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АКЦИЈА СAВЕТА ЗA БЕЗБЕДНОСТ СAОБРAЋAЈA ГРAДA ВРШЦA

“ПAЗИ ДРУГЕ, МИСЛИ НA СЕБЕ”

Сaвет зa безбедност сaобрaћaјa Грaдa Вршцa подсећа да
је, долaском повољнијих временских приликa, почелa сезонa
интензивнијег кретaњa мопедa и мотоцикaлa у сaобрaћaју нa
путевимa.
У циљу што сигурнијег кретaњa нaведених возилa, Сaвет
зa безбедност сaобрaћaјa упозорава све учеснике, посебно
возaче мопедa и мотоцикалa, нa њихову повећaну угроженост
и стрaдaње у сaобрaћaју.
Интензивније кретaње доводи и до већег броја сaобрaћaјних
незгодa сa овим кaтегоријaмa возилa учесника у саобраћају.
У циљу превентиве и спречaвaњa сaобрaћaјних незгодa
мопедистa и мотоциклистa, Сaвет зa безбедност сaобрaћaјa
Грaдa Вршцa, у сaрaдњи сa Агенцијом зa безбедност сaобрaћaјa,
покреће aкцију под називом “Пaзи друге, мисли нa себе”.
Организатори акције позивaју све возaче ових кaтегоријa нa
посебaн опрез, јер овa групaцијa пре свегa припaдa рaњивој
групи учесникa у сaобрaћaју и препознaти су кaо посебно
угроженa циљнa групa у нaшој земљи.

Савет за безбедност, сa освртом нa стaтистичке подaтке,
као кључне фaкторе ризикa наводи: неприлaгођену брзину,
недовољна зaштитнa опремa (вожњa мотоциклa без кaциге),
некоришћење дневних светaлa и изостaнaк употребе зaштитне
кaциге зa сaпутникa.
Сaвет зa безбедност сaобрaћaјa Грaдa Вршцa, у саопштењу
које потписује председник Милош Васић, aпелује нa возaче
мотоцикалa и мопедa дa поштују сaобрaћaјнa прaвилa и
прописе, јер нa тaј нaчин чувaју себе и друге учеснике у
сaобрaћaју.
Ј.Е.

ОДРЖАН СКУП ПОСВЕЋЕН ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА

МРЕЖА ЗА ЗДРАВЉЕ - ЗАШТИТА
ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

У Београду је у уторак одржана друга фаза
Институционалне подршке Сталне конференције
градова и општина – Мреже за здравље на тему:
„Заштита права пацијената – теорија и пракса“. Скупу
је присуствовало око 100 представника локланих
самопурава, Саветника за права пацијената и чланова
Савета за здравље.
У радном делу скупа присутнима су се обратили
представници Министарства здравља, Министарства
за рад, борачка и социјална питања и представници
СКГО. Град Вршац достојанствено су представили
чланови Градског већа Иван Јосић и Татјана Николић.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Комисија за комасацију на подручју Општине
Вршац обавештава све власнике земљишта- учеснике
комасације да је дана 13.07.2016. године ставила
на јавни увид предлог прегледног плана наделе
комасационе масе у комасационом подручју дела
катастарске оптине Вршац.
Прегледна карта расподеле биће изложена на
јавни увид у просторијама Комисије за комасацију у
Вршцу, Трг Зелене пијаце 2, у периоду од 13.07.2016. до
29.07.2016.године.
Учесници комасације своје писане примедбе на
прегледну карту расподеле могу да доставе Комисији
за комасацију на подручју Општине Вршац преко
градске писарнице најкасније до 29.07.2016.године.
Контакт телефон 063 294 562
Председник Комисије
Жива Павков

У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА

У ЗНАКУ ДОБРИХ ДОМАЋИНА

Градоначелница Вршца Драгана
Митровић приредила је свечани пријем
за представнике фолклорних ансамбала,
учеснике овогодишњег 19. по реду
Међународног фестивала фолклора
„Вршачки венац“. Свечаност је била у
знаку добрих домаћина, а градоначелница
је поздравила гостe са различитих
меридијана и пожелела им пријатан
боравак у граду.
Част ми је да, у име града,
пожелим добродошлицу учесницима
Међународног фестивала фолклора
„Вршачки венац“ и да понесу лепе
успомене из нашег града Вршца, рекла је
градоначелница обраћајући се присутним
гостима и Вршчанима у градској кући, 11.
јула. С обзиром да се Фестивал одржава
већ 19. пут, можемо рећи да је постао
традиционалан. С обзиром да учесници
долазе из осам земаља, можемо рећи да
је међународног карактера и да Вршчани
на овај Фестивал могу бити поносни.
Ово је лепа прилика и за домаћине и за
госте да упознају различите културе, да
склопе пријатељства и да из нашег града
понесу лепе утиске о нашем богатом
културном наслеђу. Желим да поздравим
организаторе Фестивала, директорку,
фестивалски одбор, као и волонтере и
све који су се бринули да наши гости буду
добродошли. Добродошли у Вршац, град
добрих домаћина!
Жељама
добродошлице
градоначелнице Вршца придружила се и
Олга Петров, директорка Међународног
фестивала фолклора „Вршачки венац“.
Драго ми је што 19. пут имам
част и задовољство да наше пријатеље
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и госте из далеких земаља доведем у
градску кућу где их срдачно приме и
угосте, рекла је Олга Петров. Захваљујем
се малој екипи људи која ме прати ове и
свих година уназад. Захваљујући њима и
захваљујући домаћинима нашега града ми
идемо у сусрет 20. Фестивалу. Понесите из
нашег града само оно што је најлепше и
надам се да ћемо се видети још који пут на
неком од наредних фестивала.
Гости градоначелнице били су
фоклорци који су дошли из осам земаља,
са различитих континената: Русије, Турске,
Костарике, Колумбије, Чилеа, Словачке,
Бугарске и Румуније, као и најбољи

ансамбли из Србије.
Градоначелница Вршца и представници
фолклорних ансамбала разменили су
дарове који ће их сећати да фестивалске
дане овогодишњег „Вршачког венца“.
Покровитељ19.
Међународног
фестивала фолклора „Вршачки венац“
је Град Вршац, а организатор овдашња
Туристичка организација.
Након дружења у градској кући, гости и
њихови домаћини кренули су пут отворене
бине на градском тргу где се заплео венац
песама, игара, ношњи и традиције народа
из околних и далеких земаља.
Ј.Е.

ПОЧЕЛА ШКОЛА ПЛИВАЊА НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

УЧИМО ДА ПЛИВАМО

Међу
бројним
активностима које ће ове
купалишне
сезоне
бити
организоване на вршачком
градском језеру је и Школа
пливања која је почела са
радом пре недељу дана, на
задовољство малишана и
њихових родитеља.
-Акција “Учимо да пливамо”
на градском језеру је ове
године окупила четрдесеторо
малишана,
каже
Јасна
Живковић,
ПР
менаџер
Туристичке
организације
Града Вршца. Полазници су
подељени, у зависности од
узраста, у четири групе и са
њима раде лиценцирани
тренери: Милош Војтешки,
Данијела Ризвић, Милован
Вујичић, Јована Николовски
и Горан Деђански. Родитељи
деце која похађају ову
школицу која траје 10 часова су
задовољни овим тренинзима.
Деца кроз игру и забаву уче
прве завеслаје, али што је

У НЕДЕЉУ
ПЛИВАЧКИ
МАРАТОН
Други
вршачки

најважније раде на томе да
се отклони сваки страх од
воде уколико постоји код
полазника. Малишани радо
долазе и кроз игру са својим
вршњацима уче да пливају, а
уз помоћ реквизита као што су
даске, сунђер тубе, лопте...
Часови Школе пливања
одржавају се петком, суботом
и недељом почев од 9 па до
12 часова када свој тренинг
завршава
четврта
група

малишана.
Према
речима
Живковићеве, на градском
језеру свакодневно ради
Спасилачка служба од 9 до
20 часова, а координатор у
служби је Горан Николић.
Спасилачка служба апелује на
све купаче да се придржавају
кућног реда и упутства која
стоје на свакој свлачионици
и још по неким видљивим
местима на језеру, а све у циљу

пливачки
маратон
заказан је за недељу, 16.
јул, на градском језеру,
са почетком у 12 часова.
Пливачи који желе да
учествују у овом такмичењу
могу да се пријаве на лицу
места, сат времена пре
почетка трке.
безбедности купача.
У свакодневној понуди
на језеру и овога лета, почев
од 9. јула па до крајатрајања
туристичке сезоне, купачи ће
моћи да изнајме лежаљке и
сунцобране. Цена за комплет
је 150 динара.

НАРОДНА ПОСЛАНИЦА ТАЊА ТОМАШЕВИЋ ДАМЊАНОВИЋ ПОЗИВА ГРАЂАНЕ НА РАЗГОВОР

ГРАЂАНИ КОД НАРОДНЕ ПОСЛАНИЦЕ
ДВА ПУТА МЕСЕЧНО

Народна
посланица
Тања
Томашевић
Дамњановић примаће грађане сваког другог
петка у месецу од 8 до 12 часова у канцеларији
помоћника градоначелника. Први пријем одржан
је 8. јула, наредни ће бити у петак, 22. јула. Наши
суграђани могу се пријавити за разговор са
народном посланицом сваког радног дана на
телефон 013/800-555.

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

Ј.Е.
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УСВОЈЕН ПРВИ РЕБAЛAНС
БУЏЕТA ЗA ОВУ ГОДИНУ

Одборници актуелног сазива
Скупштине Града Вршца одржали
су четврту по реду седницу, која
је трајала до касних поподневних
сати, 7. јула. Након бројних предлога
опозиције, који нису наишли на
подршку владајуће коалиције, усвојен
је дневни ред са више од 40 тачака.
На почетку седнице изабрана је
нова одборница из редова Српске
напредне странке. Наиме, уместо
Јелене Мушкиње у одборничку клупу
напредњака села је Александра
Панић, након положене заклетве.

Највише расправе око
првог ребаланса буџета
Известилац
Вања
Радека,
начелница Одељења за буџет и
финансије Града Вршца, упознала
је одборнике са ставкама буџета и
потребом за првим ребалансом, а
онда је уследила вишесатна расправа.
Радека је нагласила да предлог
одлуке
о
првом
ребалансу
подразумева и мањи буџетски
дефицит у односу на онај који је био
планиран иницијалном одлуком.
Буџетски дефицит износи 149,2
милиона динaрa и покривен је из
примaњa по основу зaдуживaњa код
пословних бaнaкa. Овом одлуком
обухваћена су и средства новог
кредитног задужења од 120 милиона
динара.
Усвајањем
предлога
првог
ребаланса буџета Града Вршца за 2016.
годину, укупни приходи и примaњa,
зaједно сa пренетим неутрошеним
средствимa из претходне године,
утврђени су на нивоу 2.177.500.000
динaрa. Аналогно томе, усаглашен је
и план укупних расхода и издатака и
отплaтa aнуитетa и они су утврђени
на истом нивоу и он је, у односу на
садашњи буџет, мањи за 291.500.000
динара, односно за 11,8 одсто.
Др Драгица Станојловић (За бољи
Вршац) сматра да је буџет нереалан,
фиктиван, да су све инвестиције из
позајмица- кредита и самодоприноса
који ове године истиче.
Зоран Томић (ДС) је истакао да
се кроз буџет види опредељеност
локалне власти која је за локалноекономски развој издвојила 51, а
за спорт 63 милиона динара. Он је
закључио да је буџет све мањи и
мањи, као и да узимање кредита
доводи град у све тежи положај и
да неће бити места за развој. Томић
је позвао локалну власт да усвоји и
заузме стратегију за нови Вршац.
Дарко Гавриловић (СПС) сматра
да је пуњење буџета нереално и
предимензионирано те је ребаланс
био очекиван. Он је замерио да
се зараде запослених повећавају,
а социјална давања смањују. Са
Гавриловићем се сложио Милуцу
Живков, партијски колега, и затражио
образложење који је правни основ да
се одреди добит ЈКП „Други октобар“ и
узме сто милиона динара.
Одборници опозиције Драгана
Ракић (ДС), др Татјана Вешовић (ДС),
Бранислав Матић (За бољи Вршац) и
Биљана Јеличић (Доста је било) изнели
су замерке да је буџет неспроводив,
да би требало смањити број чланова
Градског већа са 11 на 6, да у буџету
нема средстава неопходних за
конкурисање код фондова ЕУ, као и

да се велика средства издвајају за
плаћање специјализованих услуга
те да је потребно испитати постојећу
систематизацију градске управе и
можда направити квалитетнију.

Одговор градоначелнице
на питања одборника
Око једног смо се сложили,
и то ми је драго, да је овај ребаланс
било неопходно израдити, као и да
је буџет креиран за 2016. годину био
нереалан и базиран на приходима
за које се унапред знало да се
неће моћи остварити, нагласила је
градоначелница Драгана Митровић
обраћајући се одборницима. То је у
прилог ономе да овде има зараћених
страна, а ја управо мислим да смо ми

овде сви у интересу грађана и уколико
се будемо водили таквом политиком,
онда смо на заједничком и правом
путу. Мислим да ћемо се сложити да
је овај буџет реалан и ја ћу се трудити,
заједно са својим тимом, да извршим
овај буџет како је предвиђено, то
могу да обећам. Није ми се свидела
примедба што се тиче уштеда. Сва
срећа је што ће грађани на крају
године транспарентно моћи да виде
како смо трошили новац, колико смо
уштедели.
Градоначелница
је
најавила
увођење рестриктивне политике
трошења средстава, те да су чланови
Већа упознати са тиме да не смеју
да потроше никакав новац без
њене сагласности. Она је нагласила
да су сарадници градоначелнице
стручни људи, да их нема превише
и да су неопходни и подсетила да
су плате запослених подигнуте још
у марту када је Вршац добио статус
града. Сложила се да за локалноекономски развој треба издвојити
више пара, али одакле, јер локална
власт има преузете обавезе које
треба исплатити. Градоначелница
сматра да је спорт веома важан за
младе Вршчане и развој града и да
није издвојено превише средстава
и додала је да започете инвестиције
треба завршити.
„Другом октобру“ ће бити
враћена сва дуговања како би могло
да послује са добитком и даље буде
успешно, додала је градоначелница
и нагласила да је надзорни одбор
утврдио да 100 милиона износи 46,7
одсто добити и да нема разлога да се
у то не поверује.
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ГРАДСКИ ОДБОР
ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
ВРШАЦ ОДРЖАО КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА МЕДИЈЕ

ПЕСИМИСТИЧКА ПРОГНОЗА
ЗА ГРАДСКИ БУЏЕТ

Усвојене важне одлуке
Одборници су усвојили одлуку да
ЈКП „Други октобар“ уплати у градски
буџет 46,7 одсто добити оствареној по
завршном рачуну за прошлу годину
што износи 100 милиона динара.
Усвојена је и одлука о задуживању
Вршца за финансирање капиталних
инвестиција у 2016, а износ од 120
милиона подељен је на сваку од
ових инвестиција: 39,5 милиона
опредељено је за 1. и 2. фазу изградње
олимпијског базена, 9,9 милиона
опредељено је за реконструкцију
водоводне мреже у Саве Мунћана
и атмосферске канализације у
Димитрија Туцовића, 15,8 милиона
за реконструкцију путева и 6
милиона динара за уређење објеката

месних заједница, за фасаду Градске
библиотеке 3 милиона динара...
Усвојена је одлука о првом
ребалансу програма пословања ЈП
„Варош“ и ЈП „Вршац“, о иступању из
Регионалног центра за друштвеноекономски развој „Банат“, скидању
усева са узурпираног државног
пољопривредног
земљишта.
Одборници
су
именовaли
Дејaнa Сaнтрaчa из Пaвлишa зa
пуномоћникa у Скупштини aкционaрa
Центрa Миленијум, и подржали
рaскид уговорa о купопродaји
инфрaструктурно
опремљене
пaрцеле у Технолошком пaрку,
потписaног сa компaнијом Сенсилaб.
Расправљало се о извештају о раду
Општинске управе Вршац за 2015. и
установа чији је Град Вршац оснивач.
Нису усвојени извештаји о раду
Народног позоришта, Градског музеја,
Дома омладине и Центра за социјални
рад.
„Зелено светло“ добили су
извештаји координационих одбора
за надзор над прикупљањем и
коришћењем самодоприноса за 2015.
за здравство, образовање, фекалну
канализацију и путну инфраструктуру.
Жељица Мрђа Цвејанов именована
је за в.д. директора Апотеке Вршац,
Владимир Блануша Дома омладине
и Зоран Станимиров Технолошког
парка, а Бранислав Дангубић
разрешен је функције градског јавног
правобраниоца, на лични захтев.
Међу последњим тачкама дневног
реда била су именовања чланова
управних и надзорних одбора десетак
установа чији је општина оснивач.
Ј.Е.

Осврт на протеклу седницу Скупштине Града Вршца и
предстојећи унутарстраначки избори у Демократској странци
били су тема редовне конференције за медије, одржане 12.јула,
у страначким просторијама. Новинарима су се обратили
одборници ДС у Скупштини Града Вршца: др Татјана Вешовић,
Зоран Томић и Драгана Ракић.
Коментаришући доношење одлуке о првом ребалансу
буџета за 2016. Годину, Томић је нагласио да се из садашњег
ребаланса наслућује црна прогноза за градски буџет током ове
године, као и у периоду након тога.
Овим ребалансом су приходи мањи за 500 милиона
динара, а следеће године ће бити мањи за још 610 милиона,
истакао је Томић. То значи да ће наредни буџет износити 1,5
милијарду динара што је висина буџета из 2008. године. Дакле,
вратићемо се 8 година уназад.
Томић сматра да нису јасне политичке одлуке
градоначелнице и њеног тима који је креирао буџет тако да је
акценат уместо на запошљавање стављен на развој врхунског
спорта и додао:
Ове године из градске касе опредељено је само 23
милиона динара за нова радна места, тј. за локални економски
развој, а чак 90 милиона динара за спорт и то највише за
професионални спорт. То је заиста чудна и незрела политичка
одлука, када знамо да је решавање незапослености главни
проблем у Србији. Видимо да више нема финансирања из
европских фондова, јер очигледно ова власт не уме да пише
пројекте, па је квалитет градске управе опао у свим сегментима.
Овом приликом упућујемо апел градоначелници да позове
све релевантне представнике града Вршца, привреднике,
невладине организације, политичке странке и све грађане

Одборници ДС-а незадовољни овогодишњим буџетом града
добре воље да, због овако лоше ситуације у градском буџету,
заједно донесемо стратешке одлуке које ће утицати на то како
ће Вршац изгледати и живети у наредних 10 година. Ми смо
странка која ће све своје капацитете ставити у службу својих
грађана.
Одборница Ракић је коментарисала извештаје о раду
градских јавних институција и. Између осталог, рекла:
На прошлој седници нису усвојени извештаји о
раду четири градске институције: Градског музеја, Центра за
социјални рад, Дома омладине и Народног позоришта„Стерија“.
Владајућа коалиција није нашла за сходно чак ни да образложи
разлог због чега се не усвајају ови извештаји. То значи да ће у
овим институцијама поново бити уведено „в. д. стање“. Изгледа
да је „в. д. стање“ природно окружење у коме ради СНС, јер они
већ дужи перод имају „в. д. стање“ у сопственој странци, данас
га чак имају и у држави, па сад уводе „ в. д. стање“ и у Вршцу.
Тиме се слабе јавне институције и подривају темељи озбиљне,
правне и демократске државе.
О предстојећим унутарстраначким изборима, на којима
ће демократе бирати своје руководство, говорила је шефица
одборничке групе ДС др Татјана Вешовић .
Демократска странка се одувек борила за што
већи степен демократије, подсетила је Вешовићева.
По угледу на друге социјалдемократске странке
у свету, први пут организујемо унутарстраначке
изборе по систему један члан- један глас. Као што
знате 24. септембра ДС ће организовати директне
унутарстраначке изборе на коме ће право гласа имати
сви чланови ДС који су платили чланарину за ову годину.
Наше чланице и чланови ће директним гласањем
изабрати председника странке, потпредседнике и
чланове председништва. Желимо да предстојећи
избори буду истински празник демократије. Због тога
је неопходно да што већи број чланова и чланица ДС
учествује на изборима.
Вешовићева је најавила да ће просторије вршачког
ДС-а радити нон-стоп током лета, радним данима од
10 до 13 часова. Тако ће сви чланови моћи да попуне
регистрациони образац, уплате чланарину и учествују
на предстојећим унутарстраначким изборима.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ОДРЖАН 19. „ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“

НАСТУПИЛИ АНСАМБЛИ ИЗ
ДЕВЕТ ЗЕМАЉА

OGLAS
O PRODAJI VOZILA

PUTEM JAVNOG
PRIKUPLJANJA PONUDA
Фото: Доша

Одржан је 19. по реду Међународни
фестивал „Вршачки венац“. Овогодишњи
„Венац“ свечано је отворен у недељу
10. јула на великој бини у центру града
и трајао је до среде 13. јула, а током ова
четири фестивалска дана, публици су се
представили ансамбли из Србије, али и
осам других земаља.
Учеснике
и
госте
Фестивала
поздравила је Олга Петров, директорка
„Вршачког венца“.
- Хвала онима који су нас подржавали
и онима који су се трудили да ових дана
у Вршцу игра цео свет – рекла је Олга
Петров.
Директорка Фестивала нагласила је
да је његова овогодишња специфичност
и у великом броју учесника, додавши да
ће Фестивал додатно расти из године у
годину, као и да су припреме за следећи,
јубиларни „Венац“ већ почеле.
„Вршачки венац“ је од ове године члан
Интернационалне организације ЦИОФ
при УНЕСКО-у. На свечаном отварању
Фестивала, присутнима се обратио и
Драган Ђорђевић испред националне
секције ове организације.
- Пријем у ЦИОФ потврда је да су
организатори овог Фестивала урадили
све да он буде равноправан са најбољим
фестивалима широм света, то је гарант
квалитета – рекао је Ђорђевић.
У оквиру 19. Фестивала „Вршачки
венац“ представили су се ансамбли из
Колумбије, Костарике, Русије, Турске,
Румуније, Словачке, Бугарске, Чилеа
и Србије. Међу домаћим ансамблима
наступили су: КУД „Бранислав Нушић“
Владичин Хан, КУД „Центар за културу“
Кучево, КУД „Ђидо“ Богатић, ГКУД „Лаза
Нанчић“ Вршац, КУД „Петефи Шандор“
Вршац и КУД „Грозд“ Вршац.
Уз главни програм, 19. „Вршачки венац“

пратили су и бројни садржаји едукативног
и забавног карактера. Организован
је Четврти фестивал манифестација,
старих заната и сувенира у сарадњи са
Удружењем „Туризам и манифестације
Србије“, изложба „Албум сећања на наше
претке из Првог светског рата” у великој
сали зграде „Конкордија“ у Градском
музеју у Вршцу, Етно сајам у центру града
и креативна радионица у Дому војске
„Учење српских народних игара“. На
радионици у Дому војске, између осталог,
играчи учесници овогодишњег Фестивала
са различитих континената научили су да
играју традиционално српско коло.
Међународни фестивал фолклора
„Вршачки венац“ основан је 1993. године,
са интенцијом да, попут познатих светских
фестивала, сачува и негује оно што је
највредније у богатом фонду народних
песама и игара. У својој суштини, ова
фолклорна смотра, има намеру да,
како стручној критици, тако и широкој
публици, прикаже највреднија достигнућа
међународне фолклорне сцене.
Уметничка стилизација сценског
фолклора, као врста надоградње изворне
фолклорне грађе, коју на Фестивалској
сцени изводи низ аматерских друштава,
верификује и обележава се додељивањем

награда и представља посебан изазов
за све оне који кроз музику и игру негују
традицијске вредности својих народа.
Током претходних година на „Венцу“
је учествовало близу 450 ансамбала
из целог света: Шпаније, Француске,
Словачке, Чешке, Пољске, Грузије,
Румуније, Македоније, Индије, Мексика,
Републике Српске, Црне Горе, Канаде,
Молдавије, Украјине, Русије, Мађарске,
Словеније, Турске, Грчке, Кипра, Обале
Слоноваче, Бугарске, Афро Колумбије,
Хрватске, Шри Ланке, Бугарске, а
научни скупови Фестивала окупили су
више од 50 најеминентнијих етнолога ,
етномузиколога и кореографа из земље
и иностранства као што су: др Милина
Баришић, др Петар Влаховић, др Никола
Пантелић, Нице Фрациле, Емилиа
Комишел, Стоиу Ђоуђев, Лајош Варгас,
Вилма Нишкановић, Весна Маријановић,
Драгана Јовановић, Десанка Ђорђевић,
Богданка Ђурић и многи други.
И ове године организатор Фестивала
био је Културни центар Вршац,
покровитељ Град Вршац, а „Вршачки
венац“ подржали су бројни спонзори и
пријатељи Фестивала.

Т.С.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ВРШАЧКИХ ФОЛКЛОРАША

ГКУД „ЛАЗА НАНЧИЋ“ У ВРХУ
ВОЈВОЂАНСКИХ АНСАМБАЛА

ГКУД „Лаза Нанчић“ још једном је снагом,
вољом и упорношћу својих чланова и
управе Друштва представио град Вршац на
најбољи могући начин и обезбедио пласман
и учешће на завршној Покрајинској смотри
фолклорног стваралаштва Војводине која ће
се одржати у октобру.
Према резултатим са свих зонских
центара ГКУД „Лаза Нанчић” се нашао у самом
врху бодовне листе са 92.5 бода, и стао раме
уз раме са још четири најбоља ансамбла
Војводине. Како истичу у овом Друштву, то
представља велико признање али и обавезу
да се још боље припреме за завршну смотру
фолклора и покушају да понове успех, као и
пре две године, и пласирају се на Републичку
смотру фолклора Србије.
У управи ГКУД-а „Лаза Нанчић“ истичу
да се њихови чланови не одмарају, већ се
након отварања фестивала „Вршачки венац“
припремају за предстојећу турнеју у Грчкој.
Након тога, имаће задовољство да наступе

1Predmet prodaje su sledeća vozila koja se
nalaze u vlasništvu CENTRA MILLENNIUM AD u
Vršcu, Omladinski trg 17, po sledećim cenama
i to:
a)ŠKODA FELICIA, godina proizvodnje: 1998,
Reg.oznaka: VŠ 023-NS ........... 103.370,00
dinara. U cenu je uračunat PDV.
b)ŠKODA FABIA ELEGANCE 1.2, godina
proizvodnje: 2003, Reg.oznaka: VŠ 017-UB
.......... 165.075,76 dinara. U cenu je uračunat
PDV.
c)ZASTAVA 101 POLI PZK LC, godina
proizvodnje: 1997, Reg.oznaka: VŠ 021-NO
............. 78.561,60 dinara. U cenu je uračunat
PDV.
2.Prodaja će se vršiti putem javnog
prikupljanja pismenih ponuda.
3.Vozila se prodaju u viđenom stanju.
4.Vozila se mogu razgledati u periodu od
18.07.2016. godine do 17.08.2016. godine u
CENTRU MILLENNIUM AD, Omladinski trg 17,
Vršac.
5.Uplatu depozita u visini od 10% vrednosti
vozila izvršiti na račun preduzeća broj 16015242-37 Banka Intesa, najkasnije 3 dana pre
otvaranja ponuda ( rok za uplatu depozita je
14.08.2016. godine).
6.Pismene ponude se dostavljaju na adresu:
Centar Millennium AD Vršac, Omladinski trg
17, sa naznakom “PONUDA” ( navesti i redni
broj ili pun naziv na šta se odnosi ponuda).
7.Krajnji rok za dostavu ponude 17.08.2016.
godine do 14 časova.
8.Javno otvaranje ponuda održaće se dana
17.08.2016. godine u 15 časova u AD CENTRU
MILLENNIUM, Omladinski trg 17.
9.Najpovoljnijim ponuđačem smatraće se
lice koje ponudi najvišu cenu.

на фестивалу „Срем фолк фест” у Сремској
Митровици, на који су позвани од стране
председника ЦИОФ-а за Србију, Драгана
Ђорђевића.
- Уверени смо да ће Град Вршац и локална

самоуправа у већој мери подржати рад овог
Друштва, како бисмо у будућности посавили
још веће циљеве и постигли још боље
резултате – закључују у ГКУД-у „Лаза Нанчић“.

Т.С.

НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ У ВРШЦУ ОДИГРАН

ЧЕТВРТИ ПЕТРОВДАНСКИ БРЗОПОТЕЗНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР

Док је у центру Вршца бележен
температурни рекорд у Србији од 36
степени, на обалама вршачког језера у
пријатном амбијенту кафе бара „Делтикс“,
под
покровитељством
туристичке
организације у Вршцу у оквиру њених
активности „Лето на језеру“, одигран је
традиционални Петровдански шаховски
блиц турнир у изванредној шаховској и
пријатељској атмосфери.
Учествовало је укупно 22 играча из
Вршца, као и из ближе и даље околине.
Неки такмичари су дошли са својим
породицама, који су уживали у купању и
посматрању врло интересантних борби за
шаховским таблама.
Победник турнира је Милан Повић из
Банатског Карловца, други је био Душан
Петровић из Пландишта, трећи Радован
Јанићијевски из Пландишта, а четврти
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Никола Басараба из Вршца. То су уједно
и добитници новчаних награда, а прва
тројица су добила и пехаре. Новчано су
награђене и две перспективне омладинке,
Невена Радулов рођена 2000. г. и Марија
Станимировић рођена 1999. г. Најмлађи
учесник турнира био је Илија Милић рођен
2000. г, а најстарији учесник Василије Мара.
Интересантно је да се на досадашњим
Петровданским турнирима победници
нису понављали, што указује на завидну
борбеност учесника турнира.
Организатори, иначе волонтери,
побринули су се да учесницима турнира
буду на располагању кафа, освежавајући
напици, већ традиционална штрудла са
маком, а предузеће „Моја вода“ је понудило
свим учесницима и посетиоцима да
пробају њихов нови производ – пиво, које
су сви дегустатори оценили као изузетно.

У изузетно фер и пријатељској
атмосфери лако и успешно је судио ФИДЕ
судија Зоран Станимировић, коме су
организатори обезбедили и тзв. Шах звоно,
које је својим посебним звуком означавало
почетак сваког кола. Ово иновативно Шах
звоно је наишло на леп пријем такмичара
и убудуће ће бити стални пратилац овог
турнира.
Имајући у виду да је Петровдан
био радни дан, одзив играча је био
изнад очекивања, као и велики број
заинтересованих посматрача. Показује се
да је организатор био у праву, када је пре
једну деценију изашао са идејом, да Вршац
као град шаха са великом шаховском
традицијом, треба да се промовише и путем
шаховског туризма, наравно са новим
иновативним шаховским садржајима.

10.Proglašeni kupac dužan je da uplati
kupoprodajnu cenu u roku od 3 dana od
dana potpisivanja ugovora i sve troškove za
realizaciju ugovora snosi kupac (porez i sl.)
11. Depozit ulazi u kupoprodajnu cenu i
učesnicima koji na ovoj prodaji nisu stekli status
kupca ili drugog najpovoljnijeg ponuđača
depozit će biti vraćen u roku od 3 dana od dana
održavanja prodaje.
12. Po uplati kupoprodajne cene kupac je
dužan da preuzme izlicitiranu stvar u roku od
10 dana. Posle isteka pomenutog roka smatraće
se da je kupac odustao od preuzimanja istog
bez prava na povraćaj kupoprodajne cene.
13.Lica za kontakt radi razgledanja vozila su:
1.Milan Vasić, tel br. 0608000714, 013/800-100
2.Jovica Ilić, tel.br. 0608000701, 013/800-100
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ВРШАЧКА КУЛА

ИНТЕРВЈУ
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МИЛУТИН ЈОВАНОВИЋ, ДЕДА МРАЗ ДВАДЕСЕТАК ГЕНЕРАЦИЈА ВРШАЧКИХ МАЛИШАНА:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 10 , БРОЈ 117, 17. МАЈ 1984.

МАЈСКО ТАКМИЧЕЊЕ НА
БРЕГУ
По лошем, магловитом и кишном времену, 13.
маја на теренима близу Одмаралишта црвеног
крста на Вршачком брегуодржано је општинско
такмичење ученика основних и средњих школа
из области општенародне одбране и друштвене
самозаштите.
Учествовало је 14 екипа од по 10 чланова, које
је на почетку такмичења поздравио председник
Организационог одбора Миленко Бељин,

председник ОК СКВ Вршац. У строју су се а потом
и на терену, нашли такмичари основних школа из
Уљме, Избишта, Гудуруце, Павлиша, В. Средишта,
Вршца („О. Петров“, „Вук Караџић“, „П. Јовановић“,
„Ж. Зрењанин“,) и средњошколских центара
„Б. Петров“, „Браћа Ацкета“ и „М. Попов“. Овога
пута највише знања и спретности показали су
ученици ОШ “Вук Караџић“ и центра „Б. Петров“ у
категориоји средњошколаца.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 10 , БРОЈ 121, 27. ЈУЛ 1984.

„ЗЛАТНИ ПОБЕДНИК“ –
„ПАЛИЋА“
У традиционалној акцији оцењивања квалитета пива,
по методи случајних узорака, Градска конференција
потрошача Београда и Завод за еконоимику домаћинства
РС Србије- Центар за потрошаче- пиво „Палић“ ,
пастеризовано и са 12 од сто екстрата, које производи „1.
мај“, освојило је „Златног победника Београда 84“.
За разне врсте пива добило је ово признање пет
наших пивара.
Иначе, Инекс Пивара „1. мај“ до сада је за своје
производе , у знатно јачој конкуренцији, освојила и
значајнија признања, не само домаћа, већ и међународна,
што речито сведочи о квалитету њених производа.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

НЕМА НИШТА ЛЕПШЕ ОД
ОСМЕХА НА ДЕЧЈЕМ ЛИЦУ!

Милутин Јовановић – Деда
обрадовао
је
на
хиљаде
вршачких малишана као Деда
Мраз током последњих двадесет
и више година, колико има како
је први пут обукао Дед а Мразов
костим. Његовој природно белој
коси и дугој бради недостаје само
црвени костим и Деда Мраз је као
прави, као да је управо стигао
кочијом из своје далеке земље.
Фотографије овог вршачког Деда
Мраза и данас су део албума
сада већ одраслих Вршчана као
успомена на детињство. Неки од
њих су већ маме и тате које своју
децу доводе код овог истог Деда
Мраза. Милутинову сличност
са Деда Мразом препознао је
Драган Дондур – Доша који му
је купио црвено одело и тако је
кренуло њихово путешествије
и дружење са јужнобанатским
малишанима, које траје и данас.

Како је почела та Ваша прича
о Деда Мразу?
-Седео сам једно поподне код
куће, пре двадесет и више година,
када је ушао један човек и питао
ме је да ли хоћу да будем Деда
Мраз. Рекао је да ће да ми купи
униформу, Деда Мразово црвено
одело и да идем са њим свуда где
треба да делимо деци пакетиће.
Нисам познавао тог човека. Рекао
сам му да волим децу, али да
нисам никада тако нешто радио.
Није то никакав проблем, важно је
да волите да се дружите и играте
са децом. Тако смо тај човек –
Драган Дондур – Фото Доша и ја
кренули у причу о Деда Мразу која
траје и данас. Пред Нову годину
обилазили смо вртиће у Вршцу,
децу у Банатском Карловцу,
Алибунару, у околним селима, по
нашим основним школама...
Да ли је био тежак почетак
за новорођеног вршачког Деда
Мраза?
-Није било тешко, али није ни
лако. Када сам први пут обукао
црвено одело, пустио косу, гледао
сам се у огледалу и ни сам нисам
могао да верујем да ћу постати
Деда Мраз. Доша ме је сликао
ваљда сто пута. Када сам сутра
дошао до његовог фото студија, а
оно, излог пун само мојих слика
– Деда Мраз до Деда Мраза. Сви
су били одушевљени, а ја сам
почео да се привикавам на нови
лик. У почетку сам се толико
знојио, било је то неко унутрашње
узбуђење. Није био страх, није
ни мени било јасно шта је, али
када сам ушао у просторију где
су била деца, обузимала ме је
нека врућина изнутра, као нека
ватра. Нисам то никада раније
радио, било ми је све то ново,
вероватно неко узбуђење због
деце?! После је све ишло лакше.
Деца су ме сретала на улици,
поздрављала ме, питала: „Деда
Мразе, може ли једна бомбона?“.
Доша ми је куповао бомбоне,
имао сам их увек у џеповима и
делио деци. Волим ја децу. Неки
се уплаше, узму пакетић и одмах
беже код маме. Сећам се једне
лепе плаве девојчице, није хтела

ни да дође да узме пакетић. Кад
се све завршило, ја сам јој пришао
да мало поразговарамо. Питала
ме је где ми је она моја велика
торба у коју Деда Мраз ставља
неваљалу децу. Када би направила
неки несташлук, баба јој је увек
говорила да ће доћи Деда Мраз да
је стави у своју велику торбу и да је
однесе негде далеко. Лепо сам јој
објаснио да немам никакву торбу,
да не носим несташну децу, да
имам само пакетиће и бомбоне за
децу. Некако смо се спријатељили.
Да ли Вам је још нека дечја
догодовштина остала у сећању?
-Не могу баш да се сетим, али

било је свега. Знала су деца и да
ме насмеју, да ме изненаде. Једна
девојчица ми је рекла како њој не
треба пакетић, могу слободно да
га дам неком другом детету. Када
сам је питао шта јој треба, рекла
ми је да би она јако волела ако
могу негде да јој набавим пола
киле сланине. Много воли да једе
сланину. Слатко смо се насмејали,
а Доша кад је чуо одмах је отишао
да тражи где да купи сланину.
Једна друга девојчица није хтела
да се одвоји од мене. Рекла је мами
да може слободно да иде кући, а
она ће остати са Деда Мразом и
нас двоје ћемо заједно да идемо
да она упозна и оне друге Деда
Мразове.
-Чини ми се да смо били у
Орешцу, кад ме је једна малецка
замолила да је сачекам да доведе
бабу која је хтела да дође да
пољуби Деда Мраза. Ако баба
неће, ја ћу да те пољубим уместо
ње, она је мало матора, рекла ми
је девојчица. Нећу да заборавим
једну малу у некој сеоској школи.
Сва деца су дошла код мене, само
је она остала да седи у клупи, баш
је била тужна. Кад сам је питао што
неће да се дружи са нама, почела
је да плаче. Баба је њен пакетић
дала детету из комшилука и рекла
јој да није заслужила пакетић.
Дао сам јој два пакетића и рекао
да каже баби да је један од Деда
Мраза, а онај други је пао од горе,
то је уместо пакетића који је баба
однела у комшилук. Одмах се
развеселила, узела пакетиће и
кренула кући.
Када почиње та Ваша

новогодишња
авантура
и
колико траје?
-Деда Мразово одело облачим
средином
децембра,
можда
који дан касније, око католичког
Божића. Тада крећемо у дружење
са децом и то траје до 31. децембра.
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Фото Доша је направио од мене
Деда Мраза и ми свуда идемо
заједно. Одлазимо и у куће где нас
позову. Када поделим пакетиће
седнем са децом, отварамо
пакетиће, гледамо шта има, певају
ми, морам и да играм са њима. За
тих двадесет дана са децом испуни
ме нека посебна енергија, деца ме
просто подмладе, добијем неку
велику снагу. То је леп осећај. Када
ме сретну лети на улици, деца
питају родитеље како сам ја сад
ту кад није Нова година. Онда им
објаснимо да сам дошао да овде
проведем годишњи одмор. Кад
дође новембар, полако постајем
Деда Мраз. Кад ме сретну, деца
ме већ другачије гледају, питају
да ли ћу да дођем да им донесем
пакетић.
Да ли деца верују у Деда
Мраза?
-Хајде што верују деца, него
и одрасли. Моја докторка ми
стално каже да морам обавезно да
свратим код ње пред Нову годину,
да мора да ме види. Има још много
одраслих који воле да ме сретну у
граду, да се сликају са мном. Исто
је и са децом, и она воле и верују
у Деда Мраза. За моје унучиће
сам био Деда Мраз само када сам
дошао са пакетићима, овако сам
био њихов деда. Праунуке су у
почетку плакале, морао сам да
скинем капу да ме препознају и
онда је било све у реду. Сећам се
једне године сва су деца дошла код
мене да се сликају док сам седео у
столици на тргу, а код оног другог
Деда Мраза није било никога.
Тај други фотограф се сутрадан
није ни појавио на тргу, био је
мало љут што његов Деда Мраз
није привукао пажњу деце. Воле
деца да ми пипну косу, браду. Ја
им кажем кад дођем да су то моја
права коса и брада и да могу да је
додирну, али да ме не чупају, да
буду нежни. Дугу косу носим још
од средње школе. Седу косу сам
зарадио када ми је умрла мајка.
Када сам се ујутро пробудио,
коса ми је била бела, поседео сам
преко ноћи. Гости су мислили да
сам сам нешто урадио, а ја сам
био убеђен да је то било њихово
дело. Када сам устао питали су ме
како то изгледам. Мислио сам да
имам подочњаке, а кад сам стао
пред огледало, нисам могао да
верујем. Поседео сам за једну ноћ,
за пар сати. Легао сам да спавам
са црном косом, а пробудио се са
белом. Било је то од стреса, ја сам
био мамин љубимац, погодила ме
је њена смрт.
Ваша слика Деда Мраза
налази се у албумима двадесет
и више генерација вршачких
малишана. Какав је то осећај?
-Лепо је то, много ми значи.
Срећан сам док им делим
пакетиће, док се дружимо, када
ме сретну на улици у граду. Толико
сам пута у вршачким кућама
видео своју слику са доделе
пакетића, урамљену како виси на
зиду. Леп је то осећај, испуни ме
нека топлина, срећа. Прилазе ми у
граду родитељи са својом децом и
кажу им како су се и они сликали
са мном, а када дође Нова година
сликаће се и њихови малишани.
Тако сам ја био Деда Мраз и
мамама и татама и њиховој деци.
-Деда Мраз не може да буде
неко ко не воли децу, ко је
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уштогљен. Деца воле када се са
њима спријатељиш, дружиш, да се
играте, да причате.
А ко је, уствари, вршачки Деда
Мраз – Милутин Јовановић?
-Ја сам ратно дете, рођен сам
31. октобра 1942, у Кикинди. Мајка
ми се звала Олга, а отац Предраг.
Имам старијег брата и сестру
млађу од мене. Ја се не сећам
тих ратних година, био сам мали.
Сећам се када смо дошли у Нови
Сад, имао сам 5-6 година. После
смо били у Врднику. Отац је био
војно лице и по партијској линији
је мењао место боравка, због
посла. Тако смо дошли и у Вршац,
1950. године и од тада сам овде.
Пошао сам у први разред у Вршцу,

ишао сам у Школу „Јован Стерија
Поповић“, она више не постоји,
била је где је сада Дом ученика.
После основне завршио сам
средњу школу, за словослагача.
Ишли смо у зграду где је сада
Школа „Никола Тесла“. После
десет година завршио сам и за
машинског словослагача.
Где сте радили?
-Цео радни век сам провео у
вршачкој Штампарији. Хтео сам да
идем у Београд, али сам одустао.
Радио сам 40 година, зарадио
сам пензију док је још радила
Штампарија, после је затворена.
У пензију сам отишао 2001.
Штампарија је некада била прва
фирма у граду, као Хемофарм.
Биле су добре плате, ја сам, као
ученик, добијао 11.000 динара,
1960. године. Кад сам завршио
школу, као калфа, имао сам 16.000
динара, била је то добра плата.
Када сте основали породицу?
-Моја супруга Мара (девојачко
Ечеди) и ја забављали смо се три
године. После смо се венчали,
1970. Родила нам се ћерка
Мирјана, сви је зовемо Мика, а за
неку годину и син Жељко. Они сада
имају своје породице. Од ћерке
имамо три унуке Мају, Кристину
и Марину и унука Милутина, а од
сина имамо унука Николу,он је
најмлађи. Имамо и три праунуке
од најстарије унуке Маје.
Да ли сте задовољни? Јесте
ли научили нешто од деце и
дружења са њима?
-Баба и ја лепо живимо,
задовољан сам својим животом.
Деца ме посебно испуњавају.
Препородим се док сам са њима
тих двадесетак дана. Испуни ме
нека добра енергија која траје
до следећег дружења. Деца су
искрена, паметна, свашта може
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ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 10 , БРОЈ 121, 27. ЈУЛ 1984.

ПРВИ ВРШЧАНИ НА
ОЛИМПИЈАДИ

Наредних дана (и ноћи) бићемо сведоци највећег
овогодишњег спортског догађаја у свету. Почеле су
летње Олимпијске игре у Лос Анђелесу. Велики број
југословенских спортиста бориће се за медаље и за што
бољи пласман наше земље.
А давне 1952. године на Олимпијским играма у
Хелсинкију учествовао је и један вршчанин. Био је то
Сретен Стефановић који је наступао за југословенску
гимнастичку репрезентавију.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 10 , БРОЈ 125, 18. ОКТОБАР 1984.

УСПЕХ СЛОЖНИХ
ГУДУРИЧАНА

Тринаестог октобра на Дан колониста у
Гудурици је на свечан начин пуштен у рад
новоизграђени сеоски водовод укупне дужине
6595 метара.Вредност овог великог посла износи
21 милион динара највећим делом из месног
самодоприноса с тим што су помогли и радни
колективи „Виногради“, „Хемофарм“, „Хемопласт“,
„Панонија“, Основна банка „Вршац“, „Слога“,
Пекара“1. мај“, ЗОИЛ „Вршац“, „Ремонт“, АМД „С
Родић“, „Подрумарство“. Поред новчане било је и
других видова помоћи које је пружила РО „Други
октобар“, МЗ Велико Средиште, Армија Скупштине
општине и др. Радове је извела панчевачка
„Оператива“ РО „Стандард“. За сада водовод има
300 кућних прикључака с изгледима да их буде
више јер Гудурица има 425 домаћинстава и 1480
становника.

од њих да се научи. Њихова
искреност може да буде пример
нама одраслима како да се
понашамо, како да живимо. Имам
много дечјих писама са њиховим
жељама, пуну једну кутију. Чувам
их, неки пут их погледам да се
подсетим. Нема ништа лепше од
осмеха на дечјем лицу!
Јованка Ерски
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ВРШАЦ
На основу члана 7. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката
удружења грађана, организација и савеза из буџета Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“ бр. 4/2014), Градско
веће Града Вршац

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма/пројеката у области културе на територији Града Вршца за другу
половину 2016. године.

Град Вршац суфинансираће
програме/пројекте из области
културе на територији Града
Вршаца, на основу Одлуке о буџету
Града Вршца за 2016. годину, и то
за другу половину 2016. године у
износу од 2.050.000,00 динара, а
који се распоређују по областима:
1. Културно уметничка друштва
2.Писано
и
визуелно
стваралаштво
3. Музичко стваралаштво
Општи услови конкурса
1. Право учешћа на Конкурсу
имају
искључиво:
удружења
грађана, организације и савези
регистрована на територији Града
Вршаца, односно имају седиште
или огранак и делују на том
подручју као градске, међуградске
или републичке организације.
2. Критеријуми за доделу
средстава су:
- Усклађеност пројекта/програма
са свим захтевима конкурса и
конкурсне документације
Да
пројекат/програм
задовољава општи интерес у
области културе у Граду Вршацу.
- Да подносилац пројекта/
програма поднесе извештај о
утрошку средстава добијених
из буџета Града Вршца у првој
половини 2016. године. Извештај о
реализацији барем једног пројекта/
програма за оног подносиоца који
први пут конкурише за средства
уколико су конкурисали за
одговарајуће пројекте/програме
код другог субјекта.
- Подносиоци пројекта који
први пут конкуришу неопходно
је да доставе кратак извештај
о досадашњим активностима,
наступима и слично, а највише на
једној страни А4 формата.
Пријава на Конкурс подноси се на
посебном обрасцу који је саставни
део конкурсне документације, и
може се наћи на сајту Града Вршца
www.vrsac.org.rs или на писарници

Градске управе у Вршцу, Трг победе
1.
Уз пријаву се подноси и следећа
обавезна пратећа документација:
Копија
регистрације
подносиоца/корисника средстава
код надлежног органа са описом
и шифром делатности за коју је
подносилац/корисник регистрован
(ОБАВЕЗНО
је
достављање
Обавештења о разврставању).
- Основни подаци o подносиоцу/
кориснику средстава
- Детаљан опис пројекта/
програма и детаљна финансијска
конструкција - опис, методе и
начин реализације, план и врсте
активности, корисници обухваћени
пројектом, време реализације
програма или пројекта 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).
- Извештај о утрошку средстава
добијених из буџета у првој
п ол овин и 2016. године, а
корисници средстава који први пут
конкуришу за буџетска средства,
извештај - доказ да имају искуство
у самосталној реализацији барем
једног пројекта из других или
сопствених средстава.

непотписане и неоверене пријаве,
као и пријаве корисника којима
је Град Вршац у предходном
периоду 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
Јавног конкурса за расподелу
буџетских средстава удружењима
грађана,
организацијама
и
савезима која у року од 15 дана од
дана закључења Јавног конкурса,
доставља предлог за расподелу
средстава Градоначелнику Града.
6. Градоначелник доноси Решење
о додели средстава опредељених
Јавним конкурсом у року од 8 дана
од дана пријема документације од
стране Комисије.
7. Решење о додели средстава
објављује се у средствима јавног
информисања, на сајту Града и у
«Службеном листу Града Вршца».

8. На основу Решења о додели
средстава,
Градоначелник
закључује уговор са корисником
средстава у коме ће се регулисати
међусобна права и обавезе
након чега ће се извршити уплата
3. Пријаве на Јавни конкурс додељених средстава.
подносе се од дана објављивања
Јавног конкурса закључно са
9. Комисија задржава право да од
25.07.2016. године у писарницу подносиоца пријаве, ако се за тим
Града Вршаца или на адресу Града укаже потреба, захтева додатну
Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац, документацију и информацију
са назнаком
или да изврши контролу на лицу
За
јавни
конкурс
за места, односно захтева испуњење
суфинансирање
програма/ додатних услова.
пројеката у области културе у
Јавни конкурс објавити дана
Граду Вршац
11.07.2016. године на сајту Града
Конкурсна документација се не Вршаца.
враћа.
Градско веће
4. Пријаве које се доставе након
Градоначелник Града Вршца
наведеног рока и са непотпуном
Драгана Митровић
документацијом и пријаве послате
факсом или електронском поштом,

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ОДРЖАН

ПЕТИ „СУСРЕТ ОТВОРЕНОГ СРЦА“
„Сусрет отвореног срца“ који окупља
Удружења за помоћ особама са
интелектуалном ометеношћу из региона,
организован је по пети пут у Вршцу у
Културном центру.
Како организатори истичу, значај ове
манифестације огледа се у повећању
степена друштвене укључености и већој
социјализацији особа са интелектуалном
ометеношћу. Такође, реч је и о својеврсној
промоцији волонтерског рада, кроз

који млади доприносе развоју своје
локалне заједнице, успостављању мреже
волонтера као и јачању сарадње између
различитих удружења за помоћ особама
са интелектуалном ометеношћу у региону.
Око осамдесеторо учесника Сусрета
уживало је и дружило се кроз многобројне
активности од представа, ликовних
и
креативних
радионица,
Нинџаполигона, шетњи по Вршцу, посети
Градској библиотеци која је организована
захваљујући Туристичкој организацији
Града Вршца, и журци на којој су наступили
чланови Лугано бенда.

Поред домаћина, Удружења „Отворено
срце света“ из Вршца, на овим Сусретима
учесвовали су и Удружење „Сунцокрет“ из
Зрењанина, „Живимо заједно“ из Београда
и Голубинаца, ШОСО „Милан Петровић“
из Новог Сада, бројни волонтери и
радионичари.
Госте је испред локалне самоуправе
поздравила чланица Градског већа
задужена за социјална питања Татјана
Николић, а програм су својим наступом
увеличали и Музички центар „Звончићи“ и
Удружење „Душевна оаза“.
Т.С.

ФЕСТИВАЛ ЕЛЕКТРОНСКЕ МУЗИКЕ НА ОБАЛИ КАРАША

П.Л.У.Р. ФЕСТИВАЛ У СТРАЖИ
Први П.Л.У.Р. фестивал у Србији, фестивал електронске музике,
одржаће се следећег викенда (од 22. До 24. Јула) у вршачком села
Стража. Фестивал организују Addicted организација (Србија) и ДПС
продукција (Грчка), а на фестивалу ће се представити преко 50 извођача
из Србије, Румуније, Грчке, Црне Горе, Македоније, Италије, Норвешке и
Швајцарске. Име фестивала П.Л.У.Р. упућује на вредности које заговара, а
то су мир, љубав, јединство, поштовање.
Осим што представља несвакидашњи културно-уметничког догађај,
фестивал је покренуо многа удружења да се прикључе организацији
и средјивању простора, а у реализацију пројекта ПЛУР укључено је и
локално становништво.
- То је јединствено искуство и манифестација која спаја људе без
обзира на опредељење, националност, мане, врлине, боју коже или
припадност, место где су сви добродошли и тако се заиста осећају – кажу
организатори.
- Већ на самом почетку најаве да ће се фестивал одржати у Србији 2016.
Године, добили смо велики број порука подршке и заинтересованости за
посећеност како из Србије тако и из других земаља, па очекујемо велику
посећеност и госте из Турске, Грчке, Бугарске, Румуније, Француске,
Италије, Немачке... Врата фестивала, за све кампере, отварају се дан
раније, у четвртак 21. Јула, а улазнице за фестивал могу се набавити
на свим продајним местима евентима или на интернет порталу www.
eventim.rs – кажу организатори.
Један од важних аспеката овог догађаја представља и очување
природне средине, па организатори свим заинтересованим посетиоцима
ове манифестације желе да скрену пажњу на бригу о екологији.
- На самом фестивалу биће подељени џакови за рециклажу па молимо
све да их искористе и дају свој скроман допринос очувању природне

средине. А за све оне који се и даље двоуме желимо да напоменемо да
цена улазнице која је јако приступачна, није нимало сразмерна квалитету
саме манифестације и програму који ће бити представљен публици на
фестивалу. Поносно можемо да кажемо да ће поред две музичке бине
на којима ће наступати преко 50 извођача из разних земаља, бити и
разноврстан пратећи програм у виду разних радионица, биоскопа,
продавница сувенира, организован превоз до локалне плаже и још много
тога. Нећете се покајати, ми смо сигурни да ћете максимално уживати
и бити пријатно изненађени организацијом, као и самим програмом на
фестивалу, кажу организатори.
Фестивал П.Л.У.Р. подржали су Град Вршац, Туристичка организација
Вршца, као и многобројне фирме и организације, пријатељи и партнери
фестивала.
Т.С.
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ЛАЗАР РИСТОВСКИ, ПРИПОВЕДАЧ, ГЛУМАЦ, РЕДИТЕЉ И ПРОДУЦЕНТ:

СУСРЕТИ СА ЧИТАОЦИМА ЗА МЕНЕ СУ
СВОЈЕВРСТАН ПЕРФОРМАНС

Велики глумац Лазар Ристовски
недавно је постао препознатљив и
као талентован приповедач, када се у
Лагунином издању појавила његова
књига „Једноставне приче“. Ристовски,
који је играо у преко 4.000 представа
и имао 73 улоге у филмовима и ТВ
серијама, продуцирао петнаест и
режирао два филма, сада нам се
открива као писац, и то, како каже Дејан
Стојиљковић, такав да је истовремено
на трагу Капора и Чехова подједнако
Годинама у назад популарни су романи,
али у последње време приче полако
освајају читалачку публику, доказ за то је
и ваша књига под називом “Једноставне
приче” која је доживела шест издања. Коме
су намењене ваше приче?

- Оне су намењене читаоцима. Можда ће мој
кратки одговор имати ироничан призвук, али
то ми није намера. Он је такав јер многи писци
кажу да им мишљење читалаца није много
битно. Наравно да без пишчевог, или како
ја волим да кажем, приповедачевог немира
нема ни приче, и подразумева се да пишући
писац задовољава и свој его, али би писање
било бесмислено да се у свему томе не пита и
читалац. Оно што ближе одређује мог читаоца
је управо једноставност језика који користим у
причама, као и проблем обичног човека , који,
ако се боље размисли, јесте уједно проблем и
оног другог, човека, кога бисмо условно могли
звати „необичним“.

- Надао сам се да ће ме читаоци разумети
и да ће ценити мој труд да им на једноставан
начин, онако како су се некада причале приче,
када се приповедачу веровало да је оно што
прича све жива истина, кроз ликове у којима
се многи могу можда и препознати, испричам
моје приче. То што се сада штампа четврто
издање за само два месеца говори да сам се
мојим приповедањем приближио ономе што
читаоци цене. Искреност у приповедању,
поштовање и присност која је неопходна у
комуникацији са читаоцем. Читање је, као
и писање, интиман чин. Ако се оствари та
узајмна интима онда је и циљ постигнут.
Много путујете од када сте објавили
књигу и срећете се са својим читаоцима.
Да ли је читалачка публика другачија од
позоришне? И какав је ваш доживљај ових
„књижевних турнеја“?
- За мене је ово посебан доживљај јер
већ двадесет година не играм у позоришту.
Ови сусрети са читаоцина су својеврстан
перформанс, јер на њима ја, не само да читам
одломке из прича и одговарам на питања
медијатора, већ и много причам са публиком,
пардон читаоцима. Енергију коју сам некада
уносио на сцену, сада препознајем у овим
сусретима.

- Ја нисам имао намеру да упућујем било
какву поруку у том смислу, али она изгледа
сама излази на видело. Мислим да је тако
боље. Када се у приповедању подучава, и
„држи слово“, губи се пажња читаоца, а она је
мени веома битна и трудим се да је не изгубим.
- Животиње су ту као репер и опомена
управо да не заборавимо да је природа моћна
и да човек себично не помисли да је он једини
господар природе.

Да ли сте очекивали такав успех?
- Не знам шта је у књижевности успех. Да ли
је то број издања, или је то неколико добрих
критика, а мало продатих књига, или је то
много продатих књига, а много лоших критика?
Ипак, успех је вероватно када сви говоре лепо
о књизи, када се она добро продаје, и када је
критика добро оцени. Могло би се рећи да
је то случај са мојом књигом прича и да је то
успех.

Да ли мислите да народ у Србији полако,
али сигурно изумире?
- Не изумире само српски народ. Нестају и
други народи. Нестајале су цивилизације. У
природи се све врти у круг. И песник каже; ко
је био горе сад је доле... Треба се само сачувати
од бедног пропадања и изумирања у беди.
Треба сачувати достојанство. А то да нас је све
мање, на жалост бележе статистике.
Колико пута човек може да умре током
свог живота?
- Глумац умире често играјући друге. Прави
човек, песници су и о томе говорили боље од
других, умире само једном, а кукавца сваког
дана.
Тома, лик из књиге, није научио да се не
треба играти ватром, али један гачац зна
како да се опходи према својој партнерки.
Ако направимо паралелеу између њих,
можемо да закључимо да један човек
много више може да научи од животиње
него обрнуто?
- То је вечито питање које себи морамо
да постављамо. Да ли смо ми, иако и сами
део те природе, нарушили природу и њене
закономерности? Животиње и биљке се
чврсто држе правила игре у природи. Човек
их нарушава.
Кажу да би, када би нестали мрави,
људски род изумро у року од годину дана,
а када би нестао човек, да би биљни и
животињски свет процветао. У неколико
прича бавили сте се односом људи према
животињама. Шта сте желели да поручите?

Колика заблуда могу бити састанци на
слепо?
- У мојој причи “Састанак на слепо”, се
испоставило да тај начин заказивања састанака
може донети приличне незгоде. Колико је
изазовно заказати састанак са непознатом
особом, толико то може донети неочекиване
последице.
Шта је следеће што можемо да очекујемо
када је писање у питању?
- Ја сам млад писац. Волим да пишем. Моја
жеља је да испричам приче које нисам имао
када од силних послова које сам као глумац,
редитељ и продуцент радио. Ускоро ће у
издању Лагуне изаћи још једна моја књига
прича, а после...видећемо.
ИЗВОР: Лагуна
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ВЕЧЕ ПОЕЗИЈЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ВРШЦУ

ПРЕДСТАВЉЕНО „(НЕ)СТАЈАЊЕ“
ГОРАНЕ АЋИМОВИЋ

Прошлог четвртка у просторијама
Градске библиотеке у Вршцу представљена
је збирка песама под називом „(Не)стајање“,
ауторке Горане Аћимовић. Збирка поезије
објављена је у издању издавачке куће Алма
из Београда.
О поезији Горане Аћимовић говорио
је књижевник Слободан Ђекић, а сама

ме убеђивали да наставим да објављујем.
Животна ситуација ме је покренула, и кроз
своје стихове о љубави желим да пренесем
поруку да је лепота речи мост који спаја
људе – изјавила је Горана Аћимовић.
У уметничком делу програма наступала је
Мила Добросављевић свирајући изабране
композиције на флаути.

ауторка је веома успешно презентовала
своје стваралаштво, живо и занимљиво.
Истичући да свака њена песма има своју
историју настанка, она је присутној публици
успела да пренесе сва своја осећања која
су била инспирација за сваку појединачну
песму.
- Док пишем, води ме само мисао да се
на овај начин одужим свим оним драгим
људима који су веровали у мене и годинама

Горана Аћимовић живи у Сечњу.
Професор је разредне наставе. Пише
поезију и прозу, сарађује са многобројним
часописима, а такође усавршава руски
језик јер воли руске песнике. За мото
своје прве збирке песама изабрала је речи
Бенџамина Френклина „Смисао живота
није да живимо вечно већ да створимо
нешто што ће живети вечно“.
Т.С.

VIN

PING

ЛЕТЊА АКЦИЈА КЊИЖЕВНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

„ДРВО ЖИВОТА“ НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

Још једна у низу
маштовитих и успешних
акција
Књижевне
општине
Вршац,
недавно је започета
на
Градском
језеру.
Књижевна
општина
Вршац и ове године
приређује изненађење
Вршчанима,
купачима,
поклањајући им сате
уживања на купалишту
уз своја издања. Корисна
и инспиративна идеја
КОВ-а да на племенит
начин испуни време
суграђанима који бораве
на
градској
плажи,
пријаће
љубитељима
писане речи.
„Дрво живота“, чије име
сугерише значај књига

и племенитих сазнања
којима човек обогаћује
свој живот у дружењу
са њима, биће целог
лета на Градском језеру.
Књижевна
општина
Вршац моли суграђане
да књиге позајмљују,
прочитају и затим врате
на „Дрво живота“.
- Молимо вас, не
носите књиге својим
кућама, како би оне
остале пријатна лектира,
корисно
задовољство
и додатно опуштање
суграђанима у току целе
летње сезоне – поручују
из Књижевне општине
Вршац.
Т.С.

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
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА
Продајем стан на
Тргу Андрије Лукића.
Тел. 064/232-76-51.
Продајем кућу 20
м2, у Белој Цркви,
или мењам за стан 40
м3 Београд, кућа има
плац 10 ари и добро је
опремљена. Тел. 851946
Продајем
гарсоњеру 28 м2. Тел.
062/511-751.
На продају
дворишна гарсоњера
у Вршцу. Тел. 013/807337 и 061/72-39-359,
(после подне).
Продајем двособан
стан у Вршцу, Иве
Милутиновића 80,
близу центра. Тел.
062/511-751.
Продајем кућу
са локалом, 120 м2,
(мушки и женски wc,
кухиња, две терасе)
плац, башта на брегу,
асфалтни пут, код
цркве Св. Теодора
, кућа је на спрат
са четворособним
станом. Продајем
кућу у Војводинцима
са великим плацом.
Тел. 061/117-51-92.
Кућа на продају
у Призренској 55,
цена 55.000 евра. Тел.
062/889-24-67.
Продајем стан
58,46 м2, први спрат,
центар, погодан и за
пословни простор.
Цена 40.000 евра. Тел.
064/44-32-517.
Издајем или
продајем локал 135

м2, у Подвршанској
17 Тел. 064/123-1756.
Продаје се
једнособан стан у
центру Алибунара.
Тел. 304-914 или
2101640.
Продаје се
двособан стан у
центру Алибунара
Тел. 064/459-6804 или 210-16-40.
Продајем стан
у центру града од
65 м2, први спрат,
Дворска 18, код
позоришта. Тел.
013/834-058 и
064/494-33-94.
Продајем стан
на Војничком тргу,
зграда број 19., 61
м2, двособан,
грејање
сопствено, у
добром стању, пети
спрат, лифт, две
климе. Тел:063/8548-481.
На продају
двособан стан
52 м2 + бокс
у подруму,
на 1. спрату,
ул Архитекте
Брашована 8/6
Вршац, преко пута
Пољопривредне
школе, грејање
на плин, усељив
одмах. Цена 25.000
евра није фиоксна.
Тел. 064/149-94-20
и 013/415-083.
Продајем јако
повољно укњижен
стан – кућу у центру
Панчева, фронт 13
м, гаража, шупа.
Тел. 063/75-79-722
и 064/1323-663.
Продајем
плац од 3186м2,
у Думбрави,

Број

1073

Месић, има струју
и воду, погодно
за пчеларе. Тел.
060/022-01-28
На продају
кућа у Павлишу са
великим плацом.
Тел. 062/471-511.
Продајем
приземну кућу
у Вршцу, 5,4 ара
плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја,
вода , плин, башта.
Веома повољно.
Тел. 064/87-84-409
или 063/70-144-81.
На
продају
дворишни стан у
Другог октобра 13.
Тел. 065/542-20-82.
Продајем кућу
у Павлишу, ул.
Жарка Зрењанина.
Тел. 060/034-35-33.
Мењам кућу
са две стамбене
целине за
двособан стан,
може и продаје, В.
Попе 46.
Тел. 834-926.
Продајем кућу у
улици Војнички трг
2, површине 225
м2. Тел. 069/87239-10.

Стан з а
издавање
опремљен,
клима, кабловска,
интернет,
веш машина.
Близу Пилотске
академије. Тел.
065/505-74-24.
Издајем
дворишни
полунамештен
стан, у ул. Пашићев
трг 5. Тел. 064/26779-76.
Издајем кућу
у Бихаћкој, близу
Миленијума. Тел.
065/885-99-78.
Издајем локал
33 м2, у Жарка
Зрењанина бр. 77.
Тел. 063/894-91-63
Издајем
једнособан
намештен стан на
Омладинском тргу.
Тел 063/42-00-17.

На продају
двособан стан од
64м2 у улици Вука
Караџића 4, цг,
тел, кабловска,
комплетно
реновиран (све
ново). Тел. 066/5148-254.

Намештен
једнособан стан
52 м2, 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 месеца. Тел.
836-408 и 063/ 1077- 280.

Мењам стан у
Вршцу 30 м2 за
стан у Темишвару
уз доплату. Тел.
060/33-51-172.

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

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ

Издајем
гаражу у центру
Вршца, улаз из
Дворске поред
Владичанског
двора. Тел. 064/5152-245.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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.

лица, нега, рад у
кући. Плаћање на
сат или пуно радно
време. Повољно.
Тел. 061/205-99-00.
Математика,
време је да почнеш
са припремама
за факултет. Тел.
013/28-39-461.
Продајем
пржионицу кафе
са комплетном
опремом. Тел.
065/452-33-37.
Продајем
плинске бојлере,
пећи, шпорете и
делове за исте,
може са уградњом
и без. Тел. 064/35120-32.
Услужно вршим
култивирање
мањих башта у
Вршцу и околини.
Долазим на
вашу адресу. Тел.
063/8321-772.
Продајем
фрижидер
„Горење“ са
комором. Цена 50
евра. Тел. 064/18652-44.
У Алибунару на
продају половна
бела техника,
електрични
штедњак, тв у
боји. Тел. 064/45968-04.
Продајем
класичну гитару
одличног звука.
Тел. 21-01-640.
Продајем
половна, исправна,
балконска врата
(80х225цм
„Словенијалес“),
очувана, са дуплим
термо стаклом и
пластичним ролом.
Цена 60 евра.Тел.
064/123-17-56.

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

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

Хитно потрeбан
посао скромној
жени код старијих

Продајем
половну исправну
мешалицу за бетон.

РАЗНО

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

име и презиме даваоца купона

КУЋЕ,
СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ
ИЗДАВАЊЕ

Цена 100 евра. Тел.
064/123-17-56.
На продају
шиваћа машина
„Унион“, руска,
нова, само глава,
очувана. Тел. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
полован очуван
пиштољ ЦЗ7,62 ,тетејац,
први власник,
само лицима са
дозволом. Цена 100
евра.Тел. 064/12317-56.
Продајем
полован очуван
пиштољ ЦЗ-99
, дуга деветка,
први власник,
само лицима са
дозволом. Цена 200
евра.Тел. 064/12317-56.
Продајем
нову бокс врећу
за тренирање
(вишебојна),
годину дана
гаранције, са
унутрашње
стране велика
појачања, дупло
дно. (фи35х120цм)
Цена 35 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
пластични спојлер
– дефлектор за
кров аутомобила
за лакшу вучу ауто
приколице и мању
портрошњу горива.
Цена 30 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем
половну, очувану,
комплетну, оргинал
фабричку ауто куку
(немачку) од Ауди-а
100, са електро
инсталацијом. Тел.
064/123-17-56.
Продајем два
половна, очувана
лимена поклопца
мотора („бубрега“)
и предњи лимени
блатобран од Piago
„Vespe“PX 200.
Цена 200 евра. Тел.
064/123-17-56.
За продају
машина за прање
веша, италијанска,
Елин, исправна у
одличном стању.
Цена 65 евра. Тел.

ВРШАЧКА КУЛА
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064/429-06-14.
Радио би поправку
плинских бојлера,
шпорета, пећи и
решоа. Тел. 063/482418 и 2101-623.
Продајем кауч,
фотељу, лежај и
сточић за дневни
боравак. Тел. 837-637
и 064/915-88-35.
На продају комода
за ципеле (може и
као ормарић), сточић
дрвени (собни),
оградицу за бебе,
фрижидер, сто
трпезаријски са шест
столица, две фотеље,
тросед, сет (3 комада)
стаклених сточића,
врата дрвена,
пластичну бурад. Тел.
833-806 и 069/129-5312.
Поштена, радна и
вредна жена служила
би и неговала старије
особе и радила кућне
послове. Тел. 064/2810-216.
OSB плоче
за подасчавање
кровова. цена 296 дин
м2. Превоз на адресу.
Тел.062-437-236
Купујем старе
изгореле склопке ЦН
250 и 170 може и у
деловима. Купујем и
контакте од склопки
изгореле. Тел.
060/358-62-09.
Издајем
подупираче. Тел.
064/150-01-45.
Два кавеза за коке
носиље за продају
са изронилицама и
појилицама. Цена
једног кавеза је 20
евра. Тел. 063/11-21270.
Хитно и повољно
дајем часове
енглеског основцима
и средњошколцима,
такође услужно

радим припрему
за штампу, дизајн,
прелом. Тел.
069/62-66-99 и
063/742-20-13.
Пензионер,
ситуиран, живи
сам, жели да
упозна жену до 60
година старости
ради брака. Тел.
064/48-77-098.
Продајем радио
станицу ТОКАЦАЛИНКО-ВТДВМ.
Тел. 013-21-01-623
и 063/482-418.
Купујем
електрични
шпорет, кухињски
сто и орман.
Тел.063/733-92-47.
На продају 2,5
лканца земље
потез Кевериш,
удара на асфалтни
пут ВршацВлајковац. Тел.
062/511-751.
Радила би и
чувала старије
особе. Тел. 064/31344-64.
Помагала бих
породици или
старијој особи у
кућним пословима,
може и чување
деце.
Тел. 063/159-1448.
Продајем
четворо врата са
стаклима,од џете,
годиште 1988. Тел.
060/0330-746.
Продајем:
дрвене жалузине
за прозоре и
балконска врата,
ауто приколицу
и кукуза „заставу
101“, метални
светларник
са орнамент
стаклима, бојлер
„горење“ од 10л,
два фото апарата
полароид, нов
дрвени прозор

са пластичном
ролетном и
машину за
центрифугирање
веша. Тел. 061-18789-30.
На продају
две веш машине
„Горење“ и „Ардо“,
потпуно исправне
и у одличном
стању, цена 50 и 70
евра. Фрижидер
„Горење“ исправан
цена 40 евра. Тел.
064/429-06-14
Издајем гаражу
у центру града, код
Позоришта. Тел.
013/834-058 или
064/494-33-94.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК НА
ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
На продају
прозори
двокрилниса
ролетнама, тучани
казан 80 литара за
топљење масти,
машина за шивење
„Багат“. Тел. 837180.
Купио бих казан
за печење ракије,
пожељно широк
аплитак, може
и са нагорелим
ложиштем. Тел.
064/254-95-95.
Часови
немачког језика
(Бела Црква),
припрема за
полагање А1,А2,Б1
испита на Гете
институту. Тел.
013/853-783.
Израђујем
хороскопе и
разне уметничке
предмете (слике,
графике) по
поруџбини.
Повољно. Тел.
069/62-66-99 и
013/835-195.
Услужно радим
графички дизајн,
припрему за
штампу, прелом.
Преводим са
енглеског и дајем
часове енглеског.
Тел. 069/62-66-99
и 013/835-195.

Наташа
Продајем или
мењам гардеробу
за жене, величине
од 55 кг. Тел.
069/62-66-99 и
013/835-195.
На продају 12
ланаца земље
прве класе, и
велики воћњак са
викенд кућом, све у
једном комплексу.
Тел. 066/36-34-36
Договор.
П р о д а ј е м
шиваћу
машину
„Багат
–
Јадранка“кабинет,
ножни погон, мало
коришћена, добро
очувана.
Тел.
013/806-527.
Продајем плац
13,50 ари на Тари,
на малом језеру,
село Заовине. Тел.
063/384-430.
Продајем тросед
на
развлачење
у
француски
лежај,
мању

троделну витрину
са
гардеробним
орманом,
више
врста фотеља. Тел.
807-793 и 063/1871673.
Купујем полован
комбинован
шпорет, пола струја
пола плин. Тел.
063/482-418.
С а м и ц и ,
запосленој
жени
педесетих година,
потребна
лепо
сређена кућа или
већи стан. Могућ
сваки договор. Тел.
066/36-34-36.
Озбиљна жена
54 год. образована,
културна, вредна,
радна, запослена,
чувала би децу
у
поподневним
сатима.
Могућ
сваки
договор.
Имам искуство у
чувању деце. Тел.
066/36-34-36.
Мушкарац,
пензионер, тражи
озбиљну
жену
око 60 година, по

могућности саму.
Тел. 062/158-44-39.

АУTОМОБИЛИ,
МОТОЦИКЛИ,
ТРАКТОРИ
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
Продаје се опел
астра Г караван,
1998. годиште.
Регистрован до
16.04.2017.године.
Тел. 064/130-84-90.
Продајем
трактор ИМТ 539,
произведен 1994.
године, први
власник, солидно
стање. Тел. 063/74965-23.

Дана 6. јула навршило
четрдесет дана од смрти

се

ХИЛДЕГАРД
МИРОСАВЉЕВИЋ
Тога дана обишли смо њен гроб и положили цвеће.
Ожалошћени синови Бранко и Здравко са породицом

Дана 6. јула навршило се
четрдесет дана од смрти

ХИЛДЕГАРД
МИРОСАВЉЕВИЋ
Успомену на њу чува
породица Јовановић

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
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КАКО СЕ ОДРЕЂУЈУ КИЛОГРАМ И МЕТАР?

МЕРА ЗА МЕРУ
Килограм је првобитно дефинисан као маса
једног литра чисте воде на температури од 4 степена
Целзијуса у стандардном атмосферском притиску.
Ову дефиницију је било тешко реализовати са
тачношћу, делом због тога што густина воде благо
зависи од притиска, а јединице за притисак укључују
масу као чиниоца, уводећи тиме кружну зависност у
дефиницији килограма.
Како би се избегли ти проблеми, 1875. године на
Међународној конференцији је донесена одлука
колико износи један метар и колико један килограм.
За 1 кг је узета легура платина-иридијума (90%
платине, 10% иридијума) пречника 39 мм. Оригинал
те легуре се налази у Северу, близу Париза, а
свака земља има по једну копију. Оригинал се
чува буквално под стакленим звоном и држи се у
идеалним атмосферским условима како не би губио
масу (што се ипак догађа, пошто губи одређен број
атома годишње). Недавна мерења су показала да је
прототип у последњих 100 година изгубио око 50
микрограма своје масе.
Званичне копије прототипа килограма су
доступне као национални прототипови, који се
упоређују са париским прототипом („Ле Гранд
Кило”) отприлике сваких 10 година. Нпр. у САД
су за копију задужене две особе када се носи на
упоређивање. Једна која би носила копију са собом,
и друга чији би задатак био да је ухвати у случају да
испадне овом првом.
На истој конвенцији, 1875. године, одлучено је
и колико износи један метар. Такође, постојала
је легура платине-иридијума која је служила као
„шаблон”, али је касније утврђено да метар може
прецизно да се утврди са било ког дела планете
на врло једноставан начин. Израчунато је да је то
дужина коју светлост пређе у вакууму за 1/299 792

ТОП ЛИСТЕ
ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА
1. Казна за грех – Молитва за опроштај,
Јелена Бачић Алимпић
2. Бити као река, Пауло Коељо
3. Спас 3, Исидора Бјелица
4. Плодови на ветру, Трејси Шевалије
5. Казна за грех – Књига успомена, Јелена
Бачић Алимпић

458 секунди и то је данас званична дефиниција за
1 метар.
БИПМ (Међународни биро за тегове и мере)
жели као и за дужину, да покуша да развије
нову дефиницију килограма, засновану на
фундаменталном физичком својству. За сада то
није успевало, међутим, зна се да данас научници
спроводе експерименте ради успостављања везе
између масе и Планкове константе упоређивањем
мерења електричне и механичке снаге.
Нова дефиниција килограма неће моћи, међутим,
да се примењује све док се резултати истраживања,
која се спроводе у лабораторијама широм света, не
буду подударали. До тада ћемо и даље имати тег у
Северу, који нам неће дозволити да знамо колико
тачно један килограм износи.
Извор: zanimljiveinformacije.net

КАКО СУ ОТКРИВЕНЕ КРВНЕ ГРУПЕ?

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери
2. Караван чудеса, Урош Петровић
3. Змајева ризница, Јован Јовановић Змај
4. Путовање кроз твоје чудесно тело, Група
аутора
5. Мој први атлас са налепницама, Група
аутора

МИСТЕРИЈЕ КРВИ
Која је еволутивна предност крвних група, како
су оне дистрибуиране у оквиру популација и да ли
нам је заиста важно којој крвној групи припадамо?
Година је 1492. Папа Иноћентије Осми тешко је
болестан. Његов доктор предлаже да као терапију
узиме крв од друге, здраве особе, а како још не
постоји знање о интравенском кардиоваскуларном
систему, једино решење је да крв – попије. Терапија
ипак не пролази успешно, јер папа недуго затим
умире. Међутим, овај догађај остаје забележен као
први познати случај трансфузије крви.
Низу, из данашње перспективе наивних, чак и
бизарних метода за трансфузију, придодати су и
вишевековни покушаји уношења крви животиња
у организам човека. Колико год неуспешни, они су
ипак давали свој допринос науци, макар и тако што
су указивали на погрешан приступ, да би у 19. веку
енглески лекар Џејмс Бландел коначно схватио да
човек може примити само човечју крв.
Крајем тог века научници су приметили да при

мешању крви здраве и болесне особе долази до
њеног згрушавања у грудвице, чиме су већ дошли
надомак самог решења ове вековне мистерије.
Недостајала је још само последња карика.
Године 1900. аустријски биолог Карл Ландштајнер
у својим истраживањима одлази корак даље и жели
да се увери да ли ће до згрушавања доћи и ако се
помеша крв две здраве особе. Он узима примерке
своје и крви својих сарадника, меша их сваку са
сваком, уочава законитости под којима се неке
крви згрушавају, а неке не и, коначно, долази до
закључка да постоје три групе које именује А, Б и Ц.
Ово епохално откриће, вредно Нобелове награде,
означило је крај вишевековних неизвесности и
страхова лекара у ситуацији кад неком пацијенту
треба дати крв. У почетку подухват високог ризика,
сада је постао рутинска процедура.
Извор: zanimljiveinformacije.net

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Елементал – Тијело памти
2. Луке Блацк – Демонс
3. Цалидо – Једном
4. Гру и Ђанс – Кило коке
5. Марко Мандић и Виклер Скај – Инстаграм
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МАМЕ И БЕБЕ

ВРШАЧКА КУЛА

„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: Драгана
и син Вук Митровић, Вања
Веселиновић и мали Василије
Васински, Јована и синчић
Петар Лукић, Маја и мали
Војин Тадић, Милина и
ћеркица
Јулија
Стањо,
Катарина Дан и синчић
Михајло
Златарев,
Даба
Самоила Мирела и Дениса
Самоило, Јелена и мали
Данило Величковски.

А.Б.

Драгана
Митровић

Вања
Веселиновић

Јована Лукић

Маја Тадић

Милина Стањо

Катарина Дан

Даба Самоила
Мирела

Јелена
Величковски
Vršac, 2. oktobra 89a, 013/833-111
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20 ВРШАЧКА КУЛА

КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 14, БРОЈ 194, 25. AПРИЛ 1988.

ПЛАНИРАНО ПРЕКО 2.500
МЕТАРА

Током зиме уговорена је изградња канализације
у следећим улицама: Гундулићевој, Сремској улици
од Иве Милутиновића до Стеријине и у Улици Живе
Јовановића од 2. октобра до Радакове.
Након завршетка изградње канализације у овим
улицама приступиће се даљим радовима по следећем
распореду: Улица Хероја Пинкија ( од Вука Караџића
до Улице Анђе Ранковић) у дужини од 167 метара,
затим улица Милоша Обилића (од Радакове до
Брегалничке и од Паје Маргановића до Дубровачке)
укупно 342 метра, део пута од Педагошке академије
до Улице Бориса Кидрича, укупно 377 метара, следи
Улица Саве Мунћана ( од Сутјеске до Војничког трга)
, 372 метра. Улица Живе Јовановића (од Радакове
до Дејана Бранкова) , 391 метар, затим Улица Паје
Маргановића, 442 метра и Улица Хероја Пинкија (
од Анђе Ранковић да Улице 29. новембра) у укупној
дужини од 325 метара.

ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ 394, 28. АВГУСТ 1998.

НОВИ ШЕШИР ЗА
МУЗЕЈСКУ АПОТЕКУ

Ова зграда, споменик културе од великог значаја,
подигнута у другој половини 18. века за потребе
прве вршачке апотеке, била је у изузетно лошем
стању. Санација кровне конструкције и замена
покривача били су неопходни да би се сачувала
једна од најстаријих грађевина старог Вршца, која
је по својој архитектонској композицији, гледајући
спољне површине, припада класицистичком стилу
док њен склоп, како тврде стручњаци, представља
типичан пример барока.
Средства за ове радове како смо сазнали од
Анице Медаковић, директора Народног музеја,
обезбеђена су компензацијом између Концерна
„Хемофарм“, Министарства културе Републике
Србије и Министарства финансија Републике Србије,
Радове на крову „Апотеке на степеницама“, који
треба да буду окончани крајем септембра, изводи
„Расинг“ ДОО Вршац.
Овај леп потез обезбедио је нови кров музејској
апотеци, а наредни корак, по речима Анице
Медаковић, биће сређивање фасаде. Тако ће овај
наш споменик културе добити ново рухо.
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 33 , БРОЈ 662, 27. Ј УН 2008.

ДАР ЗА ПУТ У ВИЈЕТНАМ

Председник Општине Вршац Јовица Заркула
уручио је лаптоп и новчану награду од 30.000
динара најуспешнијем матуранту вршачке Гимназије
Ивану Разуменићу, као дар и помоћ за припрему за
Интернационалну олимпијаду физичара у Вијетнаму.
- Бројним успесима на школским такмичењима
Иван је представљао Вршац, рекао је Заркула
након уручења поклона у председничком кабинету,
23. јуна. Општинско веће је разматрало Иванове
врхунске резултате и одлучило да га награди. Ми смо
поносни што Вршац репрезентују овако добри ђаци и
квалитетни млади људи.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ
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”.

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (28)

I КЊИГА

СТАРО ДОБА
ТРЕЋИ ОДЕЉАК
1552-1683.

ПРВО ВРЕМЕ ТУРСКОГ ГОСПОДАРСТВА
После мира од 17. фебруара
1568,
учињеног
између
наследника Фердинандовог,
Максимилијана II. и Селима II,
Хасан паша буде наименован
за тамишградског беглербега.
Њему подчинише све остале
бегове,
т.ј.
заповеднике
појединих утврђених места и
околних предела овог санџака.
Таквог једног бега (пашу
с коњским репом) добио је
и Вршац. Он је био уједно и
начеоник (Vogt) куле ( као
такав звао се ага), и заповедао
је једним одељењем турске
војске, настањеним у Вршцу
и околини, - а то је знак,
да су и Турци уочили били
стратешку важност овог места.
Затим су поставили своје
властите чиновнике, који су
по овом пределу прикупљали
огромну главарину, тај једини
доходак Турака, којим нису
терећени само људи, већ
и стока, као: коњи, говеда,
овце и свиње, и предавали
је
хазнадару
(главном
порезничару) у Тамишграду.
Ови чиновници звали су се
сардари (порезничари); они су
у појединим селима обављали
и дужности кнезова.1).
Тако су Турци већ за кратко
време знали не само да очувају
своја освојења, већ и да их
– питање је дабоме како?административно управљају.
Године 1590. читава турска
царевина подељена је на
вилајете (провинције). Такав
један вилајет сачињавао је
предео тамишградски, који је
опет подељен био на санџаке.
На сву прилику, већ иу ово
доба Вршац није био више
главно место самосталног
округа, јер сва доцнија
извешћа спомињу Вршац само
као пограничну тврђаву. Један
турски
манускрипт, ког је

копирао Ибрахим Кирим, а који
се налази у бечкој дворској
библиотеци под бр. 1278. са
насловом „Најсигурнији пут за
познавање градова и земања“,
писан је –по чем се догађаји, у
њему наведени, датирају само
до 1014. по муслиманском, а т
о је 1605./6 по хришћанском
рачуну-на
сву
прилику
почетком 17. века, отуда он,
без свакесумње описује стање
нашег предела према новој
подели. У том рукопису вели
се о Вршцу, да је замак на
ердељској граници, да припада
тамишградском санџаку и да је
23 дана путовања удаљености
од Цариграда2).
А што Вршац од сада није
више сачињавао самосталан
округ, већ је непосредно био
потчињен
тамишградском
округу, и ако је, Тамишграду
млого ближе, Чаково, са
својом околином, Чинило
један санџак, ваља нам пређе
разумети коа напредак, него
ли коа напредак у развићу
Вршца.Сва је прилика, да је ова
погранична кула остављена
била старању и одабрани
провинцијалног
гувернера,
дочим је Алмаш, Лугош и
уопште источни Банат остао
и на даље ердељски. И ако
тиме није дата Вршцу знатнија
улога, ипак су га Турци јако
уважавали, ради одбране
својих области.
За мало и ми доста
видимо вршачку кулу. Где је
загазила у ратове, заподенуте
између Турака и ердељских
кнезова. По смрти Јована
ЖигмундаЗапоље, ердељски
сталеж је све то вечма под
власт султанову, који је знао
осујетити сваки покушај у циљу
спајања ове земље са Угарском
под домом Хапсбуршким.
После избора Стевановог

за краља пољског, попне се
Жигмунд Батори на кнежевски
престо. Овај кнез носио се
изодавна мишљу, да ослободи
Ердељ од одвећ несносног
господства турског.
Претераним
захтевима
великог
везира
Синана
још већма оснажен у својој
замисли, Батори је тражио
ослонца у ћесара Рудолфа
II, изаславши године 1594.
лудошког
бана,
Ђорђа
Палатића, у тамишградски
вилајет с намером, да тамо
настање Србе и Романе, којима
је такође дојадило турски
јарам, дигне на устанак против
заједничког
непријатеља.
Удружени
Срби,
Романи
и Бугари прихватише без
оклевања овај позив и около
1500 људи, под водством
владика Тодора и Доцијана,
скочише на оружје. Предео
од Панчева до Нове Паланке
постаде на скоро разбојиштем;
устаници дођоше и у Вршац,
надбише тамишградског Софи
Синанпашу, освојише Бечкерек
и спојише се са Србима
оноог краја. У бојевима са
овима преко мере одважним
борцима, Софи Синанпаша
изгубио је около 25.000 људи.

1) Fr. Griselini: Gesch. Des Tem. Banats. св.
I. стр. 82. осим тога Bárány, Schwicker, Böhm,

Eissinger и др.
2) Bálint Gábor: “A magyarországi török

hódoltságról, Közlemény, in Századok, година
IV. (1870.)
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РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА
ЛОВАЧКЕ КОБАСИЦЕ
За производњу укусне кобасице од
меса крупне дивљачи нема прецизних
и обавезујућих рецепата. У различитим
подручјима земље различити су и
обичаји и начини за производњу
прерађевина од ситно сецканог,
или млевеног меса. Ако их немате,
послужите се рецептима за производњу
(димљење и сушење) кобасица од меса
домаћих животиња .
Немојте заборавити да месу дивљачи
(са којег сте скинули лој), квалитет па и
укус поправља масније месо домаћих
животиња. Да бисте обезбедили
пожељну масноћу, млевеном месу
дивљачи треба додати сирову “тврду“
свињску сланину (с полеђине). Ако не
додајете масноћу морате имати на уму
да посне кобасице од чистог дивљег
меса могу веома кратко да се чувају у
природним условима.

ЛОВАЧКИ КУЛЕН
Намирнице:
-15 кг одабраног меса дивље
свиње
-5 кг меса од јелена

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.

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

-10кг свињског гроника
-600г соли
-300г љуте и 300г слатке алеве
паприке
-60г црног или белог бибера
-По
четири
супене
кашике
мајорана и пимета
-Две кашике кима
-Говеђи једњак, или вештачка
црева (за надев)
Месо, чишћено од масноће и жилица,
горњак, без кожурице и бризли, самлети
на крупнију „шајбну“ (6 мм) и добро
измесити. У погодан суд помешати со,
паприку и остале зачине (самлевене у
машини за кафу). Маса се потом, дуго –
ручно меси. Након тога, смеса се остави
да одлежи 10 до 12 сати, на температури
између 5 и 8°C. Припремљена маса
надева се у говеђи једњак (вајзлинг),
или пластична црева- дебљине 40 до 50
мм и дужине око 50 цм. Крајеви црева
се повежу „на омчу“, па кулен одлежи

око 12 сати. Сутрадан, потпали се лака
ватра, искључиво дрветом коштичавог
воћа: трешње, вишње, шљиве...
Касније се на жар набаца пиљевина
истог дрвета. Хладнодимљење траје
14 дана. Једнога дана кулен треба
димити, а другога проветравати на
промаји. У међувремену, кулен треба
окренути, како би се масноћа и зачини
равномерније распоредили.
Одлаже се на промајно место и пази
да не смрзне. После 30 дана може се
изнети на трпезу и јести сиров, лако
пробарен, или пропржен. После 60
дана кулен је у пуној зрелости. У априлу,
или мају, кад температуре порасту
преко 18°C, кулен се завије у новине,
сложи у дрвене сандуке и одложи на
погодно прохладно место у остави. Ако
су температуре јако високе, кулен се
најсигурније чува у замрзивачу. Служи
се као предјело чувеним лесковачким
кулинарским специјалитетима.

DOO

KeramikA
Vršac, Kozaračka 1
Tel.: 830-313, 806-899
e-mail:keramika@hemo.net
www.keramika-vrsac.co.yu

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
КАЛВАДОС “ЛАВЉЕ СРЦЕ”
Производња калвадоса одвија се у
више фаза. Прва је гњечење јабука, које
морају бити једнако зреле. За калвадос
не треба употребљавати ране сезонске
јабуке, јер би оне морале да буду гњечене
рано у години када су температуре
сувише високе што утиче на добијање
доброг (цидера) од калвадоса.
Опрема за прављење калвадоса
састоји се од дробилице, две бачве
и хидрауличне пресе. Дробилица
претвара јабуке у хомогену пулу, тј.
Комину. Комина се оставља да ради
неколикко сати да би се “зидови” ћелија
јабука омекшали што омогућава лакше
цеђење сока из јабука. Тада се комина
пребацује у хидрауличну пресу која цеди
сок. За калвадос “Лавље срце” користи
се само чисти сок од јабуке. Комина се
пресује, цеди само једном, а количина
сока која се добије није већа од 65% од
укупне количине јабука.
Права дестилација цидера производи
међупродукт који се зове “petites eaux”
(што би на српском било нешто као мала
вода), јачине око 30 степени (гради). Прве
и последње количине дестилата које
садрже непожељне елементе пажљиво
се одстрањују. Овај међупродукт “срце”
се тада загрева за другу дестилацију у
којој се добија такозвани “bonne chauffe”.
Поново се прве и последње количине
одстрањују. Такав калвадос има јачину
од 70 степени (гради), а како се добија из

челичних прохронских казана он нема
боју, производи горак укус на непцу и
даје арому воћа и алкохола.
Калвадос одлежава у храстовим
бурадима... Најиспарљивији састојци
(једињења) који производе горак укус
код младог пића нестају временом.
Калвадос извлачи различите супстанце
из дрвета, укључујући и танин, који
му даје боју и пуноћу. У контакту са
кисеоникком екстрати дрвета растварају
се у алкохолу и доживљавају хемијску
трансформацију, што производи нову
арому.
Складиште калвадоса састоји се од
великог броја малих храстових буради,
како би се убрзала размена између
дрвета и алкохола. Резултат је убрзавање
старења са оследицом већих губитака
(испарења) што се назива Angel share, тј.
Анђеоски део. Већина буради су раније
већ коришћена за држање шерија,
или порта, пошто је примећено да она
производе мање горак укус танина и
помажу да се добије лепша боја, већа
пуноћа, као и веће богатство ароме.

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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На основу члана 7. став 1. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/
пројеката и удружења грађана, организација и савеза из буџета општине Вршац (‘’Службени лист општине Вршац бр.4/14),
Градско Веће Града Вршца расписује:

КОНКУРС
ЗА ПРИЈАВУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА ВРШЦА ЗА 2016.ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ЈУЛ-ДЕЦЕМБАР

Средства по овом Конкурсу се
додељују за пројекте и програме
из области спорта који се по својој
садржини односе на:

1 морају бити чланови гранских
спортских
савеза
утврђених
Правилником
о
националним
гранским спортским савезима преко
којих се остварује општи интерес у
1.остваривање
редовних области спорта у Републици Србији.
(конкретних) програма из области
спорта:
Предложени
програми
треба
- програми којим се реализује да, у погледу квалитета, садржине
функционисање
организације
у и природе, испуњавају следеће
области спорта у погледу редовних критеријуме:
активности (трошкови котизације,
- да је у оквирима општег интереса
трошкови
превоза,
трошкови у области спорта, утврђеног законом;
организације такмичења, трошкови
- да је од интереса за Град Вршац
суђења
и
делегата,
трошкови или од ширег регионалног значаја;
лекарских прегледа...);
- да је у складу са законом, општим
актима организације и спортским
2. програме усмерене на:
правилима надлежног савеза у
- активности којима се доприноси области спорта;
развоју спорта у областима дечјег и
- да има значајан и дуготрајан утицај
омладинског, женског и спорта особа на развој спорта у Граду Вршцу;
са инвалидитетом;
- да има високу сразмеру између
- организовање или учешће учинка и коштања програма;
на
спортским
такмичењима
и
- да не постоји никаква сумња у
манифестацијама од посебног значаја могућност реализовања програма;
за локалну самоуправу;
да
предвиђа
ангажовање
- рад субјеката у области спорта одређеног броја учесника у програму
од посебног значаја за локалну и потребне ресурсе за реализацију
самоуправу,
у
зависности
од програма;
значаја спортске гране за локалну
- да се, по правилу, реализују у
самоуправу, категорије спортске текућој години.
гране, броја спортиста које окупља,
Пројекат мора бити реализован
ранга такмичења у ком спортска најкасније до 31.децембра текуће
организација учествује, као и у којој године.
мери се повећава обим бављења
грађана спортом;
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
ИМАЈУ:
Пријаве на конкурс подносе се
Комисији на посебном обрасцу,
1.
Спортске
организације који је саставни део конкурсне
регистроване
као
удружења/ документације.
савези у области спорта у складу са
Конкурсна документација садржи:
Законом о спорту чије је седиште
на територији Града Вршца, која
1. подаци о подноциоцу програма
обављају регистровану делатност са описом програма-образац СП-1;
на територији Града Вршца, и које
учествују у неком систему такмичења,
2. образац СП-0
а чијих најмање 80% од броја
чланова по свакој селекцији имају
3. обрасце I-1, I-2, I-II/A, I-3, I-4,
пребивалиште на територији Града I-6, I-7, II-3, II-5, II-6, II-8, V-1, VI-1, I-8
Вршца или суседних општина;
(приложити обрасце које одговарају
поднетом програму).
2.
Спортске
организације
регистроване као удружења/савези
4. Доказ о утрошеним средствима
у области спорта у складу са Законом добијених из буџета за период јануаро спорту или друге невладине јун 2016.годин.
организације чије је седиште на
територији Града Вршца које подносе
Учесници на конкурсу уз пријаву,
програм за организацију спортске прилажу документацију прописану
манифестације;
конкурсом по појединим обрасцима,
Правна лица под редним бројем као и додатну документацију на

захтев Комисије за доделу средстава.
Комисија може у случају неких
нејасноћа затражити и разговора са
појединим подносиоцима програма.
Обрасци пријаве на конкурс
могу се преузети са званичног сајта
Града Вршца www.vrsac.com , или у
Спортском савезу Вршац ул.Ђурђа
Смедеревца бр.11 у Вршцу.
Пријаву на конкурс, са свом
потребном
документацијом,
доставити у Писарницу Градске
управе , закључно са 01 .08.2016.
године у 12 часова.
Пријаве које се доставе након
наведеног рока или са непотпуном
документацијом, послате путем факса
или електронске поште, непотписане
или неоверене , неће се разматрати.
Конкурсна документација се не
враћа.
Подносиоци пријаве имају право
жалбе на одлуку о утврђивању
одобрених средстава за пројекте и
програме у области спорта, у року
од 8 дана од дана објављивања
резултата на званичном сајту Града
Вршца. Жалба се подноси Комисији, а
по жалби решава Градско веће Вршац.
Против коначне одлуке о одобрењу
средстава за пројекте и програме у
области спорта у јединицама локалне
самоуправе може се водити управни
спор.
На основу коначне одлуке о додели
средстава закључује се Уговор са
корисником средстава. Уколико се
подносилац одобреног програма
не одазове позиву за закључивање
Уговора у року од 8 дана од дана
пријема позива, сматраће се да је
одустао од предлога програма.
Одлука о утврђивању пројеката у
области спорта за које се одобравају
дотације доставља се појединачно,
сваком учеснику конкурса.
Корисници средстава се обавезују
да у предвиђеним роковима или на
захтев даваоца средстава, поднесу
извештај о утрошку истих, а у складу
са одобреним и реализованим
пројектима и програмима у 2016.
години.
Јавни конкурс објавити 15.07.2016.
Члан Градског већа
Дејан Сантрач с.р.
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МИХАЈЛО МАНДИЋ ОСТВАРИО НАЈБОЉИ РЕЗУЛТАТ У ИСТОРИЈИ ВРШАЧКЕ АТЛЕТИКЕ

МИХАЈЛОВО СРЕБРО ЗЛАТНОГ СЈАЈА

На првенству Балкана за млађе јуниоре у Крушевцу, млади
вршачки атлетичар Михајло Мандић, члан АК „Атина”, остварио је
историјски успех освојивши сребрну медаљу као члан штафете
4x100м, са временом новог националног рекорда 42,19 секунди. Ово је
круна Михајловог успеха ове године, који је недавно постао шампион
у дворани на 400м и вицешампион Србије на 100 и 200 метара.
Квалификациона норма за Европско првенство у Грузији измаклa му
је за само 9 стотинки у дисциплини на 100 метара, а за 8 стотинки на
200 метара, али је јасно да Михајло има потенцијал за велику каријеру.
-Следеће године ме очекују квалификације за светско првенство.
Ове године сам био у улазном узрасту у категорији млађих јуниора,
па ми је конкуренција била прејака, али следеће године верујем да ћу
успети да се пласирам, оптимиста је Мандић.
Срђан Јовановић, председник АК “Атина” истиче да је овај клуб
за само четири године свог постојања изнедрио низ шампиона и
освајача медаља и репрезентативаца. Ту су Марко Бегенишић, са
трећим местом на на првенству државе за млађе јуниоре у трци на
2.000 метара, затим Илија Антал, који је освојио 3. место на истом
такмичењу у истој узрасној категорији у скоку с мотком и Владимир
Влајић који је био првак Србије у трци на 400 метара. Михајло Мандић
је најуспешнији у том низу. Следећи корак “Атине” је формирање екипе
која ће по први пут заступати Вршац у Атлетској лиги Србије.

-Све досадашње резултате остварили смо тренирајући у веома
скромним условима. Тиме што смо на коришћење добили атлетску
стазу, мало теретане и стартне блокове, услови су мало побољшани,
и ми смо учинили све што смо могли да стигнемо до овог нивоа.
Међутим, сада се налазимо на развојној прекретници, и да бисмо
остварили даљи напредак, потребна нам је озбиљна финансијска
инјекција. Ми се надамо да ће надлежни са градског или републичког
нивоа препознати квалитете наших такмичара и изаћи нам у сусрет,

рекао је Јовановић.
Међутим, Михајлови успеси су постигнути као резултат
седмогодишњег напорног тренирања са тренером Живком Перићем,
који због тешке материјалне ситуације са Михајлом ради бесплатно,
а 95 одсто трошкова такмичења сноси Ненад Мандић, отац младог
атлетичара. Он више није сигуран да ће моћи да подноси те издатке
чиме и таленат његовог сина долази у опасност да пропадне, као што
је са многима био случај.
-Михајло већ две године остварује изузетне успехе, али изгледа
да то у овом граду никога не занима. Прошле године нико из градске
управе није нашао за сходно да му честита на титули вицешампиона
Србије у трци на 100 метара. Надам се да ће нови члан Градског већа
за омладину и спорт Дејан Сантрач, нешто променити. Михајло је
локал партиота, и његова је лична жеља да остане у “Атини” и све
своје успехе оствари у Вршцу и за Вршац, али ако се нешто ускоро
не промени, бићемо приморани да променимо град, јер већ имамо
понуде од неколико великих клубова. Зато апелујем на град Вршац
да нешто предузме, ако жели да има врхунског атлетичара, закључује
отац најбољег вршачког атлетичара.

В. Јањић

ОД Б О Ј К А
РЕЗИМЕ ВРШАЧКОГ ОДБОЈКАШКОГ ЛЕТА

НАРЕДНИ ЦИЉ - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КАРАКТЕР

Овог лета, од 19. до 26. јуна, по први пут је
одржан одбојкашки камп за девојчице узраста
од 13 до 15 година “Вршачко одбојкашко
лето 2016”, под покровитељством ОК ”Банат”.
Координатор, организатор и идејни творац кампа
је двадесетпетогодишњи Вршчанин Игор Сантрач,
апсолвент факултета спорта и физичког васпитања
у Новом Саду. Дуго је био је активни играч ОК Банат,
у којем је тренутно тренер, и новосадских клубова
Петроварадин, НС тим, НСС, али је одлучио да
играчку каријеру замени тренерском и радом на
пројектима везаним за развој спорта и физичког
васпитања.
Како сте дошли на идеју да оснујете “Вршачко
одбојкашко лето”?
- Идеју за одбојкашки камп добио сам још на
другој години факултета. Као студент често сам
похађао одбојкашке кампове и видевши одређене
недостатке пожелео сам да их организујем нешто
другачије. Услови за реализацију су се стекли ове
гоодине, тако да је у јануару почела реализација .
Финансијски, Град Вршац нам је изашао у сусрет са
извесном количином новца, али како је финансијска
ситуација тешка , камп не би био реализован без
спонзорства Хотела Србија, посластичарнице
Гелато и стоматолошке ординације др Арашков, и
многих других вршачких фирми и предузетника.
Првобитно су нам се за учешће пријавила 4 клуба,
од чега су 3 отказала упоследњем тренутку, тако да
је гостујући учесник био само ОК Младост из Нове
Пазове, али смо све једно одлучили да реализујемо
причу већ ове године, јер желимо да што пре
заживи.
Зашто је камп специјализован за девојчице?
- Желео сам да направим специјализовани
камп, зато што би то био новитет у Србији, већина
кампова је мешовита и тиме се превиђа чињеница
да се мушка и женска одбојка значајно разликују,
колико год слично изгледале.Разлика је у томе
што је код девојака потребан другачији приступ
него момцима, пре свега психолошки, разликују
се методе припреме и обучавања , па и техника
извођења. Трудимо се да методе које примењујемо
специјализујемо за један пол и у том оквиру их
унапређујемо. Данас су одбојкашки кампови у
Србији сведени на екскурзије, и то скупе. Наше

цене су приступачне, за цену од 160 евра пружамо
квалитетну обуку, и због тога верујем да ће ова
прича бити веома успешна.
Какве су то посебне методе тренинга које
примењујете?
- Прва ставка кампа је био тренерски округли сто,
на коме се детаљно и дуго разговарало о начинима
подучавања и примењивости вежби. Многе методе
које су представљене у стручној литератури
једноставно не дају тако добре резлултате. Зато смо
у складу са својим искуством раздвајали жито од
кукоља и вршили адекватне модификације. Један
од најбитнијих елемената тренинга на овом кампу
је реаутоматизација технике , односно исправљање
погрешно научених образаца у игри. То је тема
којом се научници интензивно баве у последње
време, а ја се трудим да њихова сазнања применим
у пракси, о чему сам написао и неколико чланака. У
питању је комплексно поље, лично сматрам да је то
врхунац тренерског посла.
Како су ти тренинзи практично изгледали?
- Јутра су била резервисана за фитнес, пилатес
, трчање , вежбе обликовања, затим зумбу, која
представља комбинацију плеас и аеробика, и
фасцијално истезање које је постало веома
популарно у свету и користи се у тренинзима свих
великих репрезентација. Вечери су биле за технику,
која је комплетно била обухваћена у тренинзима.
Одигравање прстима, чекићем, смеч, падови,
тактика… Користимо и једну технику при којој
тренер сервира велику а лагану лопту за пилатес,
која у том тренутку може отићи у било ком смеру,
а задатак одбојкашице јесте да одбрани тај сервис.
Ова вежба унапређује рефлексе и скраћује време
реаговања. Генерално се трудимо да радимо на
ефикасности тренинга, пре него на тежини, која не
мора нужно бити позитивна.
Колико је девојака учествовало у првом
“Вршачком одбојкашком лету” и какв је био остатак
садржаја?
- Ове године је било 25 девојчица. Неко би
рекао мало, али мислим да је то довољно за први
пут, јер сам као организатор имао прилику да боље
и лакше уочим предности и мане у свом раду,
које ћу следећи пут исправити. Осим вечерњих
тренинга, садржај кампа се одвијао на отвореном.
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ОДБОЈКА ЈЕ
НАЈПОПУЛАРНИЈИ СПОРТ
МЕЂУ ЖЕНАМА

Иако је Србија олимпијски шампион
у мушкој конкуренцији, ипак се женска
одбојка много више игра. У нашој земљи
је регистровано између 7 и 8 хиљада
одбојкашица, а у Вршцу их има око 300.
Занимљив је податак да је женска одбојка
трећи најпопуларнији колективни спорт
на свету. Од 100% девојака које се баве
спортом, 70% се бави одбојком, и то је био
битан фактор при одлуци да “Вршачко
одбојкашко лето” буде женски камп, као и
чињеница да су већина клубова, са којима
ОК “Банат” сарађује, женски.
Ово је летњи камп, и много више смисла има
реализовсти га на свежем ваздуху Вршачког брега,
него у затвореној сали, нарочито јер су на Црвеном
Крсту услови за тренирање сјајни. Осим на
тренинге, велики акценат смо ставили на дружење
и едукацију. Организовали смо неколико излета,
обиласке града, а из Црвеног крста су организовали
предавање и обуку у првој помоћи, јер је то знање
које свако од нас треба да поседује. Такође, одржано
је и предавање о породичном насиљу. У оквиру
кампа организовали смо 2 турнира . Први је био 4
на 4, отвореног типа и на њега се одазвало још 25
девојака из Вршца које нису биле полазнице кампа,
Екипе су биле мешовите. Играло се у чоколаду,
јер је сасвим извесно да ће медаље, нарочито са
овако малих турнира, само скупљати прашину, а
ово је ипак било лепо и несвакидашње. Други је
био само за полазнице, играо се у Миленијуму , 6
на 6. Миленијум је трећа највећа дворана у нашој
држави и то је нешто што ће девојчице свакако
памтити.
- Када смо на крају разговарали са децом,
њихова искуства била су позитивна. Схватиле су
да су научиле нешто ново, поента кампа је да се
одбојка не може научити за неколико дана дана,
и да је за то потребно пуно марљивог тренирања.

Мислим да смо променили свест полазница о томе
како тренинг и њихово активирање у свету одбојке
треба да изгледају и помогли им да схвате шта желе
да постигну.
Какви су вам планови за “Вршачко одбојкашко
лето 2017”?
- Пре свега желимо да омасовимо ову причу и
придамо јој интернационални карактер. ОК “Банат”
има одличну сарадњу са клубовима из Словеније
и Румуније, тако да следеће године рачунамо и на
њихово учешће. Такође, укључићемо у програм и
одбојку на песку на Градском језеру, а надамо се да
ћемо обезбедити и базен. Што се тиче едукације,
убацићемо поред прве помоћи, у најмању руку,
часове енглеског језика и психологију спорта,
тако да ће образовно-васпитни аспект кампа бити
значајно појачан.
- На дуге стазе, желим да овај камп постане
традиционалан, и својим именом и улогом
допринесе вршачком спорту, и Вршцу уопште.
Али да би се то остварило, неопходно је да градска
управа и друге институције препознају потенцијал
који овде имамо, у ком случају би морали вишеда
се заложе за овај циљ јер сами никако не можемо
да спроведемо своје планове у реалност.

К Р О СФ И Т

ЈАВНИ ЧАС КРОСФИТА НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

Протеклог викенда, 9. и 10. јула на Градском језеру, одржани су
јавни часови кросфита у организацији Фитнес клуба „8“ и Туристичке
организације Вршац. Тренинге је похађало 40 суграђана.
- Презадовољан сам одзивом и општим интересовањем за овакве
акције. Идеја Туристичке организације Вршац да спроведемо овакав
вид рекреације испоставила се као одлична. Раније су људи били
резервисани према овом виду вежбања, али сада се то променило
и интересовање за кросфит расте из дана у дан, а ја сам принуђен
да отварам нове термине тренинга – рекао је Милан Шалиначки,
инструктор.
Тренинзи су конципирани тако да садрже елементе гимнастике,
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пауерлифтинга, олимпијског дизања тегова, атлетике, пливања,
вожње бицикла, веслања и других спортова. Ово је добар систем
јер спада у функционалне тренинге, што значи да је ефекат вежбања
здраво снажно и функционално тело, спремно за било какве дневне
изазове. Старост, пол и тренутна кондиција нису важни када почињете
са кросфитом а можете постићи резултате за које нисте ни сањали да
су могући, додаје Шалиначки.
- Иначе, Фитнес клуб „8“ је један од зачетника кросфита у Србији.
Иза њега је 12 година рада, има велики број чланова, а клуб је веома
активан на такмичењима у овом младом спорту, насталом тек 2000.
године. Фитнес клуб 8 налази се у самом врху српске и европске

конкуренције. Занимљиво је да се од 2007. одржавају „Кросфит игре“,
на којима се сваке године најспремнији људи на планети такмиче 5
дана у 13 дисциплина за титулу „Најспремнијег на планети“. Такмичари
ту никад не знају какви ће им задаци и дисциплине бити одређени,
тако да морају да буду добри у свему, прича нам инструктор Милан
Шалиначки.
Пре две године кросфит је заједно са ММА (микс борилачких
вештина) проглашен за најбрже растући спорт на свету. У Србији је
интересеовање за кросфит велико и сваким даном све више људи
почиње њиме да се бави и отвара се све више нових клубова.
В. Јањић
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