрчаних маратона у 2016. години. Рачунајући 
и мушкарце, тренутно је испред ње само легендарни маратонац 
Драго Бороја који је истрчао шест маратона ове године, а у Београду 
јубиларни 300. маратон у каријери по чему је апсолутни рекордер 
Србије.

Цео маратон истрчали су још и Миодраг-Бата Стојаковић и Зоран 
Кукић коме је ово први истрчани маратон.

Највреднији резултат остварио је Бојан Дулеан у полумаратону, 
1:24:14 чиме је заузео 22. место у укупном пласману, а за њим следе 
Јовица Ковач, 1:37:43 – најбољи лични резултат у Београду до сада, 
као и Бојан Кампфер, 1:38:08, који је само шест дана пре Београдског 
полумаратона трчао маратон у Бечу у времену: 3:22:13.

Заслужено до трофеја: ОК Банат Вршац

Прва војвођанска лига на дохват руке: 
Марко Спремо (РК Младост)

Осветлали образ: Вршачки маратонци
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СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 22. КОЛО

Раднички (НП) - Цемент  2 : 0
Слога - Долина   1 : 0
Оџаци - Сента   2 : 1
Дунав - ТСЦ   1 : 1
Банат - Омладинац  1 : 0
Раднички (Ш) - Бачка 1901 2 : 0
Железничар - Раднички (СМ) 1 : 3
Борац (С) - Вршац   4 : 1

Табела: 

1. Оџаци  22   14   5   3   47 
2. Раднички (НП) 22   11   5   6   38 
3. ТСЦ  22   10   7   5   37 
4. Раднички (СМ) 22   10   7   5   37 
5. Бачка 1901 22   9   8   5   35 
6. Дунав  22   7   10   5   31 
7. Сента  22   7   10   5   31 
8. Слога  22   8   5   9   29 
9. Цемент 22   7   7   8   28 
10.Раднички (Ш) 22   6   10   6   28 
11. Железничар 22   8   3   11   27 
12. Омладинац 22   6   8   8   26 
13. Борац (С) 22   6   3   13   21 
14. Вршац 22   4   8   10   20 
15. Банат (-6) 22   5   7   10   16 
16. Долина 22   3   7   12   16

БАНАТСКА ЛИГА 22. КОЛО 

ЖАК - Јединство (НБ)  1 : 2
Пролетер (БК)- Слобода  2 : 2
Вршац Јунајтед  - Слога  3 : 1
Раднички (К) -  Младост (Л) 5 : 0
Славиа - Црвена звезда (РС)  2 : 1
Будућност  - Раднички (З)   0 : 3
Козара - Јединство (БК)   1 : 1
Раднички (С) - Полет  6 : 1

Табела: 

1. Раднички Зрењанин 22 19 1 2 58 
2. Козара 22 14 5 3 47 
3. Јединство (БК) 22 12 3 7 39 
4. Јединство (НБ) 22 11 3 8 36 
5. Раднички (С) 22 11 3 8 36 
6. Будућност 22 10 2 10 32 
7. Слога 22 10 1 11 31 
8. Вршац Унитед 22 9 3 10 30 
9. Пролетер (БК) 22 8 6 8 30 
10. Слобода 22 9 2 11 29 
11. Славиа 22 8 4 10 28 
12. Раднички (К) 22 7 4 11 25 
13. Црвена звезда (РС)22 8 0 14 24 
14. ЖАК (-1) 22 7 3 12 23 
15. Младост (Л) 22 7 1 14 22 
16. Полет 22 5 1 16 16

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 21. КОЛО 

Партизан (Г) - Партизан (У)  5 : 2
Југославија - Борац (С)   1 : 1
Јединство Стевић - БАК 3 : 0
Младост (О) - Владимировац 16 : 0
Динамо 1945 - Вултурул 3 : 0
Будућност (А) - Црвена звезда 3 : 0
Младост (В) - Слога (БНС)  2 : 0 

Табела: 

1. Динамо 1945 20 18 2 0 56 
2. Младост (О) 20 15 2 3 47 
3. Слога (БНС) 20 13 2 5 41 
4. Војводина Црепаја19 11 4 437 
5. Будућност (А) 20 11 3 6 36 
6. Вултурул 20 9 3 8 30 
7. БАК  20 7 5 8 26 
8. Црвена звезда 20 8 2 10 26 
9. Борац (С) 19 6 6 7 24 
10. Јединство Стевић19 6 4 9 22 
11. Младост (В) 20 6 2 12 20 
12. Партизан (У) 19 6 0 13 18 
13. Југославија 19 5 2 12 17 
14. Партизан (Г) (-1)19 2 4 13 9 
15. Владимировац20 2 3 15 9

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА 
ЦРКВА 9. КОЛО 

Хајдук - Раднички 1927 1 : 3
Виноградар - Омладинац 8 : 2
Победа  - Јединство - одложено
Банат - слободан

Табела: 

1. Раднички 1927 Вршац 8 7 1 0 22 
2. Виноградар 8 6 1 1 19 
3. Банат 7 4 1 2 13 
4. Хајдук 8 4 0 4 12 
5. Омладинац 7 2 0 5  6 
6. Јединство 7 1 0 6  3 
7. Победа 7 0 1 6 1 

Ретко се дешава да комшијски дербији, било 
да се играју у Вршцу или Пландишту, протекну 
без резултатске неизвесности, међутим овог 
пута су фудбалери Вршац јунајтеда већ у 
првих пола сата решили питање победника и 

наставили серију којом су побегли са дна табеле. 
Меч винер био је Миљан Јовановић, са два 
поготка обезбедио је важне бодове свом тиму. 
Најпре је у 22. минуту изванредно реаговао 
на центаршут Моторова и главом савладао 
Загорца, а осам минута касније, искористио је 
филигрански пас Станковића, кроз шуму играча 
противничког тима, сам избио пре голмана 
Слоге, обишао га и ушетао се са лоптом у мрежу. 
Гости су тек у наставку показали део репертоара 
којим су овог пролећа долазили до бодова, али у 
јеку офанзиве Слоге, вихорни Моторов прошао 
је по десном крилу и после соло акције оштро 
шутирао, лопта је на свом путу ка голу закачила 
једног дефанзивца гостујућег тима и завршила 
иза леђа Загорца. У финишу су изабраници 
тренера Кузмана Бабеуа заслужено дошли 
до почасног поготка, Селаковић је идеално 
упослио Лазаревића а овај рутинерски савладао 
Доновића. 

- Победа је важна, али не и кључна. Пред 
нама је још увек далек пут до циља. Имамо 
много повољнију ситуацију него зимус, можемо 
мирно да радимо, не и да се опуштамо, јасан је 
стратег Вршац јунајтеда Миша Бељин.

Полет из Избишта наставио је са серијом 
пораза и евиденто се већ помирио са повратком 
у Подручну лигу Панчево. Избиштани су у 
Сутјеску отпутовали са свега осам играча за 
разлику од претходног гостовања у Зрењанину, 

када је на мегдан Радничком истрчало девет 
фудбалера. 

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД СЛАВИО У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ И ПОБЕГАО ИЗ ОПАСНЕ ЗОНЕ

ГОЛОВИ ЈОВАНОВИЋА ЗА ПУТ У МИРНЕ ВОДЕ  
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – СЛОГА 3:1 (2:0)

ВРШЧАНИ ДОЖИВЕЛИ ПРВИ ПОРАЗ НА ГОСТОВАЊИМА ОВОГ ПРОЛЕЋА

БОРАЦ ДОБИО БИТКУ
БОРАЦ (САКУЛЕ) - ВРШАЦ 4:1 (3:0)

Изабраници тренера Јована Стефанова 
нису у селу Сакуле били на нивоу игара 
приказаних у претходним мечевима, па су 
доживели први пролећни пораз на гостујућим 
теренима. Цела прича у банатском дербију 
зачеља била је готова за једно полувреме, 
колико је домаћину било потребно да створи 
недостижну предност од три гола разлике. 
У наставку је утисак о игри Вршца донекле 
поправио еврогол Тејина, али је он био 
недовољан да се меч уведе у резултатску 
неизвеност. Интересантно је да су Вршчани у 
првих седам кола другог дела сезоне освојили 
11 бодова, два више него читаве јесени, али 
још увек нису успели да направе искорак ка 
средини табеле. Трка у четворо се наставља, 
а хоће ли имати смисла или ће се можда сви 
такмаци у борби за голи српсколигашки живот 
преселити у нижи ранг, зависи од расплета 

ситуације у Првој лиги Србије. Тамо су од 
војвођанских тимова угрожени Инђија и Доњи 
Срем, а уколико се деси најгори сценарио 
и прволигашко друштво напусте оба клуба, 
Вршцу и осталим тимовима са зачеља Српске 

лиге следује селидба у зонске лиге. Предстоји 
још осам узбудљивих кола, прво наредно је 
овог викенда, Вршцу у госте долази Раднички 
из Шида. Меч на Градском стадиону почиње у 
16 часова. 

ФУД БА Л 

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК
ВЛАЈКОВЧАНИМА ДЕРБИ 

Резултати 18. кола: Јединство 
(Влајковац) - Војводина (Селеуш) 
2:1, Хајдучица - Потпорањ 0:3, 
Партизан (Кајтасово) - Караш 
(Јасеново) 5:0, Борац (Врачев гај) 
- Војводина (Црвена Црква) 1:0, 
Шевац (Кусић) - Караш (Куштиљ) 
2:1, Дунав (Банатска Паланка) 
- Борац (Велико Средиште) 
4:2, Ратар (Крушчица) - Банат 
(Иланџа) 2:1.

Табела: 1. Једиство 38, 2. 
Војводина (С) 38, 3. Војводина 
(ЦЦ) 30, 4. Борац (ВС) 30, 5. Борац 
29, 6. Хајдучица 28, 7. Шевац 27, 
8. Ратар 24, 9. Караш (К) 23, 10. 
Потпорањ 23, 11. Банат (И) 21, 12. 
Караш (Ј) 18, 13. Партизан (К) 13, 
14. Дунав 15.

ФУТСАЛ
ВРШЧАНИ СЛАВИЛИ НА ГОСТОВАЊУ У НОВОМ САДУ

ВЕЛИКИ ПОРЕОКРЕТ ФОРУМА 
ТВРЂАВА (НС) - ФОРУМ 5:6 (2:1)

Вршачки Форум је остварио нову друголигашку победу у узбудљивом 
мечу, после великог резултатског преокрета. Домаћи су у првом 
полувремену остварили минималну предност да би у наставку постигли 
још два поготка, повели са 4:1 и, чинило се обезбедили победу. Међутим, 
изабраници тренера Ненада Варађана тада започињу своју серију од пет 
узастопних голова за потпуни преокрет а Новосађани су до краја успели 
само да изборе частан пораз. Стрелци за Форум били су: Јанковић 2, 
Инајетовић 2, Богданов и Милованов. Треба напоменути и то да је Форум 
на овом мечу играо без два стандардна првотимца Везмара и Вуксановића. 
У наредном колу Вршчани у Миленијуму дочекују Хајдук из Куле. 

КАРАТЕ

ПРЕГРШТ МЕДАЉА ЗА УЉМАНЕ 
Уљмански каратисти, на 18. Првенству Србије, одржаном 17. 

априла 2016. у Осечини, у конкуренцији од преко 30 клубова и 
преко 500 такмичара, освојили су прегршт медаља. 

Кате појединачно: Вук Пеђа Ловрић (млађи пионир) бронза, 
Бојана Сувачаров (млађа јуниорка) бронза и Миљан Нешков 
(сениор) бронзана медаља.

Кате екипно: мушке наде (Игор Јованчов, Иван Јованчов и 
Филип Панић) сребро, женске наде (Анђела Пурић, Јована Јурић и 
Бојана Сувачаров) сребро и микс јуниори (Миљан Н., Анђела Пурић 
и Бојана Сувачаров) златна медаља.

Борбе појединачно: Иван Јованчов (мушка нада) сребро, Бојана 
Сувачаров (јуниорка) сребро, Јована Јурић (женска нада) бронза, 
Миљан Нешков (сениор) сребро и Млађана Никшић (сениорка) 
златна медаља.

Борбе екипно: Јованчов Иван, Јованчов Игор и Панић Филип 
(мушке наде) сребро, Јована Јурић, Анђела Пурић и Бојана 
Сувачаров (јуниорке) злато и Млађана Никшић, Бојана Сувачаров и 
Анђела Пурић(сениорке) златна медаља.

Уљмански каратисти настављају вредно са трензима и 
припремама за предстојеће Европско првенство у Темишвару. 

Голгетерска форма у успону: Миљан Јовановић 
(ФК Вршац јунајтед) 

Прилика за поправни: ФК Вршац

ДРУГА ЛИГА ВОЈВОДИНА 15. КОЛО

Резултати: Кикинда - Летећи Холанђанин 0:3, 
Србобран - Телеп 7:2, Апа Футсал - Танго 4:5, Хајдук - 
Викинг 11:1, Тврђава - Форум 5:6

Табела: 1. Летећи Холанђанин 43, 2. Форум 35, 3. 
Апа Футсал 26, 4. Тврђава 23, 5. Хајдук 22, 6. Танго 18, 
7. Викинг 15, 8. Србобран 11, 9. Телеп 10, 10. Кикинда 9 
бодова. 
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