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

ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖИЛИ РЕСОРЕ 

ПРЕДСТАВЉАМО ФУНКЦИОНЕРЕ ГРАДА ВРШЦА  
ДРAГAНA МИТРОВИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА 
Дрaгaнa Митровић,  рођенa Милошевић, по струци 

је дипломирaни прaвник. Рођенa је у Вршцу 12.06.1982.
године. 

Пошто је основно и средње обрaзовaње стеклa 
у Вршцу, своје школовaње нaстaвилa је у Беогрaду. 
2007 године дипломирaлa је нa Прaвном фaкултету 
Унивезитетa у Беогрaду. Рaдно искуство зaпочелa је 
2008. године у Водопривредном друштвеном предузећу 
„Јужни Бaнaт“  у Вршцу. 

Почев од 2009. године зaпосленa је у Министaрству 
Финaнсијa Пореској упрaви Филијaли Вршaц, нa 
пословимa пореског инспекторa кaнцелaријске 
контроле, односно пореског инспекторa нaплaте. 
Прaвосудни испит положилa је 2012. године. 

Удaтa је и мaјкa двоје деце. 

АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ, ЗАМЕНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ВРШЦА

Рођен је 21.08.1973. у Вршцу, где је завршио основну и 
средњу Машинску школу 4. степен - машински техничар, 
са одличним успехом.

Након завршетка школовања служи војни рок у 
специјалним јединицама где је одликован са више 
награда и чинова, од којих и највећом наградом “Најбољи 
војник“ .

Након војног рока почиње са радом код приватника и 
сам ускоро постаје приватни предузетник. Данас,  након 
24 година радног стажа, а од чега 20 година приватног 
предузетништва, с поносом истиче три предузећа у 
којима запошљава 30 људи.

Бавио се тренерским радом у више грана спорта.
У жељи да, иако остварен у послу, прошири 

образовање, ради на стицању дипломе дипломираног 
тренера, а паралелно уписује и Бизнис академију при 
Кембриџ бизнис програму у Београду коју планира да 
заврши до краја текуће године.

Ожењен је и отац двоје деце.

ДР ИВАН ЈОСИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА 
ЗДРАВСТВО 

Др Иван Јосић је доктор стоматологије. Рођен је у 
Сомбору, 1950. године. На Стоматолошком факултету 
Универзитета у Београду дипломирао је 1977. године, а 
специјализацију из ортопедије зуба и вилица положио је 
1994. године.

Од 1977. до 1995. године радио је у Дому здравља у 
Вршцу, а од 1995. године у приватној стоматолошкој 
ординацији чији је власник.

НАТАША ЋИРИЋ, ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Наташа Ћирић је дипломирани правник. Рођена је 
1968, у Београду. 

До почетка 2011. била је ангажована у пословном 
систему фармацеутске компаније Хемофарм - у 
фокусу пословања привредног и радног права, као и 
компанијског права и корпоративног управљања. 

Потом је била запослена у пословном систему 
Фондације Хемофарм, активно учествовала у пројектима 
друштвене одговорности у локалној заједници, на 
позицији извршног директора. 

Од октобра 2011. до јуна 2015. године обавља послове 
директора Акционарског друштва Центар Миленијум, 
чија је основна делатност организација спортских, 
културних и едукативних догађаја и манифестација. 

Активно учешће у активностима СНС је отпочела 
крајем 2012. Од октобра 2015. повереник је Уније жена ГО 
СНС Вршац. Делокруг активности Уније жена фокусиран 
је на принципима родне равноправности и унапређењу 
положаја жена и њиховог учешћа у јавном политичком 
животу друштвене заједнице, али и као значајан 
привредни потенцијал. 

ТАТЈАНА НИКОЛИЋ, ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ 
ВЕЋА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

Рођена је 1970. у Вршцу где завршава основну и прве 
две године средње школе (заједничке основе), а потом 
школовање наставља у Средњој медицинској школи у 
Земуну. Студије дефектологије уписала је 1993. и као прва 
у генерацији, дипломирала 1997. На истом факултету је 
завршила и мастер студије 2011.

Запослена је у здравству 28 година и радила је у 
Здравственом центру Вршац, а након трансформације 
установе, остаје у садашњем Дому здравља где обавља 
послове социјалног радника и дефектолога. Упоредо са 
тим, обављала је и послове ПР стручног сарадника за 
односе с јавношћу, информисање и маркетиншке односе 
и послове координатора за акредитацију установе. 

Руководила је стручним тимом за заштиту 
од злостављања и занемаривања и струковним 
Међуопштинским удружењем дефектолога.  
Организовала је низ активности у локалној заједници 
за особе са инвалидитетом и добитник је признања 
Примеран здравствени радник.

Похађала је много едукација и усавршавала се у 

области у којој је радила. Присуствовала је и стручним 
скуповима и акредитовала своје радове те објавила 
десетак стручних радова. 

Служи се немачким и енглеским језиком.
Удата је, мајка двоје одрасле деце и бака једног 

унучета.

МАРИЈАНА ГОЛОМЕИЋ, ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ 
ВЕЋА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

Маријана Голомеић рођена је 3. 2. 1969. године у 
Маргити, Општина Пландиште. Завршила је Филозофски 
факултет у Новом Саду, смер румунски језик и 
књижевност, 1995. Запослила се у Гимназији „Борисла 
Петров Браца“ као професор латинског језика, а од 2013. 
године ради и као професор румунског језика и уједно 
обавља послове помоћника директора у Гимназији.

„Румунске легенде“ , школску лектиру за 4. разред 
основне школе на румунском наставном језику, објавила 
је 2009. године. 

2013. године радила је на прекограничном пројекту 
„Историјски Банат и културно наслеђе“, а 2015. године 
покреће први број школских новина на румунском језику 
„Интрига“. Од 2015. године члан је Одсека за просвету при 
Националном савету Румуна. Од септембра 2015. обавља 
функцију председника Управног одбора Новинско - 
издавачке установе „Либертатеа“ у Панчеву.

Живи у Вршцу. Удата је и мајка једног детета.

ЈУЛКИЦА  МИТРАШИНОВИЋ, ЧЛАНИЦА 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ТУРИЗАМ 

Јулкица Митрашиновић је дипломирани економиста. 
Рођена је 5.05.1972. године у Пландишту. 

Хемијско - медицинску школу смер фармацеутски 
техничар  завршила је у Вршцу, а затим Вишу пословну 
школу у Београду, да би школовање завршила на 
економији и  стекла диплому дипломираног економисте.

Паралелно са школовоњем, професионално се 
бавила кошарком и то од 1987. до 2014. године. Играла 
је у Женском кошаркашком клубу „Хемаформ“, 11 година 
била је капитен и више од  50 пута бранила је боје 
репрезентацији Југославије на европским паркетима, 
али и светском првенству. У спортској каријери освојила 
је бројне престижне  награде  (најбољи спортиста у више 
наврата, најбољи стрелац, Октобарску награду.....)

У периоду од 2004. до 2008. године радила је као 
технички секретар женске екипе КК Хемофарм.

Од 2008. до 2012. године, затим од 2012. до 2016. 
године, обављала је дужност члана Општинског већа 
задужена за спорт и омладину.

Удата је и мајка двоје деце.

НАТАША МАЉКОВИЋ ЧОНИЋ, ЧЛАНИЦА 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА КУЛТУРУ 

Наташа Маљковић Чонић је дипломирани економиста. 
Рођена је 12.06.1978. године у Вршцу.

Гимназију „Борислав Петров Браца“завршила у Вршцу, 
а 2003. године дипломирала је на Економском факултету 
у Новом Саду.

Од 2003. до 2008. године, радила је у Центру Миленијум  
у финансијама, набавци и као руководилац за офсет 
штампу.

Од 2008. године обавља функцију генералног 
секретара Покрета „Вршачка регија, европска регија“.   

У периоду од 2012. до 2016. године обављала је 
функцију члана Општинског већа задуженог за здравство.  

Удата је и мајка једног детета.

МИЛОШ ЂОКИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ 

Рођен је 21.4.1983.у Белој Цркви. Дипломирао је 
на Пољопривредном факултету у Београду и стекао 
звање дипломираног инжењера пољопривреде за 
агроекономију.

Запослен је у Компанији СМАТСА где, поред редовног 
посла, обавља и послове веане за екологију и заштиту 
животне средине.

Током студија био је ангажован на раду у познатој 
светској компанији за анализу пољопривредног 
тржишта Kle� mann, где стиче драгоцена знања о 
домаћем пољопривредном тржишту и законима који 
њиме владају. У поменутој фирми гради контакте са 
најзначајнијим пољопривредним произвођачима и 
дистрибутерима пољопривредних производа.

Након студија посао добија у Дунав осигурању у 
Вршцу где је био ангажован у сектору продаје осигурања. 
Највећу пажњу поклања раду на осигурању усева и 
плодова и кроз тај посао упознаје прилике на локалном 
и регионалном тржишту. 

Члан је СНС и активан члан Савета за пољопривреду 
СНС Вршац.

Суоснивач је породичног винског подрума и 
познавалац технологије производње вина и грожђа, као 
и ситуације у којој се налази виноградарство у Вршцу и 
околини.

Говори енглески језик. Ожењен је и отац сина и ћерке.

МИЛОШ ВАСИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ЗА 
ЕКОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Милош Васић је рођен  1956. године у селу  Штитаре, 

Општина Нови Пазар. Oсновну школу „Ђура Јакшић“ 
завршио је у Павлишу,  а средњу, Школу за квалификоване 
раднике „ Никола Тесла“ у Вршцу. Дипломирао је на 
Техничком  факултету “ Михајло Пупин” у Зрењанину и 
стекао звање Дипломирани инжењер за управљање 
техничким системима.

У свом тридесетогодишњем  раду на пословима 
професора машинске групе предмета  у Школском  
центру  „Никола Тесала“  у Вршцу,  константно је, као 
ментор, са ученицима постизао добре резултате на 
савезним, републичким и покрајинским   такмичењима. 

За изванредан допринос у васпитању и образовању 
младих , Скупштина општине Вршац  му  је 2010. године 
доделила Повељу „Никола Брашован“,  највеће општинско 
признање које се додењује просветним радницима.

 Члан је Српске напредне странке од њеног оснивања 
2008. године. После одржаних избора 2012. године,  
изабран је за члана Општинског већа  Општине Вршац и 
на тој функцији је остао до истека мандата 2016. године.

Током  ратова деведесетих година на простору бивше 
Југославије,  бавио се интезивно хуманитарним радом и 
на тај начин прикупљао  и слао  значајну помоћ Србима на 
Косову и Метохији,  Републици Српској и становништву  у 
Вуковару.

Ожењен је и  отац  је троје деце.

СЛАВИША МАКСИМОВИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ 
ВЕЋА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Славиша Максимовић је рођен у Вршцу 1963. године. 
Завршио је средњу економску школу у Вршцу. 

Био је запослен у ДП Зенит Вршац у периоду од 1985. 
до 2008. године на разним пословима, између осталог и 
директора фирме. 

Власник је приватне фирме у периоду од 1992. до 
2010. године. 

Био је на месту члана Општинског већа у периоду од 
2013. до 2014. године. 

Ожењен је и отац двоје деце. 

ДЕЈАН САНТРАЧ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА 
СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

Рођен је у Вршцу 1976. Дипломирани инжењер 
менаџмента. Запослен је у компанији Дунав осигурање 
на месту шефа Пословннице Вршац. 

Члан је СНС, повереник МО Павлиш и активан члан 
Савета за спорт ГО СНС Вршац. 

Веома је активан у институцијама Фудбалског савеза. 
Од 1994. је фудбалски судија, а од 2007. је на листи судија 
Супер лиге Србије. Судио је више од 100 утакмица Супер 
лиге, а био је и актер 5 међународних утакмица. Као 
млад фудбалски судија са непуне 24 године, изабран 
је за председника Организације фудбалских судија 
Јужног Баната. У том периоду непрестано је био члан 
највиших судских форума на нивоу Војводине и Србије. У 
претходне 4 године налазио се на функцији председника 
Фудбалског савеза Јужног Баната, а последње 2 године 
био је потпредседник Фудбалског савеза Војводине. 
Тренутно је на функцији председника струковне 
организације фудбалских сидуја Јужног Баната, заменик 
председника Фудбалског савеза Јужног Баната и члан 
одбора струковне организације фудбалских судија 
Војводине. 

Био је члан управе ФК Вршац у периоду од 10 година 
закључно са 2012. 

Служи се енглеским и руским језиком. 
Ожењен је, отац једног детета. 

ВЛAДИМИР БAЈИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА 
ИНФРАСТРУКТУРУ 

Владимир Бајић рођен је 25.08.1981.у Вршцу. Похaђaо 
је Фaкултет зa интернaционaлни менaџмент Европског 
Универзитетa у Беогрaду, од 2000. до 2004. године, и 
стекао звање МБА.

Када је Вршац био један од градова домаћина 
такмичењу најбољух европских кошаркаша, 2005. био 
је координaтор у Предузећу зa оргaнизaцију Европског 
првенствa у кошaрци „Еуробaскет 2005“ Вршaц.  Био 
је менaџер Конгресно - музичке дворaне Центрa 
Миленијум, 2007. године. 

Од 2008. до 2012. године био је члaн Општинског већa 
зaдужен за туризaм и зaштиту животне средине Општине 
Вршaц.

Од 2012. до 2016. године био је члaн Општинског 
већa Општине Вршaц зa зaштиту животне средине и 
инфрaструктуру и члaн Грaдског већa грaдa Вршцa зa 
инфрaструктуру.

Говори енглески и служи се италијанским језиком, 
обучен је за рад на рачунару. Имa мaјсторско звaње у 
теквондоу, активни учесник полумaрaтонa, трекинг лигa 
и крос кaнтри тaкмичењa.

Ожењен је и отaц двоје деце.
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Јовица Заркула, 
председник Скупштине Града 
Вршца, заказао је две седнице 
локалног парламента за 
четвртак, 26. мај. Седнице су 
одржане након закључења 
овог броја „Вршачке куле“  
те ће комплетан извештај о 
усвојеним одлукама бити у 
наредном броју.

Најпре је одржана свечана 
седница са само једном тачком 
дневног реда - доношење 
Одлуке о додели јавних 
признања у 2016. години. 
Предложено је да се звање 
Почасног грађанина Града 
Вршца додели господину 
Умберту Марију Бертолучију 
из Италије за допринос 
привредном развоју града, 
Награда за животно дело 
др Види Павловић Токин за 
изузетне резултате у области 

здравствене заштите деце. 
За Повељу Града Вршца 
предложени су мр Звонимир 
Сантрач, за допринос развоју 
културе, Драган Виторовић, за 
унапређење права и положаја 
особа са инвалидитетом, 
као и институције Музичка 
школа „Јосиф Маринковић“ 
и КУД „Михаи Еминеску“ из 
Куштиља.

Након ове свечане, 
одборници су одржали радну 
седницу, прву у  новом сазиву. 
Предложено је 16 тачака 
дбенвног реда међу којима 
су: усвајање Пословника 
о раду Скупштине Града 
Вршца, доношење одлука 
о завршном рачуну 
Општине Вршац за 2015, о 
кредитном задуживању ради 
финансирања капиталних 
инвестиција у 2016, о 

избору в. д. директора ЈП 
„Вршац“, затим усвајање 
Програма коришћења 
средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине 
за 2016, именовање чланова 
појединих комисија и 
надзорног одбора ЈКП 
„Други октобар“, као и 
оснивање градских савета 
и разматрање извештаја о 
резултатима референдума за 
увођење самодоприноса.

Ј.Е.

ПРОМОЦИЈА ВОЈВОЂАНСКЕ БАШТИНЕ НА ТРГУ РЕПУБЛИКЕ 

ВРШЧАНИ НА „ДАНИМА 
ВОЈВОДИНЕ“ У БЕОГРАДУ 
Туристичка организација Вршца била еј учесник 

овогодишње манифестације „Дани Војводине“, 
одржане у петак 20. маја, у Београду. 

На београдском Тргу Републике организована 
је промоција војвођанске културе и баштине, а 
на штандовима су се, осим Вршца, представили и 
остале туристичке организације из Војводине. 

Београђани су имали јединствену прилику 
да се упознају са војвођанско традицијом и 
потенцијалима које нуди ова српска Покрајина. 
Била је изложена туристичка, гастрономска, 
занатска, културно- уметничка понуда  Војводине,  
своје су производе представили бројни винари, 
салашари, заједно са рукотворинама, дело златних 
руку Војвођанки.

Туристичка организација Војводине грађанима 
главног града Србије приредила је грађанима 
српске метрополе и и гостима Београда, који су се 
ту задесили, интересантан догађај у војвођанском 
духу.  Промовисани су градови Војводине са 
свим својим туристичким знаменитостима и 
потенцијалима, а међу њима запажено место имао 
је Вршац који је привукао велику пажњу посетилаца.

Ј.Е.

СЛЕДЕЋЕ СУБОТЕ НА ГРАДСКОМ ТРГУ ОДРЖАЋЕ СЕ  

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈЛЕПШИ 
ВРШАЧКИ ОСМЕХ 

 На Тргу Светог Теодора Вршачког  код Крста биће 
бесплатно фотографисање за избор за “Најшири 
осмех 2016.”, са почетком од 17 часова, у суботу 
4. јуна.  Акција ће бити организована у оквиру 
Фестивала дечје радости “Ширимо осмех градом” 
који ће се, ове године, одржати од 3. до 5. јуна.

Организатор Фестивала је Мала школа “Бранко 
Радунковић - Воља чини нуда” из Вршца.

Све учеснике акције бесплатног фотографисања 
за најлепши вршачки осмех очекују поклони и још 

нека изненађења која је организатор припремио.
Поред избора за “Најшири осмех 2016.” 

организатори Фестивала дечје радости “Ширимо 
осмех градом” спремају још много изненађења 
којима ће сe, кажу, највише обрадовати најмлађи 
Вршчани. 

Ј.Е.

Вршац на промоцији војвођанске културе

Понесите титулу најлепшег осмеха

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА 

ПРЕД ОДБОРНИЦИМА 16 ТАЧАКА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ АНГАЖОВАНО 72 ЛИЦА ПУТЕМ ЈАВНИХ РАДОВА

ДО КРАЈА ГОДИНЕ ЈОШ ДВА 
КОНКУРСА

Као и претходне и 2016. године је Филијала 
Вршац Националне службе за запошљавање 
организовала спровођење јавних радова на 
територији општина: Вршац, Бела Црква и 
Пландиште. Јавни радови финансирани су из 
републичког буџета у износу од 8.434.756,56 
динара и из покрајинског буџета у износу од 
482.095,00 динара.

На територији вршачке филијале до сада је 
10 извођача узело учешће у јавним радовима. 
Током маја месеца 9 извођача јавних радова 
ангажовало је 67 лица, финансираних из 
републичког буџета. Лица су претежно 
НК радници, који ће бити ангажовани на 
уређењу и заштити животне средине, као и 
на пословима геренто домаћица и личних 
пратиоца.

- Од укупног броја ангажованих лица 
28 су особе са инвалидитетом од којих је 
само Психијатријска болница „Др Славољуб 
Бакаловић“ из Вршца ангажовала 20 особа 
са инвалидитетом на уређењу и заштити 
животне средине. Ова лица ће наредна четири 
месеца радити на сређивању и чишћењу 
круга болнице, што ће им омогућити да се 
осете друштвено корисним. Све фирме које 
су ангажовале особе са инвалидитетом су 
на овај начин показале велику друштвену 
одговорност и спремност да помогну да се 
лица из ове категорије социјализују - рекла је 
Наташа Вулић директорка филијале Вршац.

Поред упошљавања особа са 
инвалидитетом, ангажовано је 39 лица са 
евиденције вршачке филијале за уређење 

градског зеленила, пружање помоћи старим 
и изнемоглим лицима, као и пружање 
помоћи малолетним лицима са посебним 
потребама. Из покрајинских средстава у јавне 
радове укључен је један извођач са укупно 
ангажованих 5 лица.

- Потребе за јавном радовима су далеко 
веће, али су нам средства ограничена. До краја 
године предстоји нам расписивање конкурса 
за јавне радове и стручну праксу, на основу 
удруживања средстава Националне службе 
за запошљавање и локалних самоуправа Бела 
Црква и Пландиште, додала је директорка 
филијале.

Нови конкурси Националне службе за запошљавање: Наташа 
Вулић, директорка филијале Вршац
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ВРШАЦ ОБЕЛЕЖАВА СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

БИЦИКЛИМА ДО ШУШАРЕ 
Вршчани ће и ове године 

обележити Светски дан заштите 
животне средине, у суботу, 4. 
јуна, вожњом бициклима на 
релацији Вршац - Шушара.

- Град Вршац 
тадиционално организује 
манифестацију бициклистичку 
туру Вршац - Шушара, каже 
Милош Васић,члан Градског већа 
за заштиту животне средине и 
екологију. Циљ је да укажемо 
на потребу што чешће вожње 
бициклима да би се смањила 
штетна емисија угљен диоксида 
и осталих штетних издувних 
гасова. Није срамота возити 
бицикл. На Западу бициклима 
људи иду на посао. Код нас се 
аутомобил употребљава и кад 
треба и кад не треба, а знамо 
како ти издувни гасови делују 
штетно на озонски омотач 
Земље. Други циљ ове акције 
је промоција здравог начина 
живота, да подстакнемо младе и 
да им омогућимо, као одговорна 
локална самоуправа, да крену 
у вожњу бициклима. Овом смо 
акцијом спојили два заштићена 
природна добра - Вршачке 
планине и Делиблатску пешчару.

Према речима Васића, скуп 
бициклиста је у суботу, 4. јуна, 
у 9 сати испред Градске куће, а 
полазак је у 9,30 часова.

- За све учеснике смо 
обезбедили качкете, воду, 
флајере на којима ће писати 
наше поруке и кодекс учесника, 
како да се понашају, додаје 
Васић. Покровитељ акције је 
Град Вршац, а организатор 
Центар Миленијум. Позивам све 

љубитеље вожње бицикла, 
бициклизма, читаве породице, 
да се придруже, јер ово није трка, 
већ вожња којом обележавамо 
овај датум и промовишемо здрав 
начин живота. Могу да нам се 
придруже сви који се осећају 
способним да бициклима пређу 
туру од 30 км, колико има до 
Шушаре. Ми обезбеђујемо и 
сервис за бицикле, који ће да 
нас прати, полицију која ће 
бити на челу колоне, на зачељу, 
максимално смо обезбедили 
све за бициклисте, учеснике 
у саобраћају. Ово је четврта 
година како се акција организује 
и увек је све прошло у најбољем 
реду. Са нама иде и општински 
комби и ако неко не може да 
одвоза целу туру, може да пређе 
у комби. 

Васић се захваљује житељима 
Шушаре и представницима 
сеоске Месне заједнице који ће и 
ове, као и сваке године до сада, 

припремити дочек за учеснике 
бициклистичке трке. 

- Мештани Шушаре 
спреме закуску, а увек 
организујемо и неко занимљиво 
предавање, истиче Васић. Биће 
тако и ове године, предавање ће 
бити петнаестак минута, затим 
ручак, мали одмор и повратак у 
Вршац. Ићи ћемо сви у колони, 
правићемо одговарајуће паузе у 
Потпорњу, Избишту. Није то трка, 
већ пријатна вожња бициклом 
и сви који стигну на циљ су 
победници. 

Васић подсећа да је прве 
године било 60 учесника у 
вожњи до Шушаре, а прошле 
чак 230 бициклиста и позива 
Вршчане да се придруже акцији 
обележавања Светског дана 
заштите животне средине.

Ј.Е.

САОПШТЕЊЕ СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП “ДРУГИ ОКОТБАР”  

ОЧЕКУЈЕМО ПОШТОВАЊЕ 
ЗАКОНА 

Чланови Синдиката запослених у ЈКП “Други октобар” 
огласили су се саопштењем којепреносимо у целости.

Како смо из медија сазнали да су већ именовани 
чланови Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ из Вршца, 
иако Скупштина Града Вршца, у чијој је то надлежности, 
још није одржана, очекујемо и захтевамо да се све 
процедуралне и правне радње спроведу у складу са 
Законом о јавним предузећима.

Захтевамо да се при избору чланова Надзорног одбора 
ЈКП „Други октобар“ из Вршца посебно испоштују услови 
за чланове Надзорног одбора дефинисани чланoм 18 
Закона о јавним предузећима:

Члан 18 Став 1. 2. 2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама;

Члан 18 Став 1.3. 3) да има најмање пет година 
радног искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2) овог члана; 

Члан 18 Став 1. 4. 4) да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са пословима 
јавног предузећа; 

Подсећамо Вас да је ЈКП „Други октобар“ из Вршца 100 
одсто у власништву Града Вршца које од оснивања, као 
једино комунално предузеће, више од 50 година успешно 
обавља све послове из своје надлежности и у комплетном 
постојању никада није исказало негативно пословање.

У укупном досадашњем постојању ЈКП „Други октобар“ 
из Вршца је носилац напретка Општине Вршац и главни 
инвеститор и извођач на изградњи инфраструктуре и 
развоја и малих и средњих предузећа на територији 
Општине Вршац.

ЈКП „Други Октобар“ из Вршца је највеће домаће 
предузеће у граду Вршцу. Запошљава преко шест 
стотина педесет радника, уредно и по закону измирује 
обавезе према држави (велики порески обвезник), према 
добављачима и према запосленима. Као друштвено 
одговорна компанија активно учествује у свим збивањима 
на територији нашег града као велики донатор.

ЈКП „Други октобар“ из Вршца обавља све поверене 
делатности и услуге по највишим стандардима и по 
просечним ценама на нивоу Републике Србије. 

У исто време кориснике услуга са територије Града 
Вршца кредитира са преко четири милиона еура 
дневно и показује озбиљну бригу и одговорност према 
корисницима услуга.

ЈКП „Други октобар“ из Вршца је једно од најбољих 
комуналних предузећа у Југоисточној Европи. Обзиром 
на ситуацију која се десила у „Вршачким виноградима“ са 
члановима Управног одбора ван Вршца, где је предузеће 
отишло у стечај и сви радници су остали без посла, 
радници ЈКП „Други октобар“ из Вршца се плаше сличне 
судбине, као и судбине која би могла да задеси комунални 
систем града. 

У питању је више од шест стотина педесет радника као 
и чланова њихових породица.

У случају непоштовања Закона о јавним предузећима, 
Синдикат свих запослених у ЈКП „Други октобар“ је у 
обавези да предузме све законом дозвољене радње у 
циљу заштите запослених и њихових права.

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” 
У Вршцу, 25.05.2016.

СТРУЧЊАЦИ КОМПАНИЈЕ НИС ПОСЕТИЛИ ВРШАЧКУ ГРАДСКУ УПРАВУ  

НИС ЗАПОЧИЊЕ ГЕОФИЗИЧКА ИСПИТИВАЊА У 
ВРШЦУ И АЛИБУНАРУ 

У склопу истраживања нафте и гаса, 
компанија НИС започиње геофизичка 
истраживања на подручју Града Вршца и 
Општине Алибунар према пројекту «3Д 
сеизмика Јужни Банат». То је био повод да у 
уторак, 24.маја, стручњаци Компаније НИС 
посете Вршац и представе поменути 3Д 
пројекат помоћницима градоначелнице.

На састанку је најављено да ће страживања  
почети крајем јуна, док се завршетак радова 
планира за крај септембра. Компанија 
поседује све неопходне дозволе и сагласности 
надлежних државних органа за ове радове, 
које ће изводити Сеизмички сервиси НИС-a. 

Власници и корисници парцела који су на 
линији радова су обавештени о планираним 
истраживањима и уколико су сагласни, 
потписали су документ који омогућава 
пролазак кроз њихов посед. Према динамици 
радова, у месним заједницама на чијој 
територији се обављају испитивања биће 
отворени информативни пунктови, сваког 
радног дана од 8 до 14 часова. Ту грађани могу 
да се додатно информишу, да доставе сугестије 
или евентуалне примедбе. Све захтеве грађана 
везане за истражне активности, НИС ће, као 
одговорна компанија, пажљиво размотрити 
са представницима локалне заједнице. 
Представници НИС-а ће се максимално 
трудити да у току извођења радова не ремете 
свакодневни живот и рад грађана.  

На подручју Вршца радови ће се изводити 
у месним заједницама Уљма и Влајковац, а на 
подручју Алибунара у месним заједницама 
Селеуш, Банатски Карловац, Алибунар, Локве, 
Николинци и Владимировац. Пројектована 3Д 
сеизмичка испитивања представљају основну 
методу истраживања нафте и гаса и имају за 
циљ проналажење нових лежишта нафте и 
гаса. 

НИС је уверен да ће, уз помоћ грађана и 
локалне самоуправе, успешно реализовати 
овај пројекат који ће бити од опште користи 
како за компанију,  тако и за ширу друштвену 
заједницу. Kомпанија се захваљује свим 
учесницима у реализацији овог стратешки 
важног пројекта. 

Све је спремно за почетак вожње: Милош Васић
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Драган Виторовић има 38 година, 
17 година је у инвалидским колицима. 
Био је одбојкаш, млада нада, а онда 
се догодила несрећа која му је 
променила живот. Али, није одустао, 
борио се. Требало је, каже, много воље, 
оптимизма. И успео је! Осмех му не 
силази с лица, живот му је садржајан, 
активан је, срећан. Основао је Удружење 
за особе са инвалидитетом  да 
помогне, пренесе своје искуство. Живи 
живот пуним плућима, а на његовом 
оптимизму, вољи и задовољству могу 
му позавидети многи. 

Да ли је Вршац Ваш родни град?
- Да, рођен сам у Вршцу, 

18.6.1978. До 5. године живео сам на 
Тргу победе, онда смо се преселили 
на Војнички трг све до несреће која 
ми се догодила. Тада смо прешли у 
Радакову улицу, где смо зидали кућу 
која је потпуно прилагођена мом 
кретању у колицима. Отац Драгоје био 
је електричар из Пријепоља, дошао је 
у Вршац  због посла и оженио се. Мајка 
Даринка је Вршчанка. Радила је све 
до моје несреће у продавници обуће 
Пеко, 28 година, тада је узела породичну 
пензију.  Сестра Драгана је старија 2 
године од мене, ради у Штампарији 
Занини. До 10. године имао сам лепо 
детињство, све док отац, нажалост, није 
погинуо на радном месту у општини. Од 
тада креће тежак живот по мене, сестру 
и мајку. Отац је био мотор, машина 
породице, вукао нас је, све је познавао.  
Када смо га изгубили, остали смо сами, 
сви су нас заборавили, сем најрођенијих, 
стричева и тетке, мамине сестре, они су 
увек били уз нас. У Вршцу  сам завршио 
основну и средњу школу „Никола Тесла“, 
машински смер. 

Били сте активан спортиста. Којим 
спортом сте се бавили?

- Почео сам да тренирам 
одбојку, 1989, код тренера Душана 
Павловића. Он је рано препознао мој 
таленат тако да сам врло брзо ушао 
у први тим где су били играчи дупло 
старији од мене. Такмичили смо се у 1. Б 
лиги. Волео сам одбојку, обожавао сам је. 
Били смо сложна екипа, највише сам се 
дружио са Гораном Ивковићем. Живели 
смо зграда до зграде, генерација смо, 

били смо заједно од забавишта. Он је 
направио велике резултате у одбојци, 
освојио је 4 титуле првака државе. Ко зна 
можда бих и ја нешто тако успео да ми 
се није догодила несрећа? Обојица смо 
били таленти, заједно смо тренирали. 

Како даље тече Ваш живот?
- Када сам завршио средњу 

школу, као млад и перспективан 
спортиста,  добијам стипендију од 
Свислајон Такова, а почињем и да радим 
у тој фирми. Тамо сам радио две године, 
од 1997. до 1999. Тада ми се догодила 
саобраћајна несрећа, читав живот ми 
се променио у тренутку, са непуних 20 
година остао сам у колицима.

Када се догодила несрећа у којој 
сте страдали?

- Била је то класична 
саобраћајна несрећа, слетели смо с 
пута. Ја сам као путник страдао, дечко 
поред мене је погинуо. Повредио 
сам кичмени стуб тако да сам остао 
непокретан. И тада почиње нова 
борба, рехабилитације... Нисам био 
свестан у том тренутку, било је то време 
бомбардовања, 1999, под сиренама су 
ме и возили у Ургентни центар. Два дана 
сам лежао, чекао операцију. Оперисали 
су ме, вратили сломљене пршљене 
на место, и то је било то. Био сам 
спортиста, стално у покрету, на терену, 
нисам могао да схватим да не могу да 
станем на ноге. Био сам у шоку, више 
од месец дана. Лежао сам непомичан 
два и по месеца, нисам смео ни главу 
да подигнем. Најстрашнији тренутак 
је био када је требало да седнем. Као 
да ми је тело срасло у једну шипку 
од лежања. Четворица терапуета је 
покушавало да ме постави да седнем. 
Тада сам тек схватио да је то врло 
озбиљно, да не осећам ноге, немам 
баланс, то је било јако страшно. Био 
сам у Рехабилитационом центру Стари 
Сланкамен, стационар је био пун младих 
особа са ратишта. Возили су се колицима 
око наших кревета. Питао сам их колико 
су у колицима. Рекли су ми годину, две, 
нисам могао да верујем да неко може 
толико да буде у колицима. Било ми је 
страшно, како су могли да издрже? Ја 
сам сада 17 година у колицима, много 
сам тада од њих научио. Видео сам 

разне судбине, научио да ценим то што 
сам спасао свој живот. Крајњи циљ био 
ми је да се осамосталим, да могу сам 
да устанем, да се обучем, истуширам. 
Било је то јако тешко. Двадесет месеци 
нисам био код куће, провео сам их 
у рехабилитационим центрима.  У 
међувремену су мајка и сестра, две жене 
саме продале стан, срушиле дедину 
кућу, зидале нову, оне које никада нису 
узеле циглу у руке. Ја са поносом могу да 
кажем да имам најфункционалнију кућу 
за моје потребе. Обилазим куће чланова 
Удружења „Параквад ВШ“ и видео сам 
како су неке куће нефункционалне 
за колица. Ми смо у самом старту 
препознали то да ли ћу се и колико 
опоравити, а живот мора да се настави. 
Јер, треба уједно и вежбати и дружити 
се. А, временом останете и без другара, 
пријатеља. 

Како је било када сте се вратили у 
Вршац? Како су се људи понашали?

- Људи су се променили, 
нису ме дуго видели и онда ме виде у 
колицима. Било их је страх да ми приђу, 
питају како сам, али временом се то 
променило, пошто сам ја јако активан, 
стално сам у граду. У Свислајону сам 
радио 2 године, толико је било потребно 
да бих стекао услове за инвалидску 
пензију. Господин Родољуб Драшковић 
ми је много изашао у сусрет, помогао 
што год је требало око рехабилитације, 
дугујем му велику захвалност. 

Ви сте млад човек, пун оптимизма, 
врло активан, који свима показује 
како живот иде даље и може бити леп 
и испуњен. Многи могу на томе да Вам 
позавиде. Одакле сте скупљали снагу 
да се изборите са свим проблемима и 
будете такви?

- То сам највише спознао у тих 
20 месеци опоравка, по бањама, где 
су се људи поред мене и опорављали, 
али и умирали. Упознавао сам јако 
тешке облике инвалидности где људи 
не могу ништа, једу и пију на цевчицу, а 
били су, у том тренутку, много срећнији 
и задовољнији од мене. Ту сам негде 
ја пронашао своју снагу гледајући 
их. Могао сам много више од њих, 
било ме је срамота да кукам, а они су 
изгледали тако срећни. Схватио сам 
да човек треба да спозна шта има, да 
цени то, али док се нешто не догоди 
нико то не схвата. Покушавам то да 
пренесем пријатељима, буду затечени, 
али брзо забораве што им кажем. Мајка 
и сестра биле су ми најближе у овој 
несрећи, уливале су ми самопоуздање, 
оптимизам, давале снагу да се изборим. 
Било им је тешко, беспарица, требало 
је скупити новац да дођу да ме обиђу. 
Али, када су дошле, дошле су с осмехом 
на лицу, пуне оптимизма. То ми је много 
значило, да није било њих сигуран сам 
да све ово не бих могао да прођем. Оне 
су мирне, тихе, али су прави јунаци. 

Завршили сте факултет после 
несреће. Како сада тече Ваш живот?

- Завршио сам Правни факултет 
у Београду, у колицима. Било је доста 
тешко вратити се књизи и учењу. Али, 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 3, БРОЈ  28, 25. АПРИЛ 1977.

УЧИНИМО ТО САДА

Недaвно је Првa меснa конференцијa ССРН у Вршцу 
упутилa рaдним људимa и грaђaнимa свогa подручјa 
следећи проглaс:

У част предстојећих  мајских празника, а посебно 
Дана младости у години Титових јубилеја, позивамо све 
радне људе, грађане и омладину Прве месне заједнице 
да се прикључе акцији на уређивању улица, паркова, 
травњака, дечјих и спортских игралишта.

Ови дани и недеље управо су прилика  да уредимо 
фасаде својих кућа и станова, да освежимо зелене 
површине, узнегујемо дрвореде, почистимо водотокове.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 3, БРОЈ  30, 25. ЈУН 1977.

 ЗАСЛУЖИЛИ СУ ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ

Поводом 25- годишњице постојања и рада Савеза 
резервних војних старешина и Титових јубилеја. 
Општински одбор ове организације доделио је недавно 
261 Златну значку најбољим и најзаслужнијим својим 
члановима. Учињено је то на свечаним седницама сеоских  
и градских основних организација. С тим у вези одржан 
је недавно  и пригодан скуп у сали СУБНОР-а на коме 
су иста признања додељена и истакнутим друштвено – 
политичким радницима вршачке општине.

 
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 3, БРОЈ  30, 25. ЈУН 1977.  

МАЛИШАНИ ОТИШЛИ НА 
ДИВЧИБАРЕ

Прве недеље свог летњег распуста сто педесеторо 
малишана из вршачких предшколских установа 
и основних школа проводи на Дивчибарама, у 
одмаралишту ПКБ. Овај боравак деце на планини 
омогућен је захваљујући напорима општинске 
Самоуправне интресне заједнице за дечју заштиту и људи 

ИНТЕРВЈУ

ДРАГАН ВИТОРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК УДРУ ЖЕЊА ПАРАПЛЕГИЧАРА „ПАРАКВАД ВШ“: 

ЧОВЕК У ЖИВОТУ МОРА ДА БУДЕ БОРАЦ!  

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ту сам видео неки свој излаз, да будем 
мало другачији, да ме људи озбиљније 
схвате. Кад нас виде у колицима, гледају 
нас као грађане другог реда. Још ако 
немамо нешто паметно да кажемо, 
нико нас не схвата озбиљно. Желео сам 
да радим на себи, учим, да кад нешто 
радим у животу, чиним то квалитетно.  
И тек када сам завршио факултет, када 
смо средили кућу, купио аутомобил, 
одлучио сам да оснујем удружење особа 
са инвалидитетом.

Какво је то удружење? Шта је био 
циљ његовог оснивања?

- Желео сам нешто да 
урадим да се промени статус особа са 
инвалидитетом у друштву, да пренесем 
неко своје искуство. Јер, нама су све 
јавне институције проблем, немамо 
приступ. Дешавало ми се и да људи нису 
хтели да изађу испред институције, да 
дођу до мене, до аута, ако треба нешто 
да потпишем. А, ја нисам могао унутра 
колицима, нема приступа.  Има много 
улица где нема оборених ивичњака на 
тротоарима. Желео сам да покушам 
да све то променим, а једини начин 
било је да се оснује удружење, правно 
лице, које ће моћи званично да се 
обраћа институцијама са захтевима, 
молбама. Тако је настало Социо - 
хуманитарно удружење параплегичара 
и квадриплегичара „Параквад ВШ“, 
септембра 2013. Најмлађе смо од 32 
удружења колико има Вршац, и мислим 
да смо и међу најактивнијима. Циљ нам 

је да се чује за особе са инвалидитетом, 
да се укаже да они постоје, и да им се 
олакша живот и кретање. 

Које сте активности и акције 
спровели?

- Први корак ми је био да 
направим функционалним просторије 
Удружења у Милоша Обилића 10, које 
смо добили од локалне самоуправе пар 
месеци након оснивања. Просторије 
су биле у јако лошем стању, средили 
смо их по стандардима ЕУ. Имамо 
дигитална покретна врата, отварамо их 
даљинским, све је прилагођено особама 
са инвалидитетом. То смо све успели 
захваљујући привредницима града 
Вршца и мојим добрим другарима. 
Сви су они максимално показали своју 
хуманост. Сви ће се они препознати, они 
који су дали средства да то урадимо, 
а уложено је по мојој процени до 
сада близу 15.000 евра. То су мали 
привредници, не велике компаније, који 
су желели да остану анонимни. Нисмо 
добили средства ни из општинског, ни 
покрајинског буџета, само од наших 
привредника које сам замолио и који 
су се радо одазвали. Удружење има 42 
члана, нису то само параплегичари, 
има и деце са церебралном парализом, 
ампутације, дистрофије... Код нас могу 
сви бити чланови, немамо чланарину. 
Наши чланови су специфични, желе да 
се укључе у јавни живот, рад институција, 
нису заинтересовани за разне 
радионице. Удружење је организовало 
неколико акција, најуспешнија је 
„Сакупи хумани чеп“. Прикупљамо 
све врсте пластичних чепова, „Други 
октобар“ их откупљује за рециклажу 
и од тог новца до сада смо купили 3 
инвалидска колица, 2 ходалице и 4 пара 
штака за наше чланове. Бирамо људе 
који не могу да добију помагало преко 
ПИО фонда. Желим само да нагласим да 
је за једна колица потребно сакупити 2 
тоне чепова. Акција је још увек у току, 
могу сви заинтересовани грађани да 
се укључе, да донесу чепове у наше 
удружење, школе, вртиће, Градску 

библиотеку, Центар Миленијум, Универ 
експорт, Хотел Србију... Сличну акцију 
спроводи и зрењанинско удружење. 
У згради општине се налази посуда за 
прикупљање чепова за зрењанинско 
удружење, не за наше. Највише чепова 
скупе нам вртићи.  Иначе, преко ПИО 
фонда допремили смо протекле 
године више од 100 помагала у Вршац: 
електромоторна колица, штаке, 
ходалице, кревете, душеке, тоалетна 
колица... Све је то бесплатно, урађено 
преко удружења које нуди социјалну 
заштиту, правну заштиту, помажемо 
људима коме да се обрате, где да 
затраже помоћ. 

Да ли Вам неко помаже у раду 
Удружења „Параквад ВШ“?

- Помаже ми моја супруга 
Јелена, још једна жена која је ушла у 
мој живот. Забављали смо се 2 године и 
венчали септембра 2014. Јелена је још 
једна моја велика подршка, без ње не 
бих могао ништа да радим. Она ми је и 
жена, и пратилац, и пријатељ... Помогла 
ми је да покренемо још једну акцију 
„Особе са инвалидитетом у срцу Србије“. 
То је беџ као донација, не продајемо га. 
Недавно је био концерт Тропико бенда 
у Миленијуму, за непуних сат времена 
сакупили смо преко беџева 43.000 
динара и од тога купили 2 инвалидских 
колица. Беџеве смо донирали многим 
удружењима по Србији која имају разне 
акције. Имали смо и смс акције за Јасну 
Крсмановић, Јелену Стојановић. Врата 
нашег удружења отворена су за све 
којима је помоћ потребна, не морају 
бити наши чланови. Сви заинтересовани 
могу бити наши волонтери, помажући 
чланови. 

Да ли је живот леп?
- Јесте. Живот је леп, али човек 

мора да се бори, да има своје жеље, 
циљеве. Ја имам 38 година, 15 година 
сам пензионер, али немам слободног 
времена. Активан сам, људи ме зову, 
питају да им нешто помогнем. Не 
желим ни један тренутак у животу да 
пропустим. За мене је промашен дан ако 
нисам ништа урадио у Удружењу. Волим 
да пецам, да пливам, лети идем у Мотел 
Ветрењачу на базен. Када људи виде да 
ми неко помаже да изађем из базена, 
чудно гледају, исто као кад излазим из 
аута и седам у колица. Како ја возим, 
како сам убацујем колица на место 
сувозача?! Сва та своја искуства желим 
да пренесем људима који су у колицима, 
да возе ауто, да науче да пливају.  Ја сам 
генерално задовољан својим животом. 
Мени су највећи проблем архитектонске 
баријере, кад видим степеник, најежим 
се. Наш је животни пут скучен у један 
метар куда можемо да се крећемо 
колицима. Пуно је бахатих возача, 
паркирају се тако да не могу да прођем, 
шта да радим, да седим и чекам да дођу?! 
То су неке ствари које ме изнервирају, а 
све остало - феноменално, задовољан 
сам. Али, ја сам у самом старту живот 
прилагодио себи и овим околностима, 
од куће, до свега осталог, пријатељи су 
ме прихватили, адаптирао сам возило... 
Немам баријера са те стране, могу да 
идем кад хоћу, куд хоћу, не оскудевам 
ни у чему. Ја видим две врсте људи: оне 
који ми прилазе са сажаљењем, мислим 
да су они, уствари, незадовољни својим 
животом. С друге стране, прилазе ми 
људи који ме охрабрују: „Буди срећан, 
остао си жив! Свестан си шта ти се 
догодило, поштујеш то и задовољан 
си.“ Мислим да су ти људи срећни и 
задовољни својим животом. Човек у 
животу мора да буде борац. Ја сам имао 
избор или кућа, 4 зида, или да наставим 
да активно живим. Многи су остали у 4 
зида, годинама не излазе напоље. Често 
волим да кажем: “Када ти се највише 
жури, буди најспорији“. То је јапанска 
изрека коју повезујем са неким својим 
очекивањима. Сви ми желимо да нам 
се нешто догоди брзо, али не иде тако. 
Треба много труда, упорности, воље. 
Тада треба да успоримо, и онда све дође!

Јованка Ерски 
Фото: Лична архива 

из Дечјег вртића „Mила Матејић“.  

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 3, БРОЈ  30, 25. ЈУН 1977.  

НАЈПРЕ ДА ИЗГРАДИМО ТЕРЕНЕ 

Тениска игралишта у Вршцу постојала су, иначе, још од 1908. 
године на простору данашњег градског парка. Тако је било и 
1922, када су поклоници беле лоптице добили терене тамо где 
се сада налазие болничка здања Медицинског центра. Од 1969. 
тих игралишта више нема, нити се у Вршцу  од тог доба негде 
може играти или тренирати тенис. Било је, истина, покушаја да 
се обнови некадашња играчка и такмичарска традиција овог 
града у том спорту, међутим без већег успеха.

Ипак, априла ове године некадашња Тенис секција при 
завичајном клубу студената  у Вршцу прерасла је званично у 
Вршачки тенис клуб, који данас окупља око 50 чланова. Било би 
их и више када би смо имали терене. А њих ће како рекосмо бити. 
Захваљујући, наиме, великом разуевању и помоћи вршачког 
гарнизона, бригади ветерана, водопривредној организацији 
ДТД у Вршцу, омладини и члановима клуба, изградња тенис 
игралишта је у међувремену започета.

  

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 3, БРОЈ  34, 27. ОКТОБАР  1977.  

ОТВОРЕНА НОВА ПРОИЗВОДНА 
ХАЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

КОНФЕКЦИЈЕ 

Почетком овог месеца у склопу вршачке основне 
организације удруженог рада „Плитвице“ београдског „Клуза“ 
, отворена је нова производна хала, чиме су просторни и 
радни капацитети овог колектива повећани за 600 квадратних 
метара, а технолошки круг производње је успешно затворен. 
Симболичним пресецањем врпце халу је отворио народни 
херој Иса Јовановић. 

-Поред тога што ће  производња конфекције бити сада 
усавршенија, услови рада бољи, остварићемо и бољу 
продуктивност, као и већу запосленост радника- рекао је Раде 
Станковић, технички руководилац ове ООУР. У радни однос 
ћемо примити укупно сто двадесет нових људи, од којих је 25  
већ укључено у процес производње. Иначе у изградњу нове 
производне хале уложили смо преко 2 милиона динара.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Настављајући традицију, ђаци Дома ученика 
средњих школа из Вршца приредили су, и ове 
године, приредбу поводом завршетка школске 
године, у Народном позоришту „Стерија“, 18. маја. 
Била је то јубиларна, десета по реду приредба на 
којој је свој таленат и умеће приказало шездесет 
ђака вршачког Дома ученика.

Програм су извели чланови културно-уметничких 
секција Дома, чији су наступи били веома 
запажени на бројним приредбама и међудомским 
такмичењима током ове школске године. Свака је од 
домских секција дала свој допринос овој свечаности.

Програм је отпочео уводном шпицом коју 
су креиреали чланови фото и видео секције. 
Водитељски пар, ученици Милица Станковић и 
Кристиан Бела,  информисао је присутне о бројним 
активостима које је Дом у току ове школске године 
реализовао, установама и поједницима  са којима 
је сарађивао и резултатима које су остварили  ђаци 
током ове школске године.

Први је наступио  ученик Габриел  Ивашку, члан 
музичке секције, који је на кларинету одсвирао 
сплет румунских народних песама, а потом су 
чланови драмске секције извели комад „Деда 
Милоје у Јевропи“, аутора Драгана Шипетића. Овим 

позоришним комадом  млади глумци Дома ученика 
заузели су друго место на 21. Сусретима домова 
ученика средњих школа Војводине у културно 
- уметничком стваралашту, а ученик Данијел 
Петровић понео је титулу најбољег мушког глумца 
сусрета. 

Чланови музичке секције представили су се  
композицијама Stay with me – Sam Smith i Hello – 
Adele.  Након тога публика је видела кореографију 
Stand up and dance, којом су чланице плесне секције 
на овогодишњим међудомским такмичењима 
заузеле прво место на регионалној и друго место на 
републичкој Домијади.

Стихове „Отаџбине“  Ђуре Јакшића  рецитовали 
су чланови драмске секције. Фолклорна секција, која 
је на овогодишњем такмичењу Војвођанских домова 
заузела друго место, извела је кореографију Игре из 
Димитровграда.

Приредба је завршена заједничком  песмом свих 
учесника на бини и бурним аплаузом присутних 
гледалаца. Ђаци вршачког Дома ученика средњих 
школа представили  су у најлепшем светлу  своју 
установу и још једном потврдили да ова институција 
одлично функционише и брине о свцојим 
корисницима.

Ј.Е.

  На основу Закључка Општинског већа Општине Вршац, бр. 06.2-3/2016-III-01 од 04. фебруара 2016. године Комисија за спровођење поступка давања локација 
за привремене објекте, расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈE ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ДЕЧИЈУ ЗАБАВУ НА СВЕТОСАВСКОМ ТРГУ У ВРШЦУ

 Расписује се оглас за спровођење јавног надметања за давање локације за постављање сезонских објеката за дечију забаву у Вршцу у 2016 години и то:

- Локација  на делу Светосавског трга, испред угоститељског објекта «Слатка радионица Јована» (поред сата), површине до 5м2, за постављање фиксних објеката 
за дечију забаву (клацкалице и сл.).

Почетна цена за спровођење поступка јавног надметања износи  5.000,00 динара.
Локација се даје у закуп на период до годину дана.
Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка давања локација за привремене објекте. 
Право учешћа на јавном надметању имају активна правна лица и предузетници.
Пријава за јавно надметање подноси се на адресу: Градска управа Града Вршца, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање привремених 

објеката, Трг Победе  бр.1, 26300 Вршац или   лично  на  писарници  Градске управе Града Вршца (образац пријаве може се добити  у канцеларији 212. Градске 
управе Вршац или електронским путем, позивом на број 013/800-531).

Уз пријаву подносе се докази о уплати депозита и административне таксе.
Депозит у висини од 10% почетне цене уплаћује се  на рачун Депозита Градске управе Града Вршца бр. 840-720804-40 са позивом на број одобрења по моделу 

97, контролним бројем и шифром  54-241. Административна такса у износу од 1.000,00 динара, уплаћује се на рачун Буџета Града Вршца,  840-742251843-73,  позив 
на број 97 54-241.

Свим учесницима  у јавном надметању, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након спроведеног поступка. Најповољнијем учеснику, депозит ће 
бити урачунат у излицитирану цену за стицање права коришћења локације. У случају да најповољнији  учесник у јавном надметању и сваки следећи најповољнији 
учесник одустане од своје понуде, депозит се не враћа а локација ће се доделити следећем по реду најповољнијем понуђачу. У случају да сви  учесници јавног 
надметања одустану од својих понуда, депозити се не враћају а поступак јавног надметања ће се поновити.

Рок за подношење пријаве је 06. јун 2016. године до 15 часова.
Пријаве које су непотпуне и поднете после рока неће се разматрати.
Јавно надметање ће се обавити у Великој сали у Градске управе Града Вршца,  дана  07. јуна 2016. године у 12 часова.
Приликом надметања свака следећа понуђена цена не може бити мања од 1.000,00 нити већа од 5.000,00 динара у односу на претходно понуђену цену за ту 

локацију.
Најповољнији учесник у јавном надметању дужан је да уплати понуђену – излицитирану  цену до  10. јуна 2016 године. У случају да се цео износ не уплати у 

предвиђеном  року  неће се одобрити постављање  привременом објекта.
Правно лице или предузетник, коме се по спроведеном поступку додели локација,  у обавези је да месечно плаћа комуналну таксу за коришћење јавне 

површине чији износ је утврђен Одлуком о локалним комуналним таксама. 
Увид у План локација може се остварити сваког радног дана од 10 до 14 часова у соби 212. на II спрату зграде Градске управе Града Вршца а ближе информације 

могу се добити на телефон 013/ 800-531. 

КОМИСИЈА

ВИСОКA ШКОЛA СТРУ КОВ НИХ СТУ ДИ ЈА 
ЗА ВАС ПИ ТА ЧЕ 

„МИ ХА И ЛО ПА ЛОВ“ ВРШAЦ  

УПИ ШИ ТЕ У ВР ШЦУ – СТУ ДИ РАЈ ТЕ У ЕВРО ПИ!
Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че „Ми ха и ло 
Па лов“ Вр шац је акре ди то ва на ви со ко школ ска уста но ва ко ја 
обра зу је бу ду ће вас пи та че на три на став на је зи ка: срп ском, 
ру мун ском и ром ском, на основ ним и спе ци ја ли стич ким 
стру ков ним сту ди ја ма.

У јун ском упи сном ро ку 2016. го ди не, кан ди да ти ће у окви ру 
при јем ног ис пи та по ла га ти про ве ру го вор них, му зич ких и 
фи зич ких спо соб но сти, као и по зна ва ње бон то на.

Кла си фи ка ци о ни ис пи ти из ма тер њег (срп ског, ру мун ског, 
ром ског) је зи ка, као и тест оп ште ин фор ми са но сти по ла жу 
се на кон по ло же них про ве ра спо соб но сти.

Ви со ка шко ла ну ди мо гућ ност сту ден ти ма да у окви ру 
Ера змус+ про гра ма ЕУ, је дан или ви ше се ме ста ра про ве ду, 
сту ди ра ју и по ла жу ис пи те на не ко ли ко уни вер зи те та у 
ЕУ уз сти пен ди је ко је овај програм ну ди. 

Све ин фор ма ци је око тер ми на упи са, про ве ра, као и 
кла си фи ка ци о них ис пи та би ће бла го вре ме но ис так ну те 

на сај ту www.us ko la vr sac.edu.rs 
и до ступ не на бр. тел. 013/831-628.
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У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРШЦУ ОДРЖАНА 

ПРИРЕДБА ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

СЕЋАЊЕ 

Окупљени поводом 60 година од 
уписа у Учитељску школу са поштовањем 
и тугом присећамо се особа које нису 
више са нама:

директор,
одељенске старешине,
професори и наставници,
колегинице и колеге.
Успомену на њих чува генерација 

ученика 1956 - 1961. године Мешовите 
учитељске школе „Жива Јовановић“ 
Вршац.

У Вршцу, 4. јуна 2016. године

Разиграни фолклорци Дома ученика
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Већ више од годину дана у Вршцу ради 
ДНА студио (DNA bodymods Studio) где се 
четири млада уметника баве тетовирањем 
и другим украшавањима тела. Никола 
Берењи, Немања Курин, Дамир Попоњец 
и Александар Грујић већ дуго практикују 
тетовирање и пирсинг, али тек фебруара 
2015. године одлучили су да свој рад 
додатно професионализују и окупе своје 
клијенте у јединственој атмосфери ДНА 
студија, у улици Вука Караџића 17. 

Шта се све поред тетовирања ради у 
ДНА студију? Које стилове негујете када је 
о тетовирању реч? 

- Поред тетовирања радимо пирсинге 
и скарификације. Имамо искуства и у 
другим боди-модификацијама, али их 
нисмо још радили у студију. Свако од нас 
четворице има свој стил који преферира, 
па тако углавном Дамир ради тетоваже 
које се могу сврстати у портрете, хорор, 
black’n’gray realisam, Немања се бави 
стиловима old/new school, neo traditional, 
а Сале wothercolor, apstract, treshpolka. Ја 
се пре свега бавим пирсингом, а тек од 
недавно и тетовирањем. 

Ко су ваши клијенти? Да ли припадају 
одређеним субкултурама или такве 
границе више не постоје? 

- Клијентела је скроз шарена, баш онаква 
каква нама и одговара. Наш најстарији 
клијент била је жена од 68 година која 
је своју тетоважу посветила унуцима, 
а најмлађи клијент имао је 17 година. 

Наравно, малолетнике тетовирамо само уз 
присуство родитеља. Иако се и велики број 
девојака тетовира, мушкарци су и даље 
у благој предности, а њихове тетоваже 
су обично и веће и захтевније. Иако нам 
долазе људи који припадају одређеним 
субкултурама, много је и оних других, 
тако да мислим да стереотипи који су се 
некад везивали за питање ко су људи који 
упражњавају модификације тела, више 
уопште не стоје. 

Са каквим вам идејама долазе клијенти? 
Из којих се разлога тетовирају? 

- Идеје су различите, овде је мало оних 
који долазе са оригиналним идејама, 
углавном су то радови које већ можете да 
видите на неком. Бунт, љубав и меморијали 
су основни покретачи када је тетоважа у 
питању. 

Може ли се данас још увек говорити 
о постојању икаквих табуа када су 
тетовирање и друге модификације тела у 
питању или је то постао мејнстрим?

- Када је реч о тетовирању и пирсингу, 
мислим да су они постали мејнстрим и да 
то полако престаје да буде табу тема, док су 
друге боди-модификације (скарификације, 
суспензије...) свакако код нас и даље 
велики табу. 

Да ли се код нас на тетовирање гледа 
као на уметност? Доживљавате ли себе као 
тату-мајсторе или као артисте? Има ли ту 
уопште неке разлике? 

Већина оних који су осетили тетовирање 
на својој кожи, гледа на то као на уметност 
и један вид украшавања тела, они други 
ту виде само несто због чега ћеш се 
кајати кад остариш.  Себе не доживљавам 
као уметника јер сам на самом почетку 
бављења овим послом, али своје колеге 
доживљавам као мајсторе једног заната 
који се учи целог живота. 

Имате ли неке узоре? Постоји ли неки 
тату-уметник чији рад пратите? 

- Наравно! Сваки од нас четворице има 
своје фаворите, али око неких сви можемо 

да се сложимо: Никола Перковић, Зоран и 
Милан Hard Core,Немања Уросевић, Бојан 
Ћурчић, Давид Јоркуера, Слободан Пепић, 
Дмитриј Самохин...  

Наступали сте и на неким Тату 
конвенцијама. Кад и где? О каквим 
догађајима је реч?

-Прошле године смо по први пут 
наступали на тату конвенцији у Новом 
Саду где је Немања освојио једно прво 
(old school стил) и једно треће место 
(best of large tattoo),а недавно смо и 
на интернационалној конвенцији у 
Београду освојили неколико награда. Тату 
конвенције су скупови тату уметника из 
целе Србије и једног дела Европе. То су 
три дана зујања машиница, такмичења 
за најбољу тетоважу у више категорија, 
музике, осталих пратећих програма и 
много позитивне енергије. 

Да ли је ДНА студио до сада организовао 
нешто слично, имате ли нешто у плану?

ДНА тим је у сарадњи са Ветроградом 
(мултимедиални фестивал) организовао 
два пута сличну манифестацију. Прошле 
године смо из техничких разлога морали 
да откажемо конвенцију, али свакако да 
планови постоје и даље и ради се на томе 
да и ове године направимо нешто.  

Није мали број оних који се данас баве 
тетоважом у Србији, па ни у Вршцу, али 
ваш рад је организованији, отворили сте 
студио, што вас осим уметницима чини и 
предузетницима. Колико је тешко данас 
отпочети мали бизнис и опстати у њему? 

Жеља нам је да подигнемо свој рад на 
мало виши ниво и да на што бољи начим 
приближимо то што радимо што већем 
броју људи. Међутим, поприлично је тешко 
радити и опстати у недовољно сређеном 
друштву и мору такси и пореза, али уз 
помоћ штапа и канапа све се да решити... 

Т.С. 

НИКОЛА БЕРЕЊИ, ПИРСИНГ И ТАТУ МАЈСТОР У ДНА СТУДИЈУ:     

ЗАЉУБЉЕНИ У ЗВУК ЗУЈАЊА МАШИНИЦЕ  

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ  
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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. 

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, НОВИ САД       

АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ, 
УПРАВНИК СНП-А: НАШ 

ЗАДАТАК ЈЕ ДА СВОМ ВРЕМЕНУ 
ПОСТАВЉАМО ПРАВА ПИТАЊА      
Српско народно позориште представља 

матичну позоришну институцију 
војвођанског театарског живота, као и једно 
од најуспешнијих позоришта у Србији када 
је о уметничким дометима реч. Основали 
су га 16. (28) јула 1861. године Светозар 
Милетић, Стеван Брановачки, Јован Јовановић 
(потоњи Змај) и Јован Ђорђевић, који је био 
и први управник. СНП је у тадашњој Угарској 
основано ради неговања националне драмске 
и позоришне уметности, чувања језика, 
традиције и едуковања српског народа. После 
дугогодишњег бескућништва и пожара у којем 
је изгорела зграда коју је Позоришту поклонио 
Лазар Дунђерски, СНП од 1981. године ради у 
здању од 24.000 квадрата, на Позоришном тргу 
у Новом Саду. Поред драмске сцене, Српско 
народно позориште је 1947. године основало 
и Оперу, а 1950. године Балет. 

- Као најстарији домаћи професионални 
тетар који континуирано ради 155 година, 
СНП има богату историју која бележи многе 
успехе, но с правом се сматра да је „златно 

доба“ Позоришта означено управниковањем 
Милоша Хаџића (од 1958. до 1979), када је 
због уметничких успеха, фестивалских награда 
и значајних међународних гостовања, СНП 
стекло реноме једног од најбољих театара у 
СФРЈ. Волео бих када би се актуелни период, 
у којем је Српско народно позориште девет 
пута учествовало на БИТЕФ-у, три пута било 
апсолутни победник Стеријиног позорја, 
гостовало на важним фестивалима, у Њујорку, 
Визбадену, Кану, Фиренци, Мексико ситију, 
Бечу, Штудгарту, Будимпешти... макар мало 
приближио Хаџићевом „златном добу“ – каже 
управник СНП-а Александар Милосављевић. 

У традицији дугој више од век и по, неке 
су се представе на репертоару одржале 
деценијама. Дуже од сто година су играни 
„Ђидо“ Јанка Веселиновића и Драгомира 
Брзака и „Сеоска лола“ Стевана Дескашева, 
на музику Даворина Јенка, а овај комад је 
у новој верзији и данас на репертоару као 
копродукција СНП-а и Камерног музичког 
позоришта. 

По броју признања за представе, ауторе и 
учеснике, СНП је једно од најнаграђиванијих 
театара на Стеријиним позорјима (посебно се 
по броју награда издвјају редитељи Димитирје 
Ђурковић, Дејан Мијач, Егон Савин), представе 
овог позоришта су два пута овенчане 
наградом БИТЕФ-а, СНП-ов „Галеб“ је добитник 
највећег броја награда у поратној историји 
сарајевског МЕСС-а, оперске представе су 
награђиване на фестивалу Армел, Форум за 
нови плес Балета СНП-а је вишеструки лауреат 
интернационалних фестивала, престижне 
награде су добијали и балетски уметници, а 

у последње време се истиче млада балерина 
Ана Ђурић, док су најзначајнију домаћу 
еснафску награду, „Добричин прстен“, добили 
глумци СНП-а: Стеван Шалајић, Мира Бањац 
и Јасна Ђуричић. СНП је одликован Орденом 
заслуга за народ са златном звездом, а Балет 
СНП и многи појединци награђивани су 
Октобарском наградом Новог Сада. 

У Српском народном позоришту 
запослено је 526 особа – глумци, оперски и 
балетски солисти, Оркестар, Хор и балетски 
ансамбл, редитељи, диригенти, кореографи, 
сценографи, костимографи, балетски 
педагози, репетитори, корепетитори, 
сликари, вајари, инспицијенти, суфлери, 
дизајнери, архивисти, библиотекари, фризери, 
власуљари, шминкери, гардеробери, мајстори 
сцене, столари, кројачи, обућари, декоратери, 
реквизитари, административни службеници, 
спремачице, развођачице, обезбеђење... 
У СНП-у функционишу три сцене: „Јован 
Ђорђевић“, „Пера Добриновић“ и Камерна 
сцена, а ускоро ће бити отворена и четврта – 
кабаретска. 

Како у овом позоришту кажу, њихова је 
публика негована и профилисана, али и веома 
разноврсна. 

- У СНП долазе гледаоци привучени 
одјецима успешних представа или нашом 
све агресивнијом рекламом, али и веома 
млади гледаоци који реагују на храброст и 
провокативност неких од наших представа. 
Догађа се да исте вечери на „Ђорђевића“ 

дођу старији поклоници класичног балета 
или Вердија, на „Добриновића“ љубитељи 
авангарде или Нушићеве „Министарке“, а на 
Камерну сцену клинци којима позориште 
поставља питање: да ли је револуција данас 
могућа? – истиче Милосављевић и додаје: 
- У свакој уметничкој јединици се трудимо 
да реализујемо по три репертоарска тока: 
класику и класику у кључу нових поетика 
и форми, затим репертоар који афирмише 
савремене естетике и ауторе, посебно домаће, 
а трећи ток су преставе које ће у театар 
увести нове гледаоце. У ери еклектицизма не 

пристајемо на доминацију једне естетике. 
Српско народно позориште један је од 

оснивача Стеријиног позорја и Позоришног 
музеја Војводине, члан је Европске театарске 
конвенције, с позориштима из Француске, 
Мађарске и Чешке, оснивач је Театарске 
асоцијације „Квартет“ и прва је наша установа 
културе која је добила максималну субвенцију 
Европске комисије. 

- Све то одређује актуелну позицију СНП-а. 
Његова специфичност је у томе што се мора 
одупрети свеопштој комерцијализацији 
и естрадизацији уметности, те едукувати 
нове нараштаје и уводити их у уметност 
позоришта. СНП тежи да очува достигнути 
високи уметнички реноме, а пошто је 
установа од националног значаја и добија 
државне субвенције, СНП има задатак да 
чува и промовише театарску уметност, да у 
кључу нових поетика преиспитује домаћу и 
светску драмску, оперску и балетску класику, 
али и отвара простор младим ствараоцима. 
Прижељкујем да СНП представама и убудуће 
поставља права питања свом времену. У 
међувремену, наша тренутна преокупација 
је да преживимо, а одржимо обим и квалитет 
продукције, дакле да правимо представе као 
да имамо довољно новца и као да радимо у 
држави у којој постоје нормални, европски 
закони, који подржавају савремено сценско 
стваралаштво –закључује Милосављевић. 

Т.С. 
Фото: СНП 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ: 

„НА ДРИНИ ЋУПРИЈА“   

„На Дрини ћуприја“ у режији Кокана Младеновића, на уметнички узбудљив 
начин, на трагу Андрића,  поставља провокативна питања нашој стварности 
огрезлој у мржњи и нетолеранцији. Управа СНП-а препоручује и оперу „Чаробна 
фрула“, балет „Крцко орашчић“ и представу „Балерине“ Форума за нови плес СНП-
овог Балета. 

- „Чаробна фрула“ редитељке Ксеније Крнајски је намењена и деци и одраслима, 
јер је ова верзија славне Моцартове опере најбољи начин да у театар уведемо 
будућу публику, али и задовољимо високе критеријуме већ формиране оперске 
публике. „Крцко орашчић“ у кореографији Елдара Алијева једна је од најлепших 
балетских бајки за коју је генијалну музику компоновао Чајковски. „Балерине“ у 
режији Миње Богавац и кореографији Оливере Ковачевић Црњански на духовит 
а озбиљан и потресан начин сведоче о наличју балетске професије и позоришта 
уопште – каже Александар Милосављевић. 

СНП се од 1981. године налази у згради на Позоришном тргу, у центру Новог Сада

Опера „Сеоска лола“ Стевана Дескашева, на музику Даворина Јенка, била је на репертоару СНП-а 
више од сто година; данас се у новој верзији изводи као копродукција СНП-а и Камерног музичког 
позоришта
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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

Прошле суботе, 21. маја у складу са 
датумом који је одредила Европска Ноћ 
музеја са седиштем у Паризу, у Вршцу 
и другим градовима широм Србије 
одржана је још једна Ноћ музеја. Градске 
културне институције отвориле су 
врата бројним посетиоцима и понудиле 
разноврсне програме прилагођене 
различитим интересовањима и 
узрастима. 

У духу године посвећене 
најзнаменитијем Вршчанину, поводом 
210 година од рођења и 160 година 
од смрти Јована Стерије Поповића, 
Градска библиотека Вршац и Удружење 
љубитеља старина „Феликс Милекер“ 
припремили су троделни садржај: 
пројекција фотографија на отвореном, 
изложба у читаоници инспирисана 
Стеријиним Вршцем, а за музичку 
подршку била је задужена џез група „Jazz 

Therapie für Musik“, која је употпунила 
мултимедијални карактер догађаја. 
Услед великог интересовања, изложба 
ће бити доступна посетиоцима током 
следећих месец дана. 

Удружење „Тачка сусретања“ 
представило се програмом „(Не) 
видљив дијалог – дело и реципијент“, 
где је публику дочекала изложба 
слика графичког дизајнера Владимира 
Предића, и поетски перформанс који 
су на основу песама из рукописа 
Душка Влајковића Митрованова извели 
Марија Васић Каначки, Вања Ј.В, Јелена 
Маринков и Будимир Бабић. 

У Великој галерији Културног 
центра представљена је изложба видео 
радова Весне Токин под називом „Град 
сенки“, док је Школски центар „Никола 
Тесла“ приредио програм под називом 
„Сликајте се са Теслом и Стеријом“. У 
Дому омладине одржан је богат музички 
програм и радионица упознавања 
са аналогном фотографијом. Градски 
музеј Вршца у Апотеци на степеницама 
организовао је предавање „Вршац на 
преласку у XX век“, које је приредила 
Љиљана Бакић, кустос у Градском музеју 
Вршац. 

Т.С. 

ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА НОЋ МУЗЕЈА        

ГАЛЕРИЈЕ ОЖИВЕЛЕ У НОЋИ     

Матуранти Хемијско-медицинске 
школе из Вршца заједно са 
професорком књижевности 
Маријом Васић Каначки извели 
су у Салону код Порте представу 
„Екранизована власт“ по тексту 
Нушићевог недовршеног комада 
„Власт“. Према речима Марије Васић 
Каначки која потписује режију и 
адаптацију текста у овој представи, 
Нушићеву опсесивну тему власти 
овом приликом су поставили у нови 
контекст, тј. опсесију човека новог 
миленијума, а то је екран, телевизија, 
телевизор. 

Велики српски комедиограф 
Бранислав Нушић, на прелазу два 
века, сведок великих преврата 
у историји српског народа са 
искуством и опозиционара и 
режимског човека, оставио је у 
аманет велики број драма чија је 
актуелност неспорна, под условом да 
се стално оживљава на сцени, било 
да је професионална или аматерска. 

- Сценографија, костимографија и 
текст, који је једним делом адаптиран, 
огледали су се у овој изведби у 
неприродном споју оновременог и 

савременог, у коме је на сатиричан 
начин приказан главни лик Милоје, 
таст министра Тозе, непросвећени и 
недовољно образовани човек чија 
се личност мења под утицајем снаге 
моћи и власти. Сви око министра 
бивају инфицирани потребом да 
буду повлашћени, надређени, 
да владају. Нушићева идеја да се 
девијације друштва и појединца могу 
исправљати кроз озбиљан смех је и 
овог пута потврђена – нагласила је 
Марија Васић Каначки. 

Пред пуном салом у Салону код 
Порте улоге су тумачили: Данијел 
Петровић (Милоје, министров 
зет), Тијана Петровић (Арса, рођак 
министра Тозе), Адела Лукач 
(Добросав Николић, школски 
друг; кума министра Тозе), Тијана 
Симоновић (Мица, министрова 
пријатељица), Андреа Сенте (Мара, 
Милојева жена), Жељана Јовић 
(собарица) и Тоза Николић као 
министар Светозар. 

Т.С. 

МАТУРАНТИ ИГРАЛИ НУШИЋА  

„ЕКРАНИЗОВАНА ВЛАСТ“ У САЛОНУ КОД ПОРТЕ    

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ВРШЦА  

ДОДЕЉЕНЕ БЕСПЛАТНЕ ЧЛАНСКЕ КАРТЕ 
ПРВАЦИМА     

У Градској библиотеци већ 
годинама се под мотом „Стварајмо 
и негујмо читалачке навике од 
најранијег узраста“ организује 
додела бесплатних чланских карти, 
на период од годину дана, ђацима 
који завршавају први разред 
основне школе. 

Прошле недеље чланови 
Библиотеке постали су ученици ОШ 
„Олга  Петров Радишић“, одељења 
на српском и румунском језику, а у 

наредне две недеље чланске карте 
ће бити подељене и ученицима 
осталих школа. У Библиотеци истичу 
да се акција показала као веома 
успешна јер већина деце настави 
чланство и након истека бесплатне 
чланарине. Овом приликом деца 
су се упознала и са обогаћеним 
фондом књига на енглеском језику 
за децу које су у последње време све 
траженије. 

Т.С. 
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Прошлог петка (20. маја) тачно у подне, око 450 вршачких 
матураната придружило се великој европској манифестацији 
плешући на Тргу победе. Ученици завршних разреда 
вршачких средњих школа још једном су учествовали у 
плесању четворке, односно кадрила за Гинисов рекорд. 
Циљ ове манифестације у којој учествују матуранти широм 
Србије и Европе јесте удруживање младих људи ради 
обарања Гинисовог рекорда у синхронизованом плесу, и 
то уз музику Штраусове оперете „Слепи миш“. Покровитељ 
„Матурантске параде“ која промовише радост и дружење 
био је Град Вршац. 

ФОТО: ДОША 

ОДРЖАНА „МАТУРАНТСКА ПАРАДА“    

ПЛЕС СА ЕВРОПОМ ЗА ГИНИС

ФОТОРЕПОРТАЖА
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М ЗА ГИНИСОВ РЕКОРД    

ФОТОРЕПОРТАЖА
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LITERA ROMÂNĂ
120. mai 2016.  Зрењанин

LA ZRENIANIN,PENTRU A 5-A OARĂ, CU OCAZIA ZILEI 
EUROPEI S-A ORGANIZAT

Manifestarea „Satul 
European“
În sala de sport „Medi-

son“ din Zrenjanin 
pentru a cincea oară 
a avut loc evenimen-
tul „Sat european“ ca-
re implică elevi de șco-
li generale. Elevii din 26 
de școli generale din co-
muna Zrenianin, împreu-
nă cu oaspeții lor, au pre-
zentat diferite state membre 
ale Uniunii Europene, limbi-
le lor, caracteristicile, porturi-
le, arta și cultura, dar și specialități culinare tradiționale. 
Evenimentul din acest an a fost mutat pentru prima data 
în spațiul închis, în sala Medison. 

Elevii de câteva luni s-au pregătit pentru participarea la 
acest eveniment unic, iar fiecare școală a reprezentat o țară 
europeană. Ideea pentru organizarea acestui eveniment a 
venit de la școala elementară „Mladost“ din Tomaševac în 
anul 2012 și a rezultat din dorința de a promova diversita-
tea popoarelor și a națiunilor din Europa de azi, precum 
și a tradiției, culturi și a obiceiurilor. În anii anteriori școla 
din Tomașevaț a reprezentat Grecia, Polonia, Republica Ce-
hă iar în acest an România. Manifestarea „Satul european“ 
a fost deschisă de către șeful adjunct al Delegației UE în 
Serbia Oskar Benedikt și de primarul orașului Zrenjanin, 
Čedomir Janjić. În cadrul manifestării a fost organizat un 
test conceput ca o competiție în cunoașterea Uniunii Eu-
ropene pentru elevi din clasa șasea. Învingători au primit 
premii frumoase. M. V.

CEA DE-A DOUA PRESELECŢIE A SOLIŞTILOR VOCALI ŞI INSTRUMENTIŞTI LA FESTIVALUL DE FOLCLOR

Tinerele talente au dovedit că 
iubesc cântecul românesc
Consiliul Festivalului a or-

ganizat sâmbătă, 23 apri-
lie a.c., la Şcoala Genera-

lă „George Coșbuc“ din Torac 
cea de-a doua preselecţie a so-
liștilor vocali și instrumentiști, 
candidaţi pentru participarea la 
Festivalul de Folclor Românesc 
al Copiilor din Voivodina, ca-
re se va desfășura în zilele de 3 
și 4 iunie la Coștei. În jur de 35 
de copii din localităţile Sutiesca, 
Torac, Doloave, Alibunar, Eci-
ca, Uzdin și Ovcea, s-au prezen-

tat în faţa comisiei artistice care 
a avut următoarea componen-
ță: Petru Popa, președinte, Ma-
rin Bugar, Lidia Cina Petrovici 
și Todor Doru Ursu, membri. 
A mai lipsit încă un membru, 
Graţian Petrovici, care din moti-
ve obiective nu a putut să parti-
cipe la această preselecţie. Copi-
ii au fost acompaniaţi de Dorel 
Cina și Todor Ursu la acordeon. 

Au evoluat soliștii instrumen-
tiști la acordeon, trompetă, vi-
oară, flaută, mandolină, tambu-
riţă, ocarină și bineînţeles, soliș-
tii vocali.

Concurenţa a fost mare, unii 
fiind mai buni, alţii mai având 
de învăţat, dar bucură faptul că 
doresc să participe la festival. 
Tinerii artiști au lăsat o impresie 
foarte bună, iar domnul Petru 
Popa ne-a dezvăluit câteva im-
presii personale despre cele do-
uă audiţii: -Participarea copii-

lor la Festival este o dovadă că în 
unele școli se lucrează cu copiii 
la păstrarea tradiţiei, când vor-
bim de folclorul românesc. Este 
indiferent dacă participă școala 
sau căminul cultural, important 
este că cineva îi învaţă pe aceș-
ti copii minunaţi și că ei doresc 
să participe. Părerea mea perso-
nală este că profesorul de muzi-
că care este angajat la școala re-

spectivă, trebuie să-i pregăteas-
că pe cei talentaţi pentru parti-
ciparea la astfel de manifestări 
precum este Festivalul Copiii-
lor. Acest lucru îl amintesc din-
tr-un singur motiv: dacă băiatul 
sau fetiţa, pregătită de profeso-
rul respectiv, va avea într-o bu-
nă zi succese mari, atunci cine-
va își va aminti de profesor, pri-
ma persoană care s-a ocupat de 
talentul copilului. 

Avem un număr foarte ma-
re de concurenţi, la aceste do-

uă audiţii s-au anunţat în total 
în jur de 70-80 de soliști, așa că 
trebuie să ne informăm la con-
ducerea festivalului câţi copii 
putem să primim. Iniţial a fost 
vorba că primim 40, deci 20 so-
liști vocali, 20 instrumentiști, 
dar poate că numărul acesta se 
va schimba în favoarea copiiilor. 
Copiii sunt foarte talentaţi, ar fi 
păcat să ne ţinem strict de re-

gulament. Concurenţii care nu 
trec anul acesta trebuie încura-
jaţi, de cei care au lucrat cu ei, 
să nu se oprească, să exerciteze 
mai departe și să se anunţe anul 
viitor. La prima ediţie la care 
eu am fost în juriu, am propus 
să-i primim pe toţi, pentru că ei 
sunt foarte disciplinaţi și pe par-
curs vor învăţa din greșelile pro-
prii. Dacă noi, cei adulţi „tăiem“ 
lista, copilul se dezamăgește și 
mâine poate nu mai vrea să cân-
te. Dacă copilul participă cu în-
curajare din partea noastră, va 
cânta și mai bine. Din aspect or-
ganizatoric pot să amintesc că 
totul a decurs bine, copiii s-au 
simţit bine, au fost primiţi foar-
te frumos, dar un lucru speci-
al este că s-au întâlnit cu colegii 
din alte localităţi și și-au făcut 
prieteni noi.

Todor Doru Ursu, președin-
tele Asociaţiei pentru Artă și 
Cultură Românească „Vichentie 
Petrovici Bocăluţ“ a menţionat 
următoarele: -Azi la Torac am 
avut ocazia să ascultăm un nu-
măr mare de copii talentaţi din 
șapte localităţi. Când vorbim 
despre soliștii vocali și instru-
mentiști din Torac, pot să spun 
că sunt foarte mulţumit. Repe-
tiţiile care au avut loc înainte de 
audiţie au decurs cu regularitate 
și copiii au dovedit că au exerci-
tat mult, exprimându-și în pri-
mul rând dragostea faţă de cân-
tecul românesc și bineînţeles 
talentul. Până la festival ne vom 
pregăti și mai bine, pentru ca să 
ne prezentăm perfect, iar parti-
cipanţilor le doresc mult succes.

FLORIN RAŞA

20 DE ANI DE EXISTENŢĂ A UNIUNII TEATRELOR DE AMATORI Ş.G „SF.GHEORGHE“ DIN UZDIN A SĂRBĂTORIT 

Ziua şcolii,simpozionul 
şi sărbătoarea satului 
la Uzdin
Sfântul Gheorghe este pro-

tectorul Bisericii din Uzdin 
și uzdinenii îl serbează și ca 
sărbătoarea satului. Pentru că 
în ziua sărbătorii Sf.Gheorghe 
, pe data de 23 aprilie, acest an 
au fost și „floriile“(salca), Bi-
serica română ortodoxă din 
Uzdin și sărbătoarea satului a 
marcat și celebrat pe data de 
22 aprilie.

Festivitatea a început cu li-
turgia bisericii la care a fost nu-
mit și noul naș al Bisericii orto-
doxe.În fiecare an la festivita-
tea sărbătorii satului să alătură 
și Societatea Literar-Artistică 
„Tibiscus“ din Uzdin prin or-
ganizarea diverselor progra-
me culturale. Anul acesta de 
către S.L.A. „Tibiscus“ în zi-
ua sărbătorii satului a fost or-
ganizat cel dea-l 20-lea sim-
pozion jubiliar internaţional 
„Oamenii de seamă ai Bana-
tului“.Aceasta a fost o expoziţie 
de artă contemporană la care 
au participat oameni de știin-
ţă, istoriceni, profesori și scri-
itori din ambele părţi ale ba-
natului:sârb și român.

Elevii și profesorii Şcolii 
generale „Sf.Gheorghe“ din 
Uzdin pe data de 22 și 23 apri-

lie au sărbătorit sărbătoarea 
școlii.Pe data de 22 aprilie, 
pe lângă simpozionul „Oa-
menii de seamă ai Banatu-
lui“, la Şcoala generală cu pri-
lejul sărbătoririi Zilei Mon-
diale a planetei Pământul a 
fost organizată încă o expo-
ziţie.Pentru această expozi-
ţie, elevii de la secţia cu pre-
dare în limba sârbă precum 
și română , cu ajutorul pro-
fesorilor s-au pregătit și au 
muncit în decursul întregu-
lui an școlar în cadrul secţiei 
ecologice pentru această ma-
nifestare.La expoziţie au fost 
prezentate diferite desene și 
lucrări cu mesaje către toţi 
oamenii pentru salvarea pla-
netei Pământul.Pe data de 23 
aprilie, elevii Şcolii generale 
s-au prezentat pe scena Că-
minului Cultural „Doina“ din 
Uzdin cu un program diver-
s:recitatori, soliști vocali și in-
strumentiști, corul, orchestra 
și ansamblul folcloric.

Ne mândrim că uzdinenii 
își păstrează obiceiurile, ser-
bează și organizează diferite 
manifestări, mai ales cu pri-
lejul acestei sărbători.

MARISELA CEBZAN

PE ULIŢELE SATULUI 
TORACUL 
STRĂBUNILOR NOŞTRI

Se pare că condiţiile atmosferice 
din iarna trecută s-au reflectat şi 
asupra faunei de pe spaţiile verzi 
ale Toracului. De-adevăratelea se 
poate vorbi de o oază la propriu, 
unde fânul ajunge şi la 50 cm. Mulţi 
săteni harnici îşi tund cu regularitate 
spaţiile verzi din faţa caselor. Dar 
totuşi, din cauza caselor părăsite, 
rămân şi suprafeţe considerabile de 
fân necosit.
Câţiva săteni deja de câţiva ani 
au reuşit să-şi crească ovinele şi 
caprinele, nu puţine la număr, chiar 
pe uliţele satului. Desigur, din cauza 
ploilor atât de frecvente, fânul are şi 
o calitate superioară, fiind mult mai 
hrănitor în comparaţie cu fânul care 
se licitează cu kilometrul pe malurile 
Begăi. Numai că aici, la stradă, 
nimeni nu plăteşte nicio taxă şi poate 
ieşi cu turma de oi, capre, de două, 
ba chiar şi de trei ori pe zi. Şi iată că 
„mieluşii“ de Paşti au ajuns numai 
buni de tăiat, iar creşterea lor s-a 
făcut în stil „nomad“.Numai să nu se 
ajungă într-o bună zi ca la Torac oile 
şi caprele să primească drepturile 
„vacilor“ din India. Că, fiind lăsate 
libere, ele mai preferă, de regulă, 
crengile pomilor fructifieri altoiţi 
de pe străzi, ca o delicatesă, apoi 
trandafiri la propriu şi flori, dar şi rod 
spini. Iar dacă intră în vreo grădină, 
cele mai gustoase sunt frunzele de 
viţă-de-vie. Iată, deci, Toracul revine 
încet la satul de altădată, când dis-
de-dimineaţă era o hărmălaie, de nu 
mai puteai dormi.  I. MIAT

26
de școli generale din 

comuna Zrenianin, au 
prezentat diferite state

Ediţia de anul acesta a „zile-
lor“ a fost inaugurată vineri, 

6 mai, de trupa de teatru „To-
dor Creţu - Toșa“ a căminului 
cultural „Doina“ din Uzdin, ca-
re s-a prezentat cu spectacolul 
„Învăţăturile lui Zaharia Traha-
nache către fiul său Zăhărel“, de 
Marilena Dumitrescu, în regia 
lui Iulian Ursulescu.

Pe scena din Straja, trupa 
de teatru a S.C.A. „Mihai Emi-
nescu“s-a prezentat piesa „Cro-
itorul doamnelor“, de Geor-
ges Feydeau, în regia lui Ionel 
Omoran. La Vârșeţ, trupa de 
teatru a elevilor liceului „Bo-
rislav Petrov - Braca“, în cola-
borare cu S.C.A. „Luceafărul“ 
din Vârșeţ, a prezintat: „Arta 

vieţii: tinereţe, tinereţe“, autor 
prof. Romanţa Vărădean îm-
preună cu elevii participanţi 
la spectacol (regia colectivă).

La Seleuș, trupa de teatru 
„Conu Alecu“ în colaborare cu 
căminul cultural din Seleuș au 
prezentat: „Are nevasta dum-
neavoastră picioare păroase?“, 
de Slobodan Matović, regia: 
Stefan Jevđenijević.

La Coștei, trupa de teatru 
„Neica“ a S.C.A. „Mihai Emi-
nescu“ din Coștei, sa prezintat 
cu piesa : „Două surori ca do-
uă nurori“, de Matei Mircioane, 
regia: Nicolae D. Vlădulescu.

 Trupa de teatru a Asocia-
ţiei pentru Artă și Cultură Ro-
mănească „Vichentie Petrovici 

Bocăluţ“ s-a prezentat publicu-
lui sâmbătă, 14 mai, pe scena 
căminului cultural din Torac, 
cu piesa „Orchestra“ de Jean 
Anouilh, în regie colectivă, cu 
ajutorul coordonatoarei tru-
pei, doamnei profesoare Ro-
dica Petrovici, acompaniaţi de 
orchestra „Lira“. Scenografia fi-
ind semnată de Daniel Lelea și 
Sebastian Checi.

Duminică, 15 mai 2016, la 
Alibunar, a avut loc închiderea 
festivă a ediţiei a 44-a a Zilelor 
de Teatru și marcarea a 20 de 
ani de existenţă a Uniunii Tea-
trelor de Amatori ale Români-
lor din P.A.Voivodina, Repu-
blica Serbia.

M. V.

Zilele de Teatru ale Românilor din 
Voivodina

 » În faţa comisiei artistice

 »  Trupa de teatru a Asociaţiei pentru Artă şi Cultură Romănească „Vichentie Petrovici Bocăluţ“
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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 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.

На продају плац у граду 
од 17 ари, доступни су струја, 
вода, канализација, телефон... 
Тел. 064/124-75-57.

На продају локал, 50 
квадрата, на Тргу Светог 
Теодора. Тел: 062/570-100, 
063/8541-269

Продајем стан на 

Војничком тргу, зграда број 
19., 61 м2, двособан, грејање 
сопствено, у добром стању, 
пети спрат, лифт, две климе. 
Тел: 063/85-48-481. 

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
Издаје се двособан намештен 

стан,  Првомајској улици, 
студентима и ученицима. Тел. 
063/77-17-350.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем 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. 
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тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
064/248-72-90 и 064-155-99-40.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издајем 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 
поред Католичке цркве. Тел. 
063/221-304 и 832-798.

РАЗНО
Продајем огревно дрво: 

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

На продају кауч са две 
фотеље,боја кајсије, цена 12.000 и 

лежај  цена 8.000. Тел. 063/429-
569. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Озбиљној породици 
потребна особа за бригу о 
детету (8 година). Пожељно 
учитељица или васпитачица.

Тел: 064/831 - 9037 и 064/506 
-6464

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На продају дечја соба 
„Кики“ програм. Велики и 
мали орман, радни сто у натур 
– бордо боји, 13.000 динара.
Тел. 064/133-51-32.

Чувала бих децу или 
старије особе током 
новогодишњих празника и 
викендом. Тел. 061/205-99-00.

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

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

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

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

Продајем празну бутан 
боцу, плинске пећи, плинске 

бојлере и котао на гас 24 kw. 
Тел. 013/21-01-623 и 063/482-
418.

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

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

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

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

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

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

Продајем  нова сљемена од 
јачег поцинкованог лима, за 
постављање на врх крова или 
као заштита зида од ½ цигле 
(уместо каљева), 3 ком. Л=2,70 
м /ком. Тел. 064/123-17-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Издајем гаражу у центру 
града, код Позоришта. Тел. 
013/834-058 или 064/494-33-94.

На продају прозори 
двокрилниса ролетнама, 
тучани казан 80 литара за 
топљење масти, машина за 
шивење „Багат“. Тел. 837-180.

Тражим старију кућу са 
помоћним просторијама да 
станујем са ћерком од 15 
година. Чувао бих, одржавао 
и живео у њој дуже времена. 
Кирија по договору. Тел. 
061/20-63-014.

На продају две веш машине 
„Горење“ и „Ардо“, потпуно 
исправне и у одличном стању, 
цена 50 и 70 евра. Фрижидер 
„Горење“ исправан цена 40 
евра. Тел. 064/429-06-14.

Продајем: дрвене 
жалузине за прозоре и 
балконска врата, ауто 
приколицу и куку за „заставу 
101“, метални светларник са 
орнамент стаклима, бојлер 
„горење“ од 10 л, два фото 
апарата полароид, нов 
дрвени прозор са пластичном 
ролетном и машину за 
центрифугирање веша. Тел. 
061-187- 89-30.

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

На продају “Симпо” 
гарнитура, кауч, витафон, 
ратан гарнитура за терас, 
гарнитура за купатило, туш 
када и кабина са осталом 
белом санитаријом, бутан 
боце (2 ком.) Тел. 062/80316-06

Дајем часове 
енглеског основцима и 
средњошколцима, такође 
услужно радим припрему за 
штампу, дизајн, прелом. Тел. 
069/62-66-99 и 063/742-20-13.

На продају две машине за 
прање веша, исправне у одличном 
стању. Цена 50 и 70 евра. Тел. 
064/429-06-14.

 Продајем два хектара 
земље у Великом Средишту у 
близини карауле. Тел. 065/88-
37-420.

Продајем штимоване а 
нису професионалне дрвене 
фруле, тоналитета  Г од 20 цм, 
Фис од 21 цм, Ф 22,5 цм, Е 23,5 
цм, Б 33 цм, Ц 29,5 цм Д 26,5 
цм, А 35 цм. Тел. 063/831-65-64.

Продајем  трактор ИМТ 539, 
произведен 1994. године, први 
власник, солидно стање. Тел. 
063/749-65-23.

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова, цена 296 дин. м². 
Превоз на адресу купца. Тел. 
062/437-236. 

Продајем четворо врата 
са стаклима,од џете, годиште 
1988. Тел. 060/0330-746. 

Купио бих казан за печење 
ракије, пожељно широк а 
плитак, може и са нагорелим 
ложиштем. Тел. 064/254-95-95. 
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Univerzitet EDUCONS u Sremskoj Kamenici predstavlja dinamičnu 

visokoškolsku ustanovu koja prati i usvaja naučne i obrazovne trendovekoji 
značajno poboljšavaju transfer znanja i unapređuju kvalitet studentskog života.

Inovativni BLENDED LEARNING KONCEPT NASTAVE prerastao je tradicionalni 
sistem predavanja i nudinov i e� kasan koncept učenja koji podrazumeva 

interaktivne razgovore i razmenu znanja kroz diskusije profesora i studenata u 
manjim grupama uz obavezno korišćenje mobilnih tehnologija. Istovremeno, 

Univerzitet Educons kroz PROJEKTNO STUDIRANJE, razvija saradnju sa 
kompanijama koje su partneri Univerziteta u obrazovanju mladih. Studijski 
programi sada nude i intenzivnu studentsku praksu i na taj način pružaju 

esencijalnu podršku svojim studentima da  pronađu  dobar i siguran posao.Od 
2015. godine svoja vrata studentima je otvorio i prvi privatni STUDENTSKI DOM 
koji je opremljen prema najvišim evropskim standardima i predstavlja prvi primer 
takve vrste kada je u pitanju privatno visoko školstvo u regiji Zapadnog Balkana. 

Uz prostrane sobe, moderan enterijer i brojne prateće sadržaje studentima je 
omogućen prijatan boravak na Univerzitetu pod veoma povoljnim uslovima – 10% 

popusta na školarinu i smeštaj u domu.
UPIS JE U TOKU

TERMINI PRIJEMNIH ISPITA: 24.jun, 02. i 08 jul., 2016. 12.00h
021/4893610, 021/4893611

www.educons.edu

 NOV I MODERAN ENTERIJER

PARKING

StUDENTSKI RESTORAN

WIFI

FITNES I SPA CENTAR

Fakultet poslovne ekonomije
osnovne, master, doktorske studije

Fakultet zaštite životne sredine
osnovne, master, doktorske studije

Fakultet primenjene bezbednosti
osnovne, master, specijalističke i doktorske studije

Fakultet za digitalnu produkciju
osnovne, master studije

Akademija klasičnog slikarstva
osnovne, master, doktorske studije

Fakultet ekološke poljoprivrede
osnovne, master, doktorske studije

Fakultet informacionih tehnologija
osnovne studije

Učiteljski fakultet
osnovne studije

akreditovan

POŠTA I MENJAČNICA

studentski dom

www.educons.edu.rs 021/4893-610



ПЕТАК • 27. мај 2016. ВРШАЧКА КУЛА 1919МАМЕ И БЕБЕ

ИЗ НЕДЕЉЕ У НЕДЕЉУ РАСТЕ ПРОМЕТ 
НА НОВОСАДСКОЈ ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ

КУКУРУЗ СКОЧИО НА 20 ДИНАРА
Од 16. до 20. маја 2016. регистровано је 

веома динамично берзанско трговање на 
Продуктној берзи у Новом Саду, како са 
становишта обима промета тако и с позиције 
ценовних промена на тржишту кукуруза, 
пшенице и соје. Управо захваљујући 
ценовним осцилацијама на поменутим 
тржишним сегментима, остварен је промет 
од чак 1.700 тона, што представља више него 
троструко већу вредност него претходне 
недеље и уједно представља највећи 
недељни обим промета у последња два месеца. Консеквентно расту 
количинског обима промета остварен је и више него двоструко већи 
вредносни обим промета. Укупна овонедељна вредност промета 
износила је 34.479.500 динара.

Соја бележи даљи раст цене, иако не тако изражен као претходне 
недеље. Прометовано је 50 тона соје у зрну по јединственој цени од 
47,30 дин./кг са ПДВ-ом (43 дин./кг без ПДВ-а), што је за 0,77% више 
него претходне недеље.

За разлику од тржишта соје, које бележи континуирани благи 
ценовни раст, тржиште пшенице је забележило пад цене. У оквиру 
прометованих 600 тона, цена се кретала 17,30–17,50 дин./кг без ПДВ-
а. Пондерисана недељна цена од 19,07 дин./кг са ПДВ-ом (17,34 дин./
кг без ПДВ-а) нижа је за 0,94% од прошлонедељне. Треба напоменути 
да се пшеница извозног квалитета, уз цертификат о свим релевантним 
параметрима квалитета, нудила по 18,00–18,50 дин./кг без ПДВ-а, али 
купаца није било.

И поред ценовних промена на тржиштима пшенице и соје, ипак 
је најтурбулентније било на тржишту кукуруза. С регистрованим 
прометом од 1.050 тона, кукуруз је учествовао у структури укупног 
промета са преко 61%. Иако је почетак недеље наговештавао пад 
цене жутог зрна, јер су се у том периоду послови закључивали у 
ценовном распону 17,60–17,70 дин./кг без ПДВ-а, до краја недеље, 
као последица већег интересовања тражње и смањене понуде, цена 
је достигла ниво 18–18,10 дин./кг без ПДВ-а, при чему пред сам крај 
недеље потенцијални продавци нису желели да реализују продају ни 
по поменутим ценама. Просечна недељна цена од 19,67 дин./кг (17,88 
дин./кг без ПДВ-а) приближно је на нивоу прошлонедељне, али је 
ипак за евентуална ценовна предвиђања за наредни период битнији 
веома изражен растући ценовни тренд кукуруза, посматрајући 
берзанско трговање од почетка до краја недеље. 

Скок цене кукуруза пред сам крај недеље и благи раст цене соје 
условили су да Продеx последњег дана у радној недељи забележи 
вредност од 211,45 индексних поена, што је за 0,62 индексна поена 
више него прошлог петка. У Будимпешти пшеница је за 0,3% јефтинија, 
а кукуруз је за 0,7% скупљи него крајем претходне недеље.

У Паризу цена пшенице је иста као и крајем претходне недеље, док 
је кукуруз поскупео за 0,76%. 

Приликом овонедељне посете Породилишту Опште болнице Вршац, репортер 
„Вршачке куле“ фотографисао је мајке и њихове бебе. За успомену на прве дане 
својих малишана, радо су позирале: мама Маријана и ћеркица Магдалена Крачун, 
Ивана Маленов и синчић Јован Пејић, Јасмина Стефанов и син Огњен Петровић, 
Аника и Ален Цимерман. 

А.Б.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ ОСМЕХ

Маријана Крачун     Ивана Маленов     

Јасмина Стефанов      Аника Цимерман     



ПЕТАК • 27. мај  2016.ВРШАЧКА КУЛА20 КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

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

За „Verbech“ што се спомиње у 
ватиканским регистрима за десетак 
из године 1332-1337 мисле неки 
историци, да се односи на данашњи 
Вршац 1). Но пошто су ови регистри 
боље испитани, нашло се је, да 
су места што се у њима спомињу 
већим делом из горњих предела 
јужних жупанија, и да је „Verbech“ 
хрђаво прочитана реч за Uj-Pécs.

По смрти Лудовика великог 
(1380) изроде се у Угарској заплети, 
који неведу државне великаше, 
да изаберу за краља Жигмунда 
од Брандербурга, мужа Марије 
I, кћери Лудовика великог. Но и 
он је само навукао несрећу овој 
земљи. Он је непрестано живео 
у завади са племићима, јер није 
хтео поштовати законе и обичаје 
земаљске. Да би дакле међу 
великашима створио и одржао себи 
странку, стаде им, због новчане 
оскудице, поклањати државна 
добра. Несрећни поход његов на 
Турке, који се тада тек појавише у 
Европи (битка код Никопоља), баци 
га јошт у већу новчану оскудицу. И 
да би се новчано помого, сазове 
г. 1397. државни Сабор, који се 
разиђе несвршена посла. Тада он 
стаде опет поклањати државна 
добра. Сазивао је и жупанијске 
скупштине, свуда старајући се, да 
стече присталице и пријатеље. 
Тако је г. 1399. племство жупаније  
тамишке и карашке по његовој 
наредби одржало скупштину  код 
Тамишграда, која је имала да среди 
распре односно државине (посед) 
између појединих странака и на 
којој су државна добра неким 
племићима подељена.

Међу поклонима и изменама 
добара што су те године чињене 
у тамишкој жупанији, налази се 
и место Вере (Wers), које је краљ 
Жигмунд неком Доминику сину 
Михаила Погана  (Pogaan) као 
донацију даровао и у посед увео, по 
свој прилици краљ. повереником. 

Иначе непокретна својина онога 
времена не би имала правне 
важности. Исправа о том датирана 
је: Будим, на дан св. девице Бригите 
1399., и њој се спомињу јошт и 
ова два места жупаније тамишке: 
Wthwyin (Утвин) Thesewlh (?) 
Orozy (Оросин) Cholch (?) Selmes и 
Themerken (Temerkény). Ово место 
Верс држи Барањ, а по њему и 
други, да се односи на Вршац 2). 
Фридрих Пешти мисли да је ова 
тврдња неоснована 3).

Исто тако неистинти су подаци 
што се спомињу о Вршцу из прве 
половине 15. столећа. Тако би 
Гризелини 4) хтео да нађе име 
нашем месту у некаквом путопису 
Бертрандона од Брокиера 
(Bertrandor de la Brosquiere) 
надкоњушника херцега Филипа 
доброг од Бургундије. Враћајући 
се с пута, удари он преко Угарске  
и описујући ову земљу и народ, 
прича нам између осталог и 
ово: „Из Беркерела (Beurguerel, 
Бечкерег) стигох у Вершет (Verchet), 
место које такође припада деспоту 
(Бранковићу); ту прегазим Тису, 
неку дубоку и широку реку, а 
затим дођох у Сегадиљ (Segading 
Сегедин) на Тиси. Онај Вершет 
треба да је данашњи Вршац. Но 
кад се узме у обзир опис положаја 

овога места, то би он пре приличио 
за Бечеј, пошто прво Вршац не лежи 
на Тиси а друго ово место никад 
није припадало српском деспоту.

Јошт једну тврдњу треба 
исправити. За време дуге 
владавине Жигмундове све се 
већма примицала опасност овој 
земљи од Турака, чије су границе 
више пута страдале од њих. 
Напослетку султан Мурат загрози 
и Србији, бедему Угарској с југа. 
Услед тога дође деспот српски, 
високи Стеван Лазаревић, са својим 
сестрићем Ђурђем Бранковићем 
на двор краља Жигмунда и учини 
с њим погодбу, по којој он постаје 
клетвеником краљевим, а краљ 
деспота да брани од Турака и да му  
у Угарској даде  пространа добра. 
По том уговору Ђурађ постане 
мађарски барон и добије различна 
добра у Угарској; године 143. и 
неке градове и места у тамишком 
крају. Између осталих спомиње се 
и Бегење (Vegenye), које Гризелин 
држи да је Вршац 5). Барањ је 
побио ово мишљење, тиме што 
се је  позвао на неку исправу, по 
којој се Вегење изрично налазило у 
торонталској жупанији („in comitatu 
Torontaliensi”6). Међутим нико 
неће веровати да је Вршац кадгод 
припадао оној жупанији.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (21)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ, 
ГОДИНА 7, БРОЈ  76, 30. АПРИЛ 1981. 

СОЛИДАРНОСТ ПРЕ СВЕГА
„Сит гладном не верује“ тако гласи стара изрека. Међутим, да не 

треба увек веровати изрекама, најбоље зна 1.500 радника из СОУР-а „ 
Агропанонија“, којима су руку у невољи пружили „сити“ другови.

Ради се о људима из радних организација: „Граничар“, Пивара 
„1,мај“, „Војвођанка“, „Живиновршац“, „Дехидратор“,  и „Вршачки 
ритови“, који немају средства за регрес. У помоћ су им одмах 
притекли остали радни колективи ове велике породице и прикупили 
суму од 3.500.000 динара. Али, другарска солидарност није изостала 
ни ван овога агроиндустријског комбината.

- Све радне организације којима смо се обратили, изразиле 
су спремност да нам помогну. Међутим, слободних средстава у 
фонду заједничке потрошње имале су само РО Ливница „Београд“, 
ООУР „Вршац“, Фабрика намештаја“Узор“, „Бриксол“, „Промет“ и 
Осигуравајући завод „Војводина“, док су нам посебно помогли СТУП 
„Вршац“, Индустрија модне обуће ИМО и РО „Отпад“. Колико је ко 
дао, у овом тренутку није важно, јер нам је сваки динар драгоцен, 
а још драгоценија је сама солидарност коју су ови колективи 
испољили- каже Божидар Стурза, члан пословног одбора СОУР –а 
„Агропанонија“.

И тако ће сваки радник агрокомплекса добити регрес у износу 
од три до четири хиљаде динара. Сума није висока, али за оног који 
нема, сваки је динар велики.

Да је Закон начину и условима признавања права и враћању 
земљишта које је прешло у друштвену својину по основу 
пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом, а који је донет 
крајем априла ове године, нестрпљиво очекиван и међу мештанима 
ове општине говоре већ пристигли захтеви.

Наиме, општинском органу управе надлежном за имовинско 
правне послове (одсек за враћање одузете  земље) до сада је 
пристигло преко 250 захтева. Готово половина поднетих захтева 
није поткрепљена никаквом документацијом, па ће у наредном 
периоду орган управе, по службеној дужности, учествовати у њеном  
изналажењу.

Иначе, поступак по захтеву за враћање земљишта води и решење 
доноси комисија коју образује министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде на предлог СО. Ова комисија за вршачку општину 
ради у саставу: Љиљана Смиљанић (председник), а заменик је 
Никола Гизелан, обоје судије Општинског суда у Вршцу, Душан Векић, 
члан и Станимир Босић заменик, Драгиша Матић, члан и Меланија 
Стојковски, заменик и Миомир Јокић и Јандрија Банић заменик и 
Петар Журка члан и Никола Трусник, заменик. Раду ове комисије 
присуствују и по два мештана из места из кога је подносилац захтева.

Из до сада приспелих захтева уочљиво је да су најажурнији 
били становници Куштиља, Уљме, и Војводинаца. Рок за њихово 
подношење је 10 година.

Вршачка Градска библиотека, основана1886. године у својим 
рафовима чува око 150 хиљада свезака и око 50 хиљада старих 
и ретких књига, униката, рукописа и ретких музикалија. Такође, 
овде се налази и око 20 хиљада часописа, као и скоро сва вршачка 
периодика, као и већи део књига штампаних у граду. Међутим, у 
библиотеци постоји и сеф са неколико изузетно значајих књига  и 
рукописа.

- Поседујемо изузетно стар, али изузетно очуван рукопис из 1424. 
године на талијанско -латинском језику. Реч је о једном језуитском 
научном раду и односи се на Вилу Кастињоне, близу Венеције, у 
северној Италији. Ми смо заинтресовани да се овај рукопис  преведе 
и објави. Зато смо ступили у контакт са проф.  др Јулијаном Вучо, 
стручњаком за италијанистику, која је већ побудила интересовање 
Ивана Ивића и Никше Стипчевића, обојице доктора наука, који ће 
ускоро доћи у Вршац да проуче овај писани документ - каже Весна 
Златичанин директор Библиотеке.  Поред овог уникатног рукописа, 
библиотека поседује још две изузетно старе књиге. Једна је из 
1496. године, Посланица са писмима и поуком. У њој је садржано 
433 писама и то је најстарија књига у библиотечком фонду. Друга 
изузетно лепо очувана књига је из 1694. године. У питању је увод у 
општу географију старог и новог света писца Јоханиса Бунониса. 
Писана је на латинском, има већи број географских мапа и око 800 
страница.
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1) Schematismus cleri diveresis pro 
A.D. 1880. стр.46.- L. Böhm: Weisskirchen, стр.-
11.

2) Ову је неправу прво штампао Ст. 
Хорват у Tudományos Gyüjtemény , 1834.св.XII., 
стр. 101., а одавде прештампао је А. Барањ у 

Temesvármegye Emléke.св. 11 стр. 51,52.
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5) Fr.Griselini: Geschichte des Tem. 

Banats, св. I., а по њему и Фр. Ајаингер у 5. год 
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ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ  259, 15. МАЈ 1991.

ДО САДА ПРЕКО 250 ПРЕДМЕТА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 26, БРОЈ  479, 23. МАРТ 2001.

ИСТОРИЈА У РУКОПИСУ   

II ОДЕЉАК
271.-1522. СРЕДЊИ ВЕК

Сеоба народа. – Стара насеобина у  „великом риту“, - Хуни, Авари и Бугари. – Средњи век у Угарској. – Лажни 
гласови о егзистенцији Вршца у 13., 14. и 15. веку. – Време кад је и узорак са чега је вршачка кула назидана. 

– Њен стратегијски значај. – Прва вест о томе да је Вршац у г. 1439. постојао. – Срби насељавају Вршац. – 
Прва вест о врш. виноделству. Које су народности биле становници Вршца у средњем веку. 
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РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
ДЕЗЕРТНА ТРЕШЊЕВАЧА И ВИШЊЕВАЧА 

На нашим просторима ретко се справљају фине, деликатесне ракије од трешања 
и вишања. Разлог томе реба тражити у слабијој заступљености ових воћних 
врста, сложенијем – тежем прикупљању плодова , можда бурнијем варењу услед 
високих летњих температура, мањој тражњи, речју у нашим навикама и традицији. 
Нашто већу производњу у свету чувене „черешње“ бележе произвођачи н саверу 
Војводине, посебно  мађарске националности, а веома је цењена и  немачка  
(шварцвалдска) трешњевача. Објективно гледано и трешња, која понекад има сласт 
већу од појединих шљива, и веома слатке сорте вишње (око 11%) дају прворазредну 
ракију нежног, племенитог, префињеног укуса и мириса, а посебно се истичу оне од 
дивљих трешања. 

За добру ферментацију бирамо сасвим зтреле, здраве и слатке трешње које, 
свакако, треба ослободити доста развијених, 
дугачких петиљки, затим измуљати, а добро 
би било машински одбацити и коштице. 
И још нешто: никако не би смело да буде 
здробљено више од 5% коштица које 
би ракији дале непожељни укус бадема.
Измуљаним плодовима трешње може се 
додати 10 до 20% вишње, али не и обрнуто.

Врење кљука трешње, или вишње обавља 
се у затвореним судобима , због непожељних 
бактерија сирћетне киселине. Одмах након 
утврђивања преврелости, органолептички, 
или Ексловим широмером, треба пажљиво 
приступити дестилацији, при којој може 
доћи до непожељног кипљња, ватра треба 
да буде сасвим тиха , како при једнократној 
дестилацији у вађењу „срца“, тако и при 
препеку меке ракије у препеченицу. При 
препеку, мекој ракији треба, обавезно, 
додати трећину (око 30 одсто) свеже  комине 
како би се препознао карактеристичан и 
пријатан мирис овог воћа.

Добијена ракија, или препеченица од 
трешње, или вишње морају да буду кристално 
чисте и безбојне. После одлежавања у 
стакленим , или прохромским судовима , 
или у тамним боцама, које побољшавају 
квалитет и укус трешњеваче и вишњеваче, 
дестилованом водом јачина од 60 до 65% 
снижава се на око 45% алкохола. И тако до 
изражаја долази препознатљиви буке и сва 
друга квалитетна својства ових ракија.



ПЕТАК • 27. мај  2016.ВРШАЧКА КУЛА22
РУКОМЕТ
РУКОМЕТАШИМА МЛАДОСТИ ПОТРЕБНА ЈОШ ЈЕДНА ПОБЕДА 
ЗА ПЛАСМАН У ВИШИ РАНГ   

ЈОШ КОРАК ДО УСПЕХА
ХАЈДУК (ЧУРУГ) - МЛАДОСТ 

(ВРШАЦ) 23:27 
Победом у Чуругу против фењераша 

Хајдука Вршчани су дошли на само корак 
од пласмана у Прву лигу север. Неопходна 
им је још једна победа у последња два 
кола како би обезбедили другу позицију 
на табели која води у виши ранг. Прилика 
за то биће у недељу у Миленијуму када ће 
угостити новосадску Славију. Меч се игра са 
почетком у 19. часова. Изабраници тренера 
Бориса Каракаша имају шансе да освоје и 
шампионску титулу, уколико славе у оба 
меча до краја сезоне, а првопласирани 
Срем направи бар један кикс.

Резултати: Славија - Беочин 30 : 36, Хајдук 
- Младост 23 : 27, Потисје Плетекс 
- Црвенка 34 : 26, Војвода Степа - Младост 
ТСК 30 : 24, Сивац - Раднички (ЈТ) 34 : 28, 
Срем СМ - Кљајићево 45 : 35. 

Табела: 1.Срем 37, 2.Младост 36, 3.Сивац 
33, 4.Нова Пазова 29, 5.Славија 28, 6.Младост 
ТСК 24, 7.Потисје Плетекс 23, 8.Беочин 
22, 9.Војвода Степа 20, 10.Кљајићево 
20, 11.Раднички (Ш) 19, 12.Раднички (ЈТ) 15, 
13.Црвенка 14, 14.Хајдук 10.

У ВРШЦУ ПО ТРЕЋИ ПУТ ОРГАНИЗОВАН “ДАН 
ИЗАЗОВА”     

ВРШАЧКА СПОРТСКА 
МЛАДОСТ НА ОКУПУ

Велика спортска манифестација “Дан 
изазова” која се у нашој земљи одржава 
по 21. пут, доживела је своје треће издање 
у Вршцу, најмасовније до сада и најбоље 
организовано. У Центру Миленијум 
окупили су се млади спортисти из скоро 
свих клубова са територије града Вршца. 
Технички организатор манифестације био је 
клуб “Гошинкан”, а тренер Адријана Барши 
била је задовољна одзивом спортиста.

- Планирано је дс овогодишњи Дан 
изазова укључи 2 милиона вежбача из сто 
општина у Србији. Циљ манифестације је да 
укључи што више људи у петнаестоминутно 
вежбање, а жребом су одређени парови, 
градови који се међусобно такмиче. 
Ове године Вршац је у конкуренцији са 
Барајевом. Захваљујем се свим клубовима 
на учешћу, као и на помоћи у организацији 
Спортском савезу Вршац и граду Вршцу, 
истакла је Барши.

Манифестацију “Дан изазова” у 
Центру Миленијум свечано је отворила 
градоначелница Вршца Драгана Митровић.

ЖЕЉКО ЛУКАЈИЋ СТРУЈА, ТРЕНЕР КОЈИ ЈЕ ОБЕЛЕЖИО ЕПОХУ СТАСАВАЊА ВРШЦА У СРПСКИ КОШАРКАШКИ ЦЕНТАР

КОНЦЕПТ ЈЕ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ УСПЕШНОГ И 
НЕУСПЕШНОГ КЛУБА 

Средином деведесетих година прошлог века почело 
је уздизање некадашњег српског спортског гиганта, 
Кошаркашког клуба Хемофарм. Снагу и препознатљивост 
јединственог вршачког спортског бренда стварале су најпре 
кошаркашице, а доласком у Вршац Жељка Лукајића, 1998. 
године, и мушки тим Хемофарма започео је свој пут у врх 
југословенског, касније и српског баскета. Бивши стратег 
Партизана (освојио Куп 1993/94) и грчког ПАОК-а (финале 
Купа Сапорте1995/96) довео је Хемофарм до једине титуле 
шампиона АБА лиге (2004/05) и до финала Купа Радивоја 
Кораћа (последњег у историји тог европског такмичења 
2000/01). Од тада почиње његова нова европска одисеја, од 
Бугарске (дупла круна са Академик Лукоил-ом 2007/08), преко 
Русије (Универзитет Сургут) и Украјине (Политехника) која 
се природно, поново завршила у Вршцу. До скора, Лукајић 
је водио Игокеу из Александровца, са којом је скинуо скалп 
непобедивој Црвеној звезди и добио отказ пет недеља касније. 
Тренутно се одмара у Вршцу и чека нови ангажман.

Чудна сезона за Вас, после освојања највреднијег српског 
кошаркашког скалпа, уследио је отказ у Игокеи. 

- Све је теже опстајати у кошарци јер је страховито велика 
разлика у визији људи који воде клубове од оне коју имају 
тренери. Не постоје дугорочни циљеви, а до краткорочних се тежи 
пречицама, са што мање пара. У условима пуког преживљавања 
сасвим је логично да нема стрпљења да се сачека резултат, без 
обзира што се он ствара са играчима који су до скоро играли Б 
лигу или нижеразредна такмичења, који имају таленат, али нису 
пролазили у великим клубовима. То разумеју моје колеге, али не 
и функционери који воде клубове.  Они после једне победе брзо 
забораве да је амбиција опстанак или стварање неког играча. 
Међутим, волео бих да сада неко спроведе анкету међу клубовима 

да видимо ко је у потпуности исплатио играче и тренере. Најлакша 
је варијанта, смени, склони, да се то заборави.

Да ли је то Ваша прича из Александровца?
Ја сам у Игокеи дао све од себе и мислим да сам поставио 

неке ствари на своје место и оставио клуб који је почео да ради 
на формирању омладинских селекција, на довођењу играча са 
територије целе бивше Југославије а нарочито из Републике 
Српске. Једном речју клуб са концептом. Е сад, остаје питање 
континуитета. У овом тренутку, они мисле да то треба радити што 

јефтиније и да то може свако да ради. Време ће показати ко је био 
у праву.

Прокоментаришите завршницу Јадранске лиге. Да ли су у 
завршницу дошли клубови који имају препознатљив концепт?

Апсолутно. Цедевита је преписала Хемофармов пројекат и 
прилагодила га је садашњем времену. Црвена звезда се подигла 
организационо и резултат је логична последица, Мега има свој 
систем, филозофију и принцип, не мења ништа у том концепту 
иако сваке сезоне скоро потпуно измени играчки кадар и Дејан 
Милојевић већ три сезоне прави врхунски реултат. Будућност је 
подигла ниво организације клуба до нивоа потребног да оствари 
амбицију пласмана у Евролигу и Партизан који је у почетку био 
нестрпљив, да би касније успоставио свој препознатљив систем 
који даје резултат на дуже стазе. То су тимови који су с правом у 
врху региналног такмичења. Остало су тимови без концепта, који 
мењају играче и тренере, једва чекају крај сезоне и онда - затишје. 
Нема тренинга, нема рада до јесени. Осим Звезде и Меге нико није 
избацио име са великим дометом.

Да ли по Вама овакав концепт регионалног такмичења 
спутава развој нових и обнављање старих кошаркашких 
центара?

Концепција лиге у којој је број клубова из једне земље 
лимитиран разним факторима који умногоме подсећају на 
некадаши Кардељев кључ учешћа у лигама, реално није превише 
инспиративна за нове спонзоре који би нашли интерес да улажу у 
неки кошаркашки клуб. Рецимо, Сутјеска из Никшића је испала из 
лиге, али је Црна Гора због добрих игара Будућности награђена са 
још једним местом следеће сезоне. А наши клубови којих је прошле 
сезоне било четири а три су заузела места међу првих пет, губе 
једно место. Да се разумемо, немам ништа против Јадранске лиге, 
она је важна за развој кошарке у региону исто као што је некад 
била битна за развој кошарке у старој Југославији. Сем тога, важна 
је и великим спонзорима којимају интерес да рекламирају своје 
производе на том тржишту. Међутим, морало је да се нађе решење 
да се лига попуњава такмичарски, рецимо кроз Б Јадранску лигу. 
Такав систем мислим да би задовољио и такмичарски карактер 
и повратио интересовање спонзора. Овако смо у ситуацији, што 
је најгоре од свега по кошарку, да од фебруара ништа не радимо. 
Сводимо се на то да плате у клубовима целе године примају само 
спортски директори и понеки административац а нико не ради са 
децом.

Какви су Вам даљи планови?
У овом тренутку мисли су ми окренуте ван граница наше земље. 

Тражење ангажмана препустио сам мом менаџеру Ражнатовићу. 
Међутим, питање је где ће се отворити прилика због сукоба ФИБЕ 
и УЛЕБА, проблематичних буџета клубова. У последње време 
Румунија се појављује као врло озбиљно кошаркашко тржиште. 

Б.Ј
фото: Независне.ком

У ВРШЦУ МЕ НИКО НИШТА НЕ 
ПИТА НИТИ КОНСУЛТУЈЕ 

Искусном стручњаку поставили смо питање како гледа 
на тренутну кошаркашку ситуацију у Вршцу?

- Мислим да је сезона завршена добро имајући у виду 
околности у којима се клуб такмичио. Стицајем околности 
био сам одлично упознат са детаљима јер је Вршац водио мој 
велики пријатељ Дуки Гвоздић. У тренутку када је требало да 
се ствара тим клуб није имао дефинисан буџет, а када је добио 
новац, на десет дана пре почетка првенства, на тржишту више 
није било играча. Додатно оптерећење био је лични страх људи 
који су водили клуб. Да ли је он продукт незнања или нечег 
другог незнам, углавном они нисаким нису разговарали нити 
се исаким консултовали. Ја у Вршцу живим од ‘98, овде сам 
на одмору сваке године док сам радио у иностранству, нешто 
ваљда и знам о кошарци, али ме, сем Гвоздића, нико никад није 
звао да помогнем, нити да ме пита шта ја мислим. Ово је град 
који има оно чиме не може да се похвали 90 одсто Европе а 
камоли Србије, а то је инфраструктура. Ја постављам питање, 
како се користи кад овај град нема пионире, кадете, јуниоре, а 
женска кошарка нема ништа? Како је могуће да у граду постоје 
три приватне кошаркашке школе а ниједна не ради у оквиру 
клуба? Бојим се да нас то води у ситуацију да ће се бавити 
спортом само она деца чији родитељи имају пара. 

Дан Изазова: Церемонија свечаног отварања

Жељан рада и увек на располагању: Жељко Лукајић
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Ако су били највеће разочарање јесењег 
дела сезоне, пролеће дефинитивно припада 
изабраницима тренера Мише Бељина. Лаком 
и убедљивом победом против Радничког из 
Сутјеске, Вршац јунајтед је дошао до квоте од 
30 освојених бодова, што значи више него 
дупло у односу на први део првенства. У фер 
и коректној утакмици без оштрог старта гости 
нису имали чему да се надају јер је у игри 
домаћих све фунскиционисало беспрекорно од 
првог минута. Серију голова отворио је Ракић у 
6. минуту одличним ударцем са ивице казненог 
простора, после дуплог паса са Јовановићем 
којим су домаћи нападачи надиграли комплетну 
одбрану Радничког. У јеку офанзиве Вршац 
јунајтеда, гости су изједначили, акцију Кулића 
пратио је Вујадиновић и неометан савладао 
Доновића. Јовановић и Тимић приредили су 
прави шоу својим навијачима у 33. минуту, када 
су у два потеза надиграли комплетну одбрану 
Радничког, а Тимић је сјаним лоб ударцем 

донео нову предност домаћем тиму. Штета је 
што судије нису било концентрисане у финишу 
првог полувремена, па нису приметиле да је 
после шута Вренчева лопта за читавих пола 
метра прешла гол линију и тако онемогућиле 
младог везисту Вршац јунајтеда да упише први 
погодак ове сезоне. Све је решено почетком 
другог полувремена после соло акције 
Станковића, ударац са двадесетак метара био је 
неухватљив за слабог Чанка. Вршац јунајтед је 
на овој утакмици био јачи за повратника Винка 
Бабића, који ће бити у тиму до краја сезоне.

У наредном колу Вршац јунајтед ће у 
дербију претпоследњег кола одмерити снаге 
са другопласираном Козаром у Банатском 
Великом Селу. 

Полет из Избишта поражен је у Банатском 
Карловцу чиме је и дефинитивно изгубио све 
шансе за опстанак, док је Слога у Пландишту 
декласирала Црвену звезду из Руског Села.

СПОРТ

ФУД БА Л

Фудбалери Вршца су после убедљиве 
победе у ванредном колу над Слогом из 
Темерина (4:0), одиграли још један врло добар 
меч и са гостовања у Беочину донели велики 
бод. Међутим, нико се од играча није радовао 
после утакмице, шта више сви су били тужни јер 
су борбеношћу и приказаном игром заслужили 
цео плен. Станков је донео предност Вршцу на 
полувремену, Цемент је изједначио на почетку 
другог из врло сумњивог једанаестерца. 
Вршчани су пропустили неколико изузетно 
повољних прилика преко Ђорђевића, Станкова, 
Пештерца и Белића.

- Читавих сат времена при повратку кући 
у аутобусу је био потпуни мук. Играчи су дали 
максимум залагања на терену и заслужили су 
сва три бода. Спортска срећа није била на нашој 
страни овог пута, али морамо да останемо 
фокусирани на циљ, каже стратег Вршчана 
Јован Стефанов који је препородио екипу овог 
пролећа.

Вршац је у пролећном делу сезоне до сада 
освојио 21 бод, више него дупло у односу 
на јесењи део када екипа није осетила сласт 
победе код куће. Претходна утакмица против 
директног конкурента у борби за опстанак, 
Слоге из Темерина, и убедљива победа, најбоље 
говори о томе како екипа игра у другом делу 

сезоне. Тренер Стефанов истиче да у раду са 
екипом има изузетно велику помоћ младих 
тренера Јована Герге и Перице Ранкова.

- Имамо свега 14 играча у ростеру, замор 
играча је итекако присутан, али захваљујући 
изванредној атмосфери у екипи сигуран сам да 
можемо до циља. Сви играчи, моји помоћници 
и ја максимално смо посвећени циљу, никакав 
додатан мотив за наредни меч није потребан 
иако се састајемо са већ отписаном Долином 
из Падине. Не размишљамо о ривалима, 

концентрисани смо само на нашу игру. 
Бићемо ослабљени за најбољег стрелца 
Сарајлина, који има картоне и наступиће 
у последњем колу у Сенти, нагласио је 
Стефанов.

 Меч Вршац - Долина игра се у суботу 
на Градском стадиону са почетком у 17 
часова.

ВРШАЦ ОСВОЈИО ЧЕТИРИ БОДА ИЗ ДВА МЕЧА, АЛИ ЈОШ УВЕК СТРЕПИ ЗА СРПСКОЛИГАШКИ ОПСТАНАК

БОРБА ДО ЗАДЊЕГ СУДИЈСКОГ ЗВИЖДУКА
ЦЕМЕНТ - ВРШАЦ 1:1 (0:1)

Нема предаје: ФК Вршац

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 28. КОЛО
Раднички (НП) - ТСЦ   0 : 0
Сента -  Омладинац  3 : 0
Долина  - Бачка 1901  2 : 2
Цемент  - Вршац   1 : 1
Слога -  Раднички (СМ)  0 : 5
Оџаци - Железничар  2 : 0
Дунав - Борац (С)   1 : 2
Банат -  Раднички (Ш)  0 : 1

Табела: 
1.Оџаци  28       17 8          3 59 
2.Раднички (СМ) 28       15 8          5 53 
3.ТСЦ  28       12 11       5 47 
4.Бачка 1901 28       11 11       6 44 
5.Сента  28       11 11       6 44 
6.Раднички (НП) 28       11 8          9 41 
7.Железничар 28       12 3        13 39 
8.Раднички (Ш) 28         9 10       9 37 
9.Цемент  28         9 8         11 35 
10.Дунав  28         8 10      10 34 
11.Борац (С) 28       10 3         15 33 
12.Омладинац 28         8 9         11 33 
13.Слога  28         8 7         13 31 
14.Вршац  28         7 9         12 30 
15.Банат (-6) 28         6 8         14 20 
16.Долина (-1) 28         3 10       15 18
 

БАНАТСКА ЗОНА 28. КОЛО
ЖАК -  Младост (Л)  3 : 2
Слога -  Црвена звезда (РС)  5 : 0
Слобода - Раднички Зрењанин  1 : 2
Јединство (НБ) - Јединство (БК)  0 : 3
Пролетер (БК) - Полет  3 : 0
Вршац  Јунајтед - Раднички (С)  3 : 1
Раднички (К) -  Козара  0 : 1
Славиа - Будућност   2 : 1

Табела: 
1.Раднички З. 28      22 4         2 70 
2.Козара  28      18 5         5 59 
3.Јединство (БК) (-1) 28      15 4         9 48 
4.Јединство (НБ) 28      13 5       10 44 
5.Вршац Унитед 28      13 5       10 44 
6.Раднички (С) 28      13 4       11 43 
7.Слога  28      14 1       13 43 
8.Пролетер (БК) 28      11 7       10 40 
9.Будућност 28      12 3        13 39 
10.Славиа 28      11 5        12 38 
11.Слобода 28      12 2        14 38 
12.Раднички (К) 28       9 4        15 31 
13.Ц. звезда (РС) 28      10 1        17 31 
14.ЖАК (-1) 28        9 3        16 29 
15.Полет  28        7 2        19 23 
16.Младост (Л) 28        7 1        20 22 

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 26. КОЛО
Партизан (У) -  Динамо 1945 0 : 4
Будућност (А) - Младост (О)  1 : 2
Младост (В) - Јединство Стевић  1 : 2
Црвена звезда - Југославија  1 : 0
Вултурул - Партизан (Г)  1 : 2
Владимировац  - Борац (С) 2 : 5
БАК - Војводина   2 : 1

Табела: 
1.Динамо 1945 25       23 2          0 71 
2.Младост (О) 25       18 3          4 57 
3.Слога (БНС) 24       14 3          7 45 
4.Војводина 24       13 5          6 44 
5.Будућност (А) 25       12 4          9 40 
6.Борац (С) 24       10 7          7 37 
7.Јединство Стевић 24       11 4          9 37 
8.БАК  24         9 6          9 33 
9.Вултурул 24         9 4         11 31 
10.Црвена звезда 24         9 2         13 29 
11.Југославија 24         7 3         14 24 
12.Партизан (У) 24         8 0         16 24 
13.Младост (В) 25         6 2         17 20 
14.Партизан (Г) (-1) 24         5 4         15 18 
15.Владимировац 24         2 3         19 9

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА 13. КОЛО
Банат -  Виноградар  6 : 3
Победа  - Хајдук   1 : 0
Јединство - Омладинац  2 : 3

Табела: 
1.Раднички 1927 11     10 1        0 31 
2.Виноградар 11       7 1        3 22 
3.Банат  11       7 1        3 22 
4.Хајдук  11       6 0        5 18 
5.Омладинац (-1) 11       4 0        7 11
6.Победа  12       2 1        9   7 
7.Јединство 11       1 0       10   3

ВРШЧАНИ У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ У ФИНИШУ ПРВЕНСТВА БАНАТСКЕ ЗОНЕ

ЈУНАЈТЕД МЕРКА ЧЕТВРТО МЕСТО
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – РАДНИЧКИ (С) 3:1 (2:1)

Повратник. Винко Бабић (Вршац јунајтед)

Фудбалери вршачког Радничког већ су 
прославили титулу првака Општинске лиге 
Вршац - Бела Црква и спремају се за да на јесен 
наставе стазама успеха и у Другој јужнобанатској 
лиги исток. Изабраници тренера Ненада Ћосића 

у пролећном делу сезоне су забележили све 
победе а најважнији корак ка титули направили 
су тријумфом против директног конкурента 
за прво место, гудуричког Виноградара са 
2:1. У овом колу Раднички је био слободан а у 

последњем ће се у Загајици састати са домаћим 
Омладинцем. Биће то уједно и опроштај 
Вршчана од последњег ранга такмичења.

ТРИЈУМФ ВРШЧАНА У ОПШТИНСКОЈ ЛИГИ ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА

РАДНИЧКИ ПОНОВО НА СТАЗАМА УСПЕХА

СТЕФАНОВ: ПОДРШКА 
ПУБЛИКЕ НАС ДИЖЕ

Тренер Вршчана Јован Стефанов Белов 
посебно наглашава колико играчима значи 
подршка публике.

- На свим утакмицама овог пролећа 
публика и играчи су један тим. Момцима 
подршка са трибина јако много значи, стално 
то истичу када разговарамо и припремамо се 
за утакмицу. Ово је последњи меч који играмо 
пред нашим навијачима ове сезоне, желимо 
да им се великим залагањем и борбеношћу 
одужимо за подршку коју су нам пружали. У 
име играча, стручног штаба и управе позивам 
их да дођу и у суботу, закључио је Стефанов.

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 23. КОЛО

Шевац - Хајдучица 0:0, Дунав - Борац (ВГ) 1:0, Ратар - Јединство 2:0, Банат (И) - Партизан (К) 5:0, 
Борац (ВС) - Потпорањ3:0, Караш (К) - Караш (Ј) 4:1, Војводина (ЦЦ) - Војводина (С) 2 : 2.

Табела: 1.Војводина (С) 49, 2.Јединство 44,3.Борац (ВС) 40, 4.Војводина (ЦЦ)37, 5.Шевац 34, 
6.Хајдучица 33, 7.Борац (ВГ) 33, 8.Ратар 33, 9.Банат (И) 30, 10.Караш (К) 29, 11.Потпорањ 29, 
12.Партизан (К) 27, 13.Дунав 24, 14.Караш (Ј) 21.

Шампиони Општинске лиге Вршац - Бела Црква за сезону 2015/16: Раднички 1927 - Вршац 
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