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У ВРШЦУ ЈЕ ФОРМИРАН ГРАДСКИ ОДБОР  УДРУЖЕЊА УЧЕСНИКА 
ОРУЖАНИХ СУКОБА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

ЗОРАН ЂУКИЋ НА 
ЧЕЛУ ОДБОРА

Оснивачкој Скупштини Удружења учесника 
оружаних сукоба на простору бивше Југославије, 
одржаној у Вршцу 7. јуна 2016. године председавао 
је Жељко Вукелић, председник Удружења. После 
његовог уводног излагања, а у складу са Статутом 
Удружења предложени су и изабрани кандидати 
који ће у наредном периоду чинити Градски одбор 
УОСЈУ-а Вршац. 
За председника 
изабран је 
Зоран Ђукић, 
а за чланове 
Управног одбо-
ра: Раде Мудрић, 
Јожеф Кузма, и 
Станимир Цвјет-
ковић. Чланови 
Надзорног одбо-
ра су Драган 
Пешић и Иван 
Кузма.

Градски одбор 
ће у наредном 
периоду нас-
тавити са 
а к т и в н о с т и м а 
које су пре свега усмерене на решавање статуса 
ратних војних инвалида, породица страдалих 
и несталих у ратним дејствима 1991. до 1999. 
године, као и породица преминулих ратних 
ветерана и чланова њихових породица, а све то 
у оквиру предложеног нацрта Закона о ратним 
ветеранима и члановима њихових породица, који 
је упућен Народној скупштини Републике Србије 
на разматрање и усвајање.

Из Удружења позивају и очекују да им се у 
тим активностима прикључи још више ратних 
ветерана као и грађана Вршца како би брже и 
ефикасније остварили циљеве.

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

Културно уметничко друштво 
“Пензионер”, Удружења пензионера 
у Вршцу је у оквиру пројекта „КУД 
у функцији квалитетног старења и 
борби против отуђења”, захваљујући 
ангажовању Александре Панић, 
боравила 7. јуна 2016. у Темишвару, 
на позив Савеза Срба у Румунији 
и председника Огњена Крстића. 
У свечаној сали Српске теоретске 
Гимназије изведен је једночасовни 
програм хорског певања и 
фолклорних игара под диригентском 
палицом госпође Антоније Пешић, 
вршачке „Golden lady“, хуманисте 
и ентузијисте, која 32 године 
волонтерски  води хор. Уз клавирску 
пратњу Јулијане Молнар, професора 
Владете Поповића и хармонику 
Гордане Жарковић, изведене су 

композиције „Из Вршца стиже глас“, 
„Акатист“, Мари - Мари на румунском 
језику, „Хор Јевреја - робови“ , „Пред 
Сенкином кућом“, „ Синоћ кад је пао 
мрак“, „Све док је твог ока благог“, „А 
кад тебе љубит несмем“, „Ко је у тебе 
срце дирно“, „Сећаш ли се“, рецитал 
„Вршац лепа варош“ и „Ово је Србија“.

Док је српске речи, како рече 
Доситеј Обрадовић, биће и Срба, и у 
матици и у расејању, а матица је као 
„мајка која чува своју децу“.

Бираним речима, са пуно топлине, 
обратио се директор Гимназије 
Јадран Кланица, а у име Савеза Срба 
у Румунији говорила је госпођа 
Златиборка Марков. Председница 
КУД „Пензионер“ Љиљана Панић 
Томашевић истакла је да је посебно 
срећна што је после 20 година 

поново школи „Доситеј Обрадовић“ 
која је збратимљена са Гимназијом 
„Борислав Петров Браца“ на њену 
иницијативу, у време када је била 
директор те познате образовне 
институције у Вршцу, тада и најбоље 
школе у југоисточној Европи. 
Професорка Томашевић уручила 
је захвалнице, монографију КУД 
„Пензионер“ монографију о Доситеју 
Обрадовићу и велики број књига 
које су поклон Народног посланика 
у Републичкој скупштини Тање 
Томашевић - Дамњановић, Удружења 
пензионера  Вршац, председника 
ПУПС- Мирка Ђурковића и Градске 
библиотеке  и госпође Јулке Загорац.

 По завршетку програма 
хор и фолклор обишли су 
знаменитости Темишвара и били 
одушевљенињеговом лепотом и 
гостољубивошћу људи. Водич из 
Савеза Срба Вршца и Темишвара, 
глумац Мирко Аџић, пленио је 
својим познавањем историје 
Темишвара. Вршачка експедиција 
имала је прилику да много тога 
чује о историји града и вековном 
пријатељству Срба и Румуна. Српски 
и румунски цариници су такође 
својом љубазношћу дали допринос 
да члановима хора и фолклорне 
групе пут остане у незаборавном 
сећању.

ЧЛАНОВИ КУД “ПЕНЗИОНЕР” ИЗ ВРШЦА ПОСЕТИЛИ САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ И ТЕМИШВАРСКУ ГИМНАЗИЈУ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

ВАТРОМЕТ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦИЈА

Дом ученика средњих школа - Вршац расписао је конкурс за 
упис. Рок за подношење пријава за прву расподелу је од 5. до 15. 
јула 2016. године, од 8 до 13 часова.

Право на храну и смештај које дом нуди имају редовни 
ученици средњих школа који су држављани Републике Србије, а 
немају пребивалиште на територији Вршца. 

Дом располаже са 210 места, од чега је 160 за ученике средних 
школа, а 50 за студенте учитељског факултета и високе школе за 
васпитаче. За средњошколце, мушки део зграде располаже са 
50, а женски са 110 лежајева. Собе су махом четворокреветне, 
купатила етажна, а грејање је централно. Ученици на располагању 
имају спортске сале школског центра Никола Тесла и Хемијско-
медицинске школе и стрељану у Дому омладине. У здању самог 
интерната ђаци имају салу за стони тенис, фолклор и плес, 
отворени спортски терен, библиотеку, ТВ салу, интернет клуб, 
ученички клуб и двориште са летњом баштом.

У интернату  ради тим од 6 стручњака који од првог дана 
усељења раде са децом, помажући им да се навикну на живот у 
колективу и непознатој средини. 

 Како каже педагог и стручни сарадник установе Дарко Секулић, 
дом је специфична педагошка средина у којој особље настоји да 
код ученика развија здраве животне навике, и усмерава их ка 
учењу, постизању добрих резултата у школи, и пружи подстицај и 
вођство  у развијању личних потенцијала. У складу са тиме, велика 
пажња се посвећује организацији слободног времена. Ученици 
могу да се активирају у читавом низу забавних и конструктивних 
активности. Ту су спортске секције, драмска и музичка секција, 
фолклор, плес, информатичка секција, новинарска секција, а 
редовно се приређују книжевне и филмске вечери, квизови 
знања, дебате и трибине. Посебну важност има и веома активан 
ученички парламент, који има известан утицај у дому.

- Трудимо се да слушамо остале ученике, и њихове идеје које 
би могле побољшати живот у дому износимо пред педагошко 
веће. Успели смо да унапредимо јеловник, па чак и да одложимо 

време вечерње прозивке са пола десет на десет, што је велика 
ствар. Тренутно се боримо за то да нам бар донекле дозволе 
међусобне посете дечака и девојчица по собама, што је иначе 
најстроже забрањено, каже Маша Чежек, чланица парламента. 
Иако је режим живота у интернату прилично строг, његовим 
житељима то не представља велик проблем. Тако према речима 
Милице Станковић, која је управо навршила прву школску годину 
живота у дому ученика, васпитачи су се заиста трудили да се 
њихови штићеници осете као код куће, увек заинтересовани за 
све њихове проблеме. Још додаје да је смештај задовољавајући, 
храна одлична, а друштва има таман толико да сви могу да се 
међусобно познају и квалитетно друже.

Иначе, у згради дома  је ради сигурности ученика двадесет 
четити сада дневно присутно обезбеђење, а објекат је опремљен 
и видео надзором.

За информације о потребној документацији и критеријумима, 
можете контактирати Дом ученика средних школа у Вршцу путем 
интернета или телефоном.

Контакт: www.internat-vrsac.edu.rs.   013/838-011
В. Јањић

УПИСНИ КОНКУРС ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА - ВРШАЦ 

СМЕШТАЈ ЧЕКА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

У Темишвару су наступили: Младен Чокорило (30 г. певања у хору), 
Јулијана Молнар, Маргита Пасну, Ева Марковић, Анђелија Милишин, 
Станко Божић, Славомир Момиров, Ева Киш, Ратко Печенчић, 
Францишка Чоборан, Ђурђица Харангозо, Нада Папић, Дивна 
Николајевић, Илинеј Кокора, Драгица Черних, Милица Тодоровић. 
Изузетно талентован певач Мирјана Личина, која пева у хору 31 
годину, много је недостајала.

Чланови фолклора играли су полетно, са одушевљењем у саставу: 
Гордана Марковић хармоника, Мирјана Јованов, Спасимир Толанов, 
Љубомир Петронијевић, Јулијана Биро, Марта Медаковић, Десанка 
Неогради, Милана Тошић, Јованка Јовановић, Лазар Барбу и Драган 
Ђорђевић.УПОЗОРЕЊЕ ПЧЕЛАРИМА И ГРАЂАНИМА

КОШНИЦЕ НА МЕТИ 
ЛОПОВА

Лопови специјализовани за крађу кошница 
украли су недавно на Гудуричком путу 12 комада 
вредних око 1.800 евра. Полиција је обавила 
увиђај, чекају се резултати истраге. Пошто ово 
није прва крађа кошница у Вршцу, ово је и 
упозорење пчеларима и власницима кошница 
да буду на опрезу јер су се крадљивци прилично 
изверзирали, па не остављају баш много трагова 
истражним органима. Такође, власник украдених 
кошница апелује на грађане да уколико им неко 
понуди кошнице на продају буду обазриви јер је 
могуће да су питању украдене кошнице. 
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

ХЕМОФАРМ ФОНДАЦИЈА 
НАСТАВЉА КАМПАЊУ 
„НАЈВАЖНИЈИ ПОЗИВ У ЖИВОТУ“ 

ПРЕДАВАЊЕ 
О ДОНИРАЊУ 

ОРГАНА 
Велики број представника компанија 

у фармацеутском сектору, чланица 
Привредне коморе Србије,подржао је 
наставак кампање о донирању органа 
„Најважнији позив у животу“ коју већ две 
године спроводе Хемофарм фондација 
и Министарство здравља. 

Партнери и чланови ПКС-а чули су 
шта је „Најважнији позив у животу“ од 
Небојше Поспишила који већ девет 
година чека на трансплантацију срца. 
Он је апеловао на своје колеге које 
чекају на трансплантацију,„да не могу 
да се препусте само лекарима који су ту 
да им помогну, већ да морају и сами да 
раде на себи, јер нада умире последња“. 

О потреби мењања донорске 
слике и повећања броја донора у 
Србији, говорио је пуковник проф. 
др Ђоко Максић, координатор за 
трансплантацију органана ВМА који 
је рекао да је важно да цело друштво 
подржи програм трансплантације 
органа, како би Србија добила модел у 
коме наше друштво и наш здравствени 
систем има могућност и капацитет 
да гарантована уставна права која се 
тичу трансплантне заштите реализује и 
пружи својим грађанима. 

Чланови ПКС-а су били у прилицу 
да потпишу донорске картице и чују 
одговоре на сва питања у вези са овом 
важном друштвеном темом. 

Предраг Николић, саветник 
председника Привредне коморе Србије, 
истакао је да ће национална асоцијација 
српске привреде подржати доношење 
новог закона о трансплантацији органа, 
као и да је велики број запослених у 
комори већ потписао донорску картицу 
и прикључио се пројекту „Продужи 
живот“. Николић је нагласио да је 
трансплантација једина грана медицине 
за коју је неопходна ефикасна сарадња 
с грађанима, подизање свести о значају 
донирања и формирање здравог 
јавног мнења. Донорска картица је 
гест добре воље, број донора може се 
повећати само укључивањем јавности у 
трансплантациони процес, а не постоји 
ништа хуманије што човек може да 
уради него да некоме продужи живот, 
закључио је саветник председника ПКС. 

- У Србији тренутно 800 људи 
чека позив за нов орган, само њих 
10 одсто и доживи трансплантацију. 
Верујемо да  сви заједно можемо да 
учинимо да се свест људи промени,  
да искоренимо предрасуде у нашем 
народу и да кроз подршку новом 
Закону о претпостављаној сагласности 
променимо неславну статистику по 
којој смо на самом зачељу према броју 
донора. Овом кампањом шаљемо јасну 
поруку да се борба за живот наставља 
и после смрти – рекла је Санда Савић, 
директорка корпоративних послова 
и комуникација Хемофарма и члан УО 
Хемофарм Фондације. 

Кампању „Продужи живот – 
Најважнији позив у животу“ подржале 
су бројне државне организације, 
министарства, приватне болнице, 
цивилни сектор и велики број 
истакнутих јавних личности који су 
и својим потписом на донорским 
картицама дали подршку да донирање 
органа постане тема од највишег јавног 
и националног значаја. 

Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић недавно је гостовала 
на Телевизији Панчево у емисији 
„Јужним Банатом“ и говорила о 
затеченом стању при преузимању 
дужности, актуелним проблемима, 
али и плановима. 

- Велика ми је част што ме 
је Српска напредна странка 
предложила за обављање ове 
изузетно одговорне функције, 
осећам велику одговорност према 
свом граду и грађанима и надам 
се да ћу испунити очекивања и 
оправдати указано поверење – 
рекла је Митровићева на почетку. 

Говорећи о очекивањима 
Вршчана, градоначелница је 
изјавила да грађани очекују да им 
проблеми буду брзо решени, што 
није увек могуће. 

- Оно на чему смо ми радили 
током ових првих месец дана, 
управо је било утврђивање 
постојећих проблема. Сусрели 
смо се са максималним бројем 
запослених, иако смо ми једна од 
локалних самоуправа која није 
имала проблем са тим. Имали 
смо 150 непопуњених радних 
места, међутим, крајем године смо 
постали оснивач Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“, где 
смо добили 600 нових радника. 
То предузеће се финансира из 
сопствене добити, а план је да сада 
раздвојимо основну делатност 
предузећа од осталих делатности, 
па да на тај начин решимо овај 
наслеђени проблем – рекла је 
Драгана Митровић. 

Као друге наслеђене проблеме, 
издвојила је проблем решавања 
војне имовине, затим разне 
недовршене инцестиције, наставак 
изградње базена, недовршену 
фискултутурну салу у Великом 
Средишту и недовршену спортску 
халу у Уљми. 

Говорећи о недавно добијеном 
статусу града, градоначелница је 
истакла да Вршац, као погранично 
место, сада постаје препознатљив 
и омогућава му се да конкурише 
за различита средства намењена 
инвестицијама и пројектима. 

- Као град, промовисаћемо 
додатно политику младих. 
Обучићемо младе људе да буду 
виспрени у доношењу одлука и 
компетентни у изради пројеката 
– рекла је Митровићева и додала: 
- У Вршцу је последњих двадесетак 
година на власти један затворен 
круг људи који није био спреман за 
нове идеје и укључивање младих. 
Свака нова идеја наишла би на 
жесток отпор, због чега је град 
био у стагнацији. Отварање врата 
младима и новим идејама може 
много да допринесе развоју града. 

Драгана Митровић је нагласила 
да је један од приоритета и изградња 
аутопута Београд – Панчево – 
Вршац – Темишвар, где су издвојена 
средства од 11,5 милиона евра и 
потписан протокол између Србије 
и Румуније. Према њеним речима, 
око 3,5 милиона евра одвојено 
је за израду пројектно -техничке 
документације, а чланови ресорних 
већа биће задужени да раде на 
томе како би се административни 
послови завршили у што краћем 
року и прешло се на радове. 

Велики пројекат изградње 
индустријске зоне, према речима 
градоначелнице Вршца, у вези је са 
завршетком изградње обилазнице 
око Вршца. Преостаје да се уради 
крак од Павлиша и Зрењанинског 
пута, а оквирна цена тих радова је 
око шест милиона евра. Потребно 
је урадити и два моста – преко 
Павлишког и Зрењанинског 
пута, а то ће бити увод у Северну 
индустријску зону. 

Митровићева је изјавила и да је 
политика града Вршца усмерена на 

јачање малих и средњих предузећа, 
али и да су страни инвеститори, 
каквих тренутно има неколико 
заинтересованих, увек пожељни. 

Градоначелница је говорила и 
о теми која већ дуго не престаје 
да буде актуелна, о Вршачким 
виноградима. Према њеним речима, 
стечајни управник ове фирме има 
позитивно мишљење о исходу њене 
приватизације. 

- Радује ме да Вршачки виногради, 
иако су у стечају, раде. Водимо 
рачуна да се процес производње 
не прекине. У питању је бренд 
Вршца који би било штета изгубити 
– закључила је она. 

На почетку туристичке сезоне, 
Вршац има спремну богату понуду 
за све који одлуче да овде проведу 
део лета. Поред градског купалишта 
и брега који нуди низ садржаја за 
одмор и рекреацију, туристи ће 
и ове године моћи да уживају у 
различитим манифестацијама, а 
градоначелница Вршца позвала је 
све заинтересоване да и ове године 
посете Вршачки венац и Грожђебал. 

ДРАГАНА МИТРОВИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА: 

ОТВАРАЊЕ ВРАТА НОВИМ 
ИДЕЈАМА ДОПРИНЕЋЕ 

РАЗВОЈУ ГРАДА  

Oдговорност према граду и Вршчанима: Градоначелница Драгана Митровић 

фо
то

: Д
ош

а

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСОБЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Један од планова нове градске власти је и отварање 
Канцеларије за особе са инвалидитетом. 

- Канцеларија би се бавила проблемима са којима се 
те особе сусрећу, а које не могу да реше ни у Центру за 
социјални рад, ни у болници, ни у другим установама. Била 
би то прилика и да се ту запосле лица са инвалидитетом, а 
све заједно представљало би значајан корак у решавању 
њихових проблема – рекла је Драгана Митровић. 
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Иако је петак, 17. јун био 
најтоплији дан у месецу, сви 
љубитељи добре књиге радо су 
се одазвали позиву да учествују у 
Ноћи књиге. Више од 50.000 људи 
за само седам сати прошетало је 
књижарама Делфи и Лагуниним 
клубовима читалаца у Србији, 
Босни и Херцеговини и Црној 
Гори. Велико је интересовање 
било и у књижари „Васко Попа“ у 
Вршцу. 

Најтраженији наслов био 
је финале трилогије „Казна за 
грех“, роман „Књига успомена“ 
Јелене Бачић Алимпић, а у првих 

десет нашле су се и преостале 
две књиге трилогије „Књига 
успомена“ и „Ноћ када су дошли 
сватови“. На другом месту је 
књига Паула Коеља „Бити као 
река“, а на трећем нови роман 
Трејси Шевалије „Плодови на 
ветру“. Да читаоци у Србији 
воле Норвежанина Јуа Несбеа 
показује и чињеница да је његов 
роман „Бубашвабе“ био међу 
најтраженијима у Ноћи књиге. 

Четрнаеста Ноћ књиге 
одржана је на чак педесет једној 
локацији у двадесет шест градова 
у Србији и региону. 

Читаоци су искористили 
велике попусте на целокупну 
Лагунину продукцију, на 
књиге других издавача, књиге 
на страним језицима и гифт 
програм, али су имали прилике и 
да се друже са својим омиљеним 
писцима. 

Љубивоје Ршумовић изразио 
је задовољство због Ноћи књиге: 

- Онај ко је ово измислио 
требало да би да добије неку 
велику државну награду, јер неко 
време потпуно је замрло чак 
и стваралаштво, а књижаре су 
биле претворене у продавнице 
бижутерије и канцеларијског 
материјала. Сад најзад имамо 
праве књижаре препуне књига 
и, што је најзначајније, имамо 
купце. 

И овог пута Ноћи књиге 
су се прикључиле бројне 
библиотеке које су одобравале 
попуст на годишњу чланарину 
и организовале сопствени 
програм промоције књиге и 
читања, а Ноћ књиге обележили 
су и сјајни поклони пријатеља 
манифестације. 

Организатори овог 
својеврсног фестивала књиге 
су издавачка кућа Лагуна и 
књижарски ланац Делфи под 
покровитељством Еуробанк 
Србија, а наредна Ноћ књиге све 
заинтересоване очекује већ у 
децембру! 

ОДЖАНА 14. НОЋ КЊИГЕ 

ПРАЗНИК ЗА ЉУБИТЕЉЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta 
Educons u Sremskoj Kamenici osnovan je 
2008. godine i danas predstvalja visokoškolsko 
obrazovno-naučnu i istraživačku ustanovu 
koja školuje kadrove za kvalitetan i kreativan 
rad u domenu poslovne ekonomije i 
priprema polaznike za vođenje sopstvenog 
malog preduzeća te za uspešno uključivanje 
u privredne organizacije iz oblasti usluga, 
kao i za strateško i operativno upravljanje 
njihovom konkretnom ekonomskom 
stvarnošću.

Modeliranje i razvoj studijskih programa 
Fakulteta poslovne ekonomije u celosti je u 
skladu sa evropskim procesima u obrazovanju 
a akreditovani studijski programi se razvijaju i 
sprovode na svim nivoima studija: osnovne, 
master i doktorske studije.

Pored toga što se studentima kroz 
interaktivnu nastavu (koja obavezno 
podrazumeva upotrebu mobilnih 
tehnologija) pružaju znanja i veštine u 
razvijanju kompetencija za obavljanje 
rukovodećih poslova u privatnom i 
javnom sektoru, Fakultet poslovne 
ekonomijestudentima omogućuje i 
kvalitetnu studentsku praksu koja olakšava 
proces zapošljavanja kao i mogućnosti 
part-timestudiranja na vodećim evropskim 
Univerzitetima kroz međunarodne programe 
razmene (ERASMUS+ program, ACEU Joint 
International Master Degree Programs i dr.

Datumi prijemnih ispita u Sremskoj 
Kamenici su 24.jun, 02. i 08. jul sa početkom 
u 12.00h

Više informacija na ww.educons.edu.rs

STUDIJSKI PROGRAMI USKLAĐENI SA 
POTREBAMA TRŽIŠTA RADA

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУРИСТИЧКОГ САВЕЗА 
ГРАДА ВРШЦА

САЈАМ ПОЛОВНИХ 
УЏБЕНИКА НА БИС 

27. ЈУНА
Туристичка организација Града Вршца је  20. јуна, 

у дворишту Дома војске, организовала други по реду 
сајам половних уџбеника.  Будући да је ове године, 
за комплет нових уџбеника потребно издвојити и 
преко 15.000 динара, у зависности од тога за који су 
разред, није изненађујућа чињеница да је за сајам  
интересовање било изузетно велико. Мноштво 
ученика и њихових родитеља  окупило се да прода 
школске књиге које им више нису потребне и набави 
уџбенике за наредну годину по повољним ценама. 
Посетиоци су били изузетно задовољни  трговином, 

односно разменом оствареном овом овом приликом, 
док су из ТОВ-а су најавили да ће због изузетног 
интересовања сајам бити поново организован 27. Јуна 
на истом месту, од 11 до 13 часова.

В. Јањић
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Драган Марков - Прле био 
је вођа вршачких навијача 
„Црвене звезде“ пре неколико 
деценија. Окупио је стотине 
навијача, ишли су у Београд 
на утакмице. Вршчани су први 
имали „Звездину“ заставу од 50, 
а после и од 150 метара, која се 
редовно виорила стадионом.  
Свака је утакмица била посебан 
доживљај. Поздрављали су их 
грађани на улицама, цео стадион 
се орио када су Вршчани улазили 
да их поздрави. Била је то нека 
друга прича о навијачима, без 
насиља. Данас, каже Прле, млади 
не верују, мисле да је то бајка.

Сведоци смо хулиганског понашања 
навијача на актуелном Европском 
првенству у фудбалу у Француској. Како 
су се понашали навијачи тих 70-тих, 80-
тих година прошлог века?

-Овакво понашање навијача данас  је за 
сваку осуду. Навијање на утакмицама није 
било такво када сам ја почео да окупљам 
навијаче и радим са групом момака, који 
су данас интелектуалци, дивни људи. 
Наш мотив је била огромна љубав према 
„Црвеној звезди“, фудбалу, спорту. Чували 
смо углед клуба, града из ког долазимо, 
наш лични углед. Хулиганства, какво 
је данас, није било, јер људи нису тако 
размишљали, није било те технологије, 
опијата. Дружили смо се по читав дан, 
бринули једни о другима, помагали, 
уживали на тим утакмицама. Нисмо ни 
ломили ни дозвољавали да било ко то ради. 
Ми смо ширили позитивну енергију, љубав 
према спорту, чували смо све на стадиону, 
град којим смо пролазили. За собом 
смо остављали неизгажене травњаке, а 
данас навијачи остављају крваве трагове! 
Живело се од утакмице до утакмице. Од 
понедељка смо се спремали за недељу 
и нову утакмицу. Спремали смо нове 
навијачке песме, које се и дан данас певају. 
Наш Јоца Грнчарски је имао невероватан 
таленат за те стихове, звали смо га 
стихоклепац. Правили смо „Звездине“ 
шалове, сви смо их имали. Водили смо 
по 500 људи у Београд на утакмицу. Са 
Железнице су долазили кући код мене да 
ме питају колико људи иде како би знали 
колико вагона да поставе. У почетку нас је 
пратила полиција у цивилу.  Међутим, када 
су видели како ми све то чувамо, оставили 
су нас. Нико није ни графите писао, а не 
ломио нешто и уништавао. 

Вероватно сте и ви као навијачи 
имали неке пориве. Шта је то било?

-Једини порив био је алкохол. Ми нисмо 
знали за опијате. Вероватно их је било тада 
и код нас, али није било пара за тако нешто. 
Алкохол је био доступан, било је пијаних, 
али смо се трудили да их брзо отрезнимо 
да могу да гледају утакмицу. Неки су 
умели и да претерају па су се пробудили 
тек када је утакмица била завршена, али 
никада нисмо дозвољавали да неко због 
алкохола прави проблеме, туче. Ако неко 
направи ексцес, тај више не иде са нама на 
утакмице. Ако га видим на стадиону, ја га 
избацим, да му то буде за наук. Јер, не може 
да укаља углед нас навијача, нашег града, 
клуба, државе. Нисам то дозвољавао. Ја 
волим овај град. То је патриотизам, а не 
ово како се неки данас бусају у груди да су 
патриоте, нема данас правог патриотизма. 
Ишао сам по школама, распитивао сам се 

да ли моји навијачи имају слабе оцене. Ако 
имају слабе оцене, не могу да иду у недељу 
на утакмицу. Професори су се чудили, 
гледали ме. Имао сам 22 године, дугу косу, 
која баш није била добродошла у то време, 
јурили су нас по улицама да нас шишају. 
Није им било јасно како сам тако млад био 
ауторитет. Деца су почела да поправљају 
оцене да би ишла са нама навијачима. 
Наставници су ме питали како сам то 
успео. Нашао сам начин да их анимирам, 
да их мотивишем да буду добри навијачи, 
а то могу само ако су добра деца и добри 
ђаци. 

Како коментаришете понашање 
данашњих навијача? Где леже разлози 
те њихове деструкције, насилништва?

-Ултранационализам је постао сада 
фах у целој Европи, буди се и мислим да 
сигурно клизимо према фашизму. Поента 
је да је Европа почела себе да брани од 
налета миграната и све то што се дешава  је 
нови подстрек за бујање национализма.  Уз 
све то иду опијати, умешана је и политика, 
сада важе неке квази вредности, нема више 
места моралу, етици, поштењу, правим 
вредностима. Енглези долазе са острва 
да овде дивљају јер су код њих закони 
ригорозни, за ексцес на стадиону добијају 
5 година затвора.  У Европи то тако не 
функционише и зато Енглези дођу овде да 
дивљају. Слично је и са другим навијачким 
групама. Мени је то несхватљиво, да ти 
идеш против сопствене државе, а бусаш 
се у груди да си патриота. То је за осуду, 
не за затвор, него за доживотну забрану 
присуства спортским догађајима. 

Да се вратимо Вршцу и тим 
седамдесетим годинама. Одакле идеја 
да се организују навијачи?

-Сретали смо се у возу, на стадиону, 

Вршчани који су, свако о свом трошку, 
дошли у Београд да гледају „Звезду“. Из 
свега тога спонтано смо почели да се 
организујемо и ја испаднем лидер. Мада 
су ми рекли да то није случајно, јер лидер 
се рађа. Ја сам био и тада, а и данас сам 
врло поносан што сам то био, што нисам 
дозвољавао недолично понашање, држао 
све под контролом. И данас ми је драго 
када неко од ондашњих клинаца дође да 
ме упозна са својим дететом или унуком 
и каже „Е, ово је тај чика Прле о коме сам 
ти причао да нас је водио у Београд на 
утакмице“.  Све је почело 1972, 1973. године, 
скупљали смо се код Општине, нисмо 
имали где да идемо, није било пара. После 
смо почели да држимо састанке у горњој 
сали у Дому омладине, договарали смо 
се о свему, од сакупљања транспарената, 
до одласка у Београд. Делио сам посао, 
свако је имао своје задужење. Увек сам се 
придржавао тога да не може генерал сам 
да води битку.  Морате око себе имати 
вредне, поштене људе, који знају и хоће да 
раде, да и својим понашањем буду пример 
свима осталима. 

Имали сте најдужу „Звездину“ 
заставу. Колико је била дуга?

-Да, шили смо заставу, купили сами 
материјал и направили. Прва застава 
била је од 50 метара. Била је то сензација 
у Београду, за целу земљу, за Европу, за 
медије,сви су писали о томе, новинари су 
мало и искарикирали, испала је застава 
много дужа него што је била. После нам 
је та застава била мала, па смо хтели да 
направимо већу. Скупљали смо новине по 
кућама, продавали на отпаду и скупљали 
паре. Продавали смо и старе акумулаторе, 
неке смо и 5 пута продавали, сналазили 
смо се. Пупин деда је ставио цигле у бојлер 
да би био тежи да добијемо више пара. Сви 
су нам помагали. Материјал за заставу био 
је код нас скуп, па смо ангажовали Бошка 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ  77, 25. МАЈ 1981.

РАЗИГРАНО 
ДЕТИНСТВО

Овогодишњи дан Дечјег вртића „Мила 
Матејић“, 9. мај, обележен је успелом приредбом 
у Народном позоришту „Стерија“. На свечаности 
је, након пригодне речи Дивне Арпад културно-
уметнички програм извело 386 девојчица и 
дечака. 

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ  78, 30. ЈУН 1981.

ВЕЛИКИ ЛЕТЊИ 
ПОСАО 

Хроничари жетве 81. су забележили да је прошле 
недеље пао први откос јечма на парцелама „Агровршца“. 
Комбајни су потом ушли и у пшеницу. Тако је почела 
велика летња битка за хлеб у овом јужнобанатском крају, 
захватујући постепено укупне површине под пшеницом 
од око десет хиљада хектара. Вредни пољопривредници 
поуздају се и овом приликом у даноноћна жетвена бдења, 
технику од две стотине комбајна, у добру организацију 
посла и у повољне временске околности. Надају се 
такође да ће припремљене машине издржати без чешћих 
и већих кварова, јер тешко је доћи до резервних делова 
за комбајне, посебно оне стране производње. Најзад, ако 
буде ишло све како треба, жетва би овде могла да буде 
завршена за 13 до 20 дана, уз поприлично песимистичну 
оцену да род количински неће достићи потребе 
млинских капацитета. Недостајеће, кажу стручњаци 720 
вагона пшенице.

ИНТЕРВЈУ
ДРАГАН МАРКОВ - ПРЛЕ, ВОЂА ВРШАЧКИХ „ЗВЕЗДИНИХ“ НАВИЈАЧА СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА:

МИ СМО ЗА СОБОМ ОСТАВЉАЛИ НЕИЗГАЖЕНЕ ТРАВЊАКЕ, 
А ДАНАС НАВИЈАЧИ ОСТАВЉАЈУ КРВАВЕ ТРАГОВЕ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Пупу да нам купи у Темишвару. Заставу нам 
је шила Пупина баба. Испразнила је собу, 
ставила само машину и шила. Направила 
нам је заставу од 150 метара. Изнели смо 
је на стадион, у „рупу“, и Боба Дакић је 
нацртао грб и написао да се зна да смо то 
ми, Вршчани. У Београд је са нама ишао 
покојни Вукан Миливојевић, спортски 
новинар, направио је лепе фотографије са 
Запада. Била је то највећа застава, читаве 4 
године симбол „Звезде“. Били смо сложни. 
Није било пара тада, носили смо сендвиче 
од куће, делили ко није имао. Сада већ 
покојна Зорица Костић штрикала нам је 
шалове црвено беле, имала је машину. Кад 
се умори каже нам: „Ево вам машина децо, 
па радите сами“. 

Како је изгледао ваш одлазак у 
Београд на утакмицу?

-Ишли смо првим јутарњим возом 
до Београда, пешице од Дунав станице, 
застава се виорила, грађани су нас 
поздрављали, аплаудирали нам, а данас 
се склањају, затварају прозоре пред 
навијачима. „Звездини“ навијачи скупљали 
су се на Зеленом венцу, а „Партизанови“ на 
Теразијама. Било је ту препуцавања, али 
више вербалног, без већих туча. Улазило 
се раније на стадион, пионири су имали 
предигру. Када се играо дерби, било је 
полицијских контрола. Нисмо ми имали 
шта опасно да унесемо на стадион. Није 
било бакљи тада, палили смо новине, 
али није било шта да се упали јер је на 
стадиону био бетон. Прве бакље донели 
су неки морнари, сигналне бакље. Ми смо 
се дружили, уживали, људи су доносили 
печено прасе, бурад вина, ракије. То су 
била славља на тргу код „Коња“, полиција 
је седела са нама, нико није правио 
проблеме. Данас млади не верују у то, 
кажу да је то бајка. Али, има живих људи 
који то могу да потврде да је све било тако. 
На интернету може да се нађе снимак из 
1976. где се виори вршачка застава, виде 
се скоро сви вршачки навијачи, Сима 
Павловић, Грчка - Јоца Грнчарски, ја у 
гро плану, Зоран Костић, Мики Бербер, 
Брана Попов, Боба Дакић, покојни Жућа 
Цветковић, он је стално носио бубањ. 
Волео сам да му узмем бубањ и да тако 
уђем у стадион. Има на десетине наших 
снимака на интернету. 

Није Вршац тада имао ваљда само 
„Звездине“ навијаче? Где су били 
Партизановци?

-Вршац је имао 70 одсто Звездаша, 
остало су били навијачи „Партизана“. 
Почео сам и њих да водим на утакмице 
заједно са нама. Улазили смо заједно на 
стадион, сви Вршчани. То је било нешто 
незаборавно. Ми смо улазили на капију 
24. Милена Павловић, кустос београдског 
музеја, нам је набављала карте, чекале су 
нас на Дунав станици у Београду. Улазимо 
на стадион са бубњевима, застава се шири, 
цео стадион скандира, иду Вршчани. 
Улазили смо последњи у стадион, 
Партизановци у свој део, а ми Звездаши у 
свој. Последњи смо и излазили. Из Вршца 
је, заједно са Партизановцима, било више 
од 600 навијача, на дербијима и више. 

Да ли је „Црвена звезда“ поштовала 
Ваш труд и вршачке навијаче?

-Поштовали су Вршчане. Када су 
славили дан Клуба, 4. март, када је 
1945. основана „Звезда“, звали су нас на 
централну прославу која је била у Пиониру. 
Дочекао нас је секретар са пуно почасти, 
одвезао нас је клупски мерцедес до хале. 
Тамо смо били почасни гости, Понели смо 
наш транспарент: “Док срце куца у нама, 
ти Звездо ниси сама, цео Вршац је са вама“. 
На почетку спектакла, угасило се светло, 
релфектор је усмерен ка нама, најавили 
су навијаче из Вршца и цео Пионир, 
8.000 људи нас је поздравило аплаузом. 
Били смо поносни, и данас памтим тај 
предиван осећај. Имали смо лепу сарадњу 
са Спортским друштвом „Црвена звезда“. 
Кафеџија Драги нас је много подржавао. 
У његовој кафани смо организовали 
ручкове, усмене новине, долазили су нам 
велика имена из „Звезде“, договарали 
смо се о сарадњи. Био је и Дуле Савић, 
фудбалска легенда, као и Гојко Зец, који је 
био одушевљен како смо ја и нас неколико 
младих све то организовали. Требало је 
да фудбалери „Звезде“ дођу у Вршац да 
играју први тим, ветерани,  подмладак и 
пионири. Нисам могао да се договорим 
са Вршчанима, нису били заинтересовани. 
Неколико месеци сам их звао, подсећао да 
идемо да се договоримо. Дошли су у мају, 
онда нисам хтео да идем са њима. „Звезда“ 
је велики тим, не може да дође кад ми 
хоћемо него кад они могу.

Да ли сте подржавали и остале 
спортове као вршачки навијачи?

-Пратили смо и подржавали наше 
одбојкашице. Био је то добар клуб, 
није било пара, али је било врхунских 
резултата.  Бити прволигаш у тадашњој 
великој Југославији је велика ствар, наше 
одбојкашице биле су 4 године у Првој 
лиги. Вршац до тада није имао ни једног 
прволигаша. Помогли смо и ФК „Вршац“ 
на квалификацијама. Држао сам 7 дана 
тензију, Вршац је био град фудбала тада. 

Да ли сте се још негде потврдили као 
добар организатор и иницијатор?

-Када живите у Гудуричком насељу, 
најнеуређенијем делу града, морате 
да се ангажујете да се све то мало 
побољша. Познајем људе, био сам у неким 
комисијама, и почео сам да гурам ту причу, 
почело је од канализације. Нико није 
веровао да ћемо добити канализацију, 
лева страна насеља, бесплатно, 
средствима самодоприноса. Уз лични 
договор добили смо кабловску и интернет. 
Постављени су лежећи полицајци да људи 
не гину. Гудуричко насеље има највише 
деце. Пре 4 - 5 година дошли су момци 
код мене да им потпишем као грађанин 
да добију спортско игралиште. Не, вама 
треба игралиште, ви треба да потпишете 
петицију. Помогао сам им, сакупили смо 
око 300 потписа деце, пронашао сам место 
за терен, „Варош“ је урадила пројекат, 
„Јужни Банат“ је поравнао терен, добио 
сам дозволу, обишао банке, нико није 
хтео да да донацију. Покушао сам преко 
друштвених мрежа, цео пројекат кошта 
4.200 евра, ниједна власт није имала пара 

за ту децу. Покушаћемо сад, ваљда ће неко 
да одреагује да та деца добију игралиште. 

Где сте још показали своју хуманост?
-Ја сам добровољни давалац крви, дао 

сам крв 35 пута. Добио сам захвалницу 
и признање од Црвеног крста. Треба да 
помогнемо. Волео бих да та крв не треба 
никоме, али треба да је има ако затреба. 
Исто је и са давањем органа. Ја сам међу 
првима потписао да будем донор. Зашто 
не помоћи некоме, продужити му живот? 
Требало би да почнемо да размишљамо на 
тај начин, да помогнемо, будемо хумани. 

Реците ми, да ли сте Вршчанин 
родом?

-Ја нисам Вршчанин, ја сам Врштанин. 
Много је генерација моје породице живело 
овде. Овде сам завршио Пољопривредну 
школу, покушао сам да студирам, али 
„Звезда“ је била преокупација огромна. 
Оженио сам се, имам сина који се, наравно, 
зове Звездан. Моја супруга Жељка је 
дивна мајка, сада и дивна бака. Имамо 
унуке Вука и Вању, уживамо са њима. 
Живимо заједно са сином и снајом. Лепо 
нам је. Ја сам рођени оптимиста, срећан 
сам када људима измамим осмех. Људи 
треба да се поштују, воле, да се поздраве, 
загрле кад се сретну. Тај поздрав, осмех, не 
коштају нас ништа, а могу да улепшају дан 
некоме. Сигуран сам да када би свако од 
нас уложио само мало добре воље, труда, 
позитивне енергије, свима би нам живот 
био много лепши.

Јованка Ерски

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ  78, 30. ЈУН 1981.

СТЕРИЈА НА ТРГУ 
ЛЕЊИНА

Приликом недавног боравка вајара Јована Солдатовића 
у Вршцу он је уочио да од свих места у граду простор на 
Тргу Лењина (преко пута улаза у „Банатову“ бомбоњеру) 
највише одговара постављању Стеријиног споменика, 
изливене фигуре у природној величини.

-Разгледао сам сва понуђена места и чини ми се да је 
ово најбоље решење. На том месту би стерија био видљив 
практично из свих праваца, а ту су Позориште, Библиотека, 
ту ће бити и нови хотел - каже аутор. Вајар Солдатовић 
је одабрао и препоручио место, а на Вршчанима је сада 

да одлуче како би споменик могао да буде до октобра 
постављен. Потребно је при том да се уклони неколико 
стабала, затим направе две клупе, да се забрани саобраћај 
и паркирање возила, све до улаза у башту хотела „Србија“.

Иначе, вајар Јован Солдатовић на конкурсу за израду 
споменика Стерији добио је трећу награду. Вршчанима 
се, међутим, његов рад допао више од осталих понуђених 
решења. 

–Конкурисао сам из педагошких разлога, под 
шифром, желећи да останем анониман. Тако би, без 
обзира на новосадску награду, и било да се Вршчани нису 
одредили за мој рад. Тек тада сам показао да сам ја аутор 
- прича уметник.- Радује ме што ћу Стерију вајати у правом 
амбијенту - у Вршцу, јер је он неодвојив од тог града. Осим 
тога, Вршац стварно уме да организује Стеријину прославу, 
а то је пример како би свака средина у нашој земљи требало 
да негује културу свог поднебља. А не да стварамо вештачке 
центре културе по великим градовима.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 7, БРОЈ  80, 30. СЕПТЕМБАР 1981.

УСПЕШНО САВЛАДАЛИ 
ОБУКУ

Обуке ваншколске омладине  из области општенародне 
одбране и друштвене самозаштите успешно је била 
организована и током минулог летана Вршачком брегу. 
Младићи и девојке са подручја јужног Баната пратили 
су наставу у оквиру двадесетодневних циклуса, извевши 
између осталог и бојево гађање.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА



ПЕТАК • 24. јун 2016.ВРШАЧКА КУЛА8

Бесповратна средства из буџета Града 
Вршца додељиваће се за реализацију 
програма и пројеката, односно израду 
пројектно-техничке документације за 
активности у границама ресора заштите 
животне средине. Сума у висини од 
80.000,00 динара јесте максималан 
износ који се може доделити по једном 
пројекту.

Приоритет у 2016. години имаће 
програми/пројекти који доприносе 
развоју и унапређењу заштите животне 
средине у граду Вршцу кроз пројектне и 
програмске области:

-архитектура,
-градитељство,
-спровођење активности у области 

заштите природних вредности,
-очувања и унапређења 

биодиверзитета,
- активности усмерене на унапређење 

животне средине и
-програме едукације и подизања 

свести јавности на територији града 
Вршца.

Приликом одређивања висине 
дотације примењиваће се следећи 
критеријуми:

•нова и креативна решења проблема 
у области архитектуре и градитељства 
(посебно кроз остварење енергетске 
ефикасности и употребу алтернативних 
извора енергије) а у функцији заштите 
животне средине;

•програми и пројекти којима ће 
се конкурисати код других извора 
финансирања, a у делу обавезног учешћа 
подносиоца захтева;

•висина сопственог учешћа у 
реализацији пројекта/ програма;

•значај утицаја на заштиту животне 
средине, а у складу са Локалним 
еколошким акционим планом Града 
Вршца;

•број учесника носиоца пројекта;
•програми и пројекти којима се врши 

едукација становништва из области 
заштите животне средине;

•дугорочни утицај и одрживост 
постигнутих циљева након завршетка 
финансијске подршке;

О п ш т и  у с л о в и  к о н к у р с а

Право учешћа на Конкурсу имају 
искључиво:

-удружења грађана,
-струковне организације (савез 

студената),

-савези из домена заштите животне 
средине и екологије.

Апликанти морају бити регистровани 
на територији Града Вршца, односно 
морају имати седиште или огранак и 
да делују на подручју Града Вршца као 
градске, међуградске или републичке 
организације.

Подносилац апликације може поднети 
само један пројекат односно програм у 
овом позиву.

1. Пријава на Конкурс подноси се на 
обрасцу који је саставни део конкурсне 
документације, и може се преузети са 
сајта Града Вршца www.vrsac.org.rs или 
на писарници Градске управе у Вршцу, 
Трг победе 1.

2. Уз пријаву се подноси и следећа 
обавезна пратећа документација:

а) копија регистрације подносиоца 
- корисника средстава код надлежног 
органа са описом и шифром делатности за 
коју је подносилац-корисник средстава 
регистрован (ОБАВЕЗНО је достављање 
Обавештења о разврставању);

б) основни подаци o подносиоцу 
-кориснику средстава;

в) детаљан опис пројекта или програма 
са детаљним описом сваке апропријације 
и финансијском конструкцијом - опис, 
методе и начин реализације, план и врсте 
активности, корисници обухваћени 
пројектом и друго (приложити опис 
највише на 2 странице). Уз детаљан опис 
могуће је приложити публикације, други 
штампани материјал, као и аудио, видео, 
дигитални и други материјал о пројекту 
или подносиоцу);

г) Oпис пројекта или програма са 
детаљним описом сваке апропријације 
и финансијском конструкцијом којима 
ће подносилац захтева конкурисати код 
других извора финансирања;

д) Извештај о утрошку средстава 
добијених из буџета Општине Вршац 
2015. године као и извештај о реализацији 
барем једног пројекта за оне који први 
пут конкуришу за средства.

3. Пријаве на Јавни конкурс подносе 
се до 30. јуна 2016. године до 12 часова, 
на шалтер писарнице Града Вршца или 
се шаљу поштом на адресу: Град Вршац, 
Трг победе 1, 26300 Вршац, са назнаком 
за «Јавни конкурс за суфинансирање 
програма и пројеката из области заштите 
животне средине на територији града 
Вршца у 2016. години».

(Контакт особа Милош Васић, телефон 
013/ 800-592).

Конкурсна документација се не враћа.

4. Пријаве које се доставе након 
наведеног рока, или са непотпуном 
документацијом, или пријаве послате 
факсом или електронском поштом, 
непотписане и неоверене пријаве, 
као и пријаве корисника којима је 
Град Вршац ( раније Општина Вршац) 
претходних година доделила средства 
за суфинансирање пројеката, а који 
нису поднели извештај о њиховој 
реализацији, неће бити разматране.

5. Поступак за доделу средстава води 
Комисија за спровођење конкурса за 
расподелу буџетских средстава за рад 
и суфинансирање удружења грађана из 
области заштите животне средине, која 
у року од 15 дана од дана закључења 
Јавног конкурса, доставља предлог за 
расподелу средстава Градоначелнику 
Града Вршца.

6. Градоначелник доноси решење о 
додели средстава опредељених Јавним 
конкурсом за 2016. годину, у року од 8 
дана од дана пријема документације од 
стране Комисије.

7. Решење о додели средстава 
објављује се у средствима јавног 
информисања, на званичном сајту Града 
Вршца и у «Службеном листу Града 
Вршца».

8. На основу решења о додели 
средстава, Градоначелник закључује 
уговор са корисником средстава којим 
ће се регулисати међусобна права и 
обавезе, након чега се Градска управа, 
у складу са закљученим уговором, врши 
уплату конкурсом додељених средстава.

9. Комисија задржава право да од 
подносиоца пријаве, ако се за тим укаже 
потреба, захтева додатну документацију 
и информације или да изврши контролу 
на лицу места, односно захтева додатни 
доказ о испуњавању услова.

Јавни конкурс биће објављен на сајту 
Града Вршца и у локалним штампаним 
медијима «Вршачка кула» и «Вршчке 
вести».

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драгана Митровић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 7. став 1. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката 
удружења грађана, организација и свеза из буџета Општине („Службени лист Општине Вршац“, бр. 4/2014), Градско веће Града 

Вршца, дана 22. јуна 2016. године,

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката и програма

из области заштите животне средине на територији града Вршца у 2016. години, у укупном износу 
од 500.000,00 дин.
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У „Салону код Порте“ прошлог петка одржана 
је путничка трибина „Од циклопутника до 
циклономада“. Гост „Тачке сусретања“ била је 
Снежана Радојичић која је говорила о својој 
необичној авантури, путовању бициклом које 
је 2011. године започето као пут око света, 
али се у међувремену претворило у номадски 
живот. 

Снежана Радојичић, дипломирани професор 
југословенских и светске књижевности, 
менаџер осигурања, агент продаје 
некретнина… а по вокацији, како каже, писац 
који је до поласка на путовање објављивао 
ретко али од срца. 

- Ако је просечан људски век 75-80 година, 
онда сам прву половину свог живота провела 
као књишки мољац, загледана у себе и радећи 
послове који ме углавном нису испуњавали. На 
прагу четрдесете сам се пробудила, схвативши 
да нисам остварила ниједан од својих снова 
– да живим слободно и од писања. Била је 
2011. Када сам скупила храброст да кажем 
„не“ животу којим нисам била задовољна и да, 

са буџетом од пет евра дневно и партнером 
ког једва да сам и познавала, кренем у своју 
највећу животну авантуру, са чврстом намером 
да остатак живота проживим онако како сам 
одувек желела – прича Снежана Радојичић. 
– Након седам месеци, остала сам сама, а 
након девет – без икаквог извора прихода. 
Али, нисам одустала. Наставила сам да се 
котрљам и за четири године прешла сам око 
40.000 километара и посетила преко тридесет 
земаља Европе и Азије. Остварила сам свој 
циљ – да живим слободно и од својих књига. 
У међувремену сам се неизлечиво заразила 
номадским начином живота тако да више и не 
размишљам о завршетку путовања. 

Пред Вршчанима Снежана је говорила о 
својим „нај“ дестинацијама, најгостољубивијем 
народу, најидеалнијем месту за живот, 
најлепшем граду, најтежој земљи за путника, 
најфасцинантнијем кулутрноисторијском 
споменику... и о пет најинтересантнијих, 
незаборавних искустава и доживљаја током 
петогодишњег лутања. 

Снежана Радојичић ауторка је неколико 
књига, од којих је две објавила пре путовања: 
„Док су душе лутале“, приповест, Матица 
српска 1995. и „ЛП – личне приче“, Народна 
књига 2005. Током путовања на које је кренула 
пре пет година, објавила је књиге: „Закотрљај 
ме око света“, роман, ауторско издање 2014. 
и реиздање Лагуне 2014, „Himalaya by bicycle: 
Annapurna circuit route“, Kindle publishing, 
Amazon 2014, „Across the Gobi desert“, Kindle 
publishing, Amazon 2014, „Приручник за 
камповање са мини-куваром“, Нова поетика 
2015, „Водич за путовања бициклом“, Нова 
поетика 2015, „Преко Хималаја и Гобија“, Лагуна 
2015. и „Номад“. 

Т.С. 

У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ ОДРЖАНА ПУТНИЧКА ТРИБИНА СА СНЕЖАНОМ РАДОЈИЧИЋ        

ОД ЦИКЛОПУТНИКА ДО ЦИКЛОНОМАДА    

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ  

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“ У ПРЕКОГРАНИЧНОЈ САРАДЊИ         

ПРОЈЕКАТ ОБУЧАВАЊА УЧЕНИКА ЗА БУДУЋУ КАРИЈЕРУ     
Школски центар „Никола Тесла“ из Вршца 

учесник је ИПА пројекта прекограничне сарадње 
под називом „Вођење ученика кроз успешну 
прекограничну каријеру“ као партнер са Техничком 
школом „Иоан Славици“ из Темишвара. Пројекат 
који се реализује до краја 2016. Године вредан је 
33.200 евра, од чега ће више од половине бити 
утрошено на набавку нове ај-ти опреме за школу. Из 
ИПА фондова биће обезбеђено 85 одсто средстава, 
а 15 одсто обезбедиће Град Вршац. 

Према речима Жељка Ивковића, директора 

Школског центра „Никола Тесла“ Вршац, овај 
пројекат ће школи обезбедити двадесетак рачунара, 
штампаче и другу опрему намењену модернизацији 
наставе. 

Пројекат реализују тимови сачињени од 
запослених у наведеним школама и екстерни 
експерти, а циљеви пројекта су да се ученицима 
предоче важност даљег образовања (кроз 
презентације академских установа, сајмове 
образовања и слично) и могућност запошљавања 
и оснивања сопственог бизниса у нашем региону 

(кроз презентације успешних компанија, сајмове 
запошљавања). 

Кроз радионице ученици стичу знања која се 
углавном не стичу кроз формално образовање, 
а тичу се конкурисања на посао, писања си-вија, 
мотивационог писма, интервјуа за посао, писања 
пројеката и рада на пројектима, рада и пословања 
различитих предузећа са обе стране границе. 

Ђаци, учесници пројекта из обе државе, 
истичу да путем радионица које се организују у 
оквиру пројекта „Вођење ученика кроз успешну 
прекограничну каријеру“ успевају да једни од 
других науче много тога, размене искуства и 
унапреде своја знања и вештине у овој области. 

Т.С. 
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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 „Кула“ вам 

представља њихов рад. 

ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ, НОВИ САД          

ОСАМ ДЕЦЕНИЈА ТЕАТРА ЗА 

ДЕЦУ И МЛАДЕ          
Новосадско Позориште 

младих основано је 1932. године, 
и то као Луткарско позориште, 
при Соколском друштву које 
је функционисало у Новом 
Саду. Позориште је израсло 
из Соколске секције луткара, 
која је формирана нешто 
раније, 1930. године, уз велику 
подршку старешина Сокола, 
др Владимира Белајчића и др 
Игњата Павласа. 

Др Лазар Драгић, касније први 

прочелник Позоришта лутака, 
послат је најпре у Љубљану на 
течај луткарства. Из Љубљане је 
стигла и прва велика покретна 
позорница, првих 11 лутака – 
марионета као и дело које ће 
бити изведено. На позорници 
монтираној у згради Матице 
српске , у вежбаоници Соколског 
друштва изведена је, са 
великим жаром припремљена, 
прва представа под називом 
„Краљевић из подземља”. 

Своју салу Позориште 
лутака добило је 1936. године 
изградњом Спомен-дома „Краљ 
Александар Први”, велелепног 
и модерног здања израђеног 
по пројекту угледног архитекте 

Ђорђа Табаковића. Сала је 
имала 166 места а направљена 
је и нова позорница. 

Током Другог светског рата 
Позориште није радило и 
претрпело је велику штету – 
лутке, сценографија, костими су 
уништени или украдени. 

Поново је почело да ради 
одмах по завршетку рата, и 
то под именом Војвођанско 
позориште лутака, али уз 
велике тешкоће. У помоћ је 
притекао Жарко Васиљевић, 
тада управник Војвођанског 
народног позоришта. Уследила 
је промена имена у Градско 
позориште лутака, затим 
Позориште лутака, да би 1968. 

године Позориште добило свој 
данашњи назив. 

Позориште младих је прво 
луткарско позориште у Србији 
и Војводини. Вечерња, касније 
Драмска сцена, почиње да 

функционише 1991. године. 
Од тада у Позоришту младих 
функционишу две сцене: Сцена 
за децу и Драмска сцена, а 
представе се играју у Великој и 
Малој сали. 

За више од осам деценија 
постојања на сцену је 
постављено више од 300 
наслова, одиграно више од 
20.000 представа, а видело их је 
близу три милиона гледалаца. 
За свој рад Позориште младих 
добило је низ признања и 
награда, како на домаћим, 
војвођанским и републичким, 
тако и на међународним 
смотрама и такмичењима. 

Фото: Позориште младих 

Позориште младих основано је 1932. године као Луткарско позориште при Соколском друштву

ПРЕПОРУЧУЈЕМО ПРЕДСТАВУ: 
„ЛЕПОТИЦА И ЗВЕР“ 

Представа „Лепотица и звер“ Стевана Копривице, вишеслојна је бајка 
за децу и одрасле која говори о снази снова и моћи љубави у односу на 
материјалне вредности, због чега је изузетно актуелна и данас. Преображај 
који доживљавају главни ликови буди помисао да ништа није онако како 
површно изгледа на први поглед, и да ћемо праву лепоту открити само ако 
се суштински бавимо људима. Универзалне поруке, да је права лепота у 
људској души и срцу, а не у спољашњем изгледу, да свако мора да научи 
да воли, али и да заслужи туђу љубав, да права љубав постоји и опстаје без 
обзира на разлике, чине ову бајку свевременом – каже редитељ Милош 
Јагодић. 

Монодрама „Наши дани“, ауторски пројекат познатог глумца и редитеља Радослава Миленковића, 
игра се у новосадском Позоришту младих већ више од три деценије.  
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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

Изложба цртежа Јелене 
Горички под називом 
„Џинџерице“ отворена је у 
суботу у Галеријани. Изложбу 
је отворио уметник Звонимир 
Сантрач, а на отварању је 
наступио и Дуо Дим. 

Серија од четири стотине 
цртежа настала је, према 
ауторкиним речима, из 
њене жеље да се ослободи 
утицаја других уметника, 
пре свега свог професора 
Милана Блануше, који се 
највише рефлектовао у црној, 
затвореној, снажној контури. 
Насупрот дотадашној пракси, 
линија у овој серији цртежа 
постаје лака, ослобођена, 
мека... Ауторка ове цртеже 

назива „аутоматским“, а појам 
„аутоматски цртеж“ објашњава 
као поступак у коме се нема 
представа о објекту који ће 
настати на папиру, већ линија 
сама води руку по принципу 
асоцијативног низа. 

- Каже се да је линија 
интелектуални, а боја 
емотивни део уметника. У 
Јелениним радовима боја 
је специфично сазвучје 
садржаја, драгоцена је и 
суптилна, специфичан је одраз 
уметникове психе. То је оно 
што је интелигентно и вешто 
у овим цртежима – рекао је 
Сантрач. 

- Приликом извођења 
радова, нисам имала никакву 

представу о објекту. Примарна 
је била енергија која се 
претаче у линију изведену 
нежном четкицом и тушем, 
што је сасвим друга техника од 
оне коју сам раније користила 
– каже Јелена Горички. 

Према њеним речима, 
изложени цртежи само 
се на прву лопту баве 
људском фигуром. Ако се 
она апстрахује, то може бити 
енергетски запис на обојеној 
површини на којем доминира 
линија. 

- Ови цртежи настали 
су много пре онога што је 
публика већ имала прилику да 
види. Иза њих нема никакве 
теоријске подлоге, они су 
чиста емоција. Самим тим, 
било ми је најтеже да ово 
представим публици – додала 
је ауторка. 

Јелена Горички рођена 
је 1977. године у Вршцу. 
Дипломирала је на Академији 
уметности у Новом Саду, 
одсек сликарство у класи 
професора Милана Блануше. 
Од почетка студија 1997. 
године, истражује поље нових 
медија, углавном инсталацију 
у простору, интерактивну 
анимацију и фотографију. 

Т.С. 

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА ЈЕЛЕНЕ ГОРИЧКИ          

ЕНЕРГИЈА ПРЕТОЧЕНА У ЛИНИЈУ        

 Центар за банатске студије 
и Центар за комуникацију 
и грађанску солидарност 
„Нова Итака“ организовали 
су у Културном центру 
града Вршца промоцију 
књиге „Доминантна и 
нежељена елита“ ауторке 
Латинке Перовић. Након 
презентације књиге, уследила 
је интерактивна трибина на 
којој је ауторка одговарала на 
питања и коментаре публике 
везане за новију политичку 
историју Србије. 

У књизи коју је објавила 
издавачка кућа Дан Граф, 
2015. године, еминентна 
историчарка и бивша 
секретарка Савеза комуниста 
Србије у књизи посматра 
српску политичку елиту на 
преласку из 20. у 21. век.  и 
прати традиционалну поделу 
политичке оријентације на 
десну и леву струју. Десна, 
односно, конзервативна 
струја представљена је 
кроз Добрицу Ћосића, 
писца,  политичара и њеног 
водећег идеолога, који је био 

кључна личност „Доминантне 
елите“. „Нежељену елиту“, 
односно лево орјентисане 
прогресивне интелектуалце 
представљају: Марко 
Никезић, Коча Поповић, 
Милован Ђилас, Иван Ђурић, 
Новак Прибићевић, Слободан 
Инић, Иван Стамболић, 
Олга Поповић-Обрадовић, 
Сима Ћирковић, Зоран 
Ђинђић, Богдан Богдановић 
и Радомир Константиновић. 
Иако  ове личности припадају 
различитим круговима 
и генерацијама, дале су 
допринос формирању српског 
либерализма.

- Елите које су доминантне 
на српској политичкој сцени 
још од краја 19. века, дају 
приоритет ослобађању и 
уједињењу српског народа 
у једну државу. „Нежељена“, 
алтернативна елита  се 
концецтрише на развој 
те државе у дубину и даје 
приоритет појединцу, 
грађанину, ствараоцу у свим 
областима живота и рада - 
примећује Латинка Перовић.

Латинка Перовић, која има 
83 године, била је актер и живи 
сведок времена и ситуација 
које обрађује у овом делу. 
Све особе о којима се говори 
познавала је лично, а неке 
од њих је одабрала како би 
сачувала од заборава њихово 
дело које сматра вредним 
памћења. То, и чињеница да 
су велики историјски токови 
који су обликовали нашу 
данашњицу преломљени 
кроз личне судбине људи 
о којима ова књига говори 
чини„Доминантну и нежељену 
елиту“ штивом намењеном 
широј читалачкој публици.

В. Јањић

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ГРАДА ВРШЦА ОРГАНИЗОВАО ПРОМОЦИЈУ КЊИГЕ ИСТОРИЧАРКЕ ЛАТИНКЕ ПЕРОВИЋ 

ДОМИНАНТНА И НЕЖЕЉЕНА ЕЛИТА      
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Прошле суботе у Вршцу је по први пут одржан фестивал 
под називом „ЦирКулирање“, манифестација током које 
је представљен низ уметничких, спортских и забавних 
програма на неколико локација у граду. Такође је одржана 
и конференција о туристичким потенцијалима у региону, на 
којој су учествовали еминентни стручњаци из свих, за ову 
тему релевантних области. 

Организатор „ЦирКулирања“ је невладина организација 
„Центар за развој регионалног туризма и екологије – ЦРРТЕ“, 
а захваљујући људима из ЦРРТЕ, подршци Туристичке 
организације града Вршац, волонтерима, и свим учесницима 
фестивала и конференције, сав садржај на манифестацији 
био је бесплатан. 

ПРОГРАМИ ЗА СВЕ УЗРАСТЕ И УКУСЕ     

ОДРЖАНО ПРВО „ЦИРК

ФОТОРЕПОРТАЖА
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О „ЦИРКУЛИРАЊЕ“     

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

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1070
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем или мењам за стан, 
викендицу са 7 ари плаца са 

воћњаком, на потезу Козлук 
(вода, струја). Површина 
викенд куће 51 m2 + 40 m2 
поткровље + гаража. Тeл. 
063/429-569.

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

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

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

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

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

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

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

Продајем легализовану 
викендицу, вода, струја, 
40 m2, веранда и плоча за 
даље грађење у приземљу.  
Код табле „ Трујино насеље“, 
поред пута, супер за ловце, 
риболовце. Тел. 069/799-853.

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

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

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

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

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

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

013/837-472.
На продају плац од 1.140 

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кућу у Новом 
Козјаку на 14 ари, стамбени 
простор 110 m2, струја, вода, 
плин, телефон. Без улагања. 
Идеално за пензионере. Тел. 
013/648-228.

На продају кућа 90m2, 
изнад Миленијума, на 390m2 
плаца. Тел. 064/127-58-74.

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

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

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

Продајем кућу у центру 

Велике Греде. Тел. 062 208 101
На продају викендица 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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.

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

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

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.

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 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 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 стан у центру 
града од 65 m2, први спрат, 
Дворска 18, код позоришта. 
Тел. 013/834-058 и 064/494-33-
94.

Кућа на продају од 60m2, 
на плацу од 1 ара и 60m2, стара 
градња, вода, канализација, 
струја, плин и телефон, улица 
Охридска 6, Вршац. Цена 
24.000 евра. Тел. 013/806-411

На продају 12 ланаца 
земље прве класе и велики 
воћњак са викенд кућом, све у 
једном комплексу. Тел. 066/36-
34-36. договор.

На продају 12 ланаца 
земље прве класе и велики 
воћњак са викенд кућом, све у 
једном комплексу. Тел. 066/36-
34-36.

На продају 2,5 ланца 
земље потез Кевериш, удара 
на асфалтни пут Вршац-
Влајковац. Тел. 062/511-751

КУЋЕ,
СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
У Београду издајем 

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

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

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

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

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

Издаје се локал у Стеријиној 
улици број 53, може и продаја. 
Тел. 837-776 и 064/370-26-05.

Издајем двособан намештен 
стан у центру града. Тел. 
064/186-50-41 и 064/481-14-53.
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ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА 
ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Издаје се соба за ученице близу 
Педагошке школе, има централно 
грејање. Тел. 013/834-065 и 
064/296-02-85.

Издаје се стан 30 m2 у Мирјеву3, 
Звездара, у Бограду, потпуно 
намештен и опремљен, нова 
зграда (тв, клима, машина за 
веш...) близу почетне станице 
многих аутобуса, веза са целим 
Београдом. Тел. 062/30-20-20 и 
013/ 838-585.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Намештен једнособан стан 
52 m2, строги центар града, 
у ул. Ђуре Јакшића бр.2 
(поред ДДОР-а), други спрат, 
сопствено централно грејање 
наплин, клима, нова ал. 
Столарија, телефон – слободан 
од јула весеца. Тел. 836-408 и 
063/ 10-77- 280.

Издајем стан у Новом Саду. 
Стан је једнособан и налази се 
на Футошком путу. Слободан је 
од 5. јуна 2016. Цена 80 евра. 
Тел. 063/85-67-494.

Издајем једнособан 
намештен стан на 
Омладинском тргу. Тел 063/42-
00-17.

Издајем кафану са свим 
пратећим инвентарем, лепо 
сређена 40m2. цена 200 евра. 
Тел. 066/36-34-36

Издајем намештен стан у 
Вршцу, у непосредној близини 

учитељског факултета, 
комуналије (плин,струја) 
издвојени. Погодно за два 
студента. Тел.063/767-55-79.

РАЗНО
На продају три кауча, 

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

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

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

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

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

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

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

063/28-05-99.
Продајем три 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продајем кауч и две 
фотеље, 2 замрзивача (по 
30 евра), неисправан крупач 
(50 евра), мотор томос 
неисправан (100 еура)метална 
врата и прозор (100 евра), два 
кревета и душек ( по 20 евра), 
судоперу, врата, прозоре по 

(10 евра). Тел. 062/803-16-06 и 
807-740.

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

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

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

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

На продају кауч са две 
фотеље,боја кајсије, цена 
12.000 и лежај  цена 8.000. Тел. 
063/429-569. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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  половни 
балконск прозор (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.

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 
н е и с п р а в н а . Те л . 0 1 3 / 2 1 0 1 -
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

Радила би и чувала старије 
особе. Тел. 064/313-44-64.

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

Пензионер, ситуиран, живи 
сам, жели да упозна жену до 60 
година старости ради брака. 
Тел. 064/48-77-098.

Продајем радио станицу 
ТОКАЦ-АЛИНКО-ВТДВМ. Тел. 

013-21-01-623 и 063/482-418.
Купујем електрични 

шпорет, кухињски сто и орман. 
Тел.063/733-92-47.

Продајем исправна 
балконска врата (80х225цм) 
Словенијалес, очувана са 
дуплим термо стаклом и 
платичним ролоом Тел. 
064/123-17-56.

АУТОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ   

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

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

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

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

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

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

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

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

Продаје се BMW 320 I  
возило у беспрекорном стању, 
караван, са BRC – атестиран 
ауто гас, 2007. годиште, 
2.000 cm³ ,160.000 км, фул 
опрема, технички преглед 
7/2015, директна куповина 
од власника (немачке 
таблице). Тел. 064/07-66-093, 
michaelgulik@web.de

Продајем ауто - приколицу 
нерегистровану 064/ 577 - 2597

Купујем пежо 206, годиште 
2004, 2005 или 2006, сиви 
металик. Тел. 064/41423-36.

Купујем Тојоту Јарис 1,3, 
2003. или 2004. годиште, сиву 
металик са петоро врата и 
климом. Тел. 064/186-52-44.

На продају „Сузуки“ 
wagonR+ DDIS, 2004. год. 
(дизел), у екстра стању, 
регистрован до 17.3.2016. 
(власник). Добро очуван, 
поседује климу, аир бег, 
електронске подизаче стакла,  
multi jet мотор. Цена по 
договору, могућа замена. Тел. 
063/767-82-85.

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

Продајем Ладу 110, 1500 
кубика,16 вентила, 2004. 
годиште, регистрована од јула 
2016. Тел. 064/128-46-98.

Купујем „заставу 
101“ у исправном стању, 
регистровану и да нема 
уграђен гас. Тел. 063/482-418.

Продаје се опел астра 
Г караван, 1998. годиште. 
Регистрован до 16.04.2017.
године. Тел. 064/130-84-90.

Продајем скутер piaggio 
Hexagon 180 m 20, веома 
очуван, у одличном стању, 
2005, гаражиран, црвене 
боје, аутоматски мењач, 
регистрован, мало прешо, 
сервис урађен, ветробран, 
наслон за седиште, аларм, 
церада. Хитно. 650 €. Тел. 
064/510-50-66
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Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111

БУРНО НА НОВОСАДСКОЈ ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ

ОД АПРИЛА КУКУРУЗ ПОСКУПЕО ЗА ТРЕЋИНУ
Трговање на новосадској берзи постаје све 

занимљивије и много захвалније за доношење 
квалитетних анализа о дешавањима на тржишту роба 
примарног аграра. Цена пшенице је у паду, док су цене 
кукуруза, соје и сојине сачме у порасту. Промет од 700 
тона робе је за 15,15% мањи него претходне недеље, 
док је финансијска вредност промета износила 
16.515.500 динара и мања је за 4,05% него претходне 
недеље. 

Цена кукуруза је од априла, уз врло кратке периоде 
стагнације, у константном порасту. За два и по месеца 
цена кукуруза порасла је са 15,50 дин/кг. без ПДВ-
а на чак 20,50 дин/кг., колико је ова роба вредела у 
протеклој недељи. Дакле, раст за трећину вредности 
у релативно кратком периоду ову је робу довео на највишу ценовну позицију у 
последње три године. Просечна цена трговања у недељи за нама износила је 22,35 
дин/кг. (20,31 дин/кг. без ПДВ-а), што је од просечне цене из претходне недеље више 
за 3,82%.

Још једна врста робе бележи велики скок и нови сезонски ценовни максимум. 
То је соја. Реализована цена од 50,50 дин/кг. (46 дин/кг. без ПДВ-а) виша је за 6,48% 
него у претходном трговању преко Продуктне берзе. Ова цена не представља само 
сезонски максимум већ и највишу цену још од септембра 2014. године.

После дужег времена још једна роба из соја комплекса била је предмет трговања 
на берзи у Новом Саду. То је сојина сачма са 44% протеина, која је забележила цену од 
57,60 дин/кг. (48 дин/кг. без ПДВ-а).

На крају, у светлу предстојеће жетве стрних жита најактуелнија су дешавања на 
тржишту пшенице. Пшеницом новог рода још се не тргује. Трговине на зелено у 
протеклој недељи није било, али је зато промет 450 тона пшенице прошлогодишњег 
рода на бази четири купопродајна уговора одбацио просечну цену од 19,19 дин/кг. 
(17,44 дин/кг. без ПДВ-а), што је за два посто нижа цена него претходне недеље. 

Данас је тачно три месеца откако ПРОДЕX бележи континуиран недељни раст 
индексне вредности. Тај индекс је 17. марта 2016. вредео 197,14 индексних поена, а 
данас је његова вредност 220,75 индексних поена, што је за преко 23 индексна поена 
више него пре три месеца. Истовремено, овонедељни скок индексне вредности овог 
показатеља је, посматрано на недељном нивоу, највећи у поменутом периоду и износи 
плус 3,44 индексна поена, од прошлог петка. Уједно, актуелна вредност ПРОДЕX-а од 
220,75 индексних поена представља рекордну вредност овог показатеља у последње 
две године.

Истовремено, цена кукуруза је у посматраном периоду порасла с ондашњих 15,40 
дин/кг. без ПДВ-а на данашњих 20,50 дин/кг. без ПДВ-а, односно за читавих пет динара 
по килограму. Горњи графикон јасно потврђује тесну корелацију цене кукуруза и 
ПРОДЕX-а, чиме афирмише и апсолутну тржишну доминацију кукуруза у домаћем 
аграру.

Након прошлонедељног скока цена, ове недеље је уследио њихов пад. У Чикагу је, 
након најновијег извештаја УСДА, нагло пала цене пшенице. Резерве ове житарице 
су повећане са 242,5 милиона тона (очекивања трговаца) на 243 милиона. Процењују 
да ће завршне залихе за следећу сезону поново скочити на ниво од 257,84 милиона 
тона до краја јуна 2017. Залихе кукуруза за следећу сезону, по проценама, биће на 
истом нивоу као и ове године, 205–206 милиона тона. Недељу дана пре британског 
референдума финансијска тржишта су се вратила под утицај калкулације ризика, 
уза све веће предвиђање у анкетама да ће Британија изаћи из ЕУ. Такво понашање 
инвеститора води к пребацивању на квалитет, што се види по негативном нивоу 
приноса немачких обвезница. Валуте као што су јен и швајцарски франак тренутно 
се више преферирају него евро. Несигурност се рефлектује на сва робна тржишта, 
нарочито на цену нафте. Такође су на пад цена на берзама утицале повољне падавине 
у кукурузном појасу у САД, што је погодовало кукурузу и соји. У том контексту фондови 
су крајем недеље реализовали свој профит продајући дуге позиције. Жетва пшенице 
је готова на 11% површина у САД и показала је добре приносе.

Фјучерс на пшеницу је у Чикагу појефтинио за 7,41%, а на кукуруз 0,29% од прошле 
недеље.

 Са сојом ситуација је обрнута. Светске залихе су мање него очекивања трговаца 
(72,7 милиона тона) и износе 72,3 милиона тона. Међутим, кретања цена на другим 
тржиштима, повољни временски услови у САД и притисак фондова који су продавали 
дуге позиције утицали су на обарање цена робе из соја комплекса. Соја с јулском 
испоруком појефтинила је за 3,54%, а сојина сачма за 0,81%.

 На западу Европе обилне падавине су, пре свега, повећале стрепњу за квалитет 
пшенице у предстојећој жетви и болести које би могле да се појаве. Кретања на 
чикашкој берзи ипак су имала знатнији утицај на европско тржиште, због чега су 
цене и у Европи пале. На Евронексту је пшеница појефтинила за 4,97%, а кукуруз за 
2,15%. У Будимпешти је пшеница јефтинија за 1,02%, док је цена кукуруза нижа за 
један посто.

„РОДЕ“ У ВРШАЧКОМ ПОРОДИЛИШТУ

ПРВИ 
ОСМЕХ

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 се 
позирале: мама Слађана  
и  син Андреја Паун, 
Јасна Ковач и мали Лазар 
Андић, Маринела и Сара 
Радулов, Кармен Мунћан 
и синчић Лазар Јовановић, 
Александра и Душан Раду. 

А.Б.

Јасна Ковач

Кармен Мунћан

Маринела Радулов

Слађана  Паун

Александра Раду
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Услед споменуте победе коју 
кнез Павле одржа над Турцима, 
јужна Угарска уживала је више 
година плодове мира. Анђео мира 
чувао је и околину вршачку. Томе 
ће бити узрок и она прва вест 
о вршачком виноделству. Да је 
вршачко вино јошт онога времена 
било особито и на гласу, види се и 
по томе, што га је сам краљ пио и 
што се је у односу према ценама 
осталој роби, скупо плаћало. 
По вестима из доба Владислава 
II, краљев благајник 4. године 
његове владе - дакле 1494. г. – 
набавио је за двор буре вршачка 
вина и платио за њега 10 ½ дуката 
1) Свакако је вредно запамтити, 
у толико више што се је  вино с 
успехом и по другим местима 
култивисало, што је вршачко вино 
јошт у оно време тако одликовано; 
јер за историју Вршца и његовог 
виноградарства ова вест много 
вреди.

На несрећу мир не потраја 
дуго. Народ наше околине није 
више увлачио мач у корице. Око 
половине 16. столећа Турци освоје 
јужну Угарску.

А сада да покажемо које су 
народности живеле у Вршцу 
средњега века. За време Арпада 
скоро сва јужна Угарска била 
је мађарска, као што нам казују 
називи места, којима се и данас 
служимо. Тако нас на Мађаре 
опомињу називи: Варадија (Várad- 
утврђење) Кевериш поред Вршца, 
али је место нестало, па онда у 
Вршачком атару поља Лудош, 
Физеш, и др. Да је и у самом Вршцу 
Мађара било, уче нас и исправа 
од г. 1439. Она сем тога јошт и то 
показује, да се је ово место и онда 
Вршцем звало, и да су у њему 
Срби живели, а мал што неће бити  
и основали, пошто је „Вршац“ 
доиста славенска, српска реч.Кад 

су Турци јужну Угарску  освојили, 
Вршац је без сумње било сасвим 
српско место, а такво је и остало 
све до изгнања Турака г. 1716.

Да ли је онда у Вршцу и Романа 
било, као што мисли Ајсингер 2), 
не може се казати. Романи – за које 
млоги држе да су прастановници 
наших предела, што су уосталом 
побила најновија историчка 
етнографска испитивања 3) – 
јављају се у јужној Угарској тек 
у 14. столећу. У нашем суседству 
овладаше они између осталих и 
местима Павлишем и Варадом, 
додавши им наставке за места 
„ешћ“ и „оја“. И отуда Паулешћ и 
Варадија.

Не треба да смо у илузијама 

односно величине и културе 
Вршца за време средњег века. 
Он је био мало место, са кућама 
од набоја, трском покривене, 
као и данас што се могу видети  у 
дољноземству у јужној Угарској. 
И култура се није могла постојано 
одомаћити, јер је непрестани рат 
људске плодове рада уништавао. 
По свој прилици народ се је 
бавио земљорадњом, односно 
виноградаством, држећи у једној 
руци плуг а у другој мач. По 
томе што се вршачко вино пило 
на двору краљевом, може се 
закључити, да је вођена трговина 
преко Тамишграда, Сегедина и 
Калоче за Пешту.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (25)

I КЊИГА
СТАРО ДОБА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ сОцИЈАЛИсТИКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 11, БРОЈ  138, 12. ЈУН 1985.

МАЈсКА РЕПУбЛИЧКА 
НАГРАдА ШКОЛИ „ОЛГА 

ПЕТРОВ РАдИШИЋ“
Вршачка Основна школа „Олга Петров“, установа са 1.565 

ђака (у укупно 67 одељења), управо на 30-годишњицу постојања 
и рада добила је недавно високо републичко признање: Награду 
„25. мај“ за постигнуте резултате од изузетне вредности у области 
васпитања и образовања.

-Додељено признање нас изузетно радује - истичу у овој 
Школи - међутим, оно нам није случајно уручено. - Овде се заиста 
пуно ради са децом, а ђаци , опет, са своје стране, испољавају 
многобројне активности практично у свим областима ученичког  
доказивања и рада.

Управо због тога, тешко је побројати сва признања која је 
Школа током протеклих година  добила ( и која добија), будући 
да она готово свакодневно пристижу, и то за показане најбоље 
резултате. Ту је рецима „Змајева“ награда, па „Политикина“, па 
статуа „курир Јовица“, с тим што се без младих рецитатора, 
чланова хора и музичара из Основне школе „Олга Петров“ готово 
не може ни  замислити нека манифестација или свечани скуп. А у 
међувремену ђаци ове Школе по други пут су освојили прво место 
у ТВ емисији „Музички тобоган“.

Једно значајно културно језгро овог града,какво 
је књижевна библиотека „Угао“ прославила је (радно) 
тридесетпетогодишњицу постојања. 

Давне 1960. године покренут је лист за књижевност, 
уметност и друштвени живот, „Угао“. Иницијатор и главни 
уредник био је књижевник Душан Белча који је окупљао 
око себе ентузијасте, заљубљенике у писану реч, али и у 
свој град и завичај. Заједно су ударили темеље модерним 
токовима и  збивањима у култури и животу у Вршца. 
Нарочито седамдесетих година је представљао значајно 
културно средиште. Примера ради, 1967. године било је 
објављено седам бројева.

„Угао“ је одабрао свој угао посматрања и наставља 
да трага за животним, историјским или пак естетским 
питањима најчешће кроз приче , песме, есеје. Тражећи 
увек нове начине и одговоре „Угао“ стреми ка будућности, 
прерастајући у велику књижевну библиотеку, каква је 
данас.

После четворогодишње паузе, Вршац ће поново бити 
домаћин Међународног фестивала фолклора „Вршачки венац“ 
, ове године , осмог по реду , који ће бити одржан од 14. до 18. 
јула.

Више од 1.000 учесника, аматерских културно уметничких 
друштава из Европе  приказаће  етнос свога народа  и својих 
поднебља. Кроз игру, песму и инструменталне интерпретације 
представиће се Грчка, Румунија, Словачка, Пољска, Турска, 
Словенија, Пољска, најбољи ансамбли из Србије, као и 
културно уметничка друштва Вршца и околине.

Овим фестивалом Вршац је поново на мапи туристичке и 
културне понуде Европе. Колико је фестивал недостајао овој, а 
и широј јавности, показало је то да су се људи, у великом броју, 
укључили у Клуб пријатеља фестивала и дали свој допринос и у 
финансијском  и у организационом смислу.                              
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ТРИ И ПО дЕцЕНИЈЕ 
ПОсТОЈАЊА „УГАО“
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ОсМО КОЛО ПРИЈАТЕљсТВА

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 Вршацу г. 1439. постојао. - Срби насељавају Вршац. - Прва 

вест о врш. виноделству. Које су народности биле становници Вршца у средњем веку.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

od 8 do 20 časova, 
subotom od 8 do 14h 

Tel: 837-902

KeramikA

Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899

e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

DOO

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

У Ковиљском манастиру (25 
км од Новог Сада) вековима се, 
између осталог, производе и ракије 
од шљиве – чувена манастирка, 
кајсијевача и неке друге. Последњих 
пар година, на овом послу 
ангажован је (искушеник) Слободан 
Станковић звани Бубица. Управо 
у то време ракије из Манастира 
освојиле су многа вредна признања 
за високи квалитет.

Манастир, иначе, има свој 
шљивик који даје род од око 15 тона 
плода. Некада смо имали и пожегачу, 
најбољу ракијску шљиву, али смо 
је због старости искрчили.Иначе, 
најбоља комбинација, по нашим 
искуствима , била је: пола стенлејке 
и пола пожегаче која ракији даје 
непоновљиву арому. Шљиве, по 
правилу, не беремо, него скупљамо 
здраве и зреле плодове који 
сами отпадну. Оно што нам данас 

недостаје набављамо из централне 
Србије. Тако годишње у нашим 
подрумима имамо између 1.500 и 
2.000 литара добре манастирске 
ракије.Након печења ракија иде на 
обавезно одлежавање и неговање 
у храстовим бурадима, а када то 
није могуће, због велике тражње, 
у промет стављамо и нешто млађу 
ракију.

Да би смо је оплеменили 
предузимамо неке опробане, 
иначе здравствено исправне 
рецепте. Разговори и шапутања 
о природним концетратима нису 
више нека велика тајна. Данас је 
лако направити ракију која личи 
на ону стару и дванаест година. 
Тај посао урадимо за неколико 
дана и све помоћу концентрата, 
односно, без увођења неке посебне 
технологије.

Поступак је једноставан из 
сувих шљива (2 до 3 кг) извадимо 
коштице и та количина се загрева 
у микроталасној пећници до 
температуре од 45 степени, а потом 
се хлади у фрижидеру. Током три 
дана, ова количина се неколико 
пута греје и хлади. На крају, 

добијамо природни концентрат 
који, процеђен и бистар, додајемо 
ракији. Овај изванредан природни 
сок ракији даје карактеристичан 
укус и арому, као да је годинама 
стајала  у прворазредним храстовим 
бурадима.

КЊИГЕ ЗА СВАКУ КУЋУ

„Домаће ракије“ и „Домаћа 
прерада меса“

Купите наше књиге, проверите 
понуђене рецепте и сами направите 
здравствено исправне ракије и 
специјалитете од меса раскошног – 
домаћег укуса и мириса. 

Поруџбине: „САН“ Нови Сад, Тел: 
(021) 459691; 464762 и 063 549633.

Поред најквалитетније жуте 
„вилијамовке“, затим и других 
цењених сорти крушака („боскова

Сорте појединих дуња разликују 
се и по свом изгледу. Има их 
јабучастог, крушкастог и звонастог 
облика.

Најраспрострањенија је и 
најцењенија је лесковачка сорта 
јабучастог облика, средње крупног 
и слатко-накиселог, веома мирисног 
плода. Структура јој је ситно зрнаста, 
без камених ћелија, а површина 
равна и глатка, што припремати за 
врење увелико олакшава посао. 
Сазрева доста касно - тек средином 
октобра.

Врањска стара аутохтона сорта 
је крушкастог облика и често се 
у народу зове „дуњац“. Плод јој је 
сламно до златно жуте боје, крупан 
(близу 500 грама), нераван, гукасте 
површине, а чашица је средње  
величине и ребраста, покожица 

глатка и маљава. Успева у сливу 
Јужне Мораве, а има је и у многим 
другим нашим крајевима. Месо јој је 
жуто, хрскаво, получврсто, слабије 
сласти (8,66 укупних шећера) и 
киселости. Има камену ложу, често 
прозукне и тако губи на ароми и 
квалитету. Зато није погодна за 
кондиторску индустрију, али јесте за  
производњу ракије. 

УЗ ШЉИВУ И ГРОЖЂЕ 
– ЈАБУКА, КРУШКА, 

ДУЊА...

Поред шљиве и производња 
шљивовице, на коју отпада око 80% 
укупне домаће производње ракија, 
а по којима смо први произвођачи 
шљивовице у свету, последњих пар 
деценија прошлог века, у порасту је 
производња ракије од других врста 
воћа. То се, пре свега, односи на 
ракије од: јабука, крушака и дуња, 

затим коштичавог 
воћа: кајсије, брескве, 
трешње и вишње; 
ређе и мање од 
дуда, смокве, затим, 
бобичастог воћа: 
малина, купине, и 
рибизле, као и ситних 
шумских плодова.

Последњих три-
десетак година велики 
успон забележила 
је и производња 
лозоваче и комовице 
од квалитетних 
сорти грожђа и то, 
како у индустријској, 
тако и у домаћој 
производњи. Значајне 
количине домаће 
ракије производе се 
од комине (комовица) 
вина и винског талога.

МАНАСТИРКА С УКУСОМ И МИРИСОМ СУВЕ ШЉИВЕ

ЛЕСКОВАЧКА И ВРАЊСКА ДУЊА

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА



ПЕТАК • 24. јун 2016.ВРШАЧКА КУЛА22 СПОРТ

РАДОМИР РАЦА ГРУЈИЋ
(1937 - 2016)

Тихо и мирно нестао је из света шаха 
Радомир Грујић – чика Раца.

Био је шаховски новинар извештач, 
имао своје редовне рубрике у „Вршачкој 
кули“  и  Вршачким вестима“.

Био је шаховски судија, међународног 
ранга. Судио је такве шаховске турнире 
и манифестације као што су Шаховска 
олимпијада у Новом Саду „Шонси“, 
Меморијале Боре Костића – престижне 
међународне велемајсторске турнире, 
шаховске лиге и фестивале у свим нашим 
државама у којим смо живели, Југославији, 
СЦГ и Србији. Судио је и наше локалне 
турнире па све до брзопотезних турнира и 
такмичења пензионера и деце.

Волео је шах, шах је био неизоставни 
и неизбрисиви део његовог бића а он је 
био ненаметљиво присутан и уткан у шах 
Вршца.

Имао је прву категорију и једно време  
играо је за екипу шах клуба „Бора Костић“  
Вршац.

Био је  у једном периоду председник 
а  врло дуго, можда најдуже од свих у 
историји клуба, био је секретар  шаховског 
клуба „Бора Костић“. Био је и дугогодишни 
члан управе клуба.

У неколико наврата био је у управљачким 
структурама и телима шаховског савеза 
Војводине ШСВ.

Дао је свој допринос у организовању 
шаховских екипа запослених  у срединама 
у којима је радио – у ПТТ Вршац,  МУП 
Вршац а касније у дому пензионера у 
Вршцу.  Наравно, наступао је за те екипе и 
као такмичар.

Најзад, а никако не и најмање важно,  
отац је два сина који су играли шах од 
малена, а Саша Грујић је постао мајсторски 
кандидат и један од најбољих брзопотезних 
шахиста града Вршца.

Многе је зоре  чика Раца  освануо за 
шаховском таблом играјући „цугер“ са 
својим пријатељима и „вечитим ривалима“ 
од којих неких одавно нема међу живима.  
Можда ће се срести тамо негде у бољем 
и праведнијем  свету  и поново одмерити 
снаге за шаховском таблом.

Нека почива у миру. 

И Н  М Е М О Р И А М

После дужег времена у Вршцу 
се одржава један одбојкашки камп. 
Покренули су га ОК Банат и тренер првог 
тима и руководилац кампа Игор Сантрач. 
Камп траје седам дана, почео је 18. јуна 
а завршава се 25. 6. Централно место 
збивања је Одмаралиште на Црвеном 
крсту, где су смештени учесници из Нове 
Пазове, али ће млади одбојкаши радити и у 
Центру Миленијум, као и на атлетској стази 
Градског стадиона.

- Седмодневни план и програм рада је 
веома динамичан и разноврстан. Почев 
од нових метода тренинга и тренирања 
са фитнес инструкторима па до обуке 
прве помоћи, планинарења , туристичког 
обиласка града и још много других 
активности, каже Игор Сантрач идејни 
творац пројекта.

- Надам се да ће ова прича постати 
успешна и да ће нас подстаћи да вредно 
радимо како би овај камп постао традиција 
што и јесте замисао. Са децом раде 
образовани и квалификовани тренери. У 

оквиру кампа организована су два турнира, 
турнир 4 на 4 и турнир 6 на 6, а велику 
помоћ пружили су нам главни спонзори: 
Ђелато посластичарница, Стоматолошка 
ординација Арашков, и Хотел Србија,  

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ БАНАТ ОРГАНИЗОВАО ПРВИ КАМП

ВРШАЧКО ОДБОЈКАШКО ЛЕТО 
НА ЦРВЕНОМ КРСТУ

ОД Б О Ј К А

Нови тренд у развоју одбојке: Учесници кампа на Црвеном крсту

Одбојкашки клуб Јуниор 013 организовао је 
у суботу, 18.06.2016.године, 5. турнир у уличној 
одбојци (Street Voley) у Порти Саборне цркве 
у Вршцу. Играло се на 4 одбојкашка терена, 
такмичило се 160 девојчица и дечака узраста 
9 до 16 година. Укупно је учествовало 30 екипа 
из 10 клубова и школа. Одигране су укупно 
42 утакмице. Учесници су били: ОК Вршац, Ас 
(Вршац), Корал (Вршац), Банат (Вршац), Јуниор 

013 (Вршац), ОК Пландиште, ОК БНС (Банатско 
Ново Село), Корал (Банатски Карловац), ОШ 
“Братство - Јединство” (Селеуш) и ОШ Сава 
Вељковић (Добрица).

Проглашени су и најбољи појединци. За 
најбољег примача турнира проглашена је 
Марија Димитријевић, најбољи смечер је 
Андреа Арсенијевић,најбољи блокер Мила 
Даћевац а за најбољег играча турнира изабрана 

је Катарина Величковић.
Најуспешнији клуб са освојена 3 прва места, 

једно 2. место и једно 3.место је ОК „ЈУНИОР 013“ 
из Вршца. Сви учесници турнира награђени су 
дипломама за постигнути успех, првопласирани 
и другопласирани тимови као и најбоље 
појединке, награђени су медаљама. Најуспешни 
клуб турнира добио је пехар.

ПОБЕДНИЦИ ПО КАТЕГОРИЈАМА
2000/01 - 1. ДРМР (ОК Јуниор 013), 2. ЗА-ЗА (ОК Јуниор 
013) 3. ВРШАЦ 1 (ОК Вршац)
2002 - 1. ТАТИНИ СИНОВИ (ОК Јуниор 013), 2. ВРШАЦ 
(ОК Вршац), 3. СНАЈКЕ (ОК Јуниор 013)
2003 - 1. ТЕЛЕТАБИСИ (ОК Јуниор 013), 2. БОСИНАМИШО 
(ОК АС), 3. БНС 4 (ОК БНС)
2004 - 1. БНС 3 (ОК БНС), 2. ПЛАНДИШТЕ 3 (ОК 
Пландиште), 3. ПЕРЛИЦЕ (Б.Карловац)
2005 - 1. КОРАЛ 1(ОК Корал), 2. БНС 2 (ОК БНС), 3. 
ДОБРИЦЕ (Б.Карловац)
2006/07 - 1. БНС 1(ОК БНС), 2. ЗМАЈИЦЕ (Б.Карловац), 
3. КОРАЛ 2 (ОК Корал)

РЕВИЈА ОДБОЈКАШКИХ ТАЛЕНАТА 

STREET VOLEY ПО ПЕТИ ПУТ У ПОРТИ
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“ФАНАТИК” 
СА 5 МЕДАЉА ИЗ 

НОВОГ САДА
На Међународном такмичењу у 

Новом Саду, на коме су учествовали 
такмичари из 17 земаља, вршачки 
Бадминтон клуб “Фанатик” освојио 
је 5 медаља. У појединачној 
категорији (сингл) до 9 година, 
као и у конкуренцији парова, Ана 
Димитријевић заузела је 3. место. 
На трећој позицији, нашао се и Лука 
Ђорђевић и то у категорији парова, 
до 11 година. У категорији парова, до 
15 година Ана Сламарски освојила 
је треће место, као и Александар 
Шафарик, у дублу за такмичаре до 15 
година.  

Милица Николин на свом првом 
великом турниру одлично се борила, 
док је Иван Шафарик, у дублу у 
категорији до 13 година, био на корак 
од полуфинала. Близу полуфинала, у 
категорији парова била је и Дијана 
Дуња Тодоровић, а својим залагањем 
и борбеношћу, најбољима се 
прикључио и  Бојан Јованчић. Андреј 
Шафарик, у изузетно борбеном 
мечу, поражен је од словеначког 
такмичара, а у борби за полуфинале, 
Матија Цупара такође је поражен од 
представника Хрватске.

Добар учинак: Чланови БК “Фанатик”

Б А Д М И Н Т О Н

Репрезентација Србије (У20), 
играчи рођени 1996. године 
и млађи, почела је у Вршцу 
припреме за Европско првенство 
које се од 16. до 24. јула одржава 
у Хелсинкију. Млади тим Србије 
браниће златну медаљу освојену 
прошле године у италијанском 
Лињану. Селектору Александру 
Бућану на првој прозивци се 
јавило 17 играча а прве провере 
биће утакмице са селекцијом 
Финске (30. јун и 1. јул) које ће се 
играти у Центру Миленијум. Прва 
ће бити затворена, друга отворена 
за јавност. Потом, репрезентација 
Србије путује у Турску, где ће 
учествовати на престижном 
труниру “Тургут Атакол” (5-9. јул) у 
Истанбулу.

Стефан Лазаревић, крило 
ФМП-а био је претпрошле и 
прошле године капитен ове 
генерације репрезентативаца на 
великим такмичењима.

- Услови које имамо у Вршцу 
су врхунски. Познато је да је 
Миленијум једна од најбољих 
ако не и најбоља хала у нашој 
земљи, такође, Хотел Србија и 
услуга у њему су феноменални. 
На нама је само да дамо све од 
себе на терену, остало имамо. 
Сигуран сам да ћемо ући у добар 
такмичарски ритам, задатак у 
наредне две недеље је јасан, 
радићемо највише на уигравању 
акција, рекао је Лазаревић.

Србија ће на шампионату 
у Финској играту у групи Ц са 
селекцијама Словеније, Летоније 

и Украјине. Селектор Бућан је 
истакао да да практично неће 
бити времена за кондиционе 
припреме јер је потребно да 
се играчи одморе и освеже 
од напорне сезоне. Сем тога, 
услед новог система такмичења 
утакмице у групи нису од 
пресудне важности, јер после тога 
све екипе иду у осмину финала.

-Од репрезентације Србије се 
увек очекује да се бори за медаље 
и висок пласман. Наравно, од тог 

правила ни овога пута нећемо да 
одступимо. Нисмо оптерећени и 
немамо притисак због резулатата 
који су прошле године постигли 
наши старији другари. Ово је 
друга генерација и нека сасвим 
нова прича. Ови момци су у 
прошлости имали добрих и лоших 
момената. Били су други у Европи 
у јуниорској конкуренцији, али 
су кикснули прошле године на 
Светском првенству, истакао је 
селектор Бућан.

ВРШАЦ ДОМАЋИН МЛАДОЈ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ СРБИЈЕ

ОРЛИЋИ У ВРШЦУ ПРОТИВ ФИНАЦА

КО Ш А Р К А

Из Вршца у одбрану европског трона: Млада репрезентација Србије 

Такмичари Џудо 
клуба “Локомотива”из 
Вршца имали су врло 
успешан наступ на 26. 
Међународном турниру 
“Куп Јадрана 2016” 
одржаном у Сплиту. 
На овом такмичењу 
учествовало је више 
од 800 такмичара 
из 15 земаља света. 
Вршачка Локомотива, 
учествовала је са петоро 
својих такмичара који 
су освојили 4 медаље и 
једно 5 место. Сребрном 
медаљом окитила се 
Катарина Стојаковић, 
док су брозана одличја 
освојиле: Тара Ђекић, 
Горана Јовановић и 
Милица Јовић. Вук 
Ожеговић, заузео је 5. 
место.

КУП ЈАДРАНА 2016 У СПЛИТУ

ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ЗА ВРШАЧКЕ ЏУДИСТЕ

Џ УД О

Тренер Виктор Ожеговић са младим џудистима Локомотиве
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Zahvaljujemo se 
na ukazanom poverenju svim  

našim poljoprivrednim proizvodjačima,  
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DANU POLJA strnih žita i uljane repice 2016. 
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