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

Митровдан, славу ратних војних 
инвалида Србије, обележило је и вршачко 
Удружење, а као сваке године положени 
су венци на споменик „Лала“, у спомен на 
наше суграђане, борце пале у ратовима 
деведесетих.

-Традиционално већ десет година 
полажемо венце и обавља се парастос 
погинулим борцима код споменика „Лала“ у 
Парку хероја, који је подигнут 2006. године 
захваљујући Граду и грађанима Вршца, 
а у знак сећања на десет палих бораца, 
нагласио је Мевлудин Планчић, председник 
Удружења ратних војних инвалида Града 
Вршца. Важно је да се њихова жртва никада 
не заборави, јер су своје животе дали за 
отаџбину. Одазвали су се позиву отаџбине, а 
неки од њих имали су, у моменту погибије, 
између 20 и 30 година. Иза њих су остале 
породице, деца, супруге, родитељи. Само 
они који не заборављају прошлост , имају  
будућност. Одавању почасти палим борцима и 

полагању венаца присуствовали су чланови 
породица погинулих, представници градске 
власти, Војске Србије, Министарства 
одбране, Полиције, борачких организација 
и ратних војних инвалида. 

- Скупштина Града Вршца и Градска 
управа увек се придружују полагању 
венаца на споменик палим борцима, јер 
ми, данашње генерације, не смемо да 
заборавимо жртве које су дали ови наши 
Вршчани хероји, рекао је Јовица Заркула, 
председник Скупштине Града Вршца.  Не 
смемо да заборавимо да су дали своје 
животе, као ни тугу и бол коју имају њихове 
породице и родбина. Верујемо и желимо 
да рата више никада не буде, да се ово 
више никада не понови. Зато смо дужни 
да сећање на ове наше хероје  пренесемо 
новим генерацијама, да се њихове жртве за 
отаџбину никада не забораве.

Полагањем венаца, минутом ћутања и 
парастосом, Вршчани су још једном одали 
почаст својим херојима.

Ј.Е.

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ  ВОЈНИХ  ИНВАЛИДА ОБЕЛЕЖИЛО СЛАВУ МИТРОВДАН

ПОЛОЖЕНИ  ВЕНЦИ  У СПОМЕН ХЕРОЈИМАПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗЛОЖБУ ПРАЗНИЧНЕ 
ТРПЕЗЕ, ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СУВЕНИРА

У СУСРЕТ 
“ПРАЗНИЧНИМ 
ЂАКОНИЈАМА”
Туристичка организација Града 

Вршца  (ТОВ) организује 7. Изложбу 
празничне трпезе, домаће радиности, 
сувенира и разних ђаконија у време 
слава, Божића и Нове године под 
називом “Празничне ђаконије”. 
Увелико су већ почеле припреме за 10. 
децембар за када је овогодишња, седма 
по реду, манифестација заказана, а која 
ће бити одржан у Хотелу „Србија“.

- Са задовољством позивамо 
суграђане, као и досадашње учеснике 
из свих крајева наше земље, да и 
ове године дођу и учествују на нашој  
изложби, Татјана Палковач, директорка 
Туристичке  организације Града Вршца. 
Као и прошле године, организоваћемо 
и такмичење у изради славских колача. 
Изложба је продајног карактера, 
тако да посетиоци могу купити 
народне рукотворине и аутентичне 
гастрономске специјалитете.

Изложба “Празничне ђаконије”  
организује се са циљем да се промовишу  
народне традиције и култура из 
свих крајева Србије. Посетиоци ће 
имати прилику да у великој сали 
Хотела “Србија”, 10. децембра, од 10 

до 18 часова, дегустирају домаће 
специјалитете народних кухиња 
народа и националних заједница, 
да обогате своје празничне трпезе, 
уживају у шаренилу продајних тезги на 
овој изложби.

Директорка Палковач наглашава 
да  je учешће на изложби бесплатно, 
као и закуп излагачког простора није 
обавезан. Она подсећа да се пријаве 
за учешће и све ближе информације 
могу добити на сајту Туристичке 
организације www.to.vrsac.com , 
у просторијама ТОВ-а или путем 
телефона на бројеве 013 832 430 и 
013 832 999. Читко попуњени обрасци 
могу се послати факсом број 013 838 
050 или на toovrsac013@gmail.com , 
имејл адресу Туристичке организације 
Вршца.  

И ове године биће организовано 
такмичење за најлепши славски 
колач, погачу.  Предаја погача биће на 
сампој изложби „Празничне ђаконије“, 
10. Децембра, од 8 до 9 часова, а 
након оцењивања биће поклоњене у 
хуманитарне сврхе.

Ј.Е.

Поводом годишњице страдања 
народних хероја Жарка Зрењанина 
Уче, секретара КПЈ за Војводину, и 
Страхиње Стефановића,  секретар 
ОК КПЈ за Јужни Банат, одржан је 
„Мали час историје“  у Павлишу, 
4. новембра, у  организацији 
СУБНОР-а Вршац и у сарадњи 
са ОШ “Ђура Јакшић” и Месном 
заједницом Павлиш.  Скуп је 
одржан испред куће где су ови 
народни хероји страдали од 
фашистичке Принц Еуген дивизије 
и Јединице специјалне полиције 
окупационих снага нацистичке 
Немачке, у раним јутарњим сатима, 
пред планирани одлазак у Бихаћ 
на Прво заседање АВНОЈ-а. О 
детаљима овог догађаја говорио 
је Невен Даничић, професор 
историје, а глумац Иван Ђорђевић 
казивао је стихове поетског барда 
Васка Попе “Непрекинута настава”.

„Малом  часу  историје“  
присуствовали су чланови Градског 
већа Татјана Николић, Славиша 
Максимовић и Иван Јосић, 

представници СУБНОР-а, ученици 
павлишке ОШ „Ђура Јакшић“ и 
мештани. 

-Желимо да нашој деци 
пренесемо истину о људима који 
су се жртвовали да би ми данас 
могли да живимо у миру, рекао је 
Драгољуб Ђорђевић, председник 
СУБНОР-а Вршац. Имамо право 
да учимо нашу децу да воле 
своју домовину и у томе ћемо 
бити упорни. Исто тако желимо 

да покажемо шта је историјска 
истина о људима који су часно, 
достојанствено бранили име и 
углед свог народа спремни да 
жртвују своје животе. Слобода је 
непроцењива и њихова је жртва 
уткана је у  темеље те слободе и ми 
смо дужни да то чувамо. 

Професор Даничић је 
указао на значај оваквих часова 
историје и додао да је локална 
историја обично мало позната, 
јер најчешће није покривена 
школским програмима и није део 
уџбеника историје, као ни великих 
историјских књига.  

Присутни су положили венце на 
спомен обележје места страдања 
народних хероја, а потом су, 
заједно са ђацима павлишке 
Основне школе засадили два 
дрвета, симболе мира и  слободе, 
једно испред куће где су Жарко 
Зрењанин Уча и Страхиња 
Стефановић погинули, а друго 
испред сеоске школе. 

За заслуге у организовању 
револуционарног радничког 
покрета и НОБ у Војводини, Жарко 
Зрењанин Уча је, 5. децембра 1944, 
проглашен народним херојем. 

Ј.Е.

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА НАРОДНИХ ХЕРОЈА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА И СТРАХИЊЕ СТЕФАНОВИЋА

МАЛИ ЧАС  ИСТОРИЈЕ У ПАВЛИШУ

Седме „Празничне ђаконије“, 10.децембра

Жарко Зрењанин Уча  
рођен је 11. септембра 
1902. године у Избишту. 
Основну школу учио 
је у Вршцу, гимназију у 
Сегедину, Белој Цркви и 
Панчеву и  учитељску школу 
у Сомбору. Још као ђак 
Учитељске школе пришао 
је револуционарном 
омладинском покрету.  
Први пут је дошао у сукоб 
с представницима власти 
због својих схватања као 
учитељ у селу Канатларци, у 
прилепском срезу. Због тога 
је неколико пута хапшен. 
Члан Комунистичке партије 
Југославије постао је 1927, 
када је и основао прву 
партијску ћелију у Избишту. 
За секретара среског 
комитета КПЈ за Вршац 
изабран је 1930, а марта 
1932.постао је секретар 
Окружног комитета КПЈ за 
Јужни Банат.

У својој кући у 
Избишту организовао је 
малу илегалну партијску 
штампариј  коју је открила 
полиција и Уча је осуђен 
на 3 године робије. 
Организовао је припреме 
за ослободилачку борбу у 
Војводини, био иницијатор  
стварања партизанских 
одреда и оружаних 
акција у јулу 1941. године. 
Гестапо је чинио велике 
напоре и организовао 
бројне снаге да ухвати 
„црвеног генерала“, како су 
Зрењанина називали. Убили 
су га 4. новембра 1942. у 
Павлишу.

Представници градске власти положили венац

Чланови Удружења ратних војних инвалида одали почаст херојима
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Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац

Одборници Скупштине Града Вршца 
заседали су седми пут, прошле седмице, 
и донели низ одлука значајних за 
функционисање градске управе и јавних 
предузећа. Предложеном дневном реду 
седницеод 16 тачака  додато је још пет,  на 
самом почетку седнице. 

Расправа о извршењу буџета

Највише се расправљало о 
Консолидованом извештају о извршењу 
Одлуке о првом ребалансу градског буџета 
за период од 1. јануара до 30. септембра 
ове године, који је усвојен већином гласова 
одборника. Детаљније информације дала је 
известилац начелница Вања Радека.

-Укупни приходи и примања, заједно 
са пренетим заједно са пренетим 
неутрошеним средствима из претходне 
године планирани су у износу од 
2.330.535.578 динара, а у истом износу 
планирани су и укупни расходи и издаци 
и отплата кредита, рекла је Радека. Приход 
и примања су остварени у обиму од 1,46 
милијарди динара  што износи 62,6 одсто. 
Идеално извршење би било од 70 до 75 
одсто. 

У извештајном периоду Град Вршац је 
добио 13.490.446 динара на име трансфера 
од виших нивоа власти. У приходима су 
највеће учешће имали порези на зараде 
- 514,5 милиона динара и средства од 
самодоприноса грађана од 142,9 милиона 
динара. 

Замерке опозиције

Одборници опозиције замерили су да 
су касно добили  материјал за овако важан 
извештај, а Славица Стоисављевић (СПС) је 
нагласила да подаци морају да буду тачни 
и прецизни. 

Радека јој је одговорила да су сви 
наведени подаци тачни и истакла да у 
наредном периоду могу табелу да сведу на 
ниво извештавања обрасца 5, на суженом 
обиму података

Зоран Томић (ДС) сматра да ће уплате 
у буџет  до краја године бити ниже за 200 
милиона динара ако се настави овај тренд и 
ако се рачуна ова пропорција.  Др Драгица 
Станојловић, независни одборник, истакла 
је да тешко може да се очекује да се буџет 

оствари за непуних два месеца колико 
је остало до краја године и додала да, на 
основу показатеља, може да се закључи 
да у ребалансу, који је усвојен, није добро 
сагледана реална ситуација. Биљана 
Јеличић (ДЈБ) сматра да су закинути 
значајни делови, инвестиције везане за 
путеве, тротоаре.  Милуцу Живков (СПС) је 
рекао да је буџет ,планиран за ову годину, 
нереалан и предложио да састављачи 
буџета за наредну годину не пређу 
планирани износ од 1,8 милијарди динара. 

Чедомир Живковић (СНС) је био 
изричит да се ни градска управа, као ни 
једна јавна установа и јавно предузеће 
нису ни у каквом проблему, ни у блокади 
и позвао одборнике да подрже и изгласају 
овај извештај. 

Рестриктивно трошење буџета

Након расправе одборника, обратила се 
градоначелница Драгана Митровић:

-Све предвиђене инвестиције, поготову 
оне које се односе на грађевинске радове 
у селима, већином ће бити завршене и 
буџет ће бити извршен обзиром да су то, 
углавном, ненаменска средства из кредита 
из 2014. и 2015. године. А, зашто то није 
извршено, могла бих ја да поставим питање. 
Оне месне заједнице које су биле активне и 
на време покренуле јавне набавке, имале 
пројекте и покренуле радове, доста су тога 
и завршиле и код њих је у великој мери 
дошло до извршења  буџета.

Градоначелница је нагласила да се 

средства из буџета троше рестриктивно 
и да се максимално води рачуна о 
средствима грађана.

-Што се рестриктивности коришћења 
буџета тиче, пре бих то назвала веома, 
веома, веома опрезним понашањем, 
нагласила је градоначелница. А, за 
разлику од неких других људи, ми водимо 
одговорну, озбиљну и веома  опрезну 
политику када је у питању трошење 
средстава која припадају грађанима 
Вршца. Ми смо за то трошење одговорни и 
зато нисмо срљали у неке послове за које 
је већ унапред било извесно да се неће 
урадити како ваља. 

Перић уместо Алексића на челу  ЈП 
“Други октобар” 

Одборници су прихватили  оставку 
Драгослава Алексића в.д. директора у ЈКП 
“Други октобар”. На исту функцију изабран 
је Небојша Перић, дипл.правник, који је 
био запослен у ЈКП “Паркинг сервис” у 
Београду, на месту извршног директора 
за правне, финансијске и комерцијалне 
послове. 

Представници опозиције замерили 
су што за в.д. директора комуналног 
предузећа није именован неко из Вршца, 
јер и овај град има способне кадрове. 

Сантрач именован за директора Музеја

Одлуком одборника Милан Филиповић 
разрешен је функције директора Градског 

музеја у Вршцу, на основу правоснажне 
пресуде Вишег суда у Панчеву, коју је 
потврдио и Апелациони суд у Београду. 
На место в.д. директора ове установе 
културе именован је мр Звонимир Сантрач, 
академски сликар. 

Филиповић је за директора постављен 
на основу одлуке Управног одбора Градског 
музеја, после спроведеног конкурса. На 
основу тужбе учесника конкурса Сантрача, 
ову одлуку је поништио Виши суд у Панчеву, 
после утврђеног чињеничног стања.

И пред предлога опозиције да се 
предлози статута врате на дораду, 
одборници су усвојили измене статута 
Народног позоришта „Стерија“, Културног 
центра, Дома омладине, Градског музеја, 
Градске библиотеке и Туристичке 
организације. Након обједињене расправе 
усвојене су и одлуке о оснивању Комисије 
за представке и жалбе, као и о именовању 
чланова управних и надзорних одбора 
неколико установа.

Ј.Е.

ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

САНТРАЧ НОВИ ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ МУЗЕЈА, 
ПЕРИЋ НА ЧЕЛУ ЈП “2. ОКТОБАР”

Небојша Перић је рођен у 
Лозници, Правни факултет је 
завршио у Београду. По завршетку 
факултета, обављао је послове 
судијског приправника у Основном 
суду у Лозници, сарадника у 
Основном јавном тужилаштву у 
Лозници, а после тога се бавио 
заступањем правних и физичких 
лица у стварно-правним, управним 
и привредним односима. Од 2009. је 
у “Паркинг сервису” Београд. Радио 
је на месту директора за правне, 
кадровске и опште послове. Од 2014. 
био је директор за корпоративне 
послове, а од 2016. године 
извршни директор за правне, 
финансијске и комерцијалне 
послове. Од 30. јануара 2014. 
године члан је Надзорног одбора 
из реда запослених у ЈКП “Паркинг 
сервис”. У Удружењу паркиралишта 
Србије руководи Тимом за правно-
економска питања.

Свечаним отварањем реновираних 
просторија Месне заједнице Влајковац  
крунисан је трогодишњи предан рад и труд 
руководства месне канцеларије и око 1.300 
житеља овог села. Влајковчани сада имају 
зграду којом могу да се поносе, а свечано 
отварање реновираних просторија својим 
присуством  увеличала је градоначелница 
Вршца Драгана Митровић са члановима 
Градског већа Татјаном Николић и 
Славишом Максимовићем.

- Овако сређена и уређена Месна 
канцеларија учиниће Влајковац бољим за 
живот, и свим мештанима омогућиће лакше 
функционисање и представљаће везу 
Влајковца и Вршца. Самим тим, учиниће 
да мештани немају потребе да напуштају 
насељено место, што је у последњих 
неколико година постало пракса, а села 
самим тим остају празна. Овакав потез и 
оваква улагања у села учиниће да тога више 
не буде, рекла градоначелница обраћајући 
се житељима Влајковца.

Ова инвестиција резултат је сарадње 
Градске куће и Месне заједнице Влајковац, 
истакла је градоначелница и додала,

- Савет и председник савета су својим 
трудом и ангажовањем, својом упорношћу 
довели до краја ове радове. Отварање 
реновиране Месне канцеларије добро 
је из разлога што је то знак да село живи. 
Свака обнова месне канцеларије јесте 
жеља житеља насељеног места да овде 

спроводе и доносе своје одлуке, да 
одржавају своје састанке и пре свега 
њихова жеља да остану у селу. Не мора се 
баш за све ићи у град и то је оно што ми 
желимо да постигнемо, управо да људи 
остану и да живе на селу. Самим тим што су 
реновирали ове просторије и направили 
себи један пријатан амбијент и простор 
јесте њихова жеља да и њихова деца 
остану овде, да похађају школу. Желимо да 
учинимо услове за живот што бољим, рекла 
је градоначелница Драгана Митровић.

Месна заједница Влајковац  прави је 

пример сложне и организоване месне 
заједнице. На жалост, према речима 
градоначелнице нису све Месне заједнице 
подједнако заинтересоване за развој села. 

- Град опредељује одређена средства 
из буџета за једну календарску годину, а 
савети су ти који дају иницијативу како и на 
који начин ће се тај новац потрошити. Због 
тога је улога Савета Месне заједнице веома 
важна, јер људи који овде живе најбоље 
знају шта је оно што је селу неопходно и 
шта је то што њихов живот може да учини 
бољим и квалитетнијим, нагласила је 

градоначелница Митровић.
Председник Савета месне заједнице 

Влајковац, Сафет Тихић, рекао је да 
Влајковац коначно добио просторије какве 
и заслужује.

- Захваљујем се Влајковчанима на 
подршци и жељи да истрајемо у овим 
напорима. Уређење овог простора још 
једна је потврда да сложни можемо да 
променимо на боље изглед нашег села, 
као што смо то у претходном периоду 
чинили партерним уређењем наше пијаце, 
обнављањем дела крова на румунској 
православној цркви, изграђеном стазом 
до сеоског гробља , реконструисањем 
дела ограде на фудбалском стадиону, 
па и напредовању у рангу такмичења  
фудбалера нашег “Јединства”. Желео бих и 
да се захвалим свима који су дали допринос 
улепшавању Влајковца: Земљорадничкој 
задрузи, ЗЗ “Велики Браца”, ЗЗ “Караш”, 
Шљункари “Мина - Коп”, Фондацији 
Хемофарм, Компанији Свислајон, истакао 
је Тихић.

Председник Месне заједнице Влајковац 
Сафет Тихић посебно је нагласио значај 
предстојећег референдума за изгласавање 
самодоприноса у селу и рекао да би 
на тај начин могла бити обезбеђена 
значајна средства за још осам пројеката за 
уређење Влајковца који спремни чекају на 
реализацију.

БЈ

ЗАВРШЕН ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ГРАДСКЕ КУЋЕ ВРШАЦ И МЗ ВЛАЈКОВАЦ

РЕНОВИРАНЕ ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ПОНОС ВЛАЈКОВЧАНА
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Чланови хора „Распевани 
професори“  свакако не припадају 
оној групи просветара за које се 
везују атрибути да су расејани и 
строги. Они су насмејани  и увек 
распевани, а кажу да се такви  
професори могу срести једино у 
Вршцу. 

Хор „Распевани професори“ слави 
већ четири године свог постојања. 
Професоре основних и средњих 
школа окупила је почетком 2012. 
године Марина Клиска Ченгери, 
професор музике и диригент овог 
успешног хора. 

-Популарност захтева још више 
рада и труда, кажу „Распевани 
професори“ и додају да са 
задовољством долазе на пробе 
које се одржавају  у Хемијско - 
медицинској  школи.  - Сваки наступ 
је ново искуство и нови изазов, а 
било их је много. Посебно се памти  
први наступ, одлазак у Чешку 
и учешће на Фестивалу „Лепота 
различитости“ који је покренула 
Чешка беседа у Вршцу, у сарадњи са 
Чешком Републиком. 

Ове године их поново чека 
одлазак у Темишвар на Међународни 
фестивал хорова, као и бројни 
наступи у Вршцу. 

„Распевани професори“ 
добитници су бројних признања, 
али  најлепша и најдража награда им 
је, кажу,пријатељство које их веже. 
Лепо се друже, организују заједничке 
прославе, изласке. 

Пронашли су праву формулу за 
успех: добру енергију и љубав уткали 
су у сваку песму. Имају разноврстан 

репертоар, од духовних песама, 
преко изворних , до песама забавног 
карактера.  Негују музику на свим 
језицима па се све чешће на списку 
песама које изводе налазе и оне на 
румунском, чешком, словеначком 
и другим језицима. На то утичу и 
бројна гостовања ван земље.

„Распевани професори“  
представљају свој град у најлепшем 
светлу где се год појаве.

Ј.Е.

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ УСПЕШНОГ РАДА ХОРА „РАСПЕВАНИ ПРОФЕСОРИ“

ПРИЈАТЕЉСТВО - НАЈДРАЖА НАГРАДА

Најдража награда је другарство које их веже

 Бројни наступи хора  „Распевани професори“ 

Хемијско-медицинска школа Вршац 
наставља са спровођењем Међународног 
програма „Еко-школе у Србији“, новог 
модела образовања за заштиту животне 
средине и одрживи развој. 

Током октобра - месеца здраве 
хране организоване су активности  уз 
учешће ученика, а са циљем подизања 
свести ђака и просветних радника о 
неопходности здраве исхране.

Овогодишњи Светски дан здраве хране 
одржан је под слоганом „Једите здраво, 
бићете здрави“. Организована је изложба 
здраве хране, радионице, вршњачка 
едукација, одређивање индекса 
телесне масе - БМИ, предавање ученика 
четвртог разреда образовног профила 
фармацеутски техничар и њихових 
ментора професорке Снежане Аврамеску 
и Јасмине Стојковић. На тај начин 
желели су да укажу на значај правилне 
исхране, посебно код деце у развоју и 
адолесцената, као и о свим последицама 

неправилне и неуравнотежене исхране. 
Они су своје вршњаке информисали о 
томе које намирнице морају свакодневно 
бити заступљене у исхрани младих, 
како их правилно комбиновати, као и о 
томе које намирнице треба избегавати, 
или их свести на најмању могућу меру. 
Посебно су истакли да је свакодневно 
доручковање једна од најздравијих 
навика у исхрани, а његово прескакање 
врло брзо оставља трагове који се 
огледају у недостатку енергије и слабој 
продуктивности. Поред редовне и 
правилне исхране, нагласили су и значај 
свакодневне физичке активности и 
вежбања у очувању здравља. 

Ученици су својим другарима указали 
на то да су најприсутније и најчешће 
неправилности у исхрани деце чести, 
нередовни оброци, међуоброци који 
чине 25-33 одсто дневног уноса хране у 
виду грицкалица и заслађених напитака. 
Неправилна исхрана је и изостављање 

главних оброка, ретко обедовање у 
кругу породице, “брзи оброци” ван 
куће. Све то касније може да доведе до 
различитих, веома озбиљних  последица 
и поремећаја. Јер како кажу поборници 
здраве исхране: “Ма ко био отац неке 
болести, лоша и неправилна исхрана јој 
је мајка“.

Ученицима је предочено да 
су поремећаји исхране озбиљна, 
мултиузрочна обољења, где се 
ради о стварним, сложеним и врло 
угрожавајућим стањима који узрокују 
озбиљне последице по здравље и укупно 
функционисање.

Закључено је да превенција захтева да 
сви сегменти друштва евидентирају  да 
проблем постоји и да удружено раде на 
томе да до ових поремећаја не дође. 

- Овде се, пре свега, мисли на 
међусобну сарадњу школских, 

породичних и здравствених система, 
поручују из «Еко школе». Један од 
начина да се то постигне јесте управо 
организовање и укључивање ученика у 
овакве активности, јер у великој мери 
доприносе развијању здравствених 
ставова и функционалних знањa 
ученика, као и томе да се у најбољој 
мери идентификују са својом будућом 
професијом. Сталном едукацијом како 
својих вршњака, тако и шире јавности, 
доприносе промоцији здравља, здравог 
начина живота и развијању здравствене 
свести и здравствене културе.

Овој манифестацији присуствовали 
су ученици и професори Хемијско- 
медицинске школе и представници 
удружења која промовишу здрав живот 
и заштиту животне средине са којима 
Школа сарађује.   

Ј.Е.

ХЕМИЈСКО- МЕДИЦИНСКА ШКОЛА УЧЕСНИК МЕЂУНАРОДНОГ ПРОГРАМА „ЕКО ШКОЛА“

НОВИ МОДЕЛ ОБРАЗОВАЊА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Предавање о значају правилне исхране

Велико интересовање ученика за правилну исхрану и здрав живот
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Милутин Стојшић - Тине 
развио је породични бизнис, 
Винарију Селекта. Почео је са 
братом пре 30 година када су 
купили први комад земље и 
подигли виноград на 5 јутара. 
Учили су корак по корак. 
Били су први од вршачких 
подрумара који су на тржиште 
избацили флаширана вина 
са етикетом. После Ђорђа 
Крстова, породица Стојшић 
је пионир винског туризма 
овог краја. Подрум Селекта 
данас производи 7 врста вина, 
а њихов подрум и салу за 
дегустацију обишло је хиљаде 
гостију протеклих година и 
уживало у њиховим винима. 
Свако вино добитник је златне 
медаље новосадског Сајма.

Како сте и када кренули у 
производњу грожђа и вина?

-Имао сам сталан посао као инструктор 
вожње у Ауто - мото друштву који ми није 
уливао неку сигурност тако да сам почео 
да размишљам о некој алтернативи.  
Док сам возио као инструктор гледао 
сам ове наше винограде, разговарао са 
сељацима и одлучио да почнем да купујем 
земљу.  Када сам са 24 године купио прву 
парцелу, просто сам се заљубио у земљу, 
обилазио сам, мерио колико је корака дуга 
парцела, колико широка, планирао шта ту 
може да се уради. Нису ме интересовале 
викендице, хтео сам неке плантаже и 
одлучио да то буду виногради.  Када смо 
мој сада нажалост покојни брат Велизар 
и ја купили 5 јутара земље, подигли смо 
први виноград, 1987, део у гудуричком, 
део у средиштанском атару.  Засадили 
смо 60 одсто рајнског ризлинга и остатак 
италијански ризлинг, тада актуелне винске 
сорте. У Гудурици су, у то време, били мали 
виногради, сећам се да су сви показивали 
на нас и чудили се како ћемо изгурати са 
тим великим виноградом. Тако сам се ја 
нашао у процесу производње од садње, 
резања, до првог рода.

Како сте и где учили овај нови посао?
-Ја нисам био у том послу, али имао 

сам двојицу изузетних  учитеља. Били 
су то најбољи радници у „Вршачким 
виноградима“ Голуб Блажић и Риста из 
Гудурице, обојица су покојни. Од њих сам 
много научио, пролазио сам све фазе у 
производњи.  Посао у Ауто школи, клизно 
радно време ми је дозвољавало да се 
бавим и виноградом. Уз практичан рад, 
пратио сам сваки процес производње у 
литератури, где све пише. Засадили смо 
винске сорте грожђа јер смо размишљали 
да ако не продамо грожђе „Вршачким 
виноградима“, што је тада било актуелно, 
можемо сами да правимо вино. То се 
касније испоставило као добра одлука. 

Јер, сви који су имали пловдину, жупљанку, 
повадили су винограде када више 
„Вршачки виногради“ нису откупљивали 
грожђе.  Нису имали коме да продају јер 
сад се траже висококвалитетне сорте. 

Шта је било са првим родом Вашег 
винограда?  

-Први род био је 1990. Убрали смо 9 
тона грожђа са 5 јутара, био је, практично, 
грозд по лози. Желим да кажем да смо 
ми заиста имали среће од самог почетка. 
Виноград нам се примио стопосто. Сећам 
се када смо засадили виноград увече је 
почела да пада киша, падала је 3 дана. Голуб  
ми је тада рекао:“Тине, ти не знаш шта ова 
киша значи за виноград“. Сада знам. Први 
род је био мали, али финансијски велики. 
Добили смо једну марку за килограм. Био 
сам одушевљен. Размишљао сам ако је 
ове године толико, следеће ће бити 40.000 
марака. Међутим, дође оно несрећно 
време, инфлација, рат, и све се истопи. И 
та 1991. била је јако лоша. Родило је око 
30.000 кг, али је то финансијски било лоше. 
Следеће године кренула је инфлација, све 
се истопило.

У почетку сте грожђе продавали 
„Вршачким виноградима“. Када сте 
почели да правите вино?

-Када због велике инфлације није било 
смисла продавати грожђе, 1993. почели 
смо да производимо вино. Род је био 
35 тона. Успели смо да продамо 10 тона 
људима из Херцег Новог, добили добре 
паре, али и направили 5 тона вина од 
грожђа из другог винограда. Био је то наш 
првенац. Ја сам тада већ изнајмио подрум 
од баке која је живела у Гудурици у кући 
где је сада наш Подрум Селекта. Био сам 
7 година закупац, а касније сам откупио 
кућу. Бака Даница Јудеш знала је да прави 
вино, они су били из Словеније и дуго су 
се бавили винарством.  Те прве године 
увидели смо где смо грешили, касније смо 
то исправљали. Почели смо да продајемо 
вино на отворено.  Није то у почетку било 
профитабилно.  Тако смо брат и ја радили 
7-8 година и када је покојни премијер 
Зоран Ђинђић посетио наш подрум, током 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 26, БРОЈ  492, 21. 
СЕПТЕМБАР 2001.

ПЕНЗИОНЕРИ ОДАХНУЛИ
Удружење Влајковчана у мировини, које годинама 

успешно ради, напокон је добило свој „кров над 
главом“. У овом селу, наиме 8. септембра, свечано је 
отворен Дом пензионера.

Оживотворењу давнашње жеље најстаријих 
мештана Влајковца да имају свој кутак за рад и 
дружење помогли су, осим сеоске Месне заједницe, 
вршачко Удружење пензионера као и Савез инвалида 
рада у Вршцу, колектив „Јединство“ а организовано је, 
чуло се, и неколико радних акција. Стојанка Коларски, 
секретар Удружења пензионера у Влајковцу, истакла је 
да се чланство редовно окупља и успешно ради. 

- Највише пажње, нагласила је она, поклањамо 
информисању пензионера, набавци животних 
намерница и лекова. 

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 26, БРОЈ  492, 21. 
СЕПТЕМБАР 2001.

СВЕТСКА БАШТИНА У 
ЖИДОВАРУ

Преко два миленијума скривену ризницу 
становника праисторијског насеља Жидовар код 
Орешца открила је екипа археолога, Центра за  
археолошка истраживања  Филозофског факултета у 
Београду у сарадњи са Народним музејом из Вршца 
и београдским Војним музејом, на челу са доцентом 
Милошем Јевтићем и сарадницима.

Након вишегодишњих радова на локацији Жидовар 
пронађено је више драгоцених комплета уникатног 
накита  до сада невиђене лепоте и начина израде 
који бацају ново светло на млађе гвоздено доба, 
чијој култури припадају некадашњи становници 
Жидоварског платоа и представља епохално откриће  
у светским размерама. Међу пронађеним предметима 

ИНТЕРВЈУ
МИЛУ ТИН С ТОЈШИЋ, ВЛАСНИК ПРВОГ ВИНСКОГ БРЕНДА ПРИВАТНИХ ВРШАЧКИХ ПОДРУМАРА

ПИОНИР ВРШАЧКОГ 
ВИНСКОГ ТУРИЗМА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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боравка у Вршцу, био сам убачен на листу 
да идем у Словенију. Била је то студијска 
екскурзија и у Словенији сам видео колико 
су они били испред нас. Обишао сам 
подруме, посетио рођаке моје супруге 
Сање који живе у Словенији и имају 3 
изузетне винарије. Они су ми изузетно 
помогли, били су на извору информација, 
и тако смо ми, уместо да зидамо кућу 
у Вршцу, зидали подрум у Гудурици, и 
кренули на све или ништа. Подрум је 
сазидан 2004.

Ви сте први подрумар који је избацио 
вински бренд. Када је кренула озбиљна 
производња и флаширање вина? 

-2004. године почиње озбиљна 
производња вина. Прве године имали 
смо 4 танка и 20.000 литара вина, наредне 
године 60.000. Кренули смо по сајмовима 
у Београду, Новом Саду. Нашли смо купце 
за наше вино. Међу првима смо од винара 
почели да извозимо вино. Први извоз 
био је за Русију, око 20.000 боца, 2006. Три 
шлепера на 3 године, у један стане 14.000 
боца. То нам је дало крила. Почели смо 
да добијамо паре на гомилу и одмах смо 
инвестирали. Купили смо земљу, машине 
за рад у винограду и подизали нове 
засаде. Можда је требало мало више да 
се рекламирамо!? Почели смо сарадњу са 
винотекама које дистрибуирају наше вино 
угоститељским објектима. Присутни смо 
на београдском и новосадском тржишту, 
у екслузивним ресторанима и хотелима, 
као што је Мадера. Најтеже нам је било у 
Вршцу. Никад не можеш да будеш парох 
у свом селу, и ја сам то прихватио. Али, то 
је сад већ један процес који се захуктао. 
Када људи дођу у Вршац, тражиће вршачка 
вина, неће узимати нека друга. Иначе, први 
смо од вршачких подрумара избацили 
флаширана вина са етикетом, 2005. године. 
Све сами радимо од производње вина, 
паковања, етикетирања, више ништа не 
радимо ручно. 

Када су почела да стижу прва 
признања?

-Доста брзо. Почели смо 1993, а већ 
1996. добили смо Велику златну медаљу 
на новосадском Сајму. Однео сам један 
узорак, шест флаша из једног бурета. 
Покојни отац ми је замотао флаше 
у новину и ставио у торбу. Закаснио 
сам  за предају узорака, али примили 
су ми их. На додели награда, покојна 
професорка Надежда Ружић са земунског 
Пољопривредног факултета рекла ми 
је да ме је запамтила кад сам предавао 
узорке. Тај сам узорак однео на Сајам по 
препоруци нашег врхунског стручњака 
Божила Јанковића који ми је то рекао на 
изложби у Пољопривредној школи где сам 
6 година односио узорке и добијао златну 
медаљу за бела вина. Да није било тога и 
оних старих бурића са којима сам се мучио 
у почетку, не би било ни оваквих резултата. 
То су вероватно процеси које човек мора 
да прође. Мора да се стиче искуство. Свако 
вино добило нам је златну медаљу на 
новосадском Сајму. 

Како данас изгледа производња 
Винарије Селекта?

-Имамо 22 хектара винограда, од 
тога 16 ха белих висококвалитетних 
сорти, а остало су црне сорте. Подрум је 
капацитета више од 200.000 л, али имамо 
судова за 120.000 л. Ове године смо, због 
преполовљеног рода због племењаче, 
произвели 60.000 л вина.  Производна 
палета има 7 вина: 4 бела, 2 црвена и једно 
розе вино. У међувремену смо подигли 
нове винограде где смо убацили совињон 
и сиви бургундац. На пролеће треба да 
изађе нова врста вина, сиви бургундац. Од 
црвеног грожђа бело вино које се добија 
брзом прерадом. Имали смо и извоз за 
Америку, редован за Русију, за Републику 
Српску, а на домаћем тржишту све изнад 
Дунава и Београд. 

Ми смо подрум са најсавременијом 
производњом вина, а није исто вино када 
се баци у буре и остави да само сазрева, 
без хлађења. Савремена технологија је 
скупа. 

Када сте кренули са винским 
туризмом?

-Са производњом вина лагано почиње и 
вински туризам. Људи почињу да обилазе, 
да пробају вино. Салу за дегустације 
направили смо 2000. Временом се то 
развијало. Данас наш породични подрум 
Селекта обилази много људи, примамо 
групе до 50 посетилаца. Имамо и 
смештајне капацитете, за преноћиште. Све 
је спремно, можемо сутра да кренемо, али 
не можемо због других обавеза. За сада 
смо се определили за производњу вина и 
дегустације.  Верујем да ћемо једног дана 
кренути и са изнајмљивањем тог смештаја.  

За то је потребно да будемо присутни тамо 
24 сата, а то још увек не можемо. 

Породични подрум Селекта протеклих 
година посетило је много гостију, међу 
њима је било значајних имена из света 
политике, премијера, председника 
Републике, министара, глумаца, уметника, 
генерала, лекара...

У чему је лепота производње грожђа 
и вина?

-Леп је овај посао. Када уђемо у 
Мадеру, када на столовима видим боцу 
вина са нашом етикетом и грбом, добијам 
неку нову енергију за већи рад и нова 
улагања. Мој најстарији син добио је од 
другарице фотографију нашег вина у 
руском ресторану, није ли то најлепша 
награда за сав уложени труд?! У то сам 
уложио 30 година рада, средио сам 4 аута 
свакодневно одлазећи у Гудурицу, али 
остварио сам један свој сан који сам сањао 
када сам имао 20 година. Деци сам рекао да 
ту боцу вина теба да чувају и ако желе да је 
даље унапређују.  Леп је то посао. Упознао 
сам много финих и добрих људи преко 
вина. Када одем у Београд поздрављамо 
се када се сретнемо на улици.  То је једно 
богатство. 

Како је изгледао Ваш лични живот?
-Имам тројицу синова. Најстаријег 

Миодрага из првог брака, а Ивана и Јована 
имам са Соњом са којом сам у браку 
од 1995. Соња је Вршчанка, девојачко 
презиме јој је Јоцић. Заједно смо у овом 

породичном послу. Имамо много обавеза. 
Да ли бисте желели да Ваши синови 

наставе овај породични посао који сте 
развили?

-Моја деца воле све ово. Најстарији 
син Миодраг - Миша отишао је пре 23 
година, када сам подизао винограде. Тада 
му то, чини ми се није значило, али сада је 
другачије. Он је архитекта у Франкфурту 
и својим друговима стално прича о томе 
шта ја радим. Шаљем им редовно вино, 
доводио је своје другове овде, одлазили 
смо у подрум, пробали су вино. Мислим 
да је поносан на ово што радимо, као и 
остала двојица мојих синова. Средњи 
Иван студира одсек технологије вина на 
прехрамбеном смеру. Када је најмлађи 
Јован чуо за шта се Иван определиио, 
рекао је:“Добро, а шта ћу ја сада?!“ Мислим 
да ће и он кренути тим путем. Када је 
видео да на факултету има много хемије, 
уписао је Хемијску школу, не гимназију. 
Соња и ја имамо много среће са децом, 
одлични су у школи. Јован никад није имао 
четворке, вуковац је.  Ја сам много времена 
проводио у винограду и подруму, Соња је 
била са њима. Волео бих да синови наставе 
ово што смо започели. Задовољан сам јер 
неће морати да крену од нуле, да купују 
земљу, опрему.  Посао није лак, ризичан је, 
али је леп. Овде постоји нешто што се зове 
печат, као код уметника, сликара. 

Јованка Ерски

налазе се: 8 великих фибула од сребра, два масивна 
торквеса од плетене сребрне жице, две раскошно 
украшене сребрне кутије  за накит са антропоморфним 
привесцима, један велики медаљон украшен 
полудрагим  каменом, два прстена, наруквице од 
искуцане сребрне жице, око стотинак сребрних перли 
и привезака различитог облика, као и више десетина 
перли од ћилибара.

Након обраде, жидоварско благо биће приказано 
свету у пуном сјају, истоветно оном из првог века старе 
ере.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 26, БРОЈ  493, 5. ОКТОБАР 
2001.

СРЕЋНИ „ЛЕТ“ БЕБЕ
Случај за Риплија. Осмомесечни Пландиштанац Драган 

Крстевски, пао је са висине од три метра на главу и остао 
жив.  Догађај се збио 21. септембра, поподне. Мали 
несташко је у дупку изашао кроз балконска врата на 
делимично ограђену терасу на спрату одакле је пао на 
бетон, тик, испред ногу родитеља, Даница и Зорана, који 
су стајали испред аутомеханичарске радионице. Беба је 
одмах пребачена у тамошњи Дом здравља, потом у ЗЦ  

„Вршац“ а одатле у 
београдски Ургентни 
центар.

Након неколико 
дана снимања и 
лечења овај немирко 
је опоравак наставио 
у Дечијој клиници 
у Тиршовој где се и 
данас налази.

Лекари кажу да је 
малиша имао среће. 
Задобио је прелом 
лобање, на срећу, 
безопасан по живот.

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА 26, БРОЈ  498, 14. ДЕЦЕМБАР 2001.

САЛАШ ГРОФА ГЕЗЕ
На стотинак метара пре граничне рампе Ватин, са 

десне стране пута, скриван од дрвећа, попут старца, 
зубом времена нарушени остаци накада моћне 
грофовије, грофа Генчи Гезе. Према казивању старих 
Ватинаца, он је био власник имања око 1.000 ланаца 

плодне банатске земље, штала, кућа за раднике, 
амбара, шупа, на стотине коња и крава...

Најочуваније је здање  налик летњиковцу са 
обрисима некада осмишљеног врта... Недалеко 
одатле замандаљени објекти, а крај њих трактор, 
прикључне машине, амбари допола напуњени 
жутим клиповима. Седамнаест ланаца од имања 
коме се крај није дао назрети голим оком власт 
после Другог светског рата  оставила у аманет од 
грофовог богатства његовим наследницима.

Време грофова ондашњих прохујало. Но, назире 
се неко ново!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

-Рођен сам 7. јуна 1953. у Вршцу. Отац Миодраг био је Вршчанин, из паорског 
краја, из Синђелићеве улице. Био је ћурчија, крзнар. Радио је 30 година као крзнар 
у Клузу. Мајка Вукосава била је спремачица у Житобанату.  Сећам се како смо 
сада мој покојни брат Велизар одлазили да помажемо мами и жицали и глацали 
паркет. Мајка се много мучила, била је вредна жена. Подсећала ме је на ону бака 
Вуку са ТВ-а, која је стално правила укусне колаче. Мајка нам је свима давала 
много енергије да наставимо оно што смо хтели. Кад сам нешто одлучивао, мајка 
ми је давала крила. Отац је био више за то да се све мало успори. Брат Велизар је 4 
године старији.  Радио је као магационер у фабрици чоколаде. Били смо заједно у 
послу док се није разболео. Умро је 2008. Онда сам ја откупио његове винограде. 
У добрим смо односимо са његовом породицом. 

-У Вршцу сам завршио основну школу ОШ „Олга Петров Радишић“, а после 
средњу техничку, машинску у Панчеву. Касније сам био у Новом Саду две године 
на спољној трговини, али нисам завршио. Када сам положио инструкторски 
испит, почео сам да радим у Ауто мото друштву. Био сам најмлађи инструктор, 
имао сам 23 године. У том послу био сам 23 године. Упоредо сам куповао земљу 
и подизао винограде.  Када се посао у винограду повећао, престао сам да радим 
као инструктор вожње и определио се за виноградарство, касније и винарство и 
посветио се породичном подруму Селекта. 
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Вршац је, крајем прошле седмице, 
угостио бројне стручњаке, учеснике 
6. Пољопривредног форума „Храна 
за Европу“, одржаног у организацији 
Економског института и Друштва 
аграрних економиста Србије. Централна 
тема скупа била је безбедност хране.

Форум су отворили Бранислав 
Недимовић, министар пољопривреде 
и заштите животне средине, Драгана 
Митровић, градоначелница Вршца, проф. 
др Миладин Шеварлић, председник 
Друштва аграрних економиста Србије, и 
Драган Шаговновић, генерални директор 
Економског института.

-Србија има највеће перспективе 
да извози воће, поврће, говеђе месо и 
прерађевине и рибарске производе, али 
нема извоза хране у Европу ако она није 
у складу са безбедносним критеријумима 
из Европске уније, нагласио је министар 
Недимовић. Проблем је и то што јефтино 
извозимо сировине, а то се дешава зато 
што немамо где да их чувамо, јер нам 
фале капацитети где бисмо их чували 
за период када ће они имати већу цену. 
Морамо да нађемо начине како да дођемо 
до полупроизвода, како да вишкове 
пољопривредне производње, који могу 
да иду ван земље, прерадимо макар 
до полупроизвода и тако их извеземо. 

Наша оријентација је да се у следећој 
години сва средстава, која буду на 
располагању,  усмеравамо  на повећавање 
конкурентности домаћег аграра, а 
посебно место имаће прерађивачки 
сектор.

Недимовић је најавио да ће домаћи 
производи почети да носе  ознаку 
порекла „Српски квалитет“. Он је нагласио 
да ће наредне године Србија конкурисати 
за средства из ИПАРД програма ЕУ где је 
намењено 175 милиона евра, за период 
од седам година, почев од 2014. 

- Оно што је мој циљ то је да 
покушамо да смањимо што више спољно 
трговински дефицит у погледу комплетне 
пољопривредне активности у Србији, 
да пољопривреда буде један добар 
подупирач, закључио је Недимовић.

Присутнима се обратила 
градоначелница Вршца Драгана 
Митровић која је, између осталог, рекла:

- Драго ми је да смо по први пут 
довели директора Економског института 
и Друштво аграрних економиста Србије у 
Вршац и да је наш град први пут  домаћин 

Форума „Храна за Европу“. Присуство 
представника највиших институција у 
земљи, као и министра пољопривреде, 
част је за овај град. 

Проф.др Миладин Шеварлић изричит 
је да  без добре аграрне политике нема 
добре економске политике и додао:

-Зато морамо схватити да као што 
субвенционирамо стране инвеститоре, 
да бисмо требали, пре с вега, да 
субвенционирамо домаће инвеститоре, 
домаће пољопривреднике из више 
разлога. Прво из демографских 
разлога, друго из стратешких разлога, 
равномерног регионалног и руралног 
развоја и демографске обнове села. 

Драган Шаговновић сматра да 
је конкурентност један од кључних 
проблема српске агропривреде.

-Уколико желимо да радимо на 
конкурентности, онда су безбедност 
хране и безбедност потрошача први 
корак на том путу, истакао је Шаговновић.

Теме 6. Пољопривредног форума 
„Храна за Европу“ биле су: Српска 
агропривреда виђена очима министара, 
Српска агропривреда виђена очима 
менаџера, Српска пољопривреда на путу 
ка ЕУ, Чија је земља Земље Србије, као и 
безбедност хране кроз науку и праксу, и 
законску регулативу.

Ј.Е.

 ВРШАЦ ДОМАЋИН ШЕСТОГ ФОРУМА „ХРАНА ЗА ЕВРОПУ“

СРБИЈА ИМА ПЕРСПЕКТИВУ ЗА ИЗВОЗ ХРАНЕ

Сетва пшенице је на прагу. Сејањем НС сорти 
пшенице новосадског Института за ратарство и 
повртарство са сигурношћу се подиже општи 
ниво квалитета зрна пшенице. Производњом 
квалитетних сорти пшенице сви су да добитку – 
произвођачи, прерађивачи, извозници и држава, 
јер је једино на тај начин могуће повећати број 
купаца на домаћем и светском тржишту. Из тог 
разлога производња квалитетне пшенице мора 
бити подстакнута пре свега мерама подстицаја 
које прописује аграрна политика, изјавио је 
проф. др Мирослав Малешевић, стручњак за 
производњу пшенице из Института за ратарство 
и повртарство Нови Сад. Управо подстицајне 
мере ће заједно са опредељењем произвођача 
да ли гаје за даљу прераду (млинско – пекарска 
индустрија) или за исхрану стоке, утицати на 
заступљеност квалитетних НС сорти пшенице 
новосадског Института. Имајући у виду да 
сточне хране има довољно, приоритет треба 
дати квалитету пшенице.

Где и како произвођачи могу да набаве НС сорте пшенице?
Институт за ратарство и повртарство Нови 

Сад се определио за партнера који ће ове, али 
и наредних година, организовати производњу, 

дораду и промет семена својих комерцијалних 
сорти. То је фирма БСП из Србобрана која 
располаже савременом опремом за дораду 
семена, лабораторијом која контролише 
квалитет семена и стручном екипом која све 
то надзире. Производњом семена у БСП-у 
задовољни су и произвођачи и Институт за 

ратарство и повртарство Нови Сад. БСП фирма 
је одлучна да се бори против било каквог 
неквалитета. Проф. др Мирослав Малешевић 
истиче да БСП фирма има подршку новосадског 
Института који својом логистиком, научним и 
стручним кадром помаже произвођачима да 
се потенцијал новосадских сорти у погледу 

приноса и квалитета реализује на најбољи 
могући начин.

Шта је у понуди Института за ратарство и повртарство 
Нови Сад ове сезоне?

Проф. др Мирослав Малешевић као најбоље 
квалитетне НС сорте пшенице препоручује 
Симониду и Звездану. На другом месту су сорте 
нешто старије генерације – Ренесанса и Победа. 
Затим следе сорте НС 40С и Илина које су 
омиљене код произвођача због својих високих 
приноса.

Порука произвођачима
Институт за ратарство и повртарство Нови 

Сад жели да врати поверење новосадским 
сортама пшенице. 

Слушањем савета научног и стручног кадра 
Института као ствараоца сорти, произвођачи 
ће бити задовољни и приносом и квалитетом 
који ће бити вреднован на прави начин и тиме 
ће остварити максималан профит на својим 
њивама.

Треба имати на уму да: “Ја живим овде и од 
ове земље. Са зрном све почиње и завршава – 
НС семе”.

САВЕТИ ИНСТИТУТА ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД

Принос или квалитет пшенице?
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Дуално образовање главна 
је тема реформе школства. Овај 
начин образовања примењује се 
у Пољопривредној школи „Вршац“ 
већ више од девет деценија и 
показао се као веома успешан. 
Руководство Школе чини напоре 
да се побољшају услови за 
практичан рад ђака.

Традиција од 95 година

-У Пољопривредној школи 
„Вршац“ дуално образовање 
функционише од 1921. године, 
већ 95 година, каже Срђан 
Клиска, директор вршачке 
Пољопривредне школе. Дуално 
образоваање замишљено је тако 
да деца у стручним школама 
праксу обављају у предузећима, 
да се још током школовања 
сусретну са ситуацијама које ће 
их задесити на радним местима. 
Добро је и то што долази до 
упознавања будућих радника са 
послодавцем, тако да послодавац 
може да изабере најбољи кадар, 
а будући радник се навикама на 
ритам рада у фирми. Наша школа 
има пољопривредну економију 
са 100 хектара земље, сву 
потребну механизацију, воћњаке, 
винограде, постројења за прераду 
грожђа, магацине, машинску 
радионицу... све оно што чини 
једно озбиљно пољопривредно 
предузеће. Ту ђаци свих 
пољопривредних смерова, које 
школа образује, могу да имају 
праксу у реалним условима.  У 
делу где школа не може да пружи, 

шаљемо ђаке у пољопривредна 
предузећа на праксу. До прошле 
године имали смо проблем у 
сточарству. Жао ми је што децу 
нисмо могли да шаљемо овог лета 
на праксу у „Вршачке винограде“, 
имали су много обавеза у школи, 
али верујем да ћемо се следеће 
године боље организовати. 

У овој школи сада се образују 
и руковаоци механичари 
пољопривредне технике који 
праксу обављају у школској 
радионици. Недавно је тотално 
расклопљен трактор како би се 
отклонио квар на мотору где су 
ђаци могли практично да виде све. 

Остали образовни профили 
праксу обављају у адекватним 
фирмама. Пошто Школа не може 
да им пружи адекватну праксу 
куваре, угоститеље, пекаре, 
туристичке техничаре шаље у 
предузећа која се баве овим 
делатностима.  

-Сваке школске године, Школа 
потписује једногодишњи уговор 
са тим привредним субјектима, 
каже директор Клиска. Ђаци 
добијају писмене упуте како би 
послодавци имали оправдање 
да су деца на пракси и да не раде 
нелегално  у случају обиласка 
инспекције. То је дугогодишња 
пракса која се показала као добра. 

Ускоро нова хемијска 
лабораторија

-Трудимо се побољшамо услове 
за дуално образовање ђака, 
посебно у деловима где је то до 
сада било слабо, истиче директор. 
Имали смо врло неусловну 
хемијску лабораторију, са мало 
опреме, на лошем месту, тако 
да су ученици смера техничари 
прехрамбене струке имали доста 
лошу праксу. Овај проблем је 
евидентиран још пре годину 
дана и почели смо да радимо 
на томе да га решимо. Од Града 
Вршца добили смо 2 милиона 
динара за реконструкцију 
хемијске лабораторије. Од 2 
учионице добиће се три целине: 
две лабораторије и складиште за 

чување опасних материја и скупих 
апарата. Овај посао тренутно се 
приводи крају. Остала је столарија, 
подови и уношење намештаја, 
а касније и хемијске опреме. 
Имамо део опреме који се може 
користити, део који је набављен 
средствима покрајинске Владе 
у износу од око 300.000 динара. 
Међутим, успели смо да добијемо 
опрему преко конкурса ЕУ за 
опремању средњих стручних 
школа, нешто за лабораторију, 
а нешто за школску економију. 
Опрема је почела да стиже и када 
до краја године добијемо све 

онда ћемо говорити о вредности 
пројекта. 

Хемијска лабораторија биће 
комплетно сређена за почетак 
другог полугодишта.

Обнова сточног фонда школе

-У последњих годину дана 
уложили смо максималне напоре 
да оживимо економију, каже 
Клиска. Објекти за држање стоке 
су пропали, срушени или склони 
паду. Кренули смо да попуњавамо 
животињски фонд и упоредо 
сређујемо објекте. Данас имамо 
70 одсто решен проблем са 
живинарником, имамо услове за 
држање магараца, коза и оваца. 
Средствима Општине санирали 
смо део крова на објекту за свиње, 
а од Покрајине смо добили 450.000 
динара за опремање.

Пољопривредна школа „Вршац“ 
на својој економији има коке, 
мангулице, магарце и козе. А, 
недавно је стигла и принова.

-Након 6 година стигла нам је 
принова на економији, магарица је 
ождребила  мало пуле, наглашава 
директор Клиска. Имамо магарца, 
две магарице и сада и једно пуле. 

У склопу школске економије су 
стари и нови воћњак опремљен 
за савремену производњу јабука. 
Школа је од Покрајине добила око 
милион динара за постављање 
противградне мреже у том новом 
воћњаку од 1 хектара. Ту је и 40 
кошница са пчелама.

Ј.Е.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“

 ДОБАР ПРИМЕР ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ

Срђан Клиска, директор Пољопривредне  школе „Вршац“

Принова после 6 годинаМлади баштовани у школском пластенику 



ПЕТАК •11. новембар 2016.ВРШАЧКА КУЛА10 КУЛТУРА

Књижевна општина Вршац је и 
ове године била веома запажена 
на Међународном сајму књига 
у Београду, када је реч о већ 
традиционалној понуди на коју 
читаоци могу наићи на штанду 
КОВ-а, као и о новим издањима ове 

реномиране куће, и те како познате у 
издавачким круговима. Као и до сада, 
и овогодишњи Међународни сајам 
књига у Београду, био је прилика за 
представљање савремене светске 
и домаће продукције, писаца, 
покретање актуелних књижевних 

питања, али и за сусрете читалаца са 
њиховим омиљеним ауторима. 

На платоу „Милоша Црњанског“ 
представљена су вредна и ретка 
издања из библиотеке „Несаница“ 
попут драме „Публика“ Федерика 
Гарсије Лорке, микроромана 
„Венецијански портрет“ Густава 
Херлинга-Груђињског и збирке 
песама „Имамо ватру“ Никарагванца 
Хоакина Пасоса. О овим делима 
пред бројном публиком говорили 
су Драшко Ређеп, Бисерка Рајчић, 
Александра Манчић, Бојана 
Ковачевић Петровић и Габријел 
Бабуц. 

На сајамској промоцији, одржаној 
у сали „Јанко Веселиновић“, КОВ 
је представио издања из своје 
истоимене библиотеке. Александар 
Јовановић, једини Вршчанин међу 
ауторима, представио се својом 
првом збирком поезије „Пожуда као 
узбуна“. Аутори су након обраћања 
говорили изабране стихове из 
својих књига, Снежана Миладиновић 
Лекан из збирке „Ни магле нису увек 
исте“, Вукашин Војводић из књиге 
„Забрањени лекови“, док је Гордана 
Влаховић читала одломке из свог 
новог романа „Разодевање“. 

КОВ НА БЕОГРАДСКОМ САЈМУ 

ПРЕДСТАВЉЕНА НОВА ИЗДАЊА 

КОВ НА САЈМУ СРПСКЕ КЊИГЕ У ТЕМИШВАРУ 

КОВ је био гост Савеза Срба у Румунији на Мини сајму српске књиге 
одржаном 4. и 5. новембра у Темишвару. Традиционална манифестација 
се сваке године одржава у оквиру „Месеца српске културе“. Ове године 
гости Сајма су били издавачи из Војводине: Матица српска (Нови Сад), 
Прометеј (Нови Сад), Агора (Зрењанин), Градска библиотека из Зрењанина, 
Бранково коло (Сремски Карловци), Каирос (Сремски Карловци), Академска 
књига (Нови Сад), Банатски културни центар (Ново Милошево), Издавачка 
књижарница Зорана Стојановића (Нови Сад), Сајнос (Нови Сад), Педагошки 
факултет из Сомбора и друге значајне издавачке куће. 

Књижевна општина Вршац је у Темишвару приказала своја новија издања, 
а стотинак књига ће после затварања Сајма поклонити библиотеци Савеза 
Срба у Румунији. На врло успешном песничком маратону учествовали 
су многи песници из Војводине, као и српски и румунски песници из 
Темишвара и румунског Баната. Своје стихове казали су Ненад Шапоња, 
Селимир Радуловић и Иван Негришорац из Новог Сада, Мирослав Цера 
Михајловић из Врања, Мирослав Алексић из Врбаса и други. Књижевну 
општину Вршац је представио песник Александар Јовановић чија је прва 
збирка песама изашла пре непуних месец дана у издању ове познате 
песничке куће. Од румунских књижевника на овој манифестацији су били 
присутни реномирани писци и песници: Корнел Унгуреану, председник 
Удружења писаца Румуније, филијалаТемишвар, Роберт Шербани, Адриан 
Боднару. Српске писце домаћине представили су: Славомир Гвозденовић, 
Стеван Бугарски, Иво Мунћан, Љубинка Перинац, Благоје Чоботин. 

 Вече посвећено азијском филму, 
у оквиру којег је одржана трибина 
на којој су говорили Мирољуб 
Стојановић, уредник Сектора за 
издавачку делатност Филмског 
центра Србије и Часлав Васић, проф. 
географије и филмофил, одржано је 
прошле суботе у Удружењу „Тачка 
сусретања“. 

- Азијске земље и њихова друштва 
међусобно се веома разликују 
у културалном, идеолошком и 
политичком смислу, а подједнако се 
разликују и њихове кинематографије. 
Не заборавимо да Азија почиње 
готово у нашем суседству, у Турској, 
а завршава се у Јапану, на Далеком 
истоку – каже Мирољуб Стојановић 
и додаје да између Турске и Јапана 
има 55 азијских земаља. 

Иако нису све кинематографије 
Азије подједнако развијене, међу 
десет највећих филмских индустрија 
на свету, чак осам је из Азије. 

- Најмањи заједнички 
садржалац између свих азијских 
кинематографија је несвакидашња 

визуелна култура и невероватан 
степен имагинативности. У овим 
културама филм није схваћен 
литерарно, већ се на њега гледа као 
на потпуно аутохтону уметност – 
наглашава Стојановић. 

Према речима Часлава Васића, 

публика у Србији веома мало познаје 
азијски филм, без обзира на њихову 
веома развијену кинематографију, 
пре свега јер се остварења која 
долазе са овог континента приказују 
готово искључиво на фестивалима. 
Као илустрацију наводи и Пакистан, 

чији је филм код нас потпуно 
непознат, а где се годишње сними 
стотињак филмова, наспрам свега 
десетак филмова који за то време 
настану у нашој земљи. 

Мирољуб Стојановић, коме су 
азијски филм и азијске културе већ 
деценијама у жижи интересовања, 
боравио је, иначе, у 24 азијске земље, 
што је, како каже, у потпуности 
променило његов поглед на свет. 

- Друштва Азије су веома 
динамична и урбана, готово 
футуристичка. Азија данас има сјајну 
музичку поп сцену, центар светске 
моде се последњих петнаестак 
година из Милана преселио у 
Токио, а неколико најбољих писаца 
данашњице живи и ствара тамо, 
или потиче из Азије – закључује 
Стојановић. 

У оквиру ове вечери, у „Тачки 
сусретања“ организована је и 
продајна изложба књига Филмког 
центра Србије, као и филмска 
пројекција. 

Т.С. 

У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“ ОДРЖАНО ВЕЧЕ АЗИЈСКОГ ФИЛМА

О ФИЛМУ ИЗМЕЂУ ТУРСКЕ И ЈАПАНА
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PINGVIN

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807

tel/fax :283-00-29 i 283-10-15
 Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog 

grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Издавачка кућа Лагуна 
проглашена је за Издавача године 
на 61. Београдском сајму књига. 
У образложењу жирија наведено 
је да „Лагуна годинама заузима 
водеће место међу издавачима 
по броју издања и броју аутора 
овенчаних најзначајнијим 
књижевним наградама (Нобел, 
Букер, НИН и др.). Лагуна у 
подједнакој мери промовише 
домаће и стране прозне писце као 
и популарну књигу којима одржава 
интерес широке читалачке 
публике. Посебну пажњу поклања 
литератури за децу и младе“. 

Дејан Папић, власник и 
директор Издавачке куће 
Лагуна захвалио је приликом 
уручења на награди и изразио 
задовољство што Лагуни припада 
ово важно признање у години 
када обележава осамнаест година 
постојања. 

- Награда за издавача године 
је само потврда да је Лагуна на 
правом путу и да су препознати 
наши напори да одржимо и 

промовишемо књигу. Посебно ми 
је драго што ова награда долази у 

години када се Лагуна нашла међу 
три најбоља издавача на свету на 
Лондонском сајму књига – рекао 
је Папић. 

Лагуна је највећи издавач на 
нашим просторима који објављује 
преко 350 наслова годишње. 
Највећи домаћи и светски писци 
објављују књиге у Лагуни, а 
захваљујући ланцу књижара 
Делфи готово сваки већи град у 
Србији има књижару по светским 
стандардима. 

Извор: Лагуна 

НА 61. БЕОГРАДСКОМ САЈМУ КЊИГА  

ЛАГУНА ПРОГЛАШЕНА ЗА 
ИЗДАВАЧА ГОДИНЕ 

ЛАГУНИ И 
ВАЖНА НАГРАДА 
МЕЂУНАРОДНОГ 

ЕКОНОМСКОГ 
ФОРУМА

Издавачкој кући 
Лагуна је након Награде 
за издавача године 
Београдског сајма књига, 
припала и важна награда 
„Стваратељи за стољећа“ 
за допринос развоју 
подузетништва у средњој 
и југоисточној Европи. 
Награду „Стваратељи 
за стољећа“ додељује 
Међународни економски 
форум „ПЕРСПЕКТИВЕ“ са 
седиштем у Дубровнику 
од 2014. године. Оцену и 
коначну одлуку о додели 
награде Лагуни донео 
је посебан независни 
Међународни комитет 
који чине чланови 
из девет земаља, а 
састављен је од шеснаест 
стручњака за економију, 
п р е д у з е т н и ш т в о , 
маркетинг, менаџмент 
и финансије, и на чијем 
је челу проф. др Синиша 
Зарић са Универзитета у 
Београду.
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МАЛИ ВЕЛИКИ СЛИКАРИ ЛИКОВНЕ ШКОЛИЦЕ МОРАРИУ
ФОТОРЕПОРТАЖА

Ликовни атеље сестара Дaниеле и Доминике Морариу, 
вршачких академских сликарки, ради веома успешно, посебно 
Школица сликања чији су полазници добили бројна признања 
за своје ликовне радове. Радови ових малих великих сликара 
запажени су на најпрестижнијим такмичењима дечјих ликовних 
радова.

Школицу врло квалитетно и стручно воде академске сликарке 
сестре Морариу које обрадује свако ново признање малих 
талентованих ђака.

-Врло смо поносни нa сву нaшу децу-полaзнике Школице 
Морaриу, кажу  Даниела и Доминика Морариу. Бројне нaгрaде и 

признaњa које смо добили сaмо сведоче о озбиљном и предaном 
рaду у нaшем Атељеу, који је, нaрaвно, прилaгођен деци, често 
потпомогнут  добром aтмосфером, игром и зaбaвом у току рaдa. 
Смaтрaмо дa је креaтивност присутнa у свaком детету сaмо 
је требa препознaти и подстицaти.Основнa вредност дечјег 
изрaжaвaњa, кaо и у игри, је у њиховој искрености и спонтaности, 
неоптерећености циљем, већ уживaње у сaмом процесу рaдa.

Прва слова ликовне азбуке научило је много вршачких 
малишана у Ликовној школици Морариу. “Вршачка кула” ће и у 
неком од наредних бројева објављивати њихове радове.

Ј.Е.

Милица Лазар  Доротеа Удовичић 

Романа ПутникЛана КовачевићМилица Лазар

Дарио Јанеш Млади уметници Атељеа Морариу
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МАЛИ ВЕЛИКИ СЛИКАРИ ЛИКОВНЕ ШКОЛИЦЕ МОРАРИУ
ФОТОРЕПОРТАЖА

 Доротеа Удовичић  Теа Нешић  Ања Попов

Гордана ВлаисављевићАндреа ВеселиновићРомана Путник

Млади уметници Атељеа Морариу
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1090
БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

име и презиме даваоца купона                                                                            потпис

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

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – 

ЗАМЕНА

Продајем 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. 
851-946

Продајем гарсоњеру 
28 м2. Тел. 062/511-751.

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

Продајем двособан 
стан у 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. 
064/123-17-56.

Продаје  се једнособан  
стан  у  центру  Алибунара.

Тел.  304-914 или   
2101640.

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

На продају 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.

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. 061/65-65-933 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.

На продају 
двособан стан од 64м2 
у улици Вука Караџића 
4, цг, тел, кабловска, 
комплетно реновиран 
(све ново). Тел. 066/51-
48-254. 

На продају 
савршена кућа, 
спратна, на плацу 
650м2 са виноградом. 
Хитно и повољно. Тел. 
0046704930046 и 2801-
130.

Продајем у Панчеву, 
строги центар, 
двособни стан 56 м2, 
цг, код старе поште 
/Радова зграда). 
Тел. 063/8008-243 и 
013/348-683.

Продајем кућу у ул. 
Југ Богдана, Повољно. 
Тел. 013/ 28-32-563.

На продају 
реновирани дворишни 
станови (двособан + 
гарсоњера). Изузетна 
локација, погодно за 
пословни простор. Тел. 
061/71-39-82.

Продајем плац 
на Сребрном језеру, 
површина 5,01 ар, 
власник. Тел. 064/96-
64-709 и 069/211-95-65.

На продају кућа на 
Гудуричком путу или 
замена за стан или 
мању кућу у Вршцу или 

Панчеву.Тел. 064/168-
58-94.

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

На продају кућа 
од 120 м2 на 14 ари 
плаца, струја, вода, 
плин, телефон. Вреди 
погледати. Нови 
Козјак. Идеално за 
пензионере. Без 
улагања.Тел. 648-228.

Продајем или 
мењам за стан кућу од 
240 м2, са поткровљем, 
гаражом od 30 m2, на 
плацу од 1000 м2, у 
Вршцу, Панонска 54. 
Тел.060/353-41-63.

На продају 
приземна кућа од око 
80 м2, на плацу од 
око 5 ари, ул. Живе 
Јовановића 13 у Вршцу. 
Хитно. Тел. 064/248-76-
91 и 013/ 806-441

Продајем стан од 
30 м2 Улица Светозара 
Милетића 2 (код школе 
„Вук Караџић“)

Тел. 069/417-28-49.
П р о д а ј е м 

једнособан стан 
43 м2, приземље, у 
Вршцу, ул. Архитекта 
Брашована  8 (код 
Железничке станице 
и Пољопривредне 
школе) Звати од 21 до 
22.30 сати на тел. 805-
095

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

Продајем  трособан 
стан у центру 
Алибунара. Тел. 
064/15-11-983.

Продајем новију 
кућу у Вршцу, 
сређена, ПВЦ 
столарија, комплетна 
и н ф р а с т р у к т у р а . 
Могућност исплате у 
ратама. Тел. 060/66-07-
901.

На продају кућа у 
Избишту, нова градња, 
приземље и спрат 100 
м², плац са баштом 18 
ари. Тел. 064/456-01-
05.

Продајем кућу 
у Гундулићевој 31, 
Вршац. Тел. 063/764-
91-04.

Продајем приземну 

кућу у Вршцу, 5,4 ара 
плаца , ул. Јанка Катића 
9, струја, вода, плин, 
башта. Веома повољно. 
Тел. 061/65-65-933 и 
063/70-144-81.

Продајем стан 
од 50,20 м2. Бул. 
Ж. Зрењанина 89. 
Једнособан. Тел. 
064/429-54-83.

На продају сређена 
кућа од 100 квадрата у 
близини центра града. 
У ул. Николе Тесле 49. 
Тел. 807-322 и 064/27-
17-446.

Кућа на продају, на 
плацу од 500 м2, стан 
90 м2, гаража, подрум 
50м2, у Вршцу, ул. 
Јоргована, код ЈАТ-а, 
вода, канализација, 
струја, телефон, 
централно грејање. 
Цена 45.000 еура. Тел. 
064/12-46-099 и 060/44-
56-004.

Продајем апартман 
на Златибору, 53 м2, 
дупчекс, ужи део 
града, намештен, 
укњижен, паркинг. 
Може и замена за стан 
у Београду. Хитно. Тел. 
064/154-18-11.

Кућа на продају у 2. 
октобра 83, површина 
800 квадрата са 
великим двориштем.

Мењам гарсоњеру 
у Вршцу за једнособан 
стан у Вршцу. Тел. 
061/294-11-61.

На продају 
реновирани дворишни 
станови (двособан плус 
гарсоњера), ул. Жарка 
Зрењанина, Вршац. 
Изузетна локација 
погодно за пословни 
простор. Тел. 061/171-
39-82.

На продају кућа са 
окућницом 100м2 и 
великом баштом 1700 
м2 у Уљми. Тел. 064/87-
13-470.

Продајем кућу 
за рушење на лепом 
месту, мањи плац, 
струја, вода, плин, 
к а н а л и з а ц и ј а . 
Повољно. Тел. 064/35-
12-026.

У  Избишту 
продајме кућу, новија 
градња (приземље и 
спрат)100 м2, 18 ари 
плац, башта и помоћни 
објекти, вода, струја. 
Тел. 064/456-01-05.

П р о д а ј е м 
једнособан стан у 
Никите Толстоја 1. 
Приземље. Цена по 
договору. Тел. 893-116 
и 063/85-73-135

У Избишту кућа на 
продају, нова градња, 
приземље плус спрат 
100м2, плац 18 ари са 
помоћним зградама и 
баштом. Тел. 064456-
01-05.

Продајем стан 31 
м2,строги центар града, 
код Владикиног двора, 
Данила Илића 2. Тел. 
063/882-97-82.

Продајем кућу у Југ 
Богдана 18. Нова градња, 
одмах усељива без 

улагања. Тел. 064/18-65-
244.

Продајем ланац земље 
потез „Црвенка“, близу 
града, поред асфалтног 
пута за Румунију. Тел. 
064/124-75-57 и 013/807-
816.

КУЋЕ, 
СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ 

ИЗДАВАЊЕ
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. 
064/267-79-76.

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

Издајем гаражу у 
центру Вршца, улаз 
из Дворске поред 
Владичанског двора. Тел. 
064/51-52-245.

За издавање 
једнособан намештен 
стан(соба, кухиња, 
купатило), нова градња, 
у дворишту Филипа 
Вишњића 31, Вршац. Тел. 
064/429-06-14.

Запосленој девојци 
потребна сређена или 
полунамештена кућа за 
становање у замену за 
одржавање. Тел. 064/38-
92-738.

Издајем стан у 
града за студенткиње 
(ученице). Посебан улаз, 
одвојене комуналије и 
цг.Тел. 838-702 и 063/789-
10-14.

Издајем собе 
ученицима (намештене), 
собе се налазе на 5 
мин. Од центра, Улица 
Црног Јована 18. 
Бесплатан интернет и 
кабловска. Засебан улаз и 
комуналије. Тел. 065/238-
93-83.

Издајем стан у центру 
Вршца за студенткиње 
или ученице. Засебан 
улаз, одвојене 
комуналије, централно 
грејање. 

Тел: 013/838-702, 
063/789-1014

Издајем намештен 
трособан стан са два 
купатила у Хемограду. 
Погодан за породицу 
или две три девојке. Тел. 
013/836-847 и 063/782-
35-26.

У Београду издајем 
двособан намештен стан 
студентима. Тел. 065/814-
85-71.

Издајем намештен 
једнособан стан у центру 
ул. Анђе Ранковић 
(централно грејање, 

кабловска, интернет). Тел. 
060/350-30-60.

Издајем локал у 
центру града 35 м2 
код румунске цркве, 
санитарни чвор, клима, 
фиксни телефон, засебно 
комуналије. Тел. 064/837-
26-35.

Издајем намештени 
једнособни стан у Вршцу. 
Звати после 17 сати. 
Тел.834-975.

Запосленој девојци 
потребна кућа за 
становање и одржавање. 
Тел. 064/389-27-38 и 2101-
623.

Издајем собе – лежаје 
за раднике (самце), 
употреба купатила. Тел. 
063/551-403.

И з д а ј е м 
п о л у н а м е ш т е н у 
гарсоњеру на Тргу 
Андрије Лукића. Тел. 
060/335-11-72.

Издајем ненамештен 
једноипособан стан 
(48м2) на првом спрату, 
зграда преко пута 
Педагошке академије. 
Усељив од 1. октобра. Тел. 
064/170-98-41.

Издајем стан у 
Београду. Тел. 061/294-
11-61

Издаје се дворишни 
стан са одвојеним 
комуналијама у улици Иве 
Милутиновића бр. 56 . Тел. 
060/083-51-34.

Издајем намештен 
трособан стан у 
Првомајској 77 и 
једнособан намештен 
стан. Тел. 837-513, 062/160-
35-25 и 063/877-99-85.

Издајем намештену 
гарсоњеру у центру 
Вршца. Тел. 064/337-23-68.

Издајем намештен 
стан 51 м2 на Новом 
Београду, може и за 
студенте. Тел. 064/ 51-52-
245.

РАЗНО

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

Хитно потрeбан 
посао скромној жени код 
старијих 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. 
064/351-20-32.

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

У  Алибунару  на 
продају половна  бела  
техника, електрични 
штедњак,  тв у  боји.  Тел.  
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склопке ЦН 250 и 170 може 
и у деловима. Купујем 
и контакте од склопки 
изгореле. Тел. 060/358-62-
09.

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 ТОКАЦ-АЛИНКО-
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 
Вршац-Влајковац. Тел. 
062/511-751.

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

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

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. 061-187- 89-30.

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. 

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

Продајем 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 
063/187-1673.

Купујем полован 
комбинован шпорет, пола 
струја пола плин. Тел. 
063/482-418.

Самици, 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. 

Купујем замрзивач  и 
шпорет „Смедеревац“ на 
дрва. Тел. 069/18-505-65.

За продају две веш 
машине „Горење“ и 
„Индесит“ потпуно 
исправне, у одличном 
стању и машина за 
сушење веша „Еида“ 
исправна. Цена повољна.
Тел. 064/429-06-14.

Купујем старе 
неисправне плинске 
бојлере за делове. Тел. 
063/482-418 и 2101-623.

Продајем котао 
за централно грејање 
24 kW, плински, нов, 
некоришћен.Тел: 061/303-
1537

Продајем самоходну 
косилицу, бензински 
мотор.Тел: 061/303-1537

Купујем брилијантне 
минђуше Тел: 061/303-
1537

Купујем замрзивач са 
фиокама. Тел. 063/733-92-
47.

Продајем два 
телевизора и женски 
бицикл. Веома повољно. 
Тел. 061/60-496-46.

Вршим услужно 
машинско млевење воћа 
дуње и јабуке. Тел. 063/11-
21-270.

Продајем два половна 
замрзивача, исправна. 
Повољно. Тел. 013/ 28-32-
563.

064/459-68-04.  
Продајем  класичну гитару  

одличног  звука.Тел. 21-01-640.
Продајем половна, 

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

OSB  плоче за подасчавање 
кровова. цена 296 дин м2. 
Превоз на адресу. Тел.062-437-

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК 
НА ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
за ракију, са мешачем 
превртач и табакерка у 
одличном стању. Цена 
450€. Тел. 066/216-216.

Т р о ф а з н и 
електромотор, мотор 
од  веш машине „Горење“ 
комбинезон и прслук за 
ловце и риболовце нов, 
патике за рукометаше 
нове. Тел. 064/390-62-76.

Продајем абрихтер 
монофазни  са круњачем и 
прекрупачем у склопу. Тел. 
826-266.

Продајем апарат за 
варење. Тел. 826266

Продајем већа вучна 
колица за мотор или 
бицикл. Тел. 826-266.

Продајем половна 
бурад од 120 и 200 л, 
коришћена за комину. Тел. 
826-266.

Продајем велико 
саксијско цвеће, 
филадендрон, фикус, алоја, 
јапанско дрво. Повољно. 
Тел. 826-266.

Вршим услужно 
поправку плинских пећи, 
шпорета, бојлера, решоа. 
Врло повољно. Дајем и 
гаранцију. Тел. 2101-623   
063/482-418.

Продајем две нове пећи 
на чврсто гориво, половни 
двокрилни и трокрилни 
прозор са ролетнама,  
половна трпезариска 
врата, мерач притиска и 
нов радио касетофон. Тел. 
064/390-62-76.

Продајем три дрвена 
двокрилна прозора. Тел. 
893-116 и 063/85-73-135.

На продају салонит 
плоче великог формат, 850 
дин . комад. Тел. 065/20-30-
750. 

Продајем пластично 
буре за купус од 120 л. 
коришћено једну сезону. 
Цена 600 дин. Тел. 013/806-
527.

Купујем крмаче од 200 
кг и навише. Продајем 
половне дрвене прозоре, 
дупло стакло, добро 
очувани. Тел. 063/84-67-
605.

Продајем домаћу ракију 
од трешње и брескве. Тел. 
064/11-953-84 и 013/416-
182.

Продајем краве и 
телад. Тел. 064/11-953-84 и 
013/416-182.

Продајем фрижидер, 
електрични шпорет, регал, 
сто за телевизор, мали 
прозор са шалоном, кревет 
за једну особу без мадраца, 
витрину за књигедве 
дводелне судопере. Тел. 
061/18-44-316.

На продају плински 
бојлер ДДГ, замрзивач 
„Ободин“ и фрижифдер 
„Ободин“. Тел. 063/187-16-
73 и 807-793.

На продају моторна 
тестера „Долман“ 
исправна, краљица пећ, 
плински сат и редуктор, 
бутан боца од 5 кг и 3кг, 
патике кожне број 44, 
бунда крзнена женска број 
42, јакну женску кожну број 
44. Тел. 064/168-58-94.  

Продајем замрзивач са 
фиокама, два тв сточића. 

Тел. 061/18-44-316.
Продајем замрзивач 

сандучар 400л. исправан. 
Тел. 064/18-65-244.

Продајем дуван резани 
од 0,5 и 1 кг, цена 1500 
дин килограм., у Малом 
Жаму. Доносим на адресу 
Тел. 061/307-92-43. Звати 
после 10 х. 

На продају мало 
коришћени ручни 
циркулар „Макита“ (4.000 
дин.), Електрична хобла 
стерн (3.500 дин), „убодна 
тестера“ Bosch (3.500 дин.). 
Све заједно 10.000 дин. 
Тел. 061/88-249-88.

Вршим поправку 
плинских пећи, бојлера, 
решоа са гаранцијом. Тел. 
063/482-418 и 013/21-01-
623.

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

Продајем круњач 
(круни, меље а има и 
циркулар за сечење 
дрва, дасака и летви до 
12 цм.), 6 комади буради 
од куване пластике 120 
литара, дрвену бурад од 
30 и 50  литара, детелину у 
количини од 500 снопова 
по 5 кг, пластичну бурад 
од 50 литара (6 комада), 
пиротски ћилим нов 
велики, спортски бицикл. 
Тел. 064/47728-40 и 
069/290-69-53.

Купујем фрезу за 
мотокултиватор „Лабин 
прогрес“ 14 кс. Тел. 
061/112-56-98.

АУTОМОБИЛИ, 
МОТОЦИКЛИ,

ТРАКТОРИ
Продајем скутер 

piaggio Hexagon 180 
m 20, веома очуван, у 
одличном стању, 2005, 
гаражиран, црвене 
боје, аутоматски мењач, 
регистрован, мало 
прешао, 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. 063/749-65-
23.

Продајем аутомобил 
ЛАДА 110, 1500 
кубика, 2003. годиште, 
прешла 109. 000 км. 
Први власник, могућ 
договор. Тел. 064/819-
9260

На продају југо 
корал60. Цена по 
договору. Тел. 060/555-
15-67.

Продајем шатор за 
камповање. Повољно. Тел. 
826-251 и 064/22-76-993.

На продају преградна 
шестокрилна врата од пуног 
дрвета. Димензије 285х380 цм. 
Тел013/ 893-363.

Слободна и вредна жена 
спремала би по кућама и 
служила старије особе. Тел. 
065/542-20-82.

Дајем часове енглеског, 
преводим са енглеског, 
услужно радим дизајн 
и припрему за штампу, 
израђујем слике, графике и 
др. Уметничка дела, продајем 
гардеробу 55кг на више! Тел. 
069/62-66-99 ; 063/74-22-013 и 
013/835-129.

На продају ТА-пећ 3,5 kw 
магнохром Краљево. Нова. 
Тел. 013/805-936.

Продајем да тучана 
радијатора (један двадесет 
ребара) и лап топ Тошиба- 
сателит C75D-А-17 са 
ласерским штампачем-HP 
Laser Jet P1005. Tel. 063/862-97-
49.

За продају две веш машине, 
исправне, у одличном стању. 
Врло повољно. Тел,. 064/429-
06-14.

На продају мотор, мењач 
генерално сређен и делоци 
за фићу. Такође на продају 
кућице за псе и мачке. Тел. 
064/280-57-20.

На продају 4 челичне фелне 
13 од опел корсе, електрични 
шпорет са четири рингле. Тел. 
064/665-88-04 и 832-027.

Продајем скенер А4 
формата без кабла и пуњача 
и један ЦД плејер. Цена по 
договору. Хитно и повољно. 
Тел. 069/266-99, 063/74-22-013 
и 013/835-129.

На продају велики круњач 
„Чаковец“ и два плуга 
једнобразни и двобразни. Тел. 
062/344-014 и 013/28-24-932.

Продајем двокрилне 
дупла дрвене прозоре са 
пластичним ролетнама, 
добро очувани. Цена 35 €. Тел. 
063/187-16-73 и 807-793.

Продајем добро очуван 
казан за ракију од 100 литара 
(свега 7 казана печено), 
казан је плитак а широк са 
комплетним додацима. Тел. 
064/477-28-40 и 069/ 290-69-
53.

На продају 2 плафоњерке, 
електрогрејаче “Иколаин“. 
Инфрацрвени зраци снаге 
800W, еко – чисто. Тел. 065/33-
55-343.

Продајем електрични 
котао од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, 
некоришћен, гаранција до 
децембра 2017. произвођач 
ИМПРО. Тел. 065/33-55-343

Продајем нов факс апарат, 
делове за компјутер, раван 
монитор, скенер и штампач 
марке „Епсон“, тастатуру и 
камеру, 2 тепиха Тел. 806-527.

Продајем комбиновани 
електрични шпорет, 
хармоника врата, санитарије 
половне са ормарићима и 
огледалом за купатило, вунени 
тепих, мушки бицикл, машину 
за куцање, метална врата са 
прозором, унутрашња врата. 
Тел. 065/803-16-06.

Продајем шиваћу машину 
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-
34-410.

На продају казан 100 л. 
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КАКО ЈЕ ДОЛАР ДОБИО ИМЕ 
Долар је данас  

најраспрострањеније средство 
плаћања. Као званично средство 
плаћања, користи се у неколико 
земаља. Поред САД, ту је и Канада, 
Нови Зеланд, Аустралија, Хонг 
Конг, Либерија, Сингапур и многе 
земље карипских острва. 

И даље важи за валуту у којој 
је најсигурније чувати свој новац, 
а најкоришћеније је платежно 
средство и на црним тржиштима. 

Назив „долар” долази од речи 
тхалер – талир, из малог чешког 
рударског насеља, из долине 
Св. Јоакима. И насеље и долина 
лежали су на богатим налазиштима 
сребра, од којег се некад ковао 
сребрни новац с ликом Св. Јоакима. 
Име сребрњака Јоацхимталерс 
је касније скраћено на талерс 
– талири. Енглески „тхалер” је 
преко Велике Британије стигао у 
Америку, где је добио данашњи 
назив „долар”. 

Што се тиче симбола долара 
($), објашњаван је на различите 
начине. Али најчешће прихваћена 
теорија, према Бироу за гравирање 
и штампање, је да је знак резултат 
прелаза од мексичког или шпанског 
‚‚П’с“, знака за пезос, или пјастерс. 

Теорија изведена из проучавања 
старих рукописа објашњава да је 
С постепено почело да се пише 
преко слова П, чиме се добио знак 
који је сличан данашњем „$“. Овај 
знак био је широко коришћен пре 
увођења америчког долара 1785. 
године. 

Симбол долара са две 
вертикалне линије је повремено 
у употреби. Овим покушава 
да се ојача тврдња да су слова 

У и С, симбол за Сједињене 
Државе (Унитед Статес), 
уствари креирала знак долара. 
Међутим, заговорници те тврдње 
заборављају да је тај знак био 
широко распрострањен још у 
доба док су тринаест колонија које 
су формирале САД биле у саставу 
Британије и док Сједињене 
Државе још нису ни постојале. 

Извор: zanimljiveinformacije.net 

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Шпијунка, Пауло Коељо 

2. Немањићи – Два орла, Дејан 
Стојиљковић, Владимир Кецмановић 

3. Мушкарац у грлу, Ведрана Рудан  
4. Полиција, Ју Несбе 
5. Виза за небо, Вања Булић  

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ  
1. Мали принц, Антоан де Сент 

Егзипери 

2. Урнебесна физика, Светислав 
Пауновић, Бранко Стевановић, Игор 
Коларов   

3. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз 
Пишон  

4. Змајева ризница, Јован Јовановић 
Змај 

5. Мој први атлас света са 
налепницама, Група аутора 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. С.А.Р.С. – Пепео

2. Стерео банана – Немој да знојиш 
технику
3. Били Андол – Линије 
4. Коала војс – Стренџерс тајдс 
5. Ничим изазван и Невена Глибетић – 
Далеки крај 

ИСТОРИЈА БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА 

ПОРЕКЛО ИМЕНА БАЛКАН 
Наш народ је заједно са осталим 

народима обележио историју ових 
простора, али одакле потиче назив 
Балкан за овај предео Југоисточне 
Европе? 

О пореклу имена нашег 
полуострва постоји неколико 
теорија. Најшире прихваћена је она 
по којој име потиче од турске речи 
балкан, која означава “шумовиту 
гору”. Према тој теорији Балкан су 
назвали Турци након свог доласка 
на ове просторе, будући да се ни 
у једном историјском извору не 
помиње ово име пре тога. 

По једној другој тези регион 
су назвали Бугари у 7. Веку, када 
је цела област била под Првим 
бугарским царством. У бугарском 
језику реч „балкан” значи 
„планина”. 

Пре најезде Турака и стварања 
Османског царства регион је 
у грчким и римским изворима 
називан „Полуострво Хема”. 
Планински ланац је био познат као 
„Планине Хем”. У грчкој митологији, 
трачки краљ Хем био је син Бореје, 
северног ветра. Био је сујетан, охол 
и поредио је своју жену Родопу и 
себе са Зевсом и Хером. За узврат 
богови су претворили брачни пар 
у планине. 

Према другој грчкој легенди, 
планине су биле назване Хемске, 
након борбе Зевса са огромном 
змијом Тифоном. У току борбе 
Тифон је целу планину бацио на 
Зевса, који је својим муњама успео 
да је одбије. Планином је потом 
потекла крв, која се на грчком 
језику изговара као „хем”, тако да 
су од тада планине познате као 
„крваве”, тј. „хемске”. 

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА 
ПОСТОЈИ ЈОШ ЈЕДАН 

БАЛКАН? 
На крајњем западу 

Туркменистана налази се 
Балкански вилајет, који се граничи 
са Узбекистаном, Казахстаном, 
Ираном и Каспијским морем. 
Главни град ове туркменистанске 
провинције је Балканбат, раније 
познат под именом Небит Даг. 

Овај Балкан представља 
значајан извор енергетских 
ресурса Туркменистана, будући да 
94 одсто производње природног 
гаса ове земље потиче одатле, као 
и 12 одсто нафтне производње. 

Име туркменистанског вилајета 
такође потиче од турске речи 
за планину, пошто регионом 
доминирају Балканске планине. 

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Sub: Seb: Jos: Piberger Archidia: Versezini 
8bria. 8)

Кад се једном довде дошло, савладане 
су биле највеће тешкоће. И сад се радило 
још само на усавршавању зграде. Зидање је 
затим тако напредовало, да је црква већ за 
неколико година довршена, али није имала 
торањ. Последња тачка рачуна од 1732. 
израђеног тутором Мартином Мацером и 
Конрадом Вацелханом, а потписаног Јос. Сев. 
Пибергером, деканом, и Јов. Јос. Карпфом, 
дистриктуалним управитељем – показује ово 
издавање: „Неимару цркве, Стевану Стрекеру и 
Вићентију Хану, плаћа по гласу признанице – ф. 
7039 1).

Из ових црквених рачуна дознајемо да је 
трошак око грађења подмирен које од приреза 
на поједине чланове  немачке општине, које 
опет од скупљених прилога и поклона. Као 
неимари цркве спомињу се: 1729. Херман 
Шмид и Јован Андрија Алтстетер, а  1732.Стеван 
Стрекер и Вићентије Хан. Међу њима је, према 
писаним извештајима, што постоје, Алтстетер 
највећма уважен био у општини.

Најзад 1733. испунише се жеље католика. 
Септембра 22. исте године, около 6 сахата 
увече, чанадски епископ, Адалберт од 
Фалкенстајна, обављајући католичку 
визитацију, дође из Чиклове у Вршац, где је 
свечано дочекан од власти и од општине. Он 
је одсео код дистриктуалног управитеља, а 
вечерао је тога дана код кнеза Пирхенфелда 
2). Идућег дана служио је службу и обавио 
миропомазење 24. посветио је цркву и олтар у 
славу Благовестима, и опет је служио службу. 
Посвета је обављена уобичајеном свечаношћу, 
а тиме је нова парохијална црква предата 
своме опредељењу, коме је служила до свог 
потпуног разорења 1860. године, дакле кроз 
пуних 127 година. Зидање ове цркве трајало је 
10 година.

Септембра 25., владика Фалкенстајн поново 
је служио службу и опет миропомазао, св. тајну 
миропомазања примило је тада 175 особа. Па 
пошто је и овом приликом ручао код кнеза 
Пирхенфелда, отпутовао је још истог дана 
у Нову Паланку, камо је стигао око 5 часова 
увече 3).

О добротворима цркве, као и о прилозима, 
који су јој припали од појединаца, ово нам је 
познато:

Године 1725. приложише Капетани трију 
ескадрона монтекукулијеве  кавалерије, који у 
оно време припадаху вршачком гарнизону, 19 
фор. За свети ћивот (Monstranz).

Идуће године, три капетана Мерцијеве 
регименте: барон Валтринг, Мај и Шиние, 

позлатише путир (Ciborium) за 38 фор.
Год. 1728. поклонио је Јован Колер по неком 

завету, који се тицао његове жене, 30 фор. за 
олтар.

Као добротвори цркве спомињу се још и ови: 
Андрија Хофбауер, пустињак, умро 19. октобра 
1729. и Ђорђе Платик, умро 19. новембра 1731. 
у 57. години живота.

У старој вршачкој р.к. парохијалној цркви 
често су сахрањивани отмени људи. У једном 
сандуку, ископаном приликом рушења цркве 
1860. нађена је једна савршено иструнута 
лешина. Судећи по оделу, ово је била, на сву 
прилику, Арцфелдова лешина. Вредело је 
споменути, да се код лешине нашла, на свили 
одштампана и на комадићу платна  живописна, 
малена слика Богородице с натписом: Покажи 
се да си мати!

Како се мисли, Арцфелд, као ревни 
поштовалац богоматере, носио је уза се ову 
слику, па је с њом и сахрањен. Но најчудоватније 
је, што је мала сличицa, и ако је лешина потпуно 
иструнула, а свештеничко одело јој једва се 
распознавало, кроз читавих 130 година остала 
савршено неповређена. Слику ову узео је себи 
покојни парох и почасни протојереј Марцел 
Даниел од Самош -Ујвара, и брижљиво ју је 
хранио под стаклом. 

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (45)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.
ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА24, БРОЈ  443, 15. ОКТОБАР 1999.
72. СПЕЦИЈАЛНА БРИГАДА У ВРШЦУ 

ХЕРОЈИ ОДБРАНЕ КОСМЕТА 
У склопу обележавања Дана ослобођења 

Вршца, гости су били припадници 72. специјалне 
бригаде Војске Југославије, који су у центру 
града приказали део својих вештина. Замолили 
смо Милана Дрецуна, војног коментатора  који 
је водио овај програм, да за „Кулу“ коментарише 
оно што смо видели. 

-Мислим да су Вршчани заиста имали 
задовољство, посебну прилику и привилегију да 
виде хероје одбране Космета, дакле најхрабрије 
међу храбрима, најбоље међу најбољима. 
Нажалост међу њима није било њихових 
погинулих другова који су своје животе оставили 
да би се Србија, по други пут након шест векова, 
поново бранила на Косову.

- Ово што су нам приказали припадници 72. 
елитне јединице бригаде Војске Југославије, 
наставља Дрецун, који су професионалци са 
огромним ратним искуством, је само део онога 
за шта су они оспособљени. Ради се о акцијама 
против терориста, о акцијама за ослобођење 
талаца и демонстрирали су део борилачких 
вештина. 

И Вршчани имају рекорде за Риплија. 
Додуше овај вршачки рекорд неће стићи до 
чувене књиге, али епилог је био недавно код 
Општинског судије за прекршаје па ће рекордер 
ускоро отићи на издржавање затворске 
казне. Како нам је рекао старешина органа 
Општинског судије за прекршаје Светозар 
Пајић, наш суграђанин је до сада чак 92 пута 
возио аутомобил - без возачке дозволе.

Ово је само један од „бисера“ који се могу 
пронаћи код Општинског судије за прекршаје, 
а мора се имати у виду да је прошле године 
разматрано 93.037 предмета. Минимална казна 
, која се готово и не  изриче, износи 1.500, а 
максимална је 3.500.000 динара. Осим новчане 
изриче се и казна затвора од 60 дана. 

У галеријском простору вршачког Дома 
омладине отворена је изложба слика и етно 
мотива. Поставка носи назив „Вршац и понека 
слика“ и садржи народне ношње, рукотворине 
уметника Милорада Бирача из Павлиша и 
ликовне радове Драгана Петровића и Ивице 
Маркова са мотивима вршачких пејзажа. 
Изложбу је отворио Живојин Марковић, минулог 
викенда.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) A. Vaszits: Denkschrift etc. str.19
2) Кнез Пирхенфелд био је на 

сву прилику штабски официр и командант 
овдашњег војничког гарнизона.

3) Аdattár, sv. IV. Str.182.
4) Матрикуле р.к. парохије

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ,  ГОДИНА 16, БРОЈ  219, 28. ЈУН 1989.

ЗА ВОЛАНОМ бЕЗ дОЗВОЛЕ 
92 ПУТА

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИСТ  ОПШТИНЕ ВРШАЦ,  ГОДИНА34, БРОЈ 718, 14. АВГУСТ 2009.

РУКОТВОРИНЕ И ВРШАЧКИ 
ПЕЈЗАЖИ

VI ОДЕЉАК
1716-1737.

ПРЕПОРОЂАЈ ВРШЦА
(Продужење) 

Уређење верских прилика старог, српског (ист. Прав.) становништва и новонасељених, немачких 
колониста. - Грађење цркве - Унапређење земљорадње и почеци свиларства - Провизорно 

насељавање Шпанаца у Вршцу.
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

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

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

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

За добру домаћу панчету бирам тању 
меснату сланину млађих свиња. Солим је 
две недеље сувом морском сољу. Затим 
је положим на чисти камен, бетонски или 

дрвени сто, поспем ловоровим лишћем, 
поставим одговарајућу даску и притиснем 
тежим каменом. Досољавам је пажљиво и 
често.

После сољења, прања у млакој води и 
једнодневног просушивања, сланину три 
до четири дана димим хладним димом 
буковог дрвета. При томе, на ватру додам 
мало рузмарина, пелина, или каквог другог 
ароматичног лишћа и корења. 

Чувам је у сувој, прохладној и тамној 

остави. Сазри после три до четири  месеца. 
Тако припремљена панчета, споља мора 
да има  светло - жуту боју. У пресеку масни 
део је сасвим бео (као млеко) а меснати, 
светло – црвене боје. Панчета је, по правилу, 
жилава али изузетно укусна.Може да се чува 
у погодним условима, и до три године.

КУВАНА ДИМЉЕНА 
СЛАНИНА

Банатска кувана, димљена сланина, 
прави је деликатес, а неки кажу и прави је 
лек, како за децу, тако и старије укућане. 
Прави се од памфлека, гроника, и друге 
меснатије сланине. 

Соли се недељу дана и сваки дан 
досољава. После досољавања (6 сати 
у хладаној води), суши се на нижој 
температури од 5 до 8 ºC, три до четири 
дана. Након тога кува се 45 минута у 
саламури с једнопроцентним додатком соли 
(10л воде 100г соли). Саламури треба додати 
и неколико листова лорбера, пола кашике 
бибера у зрну, кашику алеве паприке, мало 
коријандера, главицу белог лука и главицу 
црног лука.

После цеђења и просушивања , надими 
се неколико пута, хладним димом буковог 
дрвета. Може да се једе одмах, али је добро 
да извесно време одлежи и сазри. Изузетно 
је укусна и може да се једе са белим или 
црним луком.

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.

Уситњене плодове воћа одлажемо на 
врење у припремљене судове које пунимо од 
50 до 60 одсто за вишњу и трешњу, па од 75 до 
80 одсто за шљиву и дуњу, на пример. Кљук 
свакако треба да огрезне па га наливамо питком 
водом, или кишницом у коју смо претходно у 
врелој води истопили и потребну количину 
шећера, обично од два до четири одсто, у 
зависности од сласти воћа, или грожђа, које 
одлажемо на врење. Поред шећера, хемијским 
променама подлежу: пектин, аминокиселине и 
остали састојци воћа и грожђа. Дестилацијом 
и каснијом редестилацијом (препеком) они 
се издвајају и чине основне састојке етил 
алкохола, који опредељује количину укус и 
мирис  ракије  одређене воћне врсте, или сорте 
грожђа.

Воће и грожђе собом носе и уобичајну 
количину аутохтоне микрофлоре. На повољној 
температури она се брзо размножава и 
подстиче спонтану ферментацију. Међутим, 
за поједине врсте воћа и грожђа, понекад, 
посебно ако наступе хладнији дани, треба 
додати један до два одсто размућеног 
селекционисаног или сто грама обичног 
пекарског квасца.

ПОПРАВКА СЛАСТИ - НА 
СТАРТУ ВРЕЊА 

Колико су поједини људи необавештени 
о процесу производње ракије од воћа и 
грожђа, уверљиво говори и податак да многи 
не знају кад воћу, или грожђу, треба додати 
шећер. Они најнеупућенији сласт „поправљају“ 
непосредно пред само печење ракије, што 

је, у ствари, пуцање у празно. Шећер кога 
претходно скувамо се,  дакле, додаје када се 
заврши процес ферментације  и кљук или 
комина одлаже у варионе судове.

Иначе, по Правилнику о квалитету и 
другим захтевима  за јака алкохолна пића и 
остала алкохолна пића („Сл. Гласник СРЈ“  бр. 
4/2003) повећање сласти (додавање шећера) је 
забрањено.

А КАД КВАСАЦ?
Има, међутим  и случајева када је за почетак 

алкохолног врења (ферментације) обавезно 
додати одређену количину селекционисаног, 
или обичног пекарског квасца. То се, пре 
свега односи на воћни кљук  који је пре 
врења загреван до 80 ºC, ради уништавања 
пектолинских ензима из којих, у процесу 
ферментације, настаје штетни и опасни метил 
алкохол. Додавањем квасца, или око пет одсто 
истог воћа у фази бурног врења, препоручује 
се и у случају када се у врионој маси, ипак, нађе 
натруло, опрано , мокро, или воће испрано на 
киши. Квасац, или раније припремљен матични 
вински квасац, додаје се и грожђаној шири, ако 
су у процесу заштите винограда употребљене 
прекомерне количине  сумпорних препарата, 
који понекад, спречавају почетак, или 
успоравају ток ферментације.

Потребне количине квасца најбоље је 
размутити у одређеној количини исцеђеног 
воћа, или грожђаног сока, млаке воде, или већ 
према приложеном упутству произвођача, 
ако се користе размножени селекционисани 
квасаци.

ДОМАЋА ПАНЧЕТА

КАД ДОДАТИ ШЕЋЕР?

РЕЦЕПТИ ПОЗНАТИХ МАЈСТОРА

РЕЦЕПТИ НАЈБОЉИХ МАЈСТОРА
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Игралиште у Крушчици, судија: Мики 
Моснак (Јерменовци), стрелац: А.Јовановић у 
47. минуту

РАТАР: Попов, Милосављев (од 62. Илић), 
Георгијев, Живанов, Радић, Косовац, А. 
Јовановић, Ђуркин, Вокоун (од 89. Брковић, 
Васиљевић, М. Јовановић

ПОТПОРАЊ: Балабан, Секулић, Стојанов, 

Прошевски, Јованов, Бихлер, Митић (од 52. 
Трњанац), Попов, Оморац, Маринковић, 
Манојловић

Ратар из Крушчице потврдио је да на свом 
терену тешко препушта бодове ривалу па су 
захуктали Потпорањци, ослабљени неиграњем 
четворице стандардних првотимаца (Ђурић, 
Мунџић, Вучевски, Влада Попов), морали да 

положе оружје. Од интересантијих резултата 
у овом колу издвајају се победа фењераша 
Радничког против Владимировца (2:1), као и 
победа Борца из Великог Средишта у Хајдучици 
(3:1) против полуфиналисте купа на територији 
ФС Панчево. Лидер на табели, Војводина из 
Црвене Цркве био је бољи у комшијском 
дербију од Партизана из Кајтасова (2:1).

Фудбалери Вршца били 
су близу прве победе на 
гостовањима ове јесени, али су 
због неопрезности у финишу 
меча против Црвене звезде 
из Новог Сада морали да се 
задовоље бодом. Имајући у виду 
да је екипа била ослабљена 
уочи меча, као и да се први пут 
ове сезоне са гостовања враћа 
непоражена, тренер Горан Мрђа 
није незадовољан исходом.

- Са комбинованим тимом 
нисмо били превелики оптимисти, 
али смо се надали боду. Међутим, 
на терену се показало да смо 
имали прилику да урадимо и 
нешто више јер смо у првом 
полувремену играли веома добро. 
У другом је уследио пад, нисам 
могао да реагујем јер младиће које 
сам имао на клупи не познајем, и 
нисам хтео да ризикујем њиховим 
увођењем. Љут сам на себе јер сам 
дозволио да у финишу меча много 
играча крене на противничку 
половину, сам ток утакмице 
био је такав да нисам могао да 
претпоставим да ривал може да 
нам да гол. Међутим, десило се да 
у контранападу изгубимо лопту а 
потом и направимо серију грешака 

у одбрани, што је резултирало 
голом Новосађана, рекао је шеф 
струке Вршчама.

Задржан је континуитет 
освајања бодова, следи викенд у 
којем је Вршац слободан, потом 
и гостовање у Зрењанину у 
последњем колу, 19. новембра.

- Играчи су већ дуго ту, код 
нас све функционише на веома 
скромном нивоу, стиче се утисак 
да сви једва чекају зимску паузу. 
У таквој ситуацији веома је тешко 
припремати се за меч последњег 
кола, али успели смо да у суботу 
закажемо озбиљну проверу, 
против Вождовца у Београду, на 
стадиону на крову, која ће одржати 
мотивацију код играча на високом 
нивоу.

Проблеми у играчком кадру су 
и даље присутни.

- Јанковић је добио четврти 
картон и неће моћи да наступи 
у последњем колу у Зрењанину, 
уз њега због повреда у тиму неће 
бити Ђурић и Бачанин. Међутим, 
неки други играчи, попут Шобата 
дошли су до изражаја у Новом 
Саду, такође и Мастило, који је 
био доста оспораван, одиграо је 
одличан меч и постигао погодак. 

Признајем да сам у почетку био 
скептик, да немамо адекватне 
замене за носиоце игре, међутим 

испоставило се да играчи са клупе 
итекако имају квалитет да изнесу 
терет утакмице, закључио је Мрђа.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 13. КОЛО

Борац (С) - Омладинац   0 : 2
Раднички (НП) - Дунав   1 : 1
Црвена звезда (НС) - Вршац  1 : 1
Раднички (Зр) - Слога   2 : 3
ТСЦ - Раднички (Ш)   4 : 0
Раднички (СМ) - Братство 1946  2 : 2
Железничар - Бачка 1901  1 : 1

Табела: 
1.Братство 1946 12       8 3          1 27
2.Омладинац 12       9 0          3 27
3.Дунав  13       7 3          3 24
4.Борац (С) 12       6 4          2 22
5.Бачка 1901 12       6 3          3 21
6.Вршац  13       6 1          6 19
7.ТСЦ  12       5 2          5 17
8.Раднички (СМ) 12       4 4          4 16
9.Цемент  12       3 4          5 13
10.Железничар 12       2 6          4 12
11.Слога  12       2 6          4 12
12.Раднички (Ш) 12       3 2          7 11
13.Раднички (НП) 12       2 4          6 10
14.Раднички (Зр) 12       2 3          7  9
15.Црвена звезда (НС)12    1 5          6  8

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 13. КОЛО

Долина - Будућност (СЦ)  1 : 6
Слога -  Војводина 1928  2 : 1
Јединство (БК) - Динамо 1945  0 : 1
Слобода - Јединство (НБ)  2 : 2
Раднички (С) - Пролетер (БК)  4 : 2
Полет (Н) - Козара   2 : 2
Вршац јунајтед - ЖАК   3 : 0
Раднички (К) - Славиа   5 : 0

Табела: 
1.Динамо  13     10 2         1 32
2.Козара  13     10 1         2 31
3.Полет (Н) 13       7 2         4 23
4.Будућност (СЦ) 13       6 4         3 22
5.Јединство (НБ) 13       6 3         4 21
6.Вршац јунајтед 13       6 3         4 21
7.Раднички (С) 13       6 2         5 20
8.Пролетер (БК) 13       6 2         5 20
9.Раднички (К) 13       6 1         6 19
10.Војводина 1928 13       5 2         6 17
11.Слобода 13       5 2         6 17
12.ЖАК  13       5 2         6 17
13.Јединство (БК) 13       4 1         8 13
14.Слога  13       3 3         7 12
15.Славиа 13       3 2         8 11
16.Долина 13       0 0        13  0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 13. КОЛО

Вултурул - Партизан (Г) 2 : 0
Слога (БНС) - Полет  5 : 0
Стрела - Јединство (В)  1 : 0
Борац (Ст) - Младост (О) 2 : 2
Партизан (У) - БАК   0 : 0
Југославија - Црвена звезда 3 : 1
Будућност (А) - Јединство 4 : 1
Војводина (Ц) - Војводина (С) 2 : 1

Табела: 
1.Младост (О) 13     9 1          3 28
2.БАК  13     8 4          1 28
3.Војводина (С) 13     8 2          3 26
4.Слога (БНС) 13     7 0          6 21
5.Јединство Стевић 13     6 3          4 21
6.Јединство (В) 13     6 3          4 21
7.Стрела  13     7 0          6 21
8.Полет  13     5 4          4 19
9.Црвена звезда 13     4 4          5 16
10.Борац (Ст) 13     4 3          6 15
11.Југославија 13     4 3          6 15
12.Будућност (А) 13     4 3          6 15
13.Војводина (Ц) 13     4 2          7 14
14.Партизан (У) 13     3 2          8 11
15.Вултурул (-6) 13     5 1          7 10
16.Партизан (Г) 13     2 1         10  7

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК11. КОЛО

Хајдучица - Борац (ВС)   1 : 3
Караш (К) - Шевац   2 : 1
Војводина (ЦЦ)- Партизан (К)  2 : 1
Банат -  Борац (ВГ)   4 : 2
Ратар -  Потпорањ   1 : 0
Раднички 1927  - Владимировац 2 : 1
Добрица - Дунав   0 : 6

Табела: 
1.Војводина (ЦЦ) 11     7 3       1 24
2.Борац (ВС) 11     7 2       2 23
3.Дунав  11     6 2       3 20
4.Караш (К) 11     6 2       3 20
5.Хајдучица (-1) 11     6 2       3 19
6.Потпорањ 11     5 2       4 17
7.Шевац  11     5 2       4 17
8.Борац (ВГ) 11     5 1       5 16
9.Партизан (К) 11     3 3       5 12
10.Владимировац 11     3 3       5 12
11.Ратар  11     3 2       6 11
12.Добрица 11     3 2       6 11
13.Банат  11     2 1       8  7
14.Раднички 1927 (-1)11    2 1       8  6

ФУД БА Л

СПОРТ

ВРШАЦ ДОНЕО ПРВИ БОД СА ГОСТОВАЊА ОВЕ ЈЕСЕНИ У СРПСКОЈ ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ТРИЈУМФ ИЗМАКАО У ФИНИШУ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Н.САД) - ВРШАЦ 1:1 (0:1)

Изабраници тренера 
Мише Бељина у најбољој 
партији ове јесени 
убедљиво су савладали 
врло добре Кикинђане 
и наставили продор ка 
врху табеле. Већ после 
првих 15 минута утакмице 
решено је питање 
победника. Станковић је у 
3. минуту лукаво шутирао 
из слободног ударца са 
двадесет метара, лопта 
је одскочила у петерцу и 
преварила изненађеног 
голмана Кикинђана  
Радића, којем је још веће 
изненађење приредио 

млади Ћулибрк, 12 минута 
касније, када је директно 
из корнера постигао 
погодак и најавио своју 
блиставу игру до краја 
меча. Гости су имали своје 
прилике, два пута су играчи 
ЖАК-а били у стопостотним 
приликама али је чувар 
мреже Вршац јунајтеда 
Доновић био несавладив. 
Најлепшу акцију у другом 
полувремену иницирао је 
искусни Бирђан, идеално 
је упослио Бобића, који 
је постигао леп гол и 
поставио коначаних 3:0 за 
Вршац јунајтед.

- По обичају улазимо у 
форму у завршници јесењег 
дела првенства. Одиграли 
смо зрело, потврдили 
квалитет, драго ми је што 
млади играчи пружају 
стандардне партије и 
озбиљно се намећу. Следи 
нам дерби меч са Козаром, 
у Банатско Велико Село 
путујемо растерећени 
било каквог императива, 
идемо да се надигравамо 
са кандидатом за титулу, 
рекао је стратег Вршчана 
Мирослав Бељин.

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД СЛАВИО У 13. КОЛУ ВОЈВОЂАНСКОГ ИСТОКА И 
НАСТАВИО ПРОДОР КА ВРХУ

ЋУЛИБРК СТРЕЛАЦ ИЗ КОРНЕРА
ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД – ЖАК 3:0 (2:0)

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК

ПОТПОРАЊЦИ СТАЛИ У КРУШЧИЦИ, ЦРВЕНА ЦРКВА И 
ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ НАСТАВЉАЈУ ТРКУ ЗА ЈЕСЕЊУ ТИТУЛУ

РАТАР - ПОТПОРАЊ 1:0 (0:0)

У  првом плану: Данијел Ћулибрк

КУП ФС ПОДРУЧЈА ПАНЧЕВО
ПОЛУФИНАЛА ОДЛОЖЕНА ЗА 16. НОВЕМБАР

Полуфинални мечеви Купа ФС подручја Панчево требало је 
да се одиграју 9. новембра, међутим одложени су за 16. 11. због 
лоших временских услова.

У полуфиналу ће се састати: Раднички (Баранда) - Динамо 
1945 и Хајдучица - Вршац.

Финале је на програму у марту 2017.

Екипа Форума била је 
веома ефикасна у 5. колу Друге 
лиге Војводина и успешно 
пребродила неугодно 
гостовање у Србобрану. 
Стрелци за Вршчане били 
су: Везма и Богдановић по 
4, Јанковић и Анђелковић. 

Форум у наредном колу 
дочекује последњепласирану 
екипу на табели, Краљевићево 
из Качарева. Меч се игра 
у недељу у Миленијуму, са 
почетком у 19 часова.

Резултати 5. кола: 
Србобран - Форум 5 : 10, 

Интернационал - Хајдук 7 : 4, 
Апа Футсал - Викинг 2 : 4, Бечеј 
2003 - Краљевићево 7 : 2

Табела: Интернационал 
12, 2. ТФК 12, 3. Викинг 10, 
4. Форум 8, 5. Бечеј 6, 6. 
Србобран 4, 7. Апа Футсал 3, 8. 
Хајдук 2, Краљевићево 0.

ФУТСАЛ 
ДРУГА ЛИГА ВОЈВОДИНА 5. КОЛО

ДЕСЕТКА ФОРУМА У СРБОБРАНУ
СРБОБРАН - ФОРУМ 5:10

ОПШТИНСКА ЛИГА ВРШАЦ - БЕЛА ЦРКВА 
7. КОЛО

Хајдук - Јединство 3 : 0
Караш - Победа  2 : 0
Банат - Омладинац 8 : 4
Виторул - Виноградар 2 : 1

Табела:
1.Банат 7       6 0        1 18
2.Виноградар 7       5 0        2 15
3.Виторул 7       5 0        2 15
4.Караш 7       5 0        2 15
5.Хајдук 7       4 0        3 12
6.Омладинац 7       2 0        5  6
7.Победа 7       1 0        6  3
8.Јединство 7       0 0        7  0
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Кошаркашки клуб Вршац после пораза 
од суботичког Спартака одлучио је да се 
захвали доскорашњем тренеру Милану 
Гуровићу на сарадњи. Поводом смене 
Гуровића КК Вршац је издао саопштење.

Кошаркашки клуб Вршац и тренер Милан 
Гуровић споразумели су се у понедељак, 
7. новембра 2016. о прекиду сарадње. 
Легендарни кошаркаш који се налази на 
почетку тренерске каријере опростио 
се данас са играчима и доскорашњим 
сарадницима и напустио Вршац. Милан 
Гуровић преузео је кормило КК Вршац 1. 
јула 2016. и био тренер екипе 4 месеца и 
седам дана. За то време формиран је тим 
који има квалитет за врх табеле КЛС, али 
после пет одиграних кола има скор три 
победе и два пораза и тренутно се налази 
на петом месту на табели.

Руководство КК Вршац се захваљује 
на досадашњој сарадњи тренеру Милану 
Гуровићу и жели му пуно успеха у каријери.

Најближи клупи Вршчана је Владимир 
Ђокић, селектор младе репезентације 
Србије. У досадашњем току тренерске 
каријере водио је Металац из Ваљева, а пре 
тога Машинац из Краљева и Ужице.

ПОСЛЕ ПОРАЗА ОД СПАРТАКА УПРАВА КОШАРКАШКОГ КЛУБА ВРШАЦ ПРОМЕНИЛА ТРЕНЕРА

РАСТАНАК СА ГУРОВИЋЕМ
КО Ш А Р К А

Играчице тренера Стеле 
Бошњић и Данијеле Ризвић 
заслужено су славиле у дербију који 
је задовољио све кошаркашке укусе. 
После бољег почетка црвено – белих, 
у коме су оствариле предност од 21: 
9 у 11. минуту, домаће играчице, 
предвођене изванредном Зорицом 
Митов, успеле су да крајем првог 
полувремена врате резултатску 
равнотежу. У трећем периоду меча 
Вршчанке су доминирале у свим 
елементима игре што им је донело 
највећу предност на утакмици од 12 
поена у 28. минуту (48:36). Међутим, 
тада Београђанке преузимају 
иницијативу и предвођене 
одличном Мином Ђорђевић 

успеле су да завршницу учине 
драматичном. Играчице Вршца 
нису успевале да изађу на крај са 
зонским пресингом Црвене звезде, 
направиле су неколико техничких 
грешака, што су играчице ривала 
искористиле да се резултатски 
сасвим примакну. У свом последњем 
нападу Црвена звезда је имала 
прилику да избори продужетак, али 
је Бојовићева била само половично 
прецизна са линије слободних 
бацања. Задњи напад на мечу имао 
је Вршац, фаулирана је Марија 
Мршић а један погодак са линије 
слободних бацања био је довољан 
за оверу заслуженог тријумфа.

КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 5. КОЛО
Динамик - Младост Адмирал  66 : 62
Константин - Дунав   61 : 63
Борац - Тамиш   89 : 91
Спартак - Вршац   69 : 60
ОКК Београд - Металац  89 : 81
Напредак Рубин - Беовук 72  85 : 76
Слога - Смедерево 1953                                 105: 84

Табела:
1.Динамик  5         4 1 9 
2.Спартак  5         4 1 9 
3.Младост  5          3 2 8
4.ОКК Београд 5          3 2 8
5.Вршац  5          3 2 8
6.Дунав  5          3 2 8
7.Напредак Рубин 5          3 2 8
8.Тамиш  5          3 2 8
9.Беовук 72 5          2 3 7
10.Металац 5          2 3 7
11.Борац  5          2 3 7
12.Слога  5          2 3 7
13.Смедерево 1953 5         1 4 6
14.Константин 5         0 5 5

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА ОСТВАРИЛЕ ПОБЕДУ У ДЕРБИЈУ СА ЦРВЕНОМ ЗВЕЗДОМ

ЗОРИЦА МИТОВ ИГРАЧИЦА ОДЛУКЕ
ВРШАЦ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 69:67 (9:19, 22:13, 22:11, 16:24)

ЖЕНСКА КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 5. 
КОЛО

Краљево - Војводина  113 : 45
Радивој Кораћ - Врбас Медела 77 : 63
Вршац - Црвена звезда 69 : 67
Шабац - Шумадија  87 : 65
Спартак - Студент  62 : 56
Партизан 1953 - Новосадска ЖКА75 : 55

Табела:
1.Радивој Кораћ 6        5 1 11 
2.Партизан 1953 6        5 1 11 
3.Спартак  6        5 1 11 
4.Краљево 6        4 2 10 
5.Вршац  6        4 2 10 
6.Шабац  6        4 2 10 
7.Црвена звезда 6         3 3  9 
8.Врбас Медела 6         2 4  8 
9.Студент  6         2 4  8 
10.Шумадија 6         1 5  7 
11.Новосадска ЖКА 6         1 5  7 
12.Војводина 6         0 6  6

ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ВРШАЦ“
Ђурђа Смедеревца бб
26300 ВРШАЦ
Дел.број : Инт
07.11.2016.године

ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ ФК „ВРШАЦ“

Сачињено  дана 07.11.2016. године од стране ИО ФК „Вршац“којег чине:
Драган Величковић, Драгољуб Божин, Радомир Живаљевић, Лајчи Лантош, Милан Васић, Мирослав Ступар, која је донела одлуку о сазивању  Скупштине ФК „Вршац“ Вршац, 

која ће се одржати дана 15.11.2016. године у великој Сали Скупштине Града Вршца, са почетком у 18,00 часова са следећим предлогом  

                                           ДНЕВНОГ РЕДА

1. Избор верификационе комисије и подношење извештаја исте
2. Утврђивање дневног реда , избор  записничара, два оверивача записника 
3. Престанак мандата једног броја чланова због неактивности и опструкције у раду клуба и кооптирање нових чланова
4. Извештај о извршеној примопредаји дужности између претходног и садашњег председника клуба и о ангажовању агенције која води финансијско 

пословање клуба, са освртом на тренутну финансијску ситуацију клуба
5. Покретање иницијативе за измене и допуне Статута клуба у складу са Законом о спорту и избор комисије која ће то припремити
6. Анализа досадашњег тока првенства
7. Одређивање висине и начина плаћања чланарине за чланове клуба и коришћење исте за 2017.годину, са предлогом да 1/3 иде за млађе селекције
8. Разно                   

               ПРЕДСЕДНИК КЛУБА
                      Драган Величковић с.р.
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