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

Надзорни одбор ЈКП „Други 
октобар“ Вршац донео је одлуку о 
новој цени природног гаса за јавно 
снабдевање, на основу Закона о 
енергетици и Статута овог јавног 
комуналног предузећа. 

Цена природног гаса у јануару 2017. 
године за малу потрошњу биће 34,49 
динара, а за привредне субјекте 31,77 
динара. Поређења ради, Вршчани ће 
у јануару 2017. године плаћати нижу 
цену гаса и то за 18 одсто у односу на 
јануар 2016. кад је цена природног 
гаса износила 40,67 динара. Ипак, то 
је у односу на новембар и децембар 
ове године 13 одсто већа цена за малу 
потрошњу, а за привреду 14,3. Из 
„Другог октобра“ поручују да су цене 
приступа и коришћења преносног, 
транспортног или дистрибутивног 
система, односно складишта 
природног гаса, регулисане  и јавне. 
По добијању сагласности Агенције 
за енергетику Републике Србије, ова 
одлука о промени цене природног 
гаса биће објављена у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, а 
примењујe  се од 1. јануара  2017. 
године.

Како сазнајемо у овдашњем 
Јавном комуналном предузећу, на 

дан 29.11.2016. године домаћинства 
дугују за плин и комуналне 
услуге 210.628.170,91 динара, а 
привреда135.839.314 динара.

Вршачки комуналци апелују на 
грађане да измире своја дуговања 
за утрошени гас благовремено како 

„Други октобар“ не би био принуђен 
да поравнањее наплати судским 
путем.  „Други октобар“ овакве 
спорове решава у своју корист, а 
судски трошкови падају на терет 
дужника неплатиша.

Ј.Е.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ ДОНЕО ОДЛУКУ

ОД ЈАНУАРА 2017. КУБИК ПЛИНА ЗА 
ДОМАЋИНСТВА 34,49 ДИНАРА

Румунско удружење „Викториа“ добило 
је нови менаџмент који је изабран на 
ванредној седници Скупштине, одржаној 
у уторак 13. децембра, у старом седишту.  
Седницу је сазвала председница у оставци 
Ливија Гавриловић на захтев чланова 
оснивача Удружења и на иницијативу 
институција из Румуније.

-На дневном реду седнице расправљало 
се о тренутној ситуацији у удружењу, 
имајући у виду да од септембра месеца 
ове године није постојао менаџмент 
након оставке председнице Удружења, 
објашњава Драгослав Жељко Аџић, ген. 
менаџер Конзорцијума Медиалинк Групе 
и нови портпарол Румунског удружења 
„Викториа“ из Вршца. Имајући у виду 
да је Удружење носилац лиценци за ТВ 
Викториа и ТВ Викториа Инфо, а да из 
техничких разлога програм ТВ Викторије 
није емитован у последњем периоду, 
велики део расправе се водио управо на 
ову тему. У истом периоду, финансијске 
обавезе Удружења су порасле јер нису 
постојала редовна финансирања. Донета 
је одлука да се изабере нови менаџмент 
Удружења и да се изаберу нови чланови 
Управног одбора.

Према речима Аџића, нови председник 
Румунског удружења „Викториа“  је дипл. 
мастер менаџер у култури Марко Аџић, 
рођени Вршчанин, који је до сада живео 
и радио у Темишвару. Он је у исто време 
и председник Управног одбора, док ће 
функцију потпредседника вршити Флорин 
Бугле. На место извршног директора 
изабран је Предраг Аџић. На седници 
је одлучено да се седиште Удружења 

„Викториа“  врати у старе просторије где 
је функционисало до 2015. године, на 
адреси Патријарха Рајачића 22. 

-Нисмо могли да дозволимо да 
стање у Удружењу „Викториа“ остане 
овако  како јесте , нагласио је Аџић. На 
иницијативу чланова румунске Заједнице, 
а уз консултације са жупанијским Саветом 
Жупаније Тимиш из Румуније, наш 
европски конзорцијум фирми Медиалинк 
Групе из Румуније донео је одлуку да 
да свој пуни допринос консолидовању 
стања у Румунском удружењу „Викториа“, 
на исти начин на који функционишу 
српска удружења и медији у Румунији. 
Присуствовали смо недавном састанку 
румунског и српског премијера, Ћиолоша 
и Вучића у Темишвару, на којој је румунски 
премијер изричито тражио подршку 

румунској мањини у Србији у погледу 
очувања културе,традиције, језика и 
извештавања на матерњем језику, а за шта 
је добио чврста уверавања од премијера 
Александра Вучића да ће Србија то 
подржати у пуном смислу. Узевши све 
ово у обзир, ми се надамо се да ће све 
републичке и покрајинске институције, 
а нарочито локална самоуправа Града 
Вршца, препознати значај мањинских 
удружења и медија и да ће дати допринос 
консолидацији Румунског удружења 
„Викториа“ и свих медија који потпадају 
под капу нашег удружења.

О променама у менаџменту „Викторије“ 
чланови су обавестили јавност на 
конференцији за медије одржаној 
15.децембра у Хотелу „Србија“.

Ј.Е.

НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ РУМУНСКОГ УДРУЖЕЊА

ИЗАБРАН НОВИ МЕНАЏМЕНТ 
„ВИКТОРИЈЕ“

Промене у менаџменту „Викторије“

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ДЕМОКРАТСКЕ 
СТРАНКЕ НА ТЕМУ:

ПРОТИВ НАСИЉА НАД 
ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ

Драган Шутановац, председник 
Демократске странке, боравио 
је у Вршцу у оквиру глобалне 
акције “16 дана активизма у борби 
против насиља над женама” , у 
четвртак, 8. децембра. Градски 
одбор Демократске странке у 
Вршцу организовао је штанд на 
Градском тргу, на којем су грађани 
потписивали петицију за увођење 
јединственог броја СОС телефона 
за територију читаве Србије на који 
се може пријавити насиље.

Након поменуте акције на 
тргу, одржана је и конференција 
за новинаре са темом „Против 
насиља над грађанима Србије“. 
Новинарима су се обратили 
Драган Шутановац, председник 
Демократске странке, и др Татјана 
Вешовић, председница ГрО ДС 
Вршац.

Вешовићева  је истакла да су 
акција „Нисам лутка са насловне 
стране“, коју спроводи Форум жена 
Демократске странке и акција 
„Против насиља над људима“ 
организоване да укажу да су нам 
угрожена сва права која су законом 
загарантована. 

-Страх и неизвесност су 
синоними за данашњи живот 
у Србији и у Вршцу. Грађани 
доживљавају насиље на улици, 
на радном месту, у медијима, у 

Народној скупштини. Претње 
доживљава свако ко јавно износи 
своје мишљење и указује на оно 
што је лоше и противзаконито у 
друштву. ”, рекла је Татјана Вешовић. 

Шутановац је истакао да је 
Демократска странка у Парламенту, 
у неколико наврата, покушала 
да убеди већину да се изврше 
допуне и измене закона који неће 
дозволити насилницима да имају 
оружје у легалном поседу.

-Такође, и покретање 
јединственог СОС броја, који данас 
промовишемо, има за циљ да сви 
који трпе насиље, укључујући  
жене и децу, могу да га пријаве. 
Подржавамо Алексин закон због 
све деце која доживљавају насиље, 
а која чак немају храбрости ни да га 
пријаве. Нико нема право да данас 
буде насилник и да врши насиље 
у својој породици и над својом 
децом. Демократска странка има 
јасан план и програм како да то 
спречи, закључио је Шутановац.

Ј.Е.

Конференција за медије у просторијама ДС
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Њ.Е. Ју Де Ђонг, амбасадор 
Републике Кореје у Републици 
Србији, био је гост Вршца у недељу, 
11. децембра. Пре одласка у Центар 
Миленијум где је амбасадор требало 
да отвори Међународни турнир у 
теквондоу, Ју Де Ђонг је посетио 
Градску кућу где га је угостила 
градоначелница Драгана Митровић.

- Желим да се захвалим Његовој 
Екселенцији амбасадору Републике 
Кореје што се одазвао позиву, а 
повод је велико теквондо такмичење 
међународног карактера, рекла је 
градоначелница Митровић и додала 
да Вршац има два врло успешна 
Теквондо клуба који увек у најлепшем 
светлу презентују наш град како у 
земљи, тако и ван њених граница. 
– Међународни односи Србије са 
Јужном Корејом били су до сада на 
завидном ниову, а ми ћемо се трудити 
да ово спортско такмичење буде 
платформа за развој и привредних 
и културних односа између наше 
две земље. Град Вршац је отворен за 
сарадњу како у спорту, тако и у другим 
сегментима са Јужном Корејом. 
Уколико нешто можемо да учинимо 
за нихове сународнике, трудићемо се 
и бићемо на располагању.

Захваливши се на гостопримству, 
амбасадор Републике Кореје је 

рекао да је почаствован позивом 
да присуствује значајном теквондо 
турниру и да је држава коју 
репрезентује спремна да развија 
добре међународне односе са 
Србијом о чему је већ разговарао 
са председником Републике 
Томиславом Николићем.

- Јасне инструкције да развијамо 
пријатељство и односе наше 
две земље добио сам и од свог 
председника, а то ће бити мој задатак 
у наредном периоду, нагласио је 
амбасадор Ју Де Ђонг. Веома је важно 
да се односи наших  двеју земаља 
граде кроз међусобно разумевање, 
као и разне друге области. Теквондо 
турнир је одлична прилика за развој 
добрих пријатељских  односа и веома 
ми је драго што се на овај начин врши 
једна таква размена. 

Амбасадор Ју Де Ђонг је рекао да 
се врло пријатно осећа у Вршцу, који 
је изузетно леп град, и да верује да ће 
бити у прилици да поново посети град 
и да се успостави сарадња Вршца и 
Јужне Кореје.  Сложио се да теквондо 
може бити прилика да се унапреде 
односи двеју земаља, кроз промоцију 
и популаризацију овог борилачког 
спорта.

На пријему у кабинету 
градоначелнице гости су били и 

значајна имена из света теквондоа, 
представници Теквондо асоцијације 
Србије:  Дејан Бурчул, председник, 
Синиша Јаснић, потпредседник,  и 
Драган Јовић, спортски директор, као 
и Мухамед Кахримановић, носилац 
12 Гинисових рекорда, теквондоиста, 
носилац црног појаса седми дан.

- Вршац је један од најјачих 

центара теквондоа у Србији, има 
дивне такмичаре и организује 
два изузетна међународна 
турнира, рекао је Бурчул. Право 
је задовољство на тим турнирима 
видети задовољне, срећне људе, који 
тренирају, боре се и врло су успешни 
у спорту, освајају медаље на домаћим 
и на такмичењима у иностранству. 
Подршка Вршца развоју овог спорта 
је врло значајна. Његова Екселенција 
амбасадор Кореје је спона између 
нашег народа и народа Републике 
Кореје, а Асоцијација ће покушати 
да се, кроз овај спорт, наши односи 
продубе и буду што бољи.

Јовић се захвалио градоначелници 
и амбасадору на подршци коју 
пружају теквондоу и додао да је овај 
вршачки турнир један од најбољих не 
само у Србији, већ у читавом региону. 

- Браћа Марио и Марин Дујић 
дали су печат том турниру, свој 
ентузијазам, енергију и из године у 
годину, радо долазим овде са што 
већим бројем такмичара које могу 
да поведем, рекао је Јовић. Друга 
ствар, која ме испуни када дођем, 
јесу млади талентовани људи од којих 
ми, касније, правимо шампионе и 
сада већ могу да кажем да ће у Токију 
покушати да освојимо више медаља. 

Ј.Е.

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

АМБАСАДОР РЕПУБЛИКЕ КОРЕЈЕ ПОСЕТИО НАШ ГРАД

СПОРТ- ПЛАТФОРМА ЗА САРАДЊУ ВРШЦА И КОРЕЈЕ

Актуелни сазив Скупштине 
Града Вршца заседаће у уторк, 20. 
децембра, а на дневном реду, према 
предлогу председника градске 
Скупштине Јовице Заркуле, наћи ће 
се 16 тачака. 

Највећу пажњу засигурно ће 
привучи доношење одлуке о 
буџету Града Вршца за 2017. годину. 
Разматраће се и измене и допуне 
Одлуке о комуналним таксама,  и о 
задуживању Вршца за финансирање 
капиталних инвестиционих 
расхода за наредну, али и за 2015. 
и 2016. годину. Одлучиваће се и 
о организацији Градске управе, 
усвајању уговора о оснивању 
Регионалне развојне агенције „Јужни 

Банат“ доо Панчево, о накнади за 
рад чланова Надзорног одбора ЈКП 
„Други октобар“. Тема седнице биће 
програм рада Скупштине  и јавних 
предузећа у 2017, затим програм  
утрошка средстава самодоприноса 
за 2017. за образовање, фекалну 
канализацију, реконструкцију и 
одржавање локалних путева и 
тротоара.

Одборници ће одлучивати и о 
именовању чланова Надзорног 
одбора ЈКП „Други октобар“, давању 
сагласности о допуни решења за 
образовање Комисије за комасацију 
пољопривредног земљишта, као и 
на Статут ЈКП „Други октобар“.

Ј.Е. 

ЗА УТОРАК ЗАКАЗАНА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ПРЕД ОДБОРНИЦИМА БУЏЕТ ЗА 2017.
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Настављајући више-
годишњу традицију, Град 
Вршац организује дочек Нове 
2017. године на вршачком 
градском тргу. Према речима 
Јулкице Митрашиновић, 
чланице Градског већа 
задужене за туризам, 
Вршчани ће најлуђу ноћ 
провести уз бенд „Неверне 
бебе“. 

-Бенд „Неверне 
бебе“  изазвао је велико 
одушевљење вршачке 
публике пре три године када 
су певали у оквиру вршачке 
туристичке манифестације 
Дани бербе грожђа, подсетила 
је Митрашиновићева. Избор 
је пао на овај бенд због све 
млађе популације и због 
великог одзива свих наших 
суграђана који долазе на 
градски трг да  дочекају нову 
годину.  Верујем да ће се овај 
избор показати оправданим 
и да ће Вршчани уживати 
у новогодишљој ноћи уз 
музику „Неверних беба“.

Митрашиновићева истиче 
да је, и ове године, градска 
власт мислила и на најмлађе 
суграђане. Последњег дана 
2016. године, у преподневним 
сатима, на отвореној 

позорници на тргу, малишани 
ће бити у прилици да уживају 
у забавном програму који ће 
бити припремљен за њих. 
Дружиће се и са Деда Мразом, 
певати и играти заједно 
са својим вршњацима. Из 
Туристичке организације 
Вршац, задужене за 
новогодишњи програм, 
апелују на родитеље да 
доведу своје малишане да 
уживају у новогодишњем 
дружењу на градском тргу.

-Хтела бих да позовем 
све Вршчане, све оне који 
воле бенд „Неверне бебе“ 
, добру музику,  забаву и 
расположење, да дођу 
на градски трг да заједно 
са нама прославе Нову 
годину, каже чланица Већа 
Митрашиновић. Дођите да 
заједно, у лепој и веселој 
атмосфери дочекамо прве 
сате нове 2017. године, уз 
ватромет који ће бити тачно у 
поноћ у новогодишњој ноћи. 

Туристичка организација 
Града Вршца обезбедила је 
бесплатно кувано вино и чај 
за све грађане који ће Нову 
годину дочекати на градском 
тргу. 

Ј.Е.

ОРГАНИЗОВАН ДОЧЕК  НОВЕ 2017. ГОДИНЕ НА ГРАДСКОМ ТРГУ

У НАЈЛУЂОЈ  НОЋИ УЗ „НЕВЕРНЕ БЕБЕ“ 

У изузетно јакој конкуренцији, Вршчанка 
Сенка Ђорђевић  остварила је још један 
запажен успех на 9. Балканском  модном 
фестивалу (Balkan Art Fashion Event - BAFE). 
Модна креација младе Вршчанке освојила 
је друго место у  конкуренцији 246 модних 
дизајнера са подручја бивше Југославије и 
Италије.  

На финалној вечери у дворани  Студентског 
културног центра у Београду, професионалне 
манекенке представиле су 35 модела, у 
конкуренцији Јук  Зипласт рајсфершлуси 
(Yukk Zipplast rajsferšlusi), пред многобројном 
публиком и у присуству медија.

Само за нијансу боље,  оцењен је рад  
Загрепчанке Јулије Францишковић, која је 
награђена бесплатном модном ревијом, 
која ће бити одржана следеће године на 
фестивалу БАФЕ.

Сенки Ђорђевић је друго место  донело  
награду  у виду школарине на Високој школи 
за ПР у Београду.  Признања су им уручена у 
Цептер апарт хотелу у Београду, 2. децембра.

Ј.Е.

НА БАЛКАНСКОМ МОДНОМ ФЕСТИВАЛУ У БЕОГРАДУ

ДРУГА НАГРАДА СЕНКИ ЂОРЂЕВИЋ ЗА КРЕАЦИЈУ  

Друга награда Сенки Ђорђевић на фестивалу БАФЕ

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ МАРКА ШЕЛИЋА 
„МАЛТЕРЕГО“ 

МАРЧЕЛО У „САЛОНУ 
КОД ПОРТЕ“ 

Удружење „Тачка сусретања“ 
приредило је у понедељак, 12. 
децембра у „Салону код Порте“ 
промоцију романа „Малтерего – 
Књига прва: Рубикова столица“, 
аутора Марка Шелића Марчела, 
познатог музичара и књижевника. У 
питању је римејк који се у Лагунином 
издању појављује четири године 
после првог издања, а у сусрет 
наставку који се, како Шелић каже, 
очекује следеће године. 

- „Малтерего“ је од старта 
замишљен као трилогија, а приликом 
рада на другој књизи у мени се 
појавила снажна потреба да естетику 
првог дела донекле прилагодим 
„Малтерегу 2“. Оригинални текст 
прилично је личио на драмски 
текст, са рукописним и колажним 
страна, илустрацијама... Прича је 
сада преведена у строго романескну 
форму и чини ми се да је сада текст 
много литерарнији – каже Шелић. 

- Сматрам да је „Малтерего“ 
најзрелије Марчелово дело. У питању 
је дијалошки роман који се дешава 
практично кроз разговоре, свађе, 
сукобе разних јунака. „Малтерего“ 
делује свеже и младалачки, али у 
суштини је врло зрео и промишљен. 
Порука коју шаље овај роман 
је здраворазумски приступ и 
одговорност према сопственом 
животу, а све је то испричано кроз 
аутентичне, стварне ликове – истиче 
Павле Зелић, књижевник и књижевни 
критичар. 

Марко Шелић Марчело објавио 
је четири студијска албума – Де 
факто (2003), Пазл шок! (2005), 
Трећу страну медаље (2008) и Децу 
и Сунце (заједно са својом групом 
Филтер, 2010). Аутор је романа 
„Заједно сами“ и „Малтерего“, прозне 
збирке „О људима, псима и мишима“, 
мултимедијалне књиге „Напет шоу“ 
и бројних колумни објављиваних у 
различитим редакцијама. Добитник 
је бројних музичких и књижевних 
награда. 

Иако га често представљају 
као свестраног уметника, чувени 
Марчело каже да се не слаже са тим 
комплиментом јер се све чиме се у 
животу бави своди на исто – на речи. 

- Речи и писање су мој позив, и 
када пишем књиге и када се бавим 
музиком, позориштем... Прича настаје 
тамо где нешто није у реду, колико 
год то некоме песимистично звучало. 
О савршености и добру се мало тога 
има рећи, јер је оно заокружено и 
нису му потребне речи да га објасне. 
Али где год постоји несклад, немир и 
сукоб, ту почиње прича. 

Т.С. 
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Вршачки књижевни клуб у сарадњи са 
Туристичком организацијом и Културним 
центром, 10.12.2016 године одржао 
манифестацију «Седам градова код Стерије», 
сабор литерарног стваралаштва. Учествовали 
су песници и уметници из градова Србије и 
иностранства. Такмичење у препуној сали 
је протекао у изузетном расположењу. 
Песницима су добродошлицу пожелели 
председник клуба Слободан Ђекић и 
секретар Божица Михај, док је благајник клуба 
Ержебет Фехер Лиза припремила списак 
свих учесника као и учесника за такмичење. 
Песници су говорили стихове на српском као 
и језицима других националности.

После такмичарског дела, публици 
је песникиња Радојка Ушурел поделила 
гласачке листиће, а потом је уследило 
гласање. У ревијалном делу манифестације 
учествовали су песници Вршачког 
књижевног клуба и читали своју поезију. 
Жири је након пребројаних гласова донео 

коначну одлуку, тако да су три равноправне 
награде освојили: КК «21» из Смедеревске 
Паланке, Удружење писаца Чукарица из 
Београда и Зорка Чордашевић испред 
Српске књижевне радионице из Франкфурта. 
Посебно признање добили су и Тодор Гроза 

Делакодру као и за изузетан певачки наступ 
Певачко поетско друштво «Исток 10» из Вршца.

Госту су са одушевљењем поздравили 
манифестацију и пожелели да се и наредне 
године друже на истом месту.

Божица Михај

ВРШАЧКИ КЊИЖЕВНИ КЛУБ ОДРЖАО МАНИФЕСТАЦИЈУ “СЕДАМ ГРАДОВА КОД СТЕРИЈЕ”

САБОР ЛИТЕРАРНОГ СТВАРАЛАШТВА
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Дамир Фејзић, иако врло 
млад, успео је да изгради 
богату спортску каријеру и 
да, као најмлађи такмичар, 
представља Србију на 
Олимпијади у Лондону 2012. 
На светској рејтинг листи 
теквондиста, Дамир је на 12. 
месту у својој категорији.  
Прве кораке у овом спорту 
научио је у Теквондо клубу 
„Еурошпед“ коме је остао 
веран до данас.

Кад си заволео спорт?
-Као мали био сам несташно 

дете, трчао по улици. Прво сам се 
уписао на стони тенис, имао сам 5 
година. После годину дана, прешао 
сам на теквондо. Било ми је близу, 
тренинзи су се одржавали у сали 
у ЈАТ-у. Тренинге су држали браћа 
Марин и Марио Дујић, Теквондо клуб 
„Еурошпед“. Било нас је много, пуна 
сала. 

Шта ти се допало? Шта те је 
везало за теквондо?

-У почетку ми се није баш допало. 
Требала је дисциплина да се издржи 
тренинг. Ја нисам могао. Био сам 
добар на разгибавању. Могао сам да 
направим шпагу као клинац. Почео 
сам тренирам 2000, са 6 година, 
а прво такмичење је било 2001. 
Убацили су ме у А класу, са онима 
који већ дуго тренирају, не знам 
зашто. Прву борбу имао сам против 
једног Босанца, био је много већи 
од мене. Ја сам, као клинац, био 
мало буцмаст. Две рунде су биле 
изједначене, а на почетку треће ме 
је ударио у главу, кренула ми је крв 
и предао сам борбу. Хтео сам после 
тога да одустанем, није ми више 
било занимљиво. Али, родитељи су 
ме терали, скоро пола године ишао 
сам на тренинг плачући. Заједно са 
мном тренирао је и мој старији брат 
Есмер. Ни његова подршка није ми 
помогла. Тренирао сам са сузама 
све до такмичења 2003. Било је то 
првенство државе. Победио сам 
обе борбе и постао првак државе. 
Вероватно ме је понео тај бес, инат,  
због присиле да тренирам и да 
изађем на такмичење. Те су победе 
биле преокрет, суза више није било.  
Имао сам тада 9 година, а деци је 
занимљиво када побеђују. 

Да ли су, после тог првог 
великог успеха, твоји тренери 
радили индивидуално са тобом?

-Желим да се захвалим мојим 
тренерима Марину и Марију  
Дујићу, који су ми помогли како 
морално, тако и финансијски, и мојој 
породици. Ја сам више времена 
провео са њима на тренинзима, 
путовањима, такмичењима него 
са родитељима. Наставио сам да 
тренирам и 2005. године ишао сам 
у Немачку на незванично Светско 
првенство за децу, као првак државе. 
Победио сам свих 5 борби, тада сам 
већ имао црни појас.  Био сам први. 
На крају такмичења организатор, 
један Кореанац, позвао ме је да идем 
у Кореју 10 дана на усавршавање. 
Изабрао је најбоље такмичаре. 
Иначе, Кореја је земља из које је 
потекао овај спорт. У почетку нисмо 
ни знали о чему се ради. Срећа био 
је ту татин брат који је знао немачки 
па смо се тако споразумели.  У Кореју 
сам отишао након пар месеци, у 
априлу 2005.  Ја сам био у једној 
породици,а тренер Марин био је 400 
км удаљен. Тако сам ја, са 11 година, 
био сам са том породицом. Први 
пут сам се нашао сам. Није ми било 
тешко, брзо сам се уклопио. Нисмо 
знали језик, споразумевали смо се 
пантомимом, цртањем, али њихов 
син и ја смо се некако уклопили. 
Водио ме је у своју школу. Чудно су 
ме гледали јер ја немам косе очи као 
они. У Кореји сам прославио и свој 

рођендан, на дан завршног турнира 
који је био на крају нашег боравка у 
Кореји. Било је то њихово државно 
првенство. Победио сам све 4 борбе 
и освојио 1. место. Постао сам првак 
Кореје. 

Постигао си велике успехе. Како 
си доживео ту спортску славу? 
Како је било у школи?

-У школи је стално ишла књига 
обавештења када сам се враћао 
са такмичења. Аплаудирали су 
ми, подржавали ме. Неки су били 
и завидни, као деца. Слабо сам ја 
гледао на то ко ме подржава, а ко не. 
Имао сам свој пут, подршку тренера, 
моје породице. Лепо је када чујете 
речи подршке, хвале. Наставио сам 
редовно да тренирам у „Еурошпеду“, 
ишао на турнире. Био сам поново 
2006. на том Светском првенству 
у Немачкој, исто сам освојио прво 
место. Тако је било и 2007. Наступио 
сам у две категорије и у обе освојио 
1. место. Те године сам постао кадет. 
Ишао сам у Будимпешту на кадетско 
Европско првенство, изгубио сам 2. 
борбу тако да нисам освојио никакву 
медаљу. На Светском првенству за 
јуниоре, у Турској, освојио сам 5. 
место. Био сам један од најмлађих 
такмичара. 

Један од великих успеха 
свакако је одлазак на Олимпијаду 
2012. Како је то било?

-У 2011. убацили су ме да се 
такмичим са сениорима. Ишао сам на 
доста турнира, тренери су ту доста 
финансијски помогли, и родитељи, 
све да бих изборио шансу за 
квалификације за Олимпијаду 2012. 
Један теквондиста из моје категорије 
у репрезентацији имао је више 
поена од мене, тако да је требало да 
се изборим и да га престигнем како 
бих ишао у Лондон. Пред последњи 
турнир у 2011. заостајао сам за њим 
са 10 бодова. Париз опен био је 
јак турнир, са око 120 такмичара. 
Требало је да победим 5 борби да бих 
освојио једну од медаља. Догодило 
се да је тај дечко изгубио прву борбу 
од неког Руса, а ја сам победио свих 
5 борби и освојио бронзану медаљу. 
То је било довољно да га престигнем 
са бодовима и да ја идем на 
квалификације за Олимпијаду. Било 
је то месец дана пре квалификација. 
Са мном је ишао и Стојан Рабијац из 
мог клуба на квалификације, и моји 
тренери. Нисам имао нека превелика 
очекивања, био сам још млад. На 
квалификацијама у Русији у Казању 
имао сам  4 борбе, све сам победио и 
тако се квалификовао за Олимпијаду. 
Нисам тада ни био свестан шта је то, 
ко иде на Олимпијаду. Био сам млад. 
Имао сам 18 година и био најмлађи 
учесник Олимпијаде. 

Како је било у Лондону на 
Олимпијади?

-Леп је то доживљај. Ту сте са свим 
најбољим спортистима, који су у 
самом врху.  Сви спортисти из Србије 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21, БРОЈ 334, 23. 
ФЕБРУАР 1996.

ЗАНАТ СРЕЋЕ МЛАДИ 
НЕЋЕ

Технолошки развој довео је до „поплаве“ нових 
занимања: кибернетичар, менаџер, програмер..., али 
није успео  да потисне многа стара. Оџачар је једно 
од тих, које већ низ година, упркос покушајима у 
више наврата, не успевају да за потребе овдашњих 
комуналаца обезбеде људи у Одсеку службе за 
посредовање при запошљавању Републичког завода 

за  тржиште рада у Вршцу, иако се листа неухлебљених 
без икаквих квалификација из дана у дан увећава.

Невероватно, али истинито. Четку среће нико 
неће. О томе Никола Поповић, шеф поменуте службе 
за запошљавање, каже: „Близу 800 НК радника, 
мушкараца, тренутно у Општини Вршац чека на посао. 
Више пута смо многе од њих позивали на разговор 
зарад обуке за димњачаре, но, сви одреда су одбијали 
и саму помисао да обуку црну униформу и понесу четке 
и мердевине на леђима. Проблем је и што, колико знам, 
ни једна образовна установа у Републици не школује 
овај профил кадрова“.

.
  

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21, БРОЈ 340, 30. АВГУСТ 
1996.

МЕСТА ЗА 900 МАЛИШАНА
Чак и преко лета у 5 установа „Дечјег вртића“ (у шестом 

су смештене избеглице) борави између 650 и 700 малишана. 
Упис практично траје читаве године, мада је ударан период 
од јуна до августа, па и септембр када родитељи након 
годишњих одмора на све начине покушавају да се изборе за 
место више. 

Иако је град добро покривен предшколским установама, 
места за сву децу нема довољно – сазнајемо од Чеде 

ИНТЕРВЈУ
ДАМИР ФЕЈЗИЋ, УЧЕСНИК ОЛИМПИЈАДЕ У ЛОНДОНУ 2012. ГОДИНЕ:

У ТЕКВОНДОУ СЕ НЕ ПОБЕЂУЈЕ СИЛОМ, 
ВЕЋ ГЛАВОМ И ТЕХНИКОМ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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били су заједно у једној згради. Као 
најмлађи, био сам миљеник. Прву 
борбу имао сам са доста старијим 
противником, али победио сам га 
са 5:3. Друга је била са домаћином. 
Водио сам 2 рунде, али у 3. изгубио, 
у четврт финалу. Тако сам заузео 
5. место на Олимпијади. Али, без 
медаље! Тада још нисам био свестан, 
али како време одмиче, све више 
схватам да је то био леп успех. Сада 
бих сигурно другачије реаговао, јер 
знам да је тежак пут да се стигне 
дотле. 

После Олимпијаде направио 
сам паузу 3-4 месеца и прешао сам 
из категорије до 68 кг у вишу, до 
74 кг. Пријала ми је та пауза. Онда 
су кренули турнири за бодовање 
на рејтинг листи. Та листа се доста 
гледа, посебно на турнирима где су 
носиоци група они који имају бољу 
позицију на листи. Они имају мање 
борби.  

За квалификације за Олимпијаду 
која је била ове године скинуо сам 
6-7 кг и вратио се у категорију до 68 
кг. Квалификације су биле у јануару. 
Имао сам 5 борби, 3 сам победио, 
четврту изгубио, заузео сам 3. место, 
а само прва два иду. Било ми је мало 
жао што се нисам квалификовао за 
овогодишњу Олимпијаду. Редовно 
тренирам, али још је рано да се 
прича о Олимпијади 2020.

Било је прича да си имао 
здравствених проблема, да су 
лекари хтели да ти забране да се 
бавиш спортом. Шта је то било?

-Сваких 6 месеци идемо на 
лекарске прегледе у Завод за спорт 
у Београду. Када сам био тамо, 
маја 2013, открили су да имам 2 
уместо 3 срчана залиска и да је 
аорта мало увећана. Није то било 
ништа озбиљно, ја сам наставио да 
се такмичим. Био сам на 3 турнира 
и свуда освојио златну медаљу. 
Када сам у новембру отишао на 
следећи преглед, рекли су ми да је 
то критично за спортисту. Доктори 
и Олимпијски комитет сложили су се 
да ми забране да се бавим спортом.  
Шест месеци сам био под забраном. 
Лупили су ми печат да не могу да 
изађем ни на један турнир. Био је то 
шок за мене. Ја сам се добро осећао. 
Размишљао сам да ми они не би 
тек тако ставили забрану. Била је 
то велика свађа између доктора и 
Олимпијског комитета и одлучили 
су да ме пошаљу у Италију код др 
Пелићија, најбољег кардиолога. 
Са мном су отишли мама, тренер и 
један члан Олимпијског комитета 
Србије. Доктор је рекао да је све то 
у границама које ми дозвољавају да 
наставим да се бавим спортом. Тако 
су ми скинули забрану и пустили 
ме да се такмичим.  За 2 недеље 
требалоје да идем на Европско 
првенство, остао сам без медаље, 
али био сам срећан јер сам се вратио 
теквондоу. 

Да ли се спремаш за неки 
турнир ускоро?

-Овог лета правио сам малу паузу. 
Јесенас сам био сам на 2 турнира, 
један у Београду, други у Загребу где 
сам освојио 2. место. Био је то турнир 
за бодове на рејтинг листи. Сада сам 
12 у свету на листи у мојој категорији. 

Како иду појасеви у теквондоу? 
Који ти имаш?

-Прво је бели појас, кад почнете 
да тренирате. Онда иде жути, жути 
са зеленом траком, зелени, зелени 
са плавом траком,  зелени са 2 плаве 
траке, црвени, црвени са црном 
траком, црвени са 2 црне траке и 
црни појас. После тога иде црни 
појас 1. дан, 2. дан све до 9. дана. 
Ја имам црни појас 2. дан. Требало 
је да будем 4. дан, али нисам ишао 
на полагање. Треба да се плати, 
да се учи и да се иде на полагање. 
Од почетка фебруара 2017. крећу 
турнири за бодовање за рејтинг 
листу, а крајем јуна биће Светско 
првенство у Кореји. 

Људи су овде слабо упознати са 
борилачким спортовима. У чему је 
лепота теквондоа?

-Теквондо је борилачки спорт где 
имате максималну заштиту, кацигу, 
гуму за зубе, штитнике за ноге и руке. 
У теквондоу се не побеђује силом, 
него „главом“, знањем и техником. 
Сви мисле да је у борилачким 

спортовима одлучујућа сила, снага. 
То је потребно, али не толико колико 
ментална снага и техника. Кад уђем у 
борбу, мени је то као игра. Не да бих 
повредио или понизио противника, 
већ да се боримо ко ће кога да 
савлада, да надмудри,  као у шаху. 

Много тренираш. Имаш ли 
времена за неки хоби?

-Бициклизам ми је хоби број 1. 
Волим да возим по нашем брегу, али 
и даље. Био сам два пута бициклом 
на море, до Бара, 2012. и 2013. Ишао 
сам бициклом са својим другом 
Браниславом Кнежевићем у Беч 
и Братиславу, 2015. Ове године 
кренули смо мало даље. Отишли смо 
до Марока. Прва прича била је да 
возимо кроз Италију, онда смо хтели 
бар да уђемо у Португал, па кад смо 
већ ту да одемо до Африке, јер тамо 
нисмо били. Кренули смо из Вршца 
бициклима, спавали смо у шатору, 
негде у хостелима. Ишли смо до 
Сомбора, ушли у Хрватску, Мађарску, 
поново у Хрватску, затим у Словенију, 
па у Италију. Ту смо направили малу 
паузу у Риминију, онда смо бродом 
отишли на Корзику, у Монако, затим 
из Француске у Шпанију, Португалију, 
поново у Шпанију и до Марока. Хтели 
смо до главног града, али није баш 
безбедно, па смо одустали. Требало 
нам је 36 дана да уђемо у Мароко, 
после смо се враћали авионом преко 
Норвешке до Будимпеште и одатле 
аутобусом до Београда где су нас 
сачекали родитељи. Они ништа нису 
знали. Лагали смо их да возимо по 
Италији. За Мароко је знало само пар 
наших другара. Родитељи су били 

баш љути на нас. Хтели смо уствари 
да их заштитимо да не брину. Било 
је то једно предивно искуство. 
Прелазили смо у просеку по 100 км 
дневно, некад мање, а понекад  и  
200 км. 

Имаш ли још неки хоби?
-Пишем песме, о свему, 

аутобиографске, о друштву, мом 
спорту, мојим размишљањима. То 
је реп, улична музика. Ту сам могао 
најбоље да се изразим. Снимам код 
друга у Београду, у Флејм продакшн 
(Flame production). Ја одрепујем, а он 
одради све остало. Имам  три песме, 
а на милионе текстова које треба да 
сложим у песме, да то буде целина. 

Реци нам нешто о себи, своју 
биографију.

-Рођен сам 16. априла 1994. Тата 
ми се зове Есад, мама Мерсија, а 
старији брат Есмер. Од породице 
само сам ја рођен у Вршцу. Мама и 
тата су рођени у Пријепољу, а Есмер 
у Тузли. Тата је војно лице, добијао је 
прекоманде. Завршио сам ОШ „Олга 
Петров Радишић“, средњу „Никола 
Тесла“, а сада сам на Спортској 
академији Олимп у Београду. 

Шта би желео да ти се оствари у 
животу? Какви су твоји планови?

-Желео бих да завршим ту школу 
коју сам започео, да се бавим 
спортом активно, а касније да будем 
тренер и да младима пренесем 
знање и искуство које сам стекао. 
Жеља ми је да узмем неку велику 
медаљу, као што је олимпијска. 
Волео бих да се квалификујем  за 
Олимпијаду у Токију 2020.

Јованка Ерски

Маљковића, директора „Дечјег вртића“. – Ситуација је 
донекле побољшана након доградње спрата на објекту 
„Плави чуперак“ у центру града чиме је обезбеђено нових 
120 места. Проблем је и недовољан број васпитача за рад у 
обдаништима где се ради у 12 група и за сваку недостаје још 
по један васпитач. Али, то је све везано за средства, а како 
је „Вртић“ буџетска установа, ми се залажемо да се обезбеди 
бар још шест уместо свих 12 васпитача како би се што боље 
организовао рад са децом.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21, БРОЈ 341, 
27. СЕПТЕМБАР 1996.

МАГИЈА БАЛЕТСКЕ ИГРЕ
Балетски денс студио „Интерплеј“ ради у Вршцу већ три 

године а уметнички директор, кореограф и педагог му је 
госпођица Слободанка Олер која нам је у разговору који смо 
водили између осталог рекла:

„Определила сам се за Вршац из сентименталног разлога 
и због поштовања према жени која је мене учила савременом 
балету, а потекла је из овог града, госпођа Смиља Мандукић, 
једној од наших највећих стручњака и зачетника савременог 
играчког правца на овим просторима.

Студијо „Интерплеј“, је захваљујући оствареним резултатима  
представљао Југославију на Европском првенству у Љубљани а 
наше мале девојчице су имале прилике да представе свој град 
на четвртом дечијем фестивалу у Кањижи и фестивалу „Змајеве 
дечије игре 96“ у Новом Саду. Похвалићемо се и са два балетска 
концерта у Вршцу и Панчеву.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 21, БРОЈ 334, 23. ФЕБРУАР 1996.

СОПСТВЕНИМ РАДОМ КРОЗ ЖИВОТ
Кроз школу „Јелена Варјашки“ прошло стотинак деце 

ометене у развоју. Са различитим хендикепом знатно више 
наших суграђанина. „Ђепето“- први корак ка њиховом 
осамостаљивању и живљењу од сопственог рада.

Однедавно у адаптираној згради (некада магацину) у 
Стеријином сокачету, а постоји улаз и из ул. Жарка Зрењанина, 
ради ДОО“Ђепето“ за оспособљавање инвалидних лица. 
Ради се о установи која се од сличних у другим градовима (а 
нема их много) разликује по томе што запошљава особе са 
различитим хендикепом-глуве, слепе, ментално ретардиране. 
За сада је ту стални посао нашло 5 инвалидних лица уз два 
мајстора који обављају и практичну настау за ученике школе 
„Јелена Варжјашки“.

У адаптираном простору од 230 м2 налази се 11 
просторија намењених различитим делатностима а „Ђепето“ 
је регистрован за професионално оспособљавање ученика 
ометених у развоју за 
послове предвиђене планом 
и програмом, сазнајемо од 
Зорице Стојков, дефектолога 
са сталним послом у 
школи „Јелена Варјашки“ и 
директора волонтера „Ђепета“. 
Отварањем ове заштитне 
радионице, првобитно у 
подрумском простору Центра 
за социјални рад, а сада и 
у овој адаптираној згради, 
омогућили смо нашим 
ученицима, да уз оне који су већ 
професионално оспособљени 
и које смо запослили, уз 
теоријска знања за основно и 
средње образовање, стичу и 
практична у радионици.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Вечерас (у петак 16. децембра) у Лагуниним 
клубовима читалаца и књижарама Делфи од 17 
сати до поноћи одржаће се јубиларна петнаеста 
регионална манифестација Ноћ књиге под 
покровитељством Еуробанк Србија. Ово ће 
бити још једна прилика да се по најповољнијим 
ценама купе најновији светски хитови, књиге 
домаћих аутора, књиге за децу и друга издања. 

Када је реч о Лагуниним издањима, за куповину 
једне књиге попуст ће бити 25 одсто, за две књиге 
30 одсто, за три књиге 35 одсто, а за четири и више 
књига 40 одсто. Попуст на страна издања биће 20 
одсто, а наслови осталих издавача биће снижени 
до 20 одсто. Цене разноврсног гифт асортимана 
биће снижене за 10 одсто. Сви попусти моћи ће 
да се остваре и на сајту www.delfi.rs. 

И ову Ноћ књиге обележиће нови ексклузивни 
наслови. 

Мирјана Бобић Мојсиловић је после много 
година одабрала свог издавача. Лагуна ће у Ноћи 
књиге представити њену нову књигу „Твој анђео 
чувар“ – узбудљиву, духовиту и потресну причу о 
љубави, љубомори, паду и устајању, о губитку и 
поновном освајању властитог живота. 

Љубавна прича и роман о одрастању „Јуда“ 
Амоса Оза нам даје несвакидашњи поглед на 
стање у Израелу и новозаветну причу. Ово је 
један од најутицајнијих Озових романа и Лагуна 
га први пут објављује на српском језику за Ноћ 
књиге. 

Још једно дело великог светског писца Жозеа 
Сарамага први пут ће се појавити на српском 
језику. „Пећина“ је прича о обичним људима у ери 
глобализма, старом сеоском грнчару, његовој 
ћерци и зету и њиховом псу. 

„Планине Парнаса“ је први превод у свету раног 
романа пољског нобеловца Чеслава Милоша. 
У овој антиутопији планета је пренасељена 
људима које мучи једино страх од вишка 
времена. Они компулзивно доживљавају сваки 

слободан тренутак и лече се применом старих 
(еротска игра) и нових метода (стимулација 
струјом). Животом на Земљи управља Савез 
Астронаута – највиша централна власт, која не 
управља јавно, већ преко бројних опозиционих 
и превратничких удружења, као што је Више 
братство нирване. Пошто је изгубило осећај 

за циљ и континуитет, без богова, мудраца и 
ауторитета, човечанство је полудело за туризмом 
и удруживањима, универзитети су претворени у 
предузећа за продужавање детињства јер услед 
узнапредовале технологије не постоји потреба за 
радом, полицијски апарат је сувишан због развоја 
генетике и могућности утицања на човечји ум… 

Лука Мичета ће у Ноћи књиге читаоцима 

представити седму књигу о српским владарима 
„Краљ Милутин“. Заснована на изворној 
историјској грађи као и на досадашњим 
сазнањима и закључцима старијих и млађих, 
српских и страних историчара, књига доноси 
мозаик епохе са мноштвом детаља и судбина из 
наше средњовековне историје, мање познатих 
или потпуно непознатих широј јавности. 

Како напомињу у Лагуни, ово су само неки 
од хитова које читаоци могу да очекују у Ноћи 
књиге која ће се овај пут одржати у 26 градова 
у Србији и региону, на 53 локације. Регионални 
карактер манифестацији дају Лагунини клубови 
читалаца у Бањалуци, Тузли, Сарајеву, Подгорици 
и Никшићу. 

Ноћ књиге је манифестација која се од 2009. 
године одржава у Београду, Србији и региону. 
Два пута годишње, у јуну и децембру, за само 
неколико сати Лагунине клубове читалаца и 
књижаре Делфи посети неколико десетина 
хиљада читалаца и купаца. Интересовање за 
књигу, посећеност манифестације, квалитет и 
разноврсност понуде књига, као и неуобичајено 
велики попусти могу се поредити само са 
значајем који има Београдски сајам књига. 

Број посетилаца Ноћи књиге расте из године у 
годину, а сама манифестација се шири по региону 
и представља прилику која се не пропушта, јер 
само у Ноћи књиге наслове свих жанрова можете 
купити по невероватно ниским ценама, упознати 
се са новим насловима и дружити се са домаћим 
писцима. 

Издавачка кућа Лагуна са продукцијом од 
преко 550 наслова годишње, од којих је 350 
нових наслова, с правом се назива једном од 
највећих издавачких кућа у земљи и региону. 
На недавно завршеном Сајму књига у Београду, 
Лагуна је добила Награду за издавача године, а 
након престижног Лондонског сајма књига, где 
се нашла у најужем избору за најбољег издавача, 
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БУДИТЕ БУДНИ УЗ КЊИГУ! 

На основу члана 12. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор 
корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 
пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања, 
поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 020-126/16-03-
02 од 24. новембра 2016. године, а у вези са Уговором о гранту - Регионални 
стамбени програм – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 
– грађевински материјал, закљученим између Комесаријата за избеглице 
и миграције, „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. и општине Алибунар, 
Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица доделом најмање 12 пакета грађевинског материјала 

ОБАВЕШТАВА

Избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године 
до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без 
обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, 
и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком 
другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног 
и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце 
станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла 
или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима 
угрожености.

Jавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за 
побољшање услова становања избеглица у оквиру Регионалног 
стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, 
Потпројекат 5–грађевински материјал (у даљем тексту: Јавни 
позив), бити објављен дана 19.12.2016. године на огласним таблама 
општине Алибунар, месних канцеларија општине Алибунар и на 
интернет презентацији општине Алибунар www.alibunar.gov.rs. и 
Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 13 СЕОСКИХ КУЋА
СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ

Општина Алибунар избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода 
од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без 
обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе,и то: избеглице које живе 
у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или 
неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског 
права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све 
према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за 
решавање стамбених потреба избеглица при куповини 13 сеоских кућа са окућницом 
и деделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм 
у Републици Србији, Потпројекат 5 – сеоске куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити 
објављен дана 30.12.2016 године на огласним таблама општине и месних канцеларија 
општине Алибунар  на  интернет презентацији општине Алибунар www.alibunar.gov.rs и 
Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs. 

Помоћ је бесповратна и одобрава се зарешавање стамбених потреба избеглица које 
имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Алибунар кроз 
куповину сеоске куће са окућницом у маскималном изно судо 9.500 евра у динарској 
против вредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу 
побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској против 
вредности, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно 
да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених 
потреба у износудо 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом (у 
максималном износу до 4.750 евра, у динарској против вредности). Помоћ се додељује 
за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. 
Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без 
терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање. 

Jавни позив траје од 30.12.2016 године до 15.02.2017 године.
Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити 

путем телефона: 064/470 15 95, или код повереника за избеглице, адреса Трг Слободе,бр. 
4, канцеларија бр.24.
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До краја године, Удружење српско-
јапанског пријатељства “Ханами”  ће, 
сада већ традиционално, организовати 
“Дане Јапана” од 20-25.децембра. На 
програму ће бити: Чајна церемонија, 
књижевне вечери, часови таико 
бубњева, манга и аниме радионице, 
едукације израде сушија, оригами 
радионице и пуно занимљивих прича 
и дружења са гостима из Јапана. Ово 
удружење је понело име по обичају 
посматрања и уживања у лепоти 
трешње или кајсије у цвату који се гаји 
у Царству излазећег Сунца. У Вршачком 
контексту то представља уживање у 
лепоти самог Јапана, а један од главних 
виновника пораста  популарности 
ове фасцинантне културе у Вршцу је 
Адријана Барши – мајстор и инструктор 
џиу џице, џудоа, и спорт чанбаре.

Када сте почели да се бавите борилачким 
вештинама и како је текла ваша спортска 
каријера?

Борилачким вестинама се бавим откада знам 
за себе, практично сам проходала на татамију. У 
почетку сам тренирала  ђиу ђицу, а од 2006.године 
и јапанско спортско мачевање спорт чанбару. 

2007.године сам уписала Факултет спорта и 
физичког васпитања у Београду, и тамо из потпуно 
другог угла приступила борилачким вештинама. 
ђиу ђица се састоји из џудоа, каратеа и аикидоа, а 
на факултету се свака од ових вештина изучавала 
засебно. За полагање инструкторског звања 3. дан 
ђиу ђице требало је да се одлучим за једну од три 
дисциплине и ја сам се одлучила за џудо. Сада сам 
носилац 4. дан ђиу ђице И 2. дан џудоа. Највећи 
спортски успех из овог спорта је златна медаља 
на Европском првенству 2008. у Именхаусену 
(Немачка). 

Од 2010.године била сам сарадник у настави на 
Факултету спорта и физичког васпитања у Београду 
на изборном предмету самоодбрана у склопу 
предмета борења са ментором проф.др.Срећком 
Јовановићем, који је 2005.и донео чанбару у Вршац.

Што се јапанског мачевања тиче, 2007.године 
сам се квалификовала за Светско Првенство 2008. 
у Јапану. Тамо сам заузела 5. место на бодовној 
листи. Након тога, велики број инструктора 
је долазио сваке године у Србију да побољша 
такмичарску технику наше репрезентације. Моја 
љута противница са Европског Првенства у 
Украјини 2007, сада најбоља пријатељица Јапанка 
Каори Кимура постала је технички директор наше 
репрезентације. 

Највећи спортски успех у спорт чанбари је 
сребрна медаља на Европском Првенству у Москви 
2012. и бронзана медаља на Светском Првенству 
у Токију 2015. године која је означила уједно и 
завршетак моје такмичарске каријере. 

Што се тренерске каријере тиче и клуба 

“Гошинкан”, највећи успех се догодио управо ове 
године када је наш тим освојио бронзану медаљу 
на Европском Првенству у Паризу и четири 
појединачне медаље. На Светском Првенству 
у Токију, најмлађи национални тим је  освојио 
пехар изгубивши од светског првака Француске 
у четвртфиналу, а петнаестогодишњи Никола 
Мијаиловић  из клуба “Гошинкан” освојио је 
бронзану медаљу у јуниорској конкуренцији, што је 
након моје, друга медаља за Србију у историји. 

Након организације Европског Првенства у 
спорт чанбари, министар Вања Удовичић, аташе 
за културу амбасаде Јапана у Републици Србији 
Јуићиро Омори и директор Светске спорт чанбара 
Асоцијације Кенићи Хосокава донели су у Вршцу 
одлуку да максимално подрже клуб “Гошинкан”, 
младу репрезентацију наше земље и помогну 
развој овог спорта. Након удруживања са Кендо 
Савезом Србије, добили смо велику конкуренцију 
али и велику подршку ЈИЦЕ-организације која 
испред Владе Јапана помаже ширење јапанске 
културне баштине, која сваке године шаље најбоље 
инструкторе у Србију како би помогла развој 
јапанског мачевања као спорта са озбиљном 
перспективом.

Како се љубав према борилачким вештинама 
преточила у љубав према јапанској култури и 
удржење “Ханами”?

 С обзиром на то да се у Јапану борилачке 
вештине сматрају делом културне баштине, врло 
је тешко одвојити спорт од културе. Из потребе за 
проучавањем и даљим информисањем о Јапану, 
настала је група људи у Вршцу, која је полако 
излазила из такмичарске каријере и желела да 
ипак остане везана на неки начин за Јапан. Тако је 
настало Удружење српско-јапанског пријатељства 
“Ханами”.

У сарадњи са амбасадом Јапана удружење је 
почетком године организовало бесплатни курс 
јапанског језика у вршачкој гимназији. Курс је 
похађало 86 полазника отварању је присуствовао 
господин Јуићиро Омори испред амбасаде Јапана и 
проф. др Милица Јотов испред катедре за јапански 
језик Филолошког Факултета из Београда. Циљ 
курса јесте оспособљавање омладине за ниво знања 
јапанског језика који је довољан за конкурисање за 
неку од стипендија Владе Јапана, нарочито на пољу 
размене студената са факултетима у Јапану.

“Ханами” је 2014.године покренуо братимљење 

Вршца и Јокосуке. Сваке године се све више 
идеја размењује на пољу културе, језика, спорта, 
образовања, традиције... У наредном периоду 
очекујемо посету градоначелника Јокосуке, који је 
након повратка својих представника из Србије био 
изузетно пријатно изненађен утисцима. Јапанци 
кажу да су Вршчани изузетно љубазни, отворени и 
широког срца за странце.

В. Јањић

АДРИЈАНА БАРШИ:

ОД БОРЦА НА СТРУЊАЧИ ДО БОРЦА ЗА ЈАПАНСКУ КУЛТУРУ

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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Смештен у тридесете године 
прошлог века, роман Миомира 
Петровића „Кућа од соли“ (Лагуна, 
2016) кроз судбину Арсенија 
Мартиновића, дипломате и 
трговца уметничким делима, 
говори о неумитности времена и 
пролазности као судбини свега 
што човек ствара и што човек 
јесте. Ангажован да прикупи 
дела за колекцију која ће красити 
музеј кнеза Павла, главни лик 
полази на путовање током 
којег ће се обрести у средишту 
несвакидашњег историјског 
тренутка. 

Миомир Петровић је 
приповедач, драматург, 
позоришни критичар и театролог; 
магистрирао је на Одсеку за 
театрологију на Факултету 
драмсих уметности, а затим 
и докторирао на Одсеку за 
интердисциплинарне студије 
на Универзитету уметности у 
Београду. Аутор је четрнаест 
романа, међу којима су и „Лисичје 
лудило“, „Персијско огледало“, 
„Бакарни бубњеви“, „Галеријеве 
ватре“, „Мирис мрака“... Објавио 
је драме: „Вагабунд у градском 
врту“, „Аргивски инцидент“, 
„Демијург“, „Аппендиx“, „Чопор“, 
„Вучије легло“ и „Галеријеве 
ватре“. Предаје Креативно 
писање, Теорију жанрова 
и Интердисциплинарност 
у савременој уметности на 
Факултету за културу и медије 
Мегатренд универзитета у 
Београду. Добитник је Октобарске 
награде града Београда. 

Неки од основних мотива вашег 
новог романа „Кућа од соли“ су 
усамљеност и пролазност?

- Може се и тако рећи. Годинама 
се у свом прозаистичком раду бавим 
самоћом. Књижевност је једна врста 
осамљености, како читање тако 
и писање. У овом случају реч је о 
усамљености централног јунака романа 

Арсенија Мартиновића. Србин-католик, 
Бокељ и Београђанин, римски студент 
у трену рађања италијанског фашизма, 
стран је себи и другима а онда га живот 
одводи у јеку Другог светског рата на 
Север Африке где постаје 
стран и самом себи. Да ли 
човек који преузима туђе 
идентитете може пронаћи 
тај прави, идеални лик... то 
су теме којима се бавим у 
„Кући од соли“.  

Наслов „Кућа од соли“ 
метафора је много чега о 
чему пишете? 

- То је у овом случају метафора 
за пролазност. У одсутном тренутку, 
Мартиновића до једне коптске капеле 
води његов пријатељ и саборац, Копт 
и чувар Српског војничког гробља у 
Бизерти и објашњава да су те капеле 
грађене од блокова соли управо зато 
да би поцртале пролазност људске 
егзистенције. Само једна 
киша их може уништити, 
истопити. Од соли се не 
прави кућа, наравно, 
и наслов је намерни 
оксиморон. Таква је и 
наша егзистенција, ма 
колико се грчевито борили 
да за собом оставимо 
траг у времену. Таква 
је, на жалост, и судбина 
уметничког дела. Оно је крик испуштен 
у пролазност али је такође нешто 
деликатно, нежно, ломљиво. 

Није лако одредити жанр ваше 
књиге, она је и политички и историјски 

трилер, затим драма... Постоји ли нека 
жанровска одредница која јој приличи 
више од других? 

- Допада ми се ваше питање: мислим 
да су све одреднице валидне али ниједна 

више од других. То је, 
попут случаја у многим 
мојим романима, намеран 
„флерт“ са жанровима. 
Можда је то метафизички 
трилер у коме се потрага 
за смислом људске 
егзистенције поставља 
као циљ. С друге стране 

не верујем у досадну, академизовану 
литературу. Она мора бити динамична да 
би била комуникативна. Често говорим 
да се бавим пара-историјским а не 
историјским романом. То су повести на 
трагу историје, о томе „шта се могло 
догодити“ а не о ономе што се у неком 
историјском смислу заиста догодило. 
То је и разлика између журналистике и 

фикционалне литературе. 
Ја се бавим фикцијом а не 
историјом. 

Као један од момената 
инспирације за настајање 
овог романа поменули 
сте и једну фотографију? 

- То је фотографија на 
којој два српска сељака, 
обучених у свакодневно, 
„народно“ одело чисте 

опанке од блата и у шакама стежу 
своје шајкаче пре него што ће ступити 
у новоотворени Музеј кнеза Павла у 
Београду. Година је 1937. У музеју ће се 
суочити са авангардним, фовистичким 

сликама савремених француских сликара 
али и са делима класичног италијанског 
сликарства. Надреално али модерно, 
обећавајуће, призор који даје наду да 
човек жели да сазна, да поштује, да се 
упути у мистерију уметности. 

Колико су вам историјске чињенице 
и помоћна литература којом сте се 
користили помогле у грађењу приче, а 
колико су вас ограничавале? 

- Нема ограничења од сазнања и 
информација када је у питању уметнчка 
проза. Истраживао сам релевентне 
историјске чињенице око годину дана 
али пазите, сваки пут када наиђете на 
неку зачудну, чак и информацију која 
је на први поглед контрадикторна 
вашим потребема као приповедача ви 
је искористите као своју предност. То је 
чаробно у уметничком чину, нарочито 
када говоримо о фактури савремене 
уметности... све се у игри да искористити, 
у луденсу и заносу игре. 

Колико је сличности између „Куће 
од соли“ и ваших претходних романа? 

- Има их пуно. Припадам оним 
писцима који читав живот исписују један 
исти пикарски роман само у различитим 
аспектима. Можда је, када је реч о 
главном лику „Кућа од соли“ најличнија 
али сликарства има у мојим романима 
„Лисичје лудило“ и „Персијско огледало“, 
потраге за некаквим паладијумом, светим 
предметом у „Стакленој прашини“ и 
„Бакарним бубњевима“, епохе тридесеих 
година прошлог века у „Мирису мрака“... 
а опет, сваки је роман нови степен у 
сазревању, у трајању и старењу писца. 

По образовању сте драматург. 
Прижељкујете ли екранизације својим 
романима? 

- Наравно, мада сам као драматург и 
изабрао роман као своје уметничко поље 
баш зато што омогућава замах слика, 
предела, епоха. Филм је превише скуп, 
бар за моју приповедачку поетику. Али 
управо сада покушавам да реализујем, 
најпре предпродукционо, филм по 
роману „Лисичје лудило“. Адаптацију 
романа смо урадили редитељ Дарко 
Николић и ја, сценарио је наруџбина 
продукцијске куће „Вида и синови“ и 
продуценткиње Виде Путник. Видећемо, 
одбили су нас на нетом завршеном 
конкурсу Филмског центра Србије, 
вероватно ћемо имати више среће са 
иностраним фондовима, како то већ увек 
бива у Србији. 

Т.С. 

МИОМИР ПЕТРОВИЋ: 

„УМЕТНИЧКО ДЕЛО ЈЕ КРИК ИСПУШТЕН 
У ПРОЛАЗНОСТ“ 

„Припадам 
писцима који читав 

живот исписују 
један исти роман“ 

„Колико год се 
грчевито борили 

да за собом 
оставимо траг у 
времену, наша 
егзистенција је 

као кућа од соли 
– једна киша је 

може уништити“ 

„Роман је у нашој 
средини постао 

синоним за 
укоричене листове, 

а не за литерарну 
врсту“ 

„ПРАВА УМЕТНОСТ 
НАСТАЈЕ ИЗ ПОРИВА“ 
 Предајете креативно писање, 

а сами сте врло плодан писац. На 
основу сопственог, али и примера 
које познајете захваљујући свом 
педагошком раду, да ли бисте 
рекли да је писање одлука или 
порив? 

- То је порив. Само је тада 
омогућено достићи прави 
уметнички ниво. Уколико је одлука, 
а то је такође чест случај код 
писаца, онда такво дело тешко 
може да додирне душу читаоца. 
Данас је, опет, све измешано и не 
зна се на шта народ мисли када 
каже „роман“. Роман је, пре свега, 
у нашој средини постао синоним 
за укоричене листове, штампана 
слова и насловну страну а не за 
литерарну врсту.  
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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

Премијера представе за децу 
„Драма-лама новогодишња 
галама“ по тесксту Бојане 
Иванов Ђорђевић и у режији 
Ивана Ђорђевића одржана је 
у понедељак, 12. децембар на 
Великој сцени НП „Стерија“. 

Према речима Ивана 
Ђорђевића, у питању је весела 
игра, препуна несташлука 
и изненађења, настала у 
комбинацији позоришта за децу 
и дечијег позоришта, јер поред 
тога што је намењена најмлађима, 
у њој се деца појављују и као 
учесници, глумци и креатори 
сценографије и костима. 

- Реч је о несташној дечијој 
дружини која на пижама журци, 
уочи доласка Деда Мраза 
направи низ несташлука... 
Посећују их том приликом 
најразличитији ликови из маште, 
али и из историје са циљем да 
их поуче да се грешке дешавају 
јер сви грешимо, али да излаз 
постоји. Да ли ће несташни 
малишани успети да разумеју 
поруке које им доносе Временко, 
Лепа Цвета, Јанко Халабура (који 
нема појма ко је уопште Деда 
Мраз), Врана, Сова и Страшило, 
остаје да сами откријете. 
Права празнична заврзлама и 

уживанција у друштву најмлађих 
коју топло препоручујем свима 
који су се ужелели празничне 
атмосфере у веселом друштву – 
каже Ђорђевић. 

Музику за десет сонгова у 
овој представи компоновао је 
Момир Цветковић, а представа 
је подржана од стране Акро-
денс студија „Суперстар“, тако 
да на појединим извођењима 
има више од педесет учесника. 
Сценографију и избор костима 
потписује Софија Лучић, али 
и мали помоћници који су 
учествовали на радионицама 
НП „Стерија“: Јелена Илић, Ивана 
Милошев и Марта Милутиновић. 

У „Драми-лами новогодишњој 
галами“ играју Тамара Тамчи 
Тоскић, Вања Радошевић, 
Моника Болдовина Бугле, Срђан 
Радивојевић, Иван Ђорђевић 
и деца Мале позоришне 
радионице Народног позоришта 
„Стерија“: Марија Драгичевић, 
Ива Грујин, Лана Чонић, Мина 
и Анђела Радисављевић, Хана, 
Вања и Матија Ђорђевић, Војин 
Војиновић, Емилија Бракус, Ива 
Вуков, Јована Глумац, Наталија 
Лекић и Нађа Соларевић. 

Т.С. 

ПРЕМИЈЕРА НОВОГОДИШЊЕ ПРЕДСТАВЕ ЗА ДЕЦУ 

„ДРАМА-ЛАМА“ ЗА НАЈМЛАЂУ ПУБЛИКУ  

Изложба ликовног уметника 
Владимира Предића отворена је 
прошле седмице у галеријском 
простору вршачког Дома ученика. 
Предић се овај пут представио 
реалистичним портретима по 
којима је већ познат вршачкој 
публици, али и новим радовима 
који представљају експеримент у 
домену материјала и технике. 

- Раније сам се углавном бавио 
портретима великих формата, 
у питању су уља на платну. 
Међутим, недавно сам почео 
да експериментишем са новом 
формом, уљаним бојама за дрво 
на палетним даскама. Вечерас 
је овде и једна таква серија 
радова – каже Предић и додаје 
да је инспирацију за ове радове 
пронашао на интернету. 

Како организатори изложбе 
из Дома ученика истичу, ова 

изложба као и слични догађаји 
који су у плану, имају за циљ да 
средњошколцима из ове установе 
приближе културу и уметност, 
а грађанима пруже прилику 
да се боље упознају са радом 

Дома ученика. Веома посећену 
изложбу радова Владимира 
Предића отворили су ученици 
џез одсека Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“. 

Т.С. 

У ДОМУ УЧЕНИКА ПРЕДСТАВЉЕНА 

ИЗЛОЖБА РАДОВА 
ВЛАДИМИРА ПРЕДИЋА 
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СЕДАМДЕСЕТ ИЗЛАГАЧА НА „ПРАЗНИЧНИМ ЂАКОНИЈАМА“  
ФОТОРЕПОРТАЖА

Туристичка организација Града Вршца (ТОВ) побринула се и успела 
да буде добар домаћин 7.  „Празничних ђаконија“, изложбе празничне 
трпезе, домаће радиности, сувенира и разних ђаконија у време 
предстојећих празника. Велика сала Хотела „Србија“ била је препуна 
разноликих штандова и посетилаца који су, гурајући се кроз гужву, 
обилазили излагаче. 

Овогодишња манифестација угостила је 67 излагача, највише 
из Вршца и околине, али и из осталих крајева Србије. Изложба је 
била продајног карактера где су посетиоци могли да купе  народне 
рукотворине и аутентичне гастрономске специјалитете. 

Отварајући „Празничне ђаконије“,  Јулкица Митрашиновић, чланица 
Градског већа задужена за туризам, истакла је како је ова манифестација 
изузетно значајна за очување традиције нашег поднебља. Она је додала 
да су „Ђаконије“  манифестација која из године у годину поприма све 
веће оквире, а то потврђује и велики број излагача. 

Директорка ТОВ-а Татјана Палковач задовољна је овогодишњим 
„Празничним ђаконијама“ а посебно чињеницом да је из године у 
годину долази све већи број посетилаца.

Изабран најлепши славски колач

У оквиру манифестације организовано је и такмичење славских 
колача.  Татјана Палковач, директорка Туристичке организације 
Вршца, потврдила је да је изложба славских колача велика атракција 
последњих година.

-Ове године изложено је више од двадесет славских колача који су 
дело вредних руку наших суграђанки.  Сви заинтересовани могли су  
да се информишу како све колачи могу да изгледају,  који су то детаљи 
који красе погаче и колаче на славским трпезама, рекла је директорка 
Палковач.

Најлепше славске колаче изабрао је жири, који је радио у 
саставу Марјана Попов, професор прехрамбене групе предмета у 
Пољопривредној  школи „Вршац“,  и Југослава Хеђеши, супервизор 
Хотела „Србија“.

Најлепше декорисан колач имао је Хотел „Србија“, затим Хемијско 
медицинска школа, а треће место заузело је Удружење жена „Добра 
воља“ из Избишта. У категорији тематска погача прво место припало 
је Вршчанки Јасмини Лукић, друго Наташи Николајевић из Павлиша, а 
треће  Удружењу  жена „Црвени цвет“  Вршац. Титулу најоригиналније 
понела је погача Пољопривредне школе „Вршац“. Другопласирана је 
Атина Чејић из Павлиша, а трећи Црвени крст Вршац.  Најмаштовитији 
славски колач имало је удружење „Дечји осмех“  Српска Црња, затим 
Удружење жена“ Ливађанке“ и Гордана Петров из Избишта. Специјална 
награда припала је  Пекари „Сан“.

Сарадња са Румунијом

Као резултат успешне вишегодишње сарадње са нашим источним 
суседима, одржан је и округли сто на тему “Значај  Међународне 
сарадње Србија -  Румунија”. 

Предавачи  су били Елизабета Станимиров, експерт за прекограничну 
сарадњу, и магистар туризма Ана Панџић.  Оне су разјасниле 
начин и дале смернице како се укључити у Интерег ИПА програм 
прекограничне сарадње, као и како на најбољи начин презентовати 
туристичку понуду.

Најмаштовитија јелка

Програм манифестације „Празничне ђаконије“ традиционално је 
обухватио и акцију деце  основних школа који се такмиче у украшавању  
новогодишње јелке. Украсили су 12 јелки и то ђаци 3.и 4. разреда школа 
са територије наше општине.  Заједно са својим учитељима,  направили 
су и осмислили како да украсе новогодишњу јелку. 

Жири у саставу  Адела Павков, Јулкица Митрашиновић и Ђура Павков 
изабрао је најмаштовитије јелке. Најлепше украшену новогодишњу 
јелку имали су ђаци  ОШ „Јован Стерија Поповић“. Друго место припало 
је основцима ОШ „Вук Караџић“, а треће ОШ „Бранко Радичевић“ из 
Уљме. Ученици СОШО „Јелена Варјашки“ добили су специјалну награду.

Туристичка организација Града Вршца обезбедила је награде у 
виду школских реквизита, књига и техничких помагала и компјутера 
за потребе основних школа. Украшене јелке биће додељене Дечјем 
одељењу Опште болнице Вршац и другим установама и институцијама 
како би обрадовала малишане за предстојеће празнике.

Промоција публикације Банатски напитак

На манифестацији је организована презентација публикације 
Банатски напитак, нова у низу публикација које промовишу  
гастрономску понуду Баната.

 - Акценат је на банатским специјалитетима, а поготову на банатским 
напицима који су описани у новој публикацији коју смо издали, која 
садржи све што је некад овде било од сокова од цеђеног вока, добро 
познатог сока од зове, јабуке, вишања, грожђа, до чајева од лековитог 
биља које може да се нађе Вршачким планинама, каже Јулкица 
Митрашиновић, чланица Већа за туризам. Нова брошура је, практично,  
наставак онога што је већ Туристичка организација до сада објавила, а 
што се тиче традиционалних банатских  јела и напитака које су правиле 
наше баке и маме. Уз сокове, ту су и вишњевача и ликери од разног 
воћа са нашег поднебља.

Увод у даљу промоцију банатске традиције и освајање туристичког 
тржишта најлепше је осликао штанд ТО Вршца који је обрадовао 
љубитеље банатске кухиње. 

У току одржавања манифестације, у великој сали Хотела Србија 
приређен је и богат културно - забавни програм у коме су учествовали  
најмлађи чланови Музичке школе и фолклорни ансамбли културно -  
уметничких друштава. И музички програм био је у складу са изложбом, 
заједно су допринели неговању банатске традиције што и јесте циљ 
ове манифестације.

Ј.Е. 
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине



ПЕТАК • 16. децембар  2016. ВРШАЧКА КУЛА 1515



ПЕТАК •16. децембар 2016.ВРШАЧКА КУЛА16

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

Број 

1095
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.

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.
Продајем 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, канализација. 
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.

Продајем 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.

На продају сређена 
кућа у Улици Николе Тесле 
49. Кућа има 100 квадрата, 
такође има сређено 
двориште са 2 помоћне 
просторије. Цена 38.000 
евра. Тел. 064/27-17-446.

Продајем кућу са 
окућницом у Избишту, 
Вељка Радукића 36. Тел. 
064/588-68-39.

Продајем2,5 ланца 
земље потез Кевериш, 
удара у асфалтни пут 
Вршац-Влајковац. Тел. 
062/511-751.

Продајем кућу у 
Маргитском насељу, 
изграђена на плацу од 335 
м2. Кућа је новије градње, 
ПВЦ столарија, централно 
грејање, паркети, гаража 
за 2 аута. Могућа замена 
за стан са доплатом. Тел. 
060/660-79-01.

Продајем кућу нова 
градња, приземље и спрат 
100м2, плац са баштом 18 
ари. Тел. 064/456-01-05.

Продајем стан од 30 м2 
у центру (код Вука Караџић 
школе) ул. Светозара 
Милетића 2. Тел. 062/282-
112 или 069/417-28-49.

Продајем кућу са 
помоћним објектима (око 
110м2) воћњаком, баштом 
и пољопривредним 
земљиштем све 
укупно 5807м2. Кућа је 
легализована, (дневни 
боравак, кухиња, две собе, 
остава, купатило са wc-ом 
и поткровље) вода, струја 
и канализац. Има пољски 
wc  и бунаре. Налази се на 
белоцркванском  путу.

Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 

2. Октобра 83. Тел. 064/510-
89-06.

Продајем стан 55м2, 
ул. Феликса Милекера 
20/1 и сателитску антену 
(Швајцарска). Тел. 063/862-

97-49.

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 
полунамештену 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

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

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

Издаје се кућа (мања, 
двособан стан) намештена, 
има климу, кабловску, 
плин. Бихаћка 81 а. 
Повољно. Тел. 062/422-562.

Издајем намештену 
гарсоњеру у центру 
Београда. Тел. 013/834-324 
и 063/77-31-585.

Издајем двособан стан 
65 квадрата, у кући,у улици 
Јанка Халабуре, изнад 
Миленијума. Први спрат, 
посебан улаз, потпуно 
намештен, централно 
грејање (одвојен плински 
котао), одвојена струја 
и комуналије, телефон, 
клима, Д3 кабловска, 
интернет, веш и судо 
машина. Одмах усељиво. 
065 3347 305

Издајем гарсоњеру 
у Панчеву, намештену, 
центар, за једну особу или 
млађи пар. Тел. 061/195-42-
91.

Издајем  једнособан 
стан, Вршац, Призренска 
39. Тел. 834-678 и 063/86-88-
049.

РАЗНО
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.  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.
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Продајем фелне за опел 
астру, фелне су оригиналне 
челичне, опелове ЕТ 39,14Р 
у одличном стању, 3 комада 
са старијим гумама. Тел. 
064/130-84-90.

 Продајем замрзивач са 
фиокама, два ТВ сточића. 
Тел. 061/18-44-316.

Продајем Дормео 
душек мемори силвер нов. 
Трпезариски сто и шест 
столица, половно. Тел. 
064/390-62-76.

Орем и култивирам 
мање баште и трављаке 
мото култиватором. Вршац  
и околина. Цена договор. 
Повољно. Тел. 063/83-21-772.

Продајем зидну плинску 
грејалицу заједно са лулама. 
Тел. 062/880-51-27. 

Продајем краљицу пећ, 
женски бицикл „Рог“, ауто 
приколицу, гуме за заставу 
и југо, роштиљ на струју, ТВ 
„Филипс“, ауто куку, Бутан 
боцу 3 кг, кожне патике 43. 
Тел. 064/168-58-94.

Та пећ од 6 kw на продају, 
исправна, оштрач-тоцило 
електрично, кабинет 
машина „Јадранка“-шиваћа. 
Тел.060-020-83-43.

Продајем  лап топ 
„Тошиба“ сателит-  Ц75Д-а, 
17 инча, са ласерским 
штампачем идва тучана 
радијатора са по двадесет 
ребара. Тел. 063/862-97-49.

Продајем замрзивач 
сандучардрвени регал са 
столом, шиваћу машину 
„Багат“ и вунени тепих. Тел. 
064/18-65-244.

Средовечном мушкарцу  
потрбна помоћ у кући. Плата 
по договору. Тел. 066/939-25-
49.

Продајем пећ на дрва 
„Крека“, веш машину 
„Бош“, брачни кревет, 
тросед и фотеље, стилски 
сто и столице, диван- 
отоман, плинску пећ, 
прозор и храстова врата. 
Тел. 063/266-096.

АУTОМОБИЛИ, МОТО-
ЦИКЛИ, 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

.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.

П р о д а ј е м “ То ј о т у “ 
црвене боје, кућу у Улици 
Југ Богдана 48, у Вршцу и 3 
бицикла „пони“. Повољно. 
Тел. 28-32-536.

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.

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 

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.062-437-236

Купујем старе изгореле 
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. 

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК 
НА ПРОДАЈУ

кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 23. do 29. новембра на територији Града Вршца 

преминуло је 14 лица: 
Живојин Димитријевић (1952), Душан Томић (1948), Богданка 

Пауљев (1950), Бранко Божић (1951), Исо Ракић (1937), Ђуја Бјелан 
(1956), Стеван Барачков (1939), Радмила Алексић (1925), Стеван Сокић 
(1951), Златинка Павлов (1944), Градимир Смиљковић (1954), Милан 
Томић (1960), Дивна Којић (1928), Исидор Вулетин (1948).

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.

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.

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

Трофазни 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 
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Може ли веза да преживи 
прељубу? Да ли опростити или 
не? На ова и многа друга питања 
која постављате себи и другима, 
у вези са неверством, покушава 
да одговори Ана Кандаре Шољага 
у књизи „Неверство: Водич за 
суочавање и превенцију“. 

Постоји вероватноћа да ћемо 
током живота бити жртва преваре 
нашег партнера, да ћемо можда и 
сами бити неверни или ћемо бити 
у вези са заузетом особом. Неки од 
нас ће заиграти и у више од једне 
улоге. У овој јединственој књизи о 
неверству, о учесницима, узроцима 
и последицама овог чина можете 
сазнати какода помогнете себи и 
другима док пролазите кроз трауму 
коју узрокује неверство. 

Овај водич је јединствен по томе 
што конкретну психолошку помоћ 
могу да добију сва три учесника 
неверства: преварена особа, 
неверна особа и трећа особа. 
Књига је намењена и превенцији 
неверства, дакле свакој особи која 

жели дуготрајну моногамну везу, 
или је већ има, без обзира да ли 
се у животу сусрела с преваром 
или није. Истовремено, биће од 
користи и свима онима који желе да 

помогну особама које су суочене с 
неверством: њиховим родитељима, 
пријатељима, породици, а свакако 
и стручњацима. 

Ана Кандаре Шољага је доктор 
психологије са двадесет година 
искуства у директном раду с 
људима. На Свеучилишту у Загребу 
је докторирала, а специјализовала 
се за психологију саветовања 
на Универзитету у Стратклајду, 
у Шкотској. Опсежно научно 
образовање уз дугогодишње 
искуство рада у пракси дају јој 
темеље за врло стручан приступ 
бројним психолошким проблемима 
с којима се људи суочавају, али и 
за конкретну помоћ у решавању 
таквих проблема. 

Књига „Неверство: Водич за 
суочавање и превенцију“већ је 
у продаји, а можете је пронаћи 
у свим књижарама Делфи, 
Лагуниним клубовима читалаца, 
онлине књижари www.del� .rs и на 
сајту www.laguna.rs. 

КУЛА И ЛАГУНА 
ВАС НАГРАЂУЈУ 

ОСВОЈИТЕ КЊИГУ 
„НЕВЕРСТВО: 

ВОДИЧ ЗА 
СУОЧАВАЊЕ И 
ПРЕВЕНЦИЈУ“ 

Вршачка кула и Издавачка 
кућа Лагуна награђују 
књигом „Неверство: Водич 
за суочавање и превенцију“ 
ауторке Ане Кандаре Шољага, 
прва два читаоца која се јаве на 
и-мејл адресу 

citajmokulu@gmail.com. 
Ваше и-мејлове очекујемо 
до среде, 21. децембра у 
12 часова. Потребно је да у 
и-мејлу наведете своје личне 
податке, а редакција ће најбрже 
читаоце контактирати поводом 
преузимања награде. 

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 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

СВЕ ШТО НИСТЕ ЗНАЛИ О ДЕДИ СА СЕВЕРНОГ ПОЛА

ДЕДА МРАЗОВО ПОРЕКЛО
Деда Мраз, који је данас широм Земље, а пре 

свега у западним културама, персонификација 
веселог новогодишњег расположења, 
није рођен у фабрикама „Кока-коле“, чија 
је данас маскота, већ у ранохришћанским 
хагиографијама и паганским веровањима 
старих Германа и Словена. Различите верзије 
овога лика, које се огледају у боји и врсти 
гардеробе, његовим помоћницима, па чак и у 
личним особинама варирају међу различитим 
културама, религијама, народима. 

Према историјским подацима, Свети Никола 
био је епископ Мире у Ликији, покрајине 
византијске Анадолије, надалеко чувен по својој 
несебичној бризи за сиротињу. Прича која 
Светог Николу поистовећује са Деда Мразом 
говори о трима кћерима некада богатог и 
угледног трговца. Потпуно осиромашивши, 
јадни отац није могао да уда ниједну од својих 
кћери, јер није могао да им обезбеди мираз, па 
науми да их прода на градском тргу и тако их 
начини проституткама. Свети Никола одлучи 
да помогне: када су у сиромаховој кући већ сви 
одавно спавали, он је кришом оставио врећу са 
златом. Ујутро нађоше кесу у којој је било таман 
толико новца да осиромашени трговац може да 
уда своју најстарију кћер и на тај начин је спасе 
срамне и страшне продаје. Трговац је срећно 
удао прву кћер, али се чудо понови и следеће 
ноћи. И друга трговчева ћерка беше удата, а отац 
науми да следећу ноћ пробди, не би ли сазнао ко 
је тајни доброчинитељ. Чекао је трговац читаву 
ноћ, те се негде у глуво доба појави Свети Никола. 

Овде се прича раздваја на два краја. У једној 
верзији, Свети Никола оставља врећу са новцем, 
али трговац излази из скровитог места и показује 
се светитељу, који га благосиља и заклиње да 
никоме не говори шта му се десило. Касније 

трговац ипак погази обећање дато свецу и 
прошири причу о добрим делима Светог Николе 
међу народ. Друга верзија завршава се тако 
што, приближивши се трговчевој кући, Свети 
Никола постаје свестан да га трговац чека, те 
последњу врећу са новцем спушта кроз димњак 
и она пада у чарапе које су се сушиле изнад 
камина. Следствено овој причи, шири се обичај 
остављања чарапа за празнике да би ујутро у 
њима били поклони. 

Свети отац Никола само је једна од 
инспирација за Деда Мраза. У Холандији 
и Белгији, Свети Никола (Синтерклас) има 
помоћнике који се зову Црни Петар, односно 
Црни Петри. Свети Никола има Црне Петре за 
сваки задатак – те се једни пењу на кровове 
и спуштају поклоне кроз димњак, док други 
сами кроз димњак улазе. Њихова лица су 
гарава од чађи и разлог су за њихово име. Они 
носе алате за чишћење димњака – платнену 
торбу и грану брезе. Празник Светог Николе, 
односно, холандског Синтеркласа, који се слави 
6. децембра, проширио је традицију давања 
поклона међу остале народе. 

(наставак у наредном броју)

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ
1. Шпијунка, Пауло Коељо 
2. Жена, Симонида 
Милојковић 
3. Марта Смарт и вашар 
загонетки, Урош Петровић 
4. Књига личних промена, 
Ивана Кузмановић   
5. Шангајска принцеза, 
Данјан Чен 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ  
1. Марта Смарт и 

вашар загонетки, 
Урош Петровић 

2. Мали принц, 
Антоан де Сент 
Егзипери 

3. Мој савршени 
свет – Том Гејтс, Лиз 
Пишон 

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

5. Змајева ризница, 
Јован Јовановић 
Змај 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Хај фајв – Мама напокон сам успио 
2. Ај кју – Најбоља 
3. Артан Лили – Само ја 
4. Елементал – Опет је киша 
5. Александриа – Пусти свијет 

Може ли веза да преживи 
прељубу? Да ли опростити или 

помогну особама које су суочене с 

КЊИГА АНЕ КАНДАРЕ ШОЉАГА „НЕВЕРСТВО: ВОДИЧ ЗА СУОЧАВАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈУ

ПРВА ПОМОЋ У БОРБИ СА СВЕ 
ПРИСУТНИЈИМ ПРОБЛЕМОМ ДАНАШЊИЦЕ!

У прошлом броју 
представили смо 
најновију књигу нашег 
академика Драгослава 
Михајловића “Ухвати 
звезду падалицу” 
а најбржи читаоци 
“Вршачке куле”, који 
су послали имејл на 
адресу редакције 
citajmokulu@gmail.com 
освојили су ово ново 
“Лагунино” издање. 
Књиге су освојили 
Наталија Дамјанић и 
Предраг Типсаревић из 
Вршца. Честитамо!

ДОБИТНИЦИ КЊИГЕ “УХВАТИ ЗВЕЗДУ ПАДАЛИЦУ”
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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

Турским ордијама, које се 
одликоваше пљачком и палежем, 
наскоро се придруже и Романи, 
подстакнути жељом за крађу и 
незадовољством против државне 
управе. Они су нашем пределу 
више штете нанели, но и сами 
Турци. Романе, који су живели у 
планини Алмаша, штедео је гроф 
Мерци. Плаћали су само један дукат 
главарине. Но после његове смрти 
земаљска царска влада оптерети их 
прекомерним наметима због чега их 
Турци могоше лако побунити, да са 
себе збаце царски јарам1).

О томе како су Романи стајали 
у дослуху са Турцима, сведочи и 
једна оргинална исправа, која се 
сада налази у рукама породице 
Бокша из Крашове. По преводу 
турског посланства у Бечу ово јој је 
садржина:

„Кнез Андрија, из села Крашова, 
моли да постане обор кнез над 
кнезовима од осам села. И пошто 
се са овим слажу и остали кнезови, 
то се речени Андрија именује  за 
оборкнеза за села: Грлиште, Горуј, 
Чудановац, Журжово, Секаш, Речицу 
и Доман – о чему се издаје ова 
наредба, да јој се не противи нико од 
наших, нити други икоји. 21. Силхиде 
1151“(1738), (печат). На исправи 
налази се печат званичника који ју 
је издао, али је он тако непотпун, да 
се име не може прочитати 2).

Романи су грозно беснели у 
нашем пределу. Они су многа места, 
која су мало пре Немци насељавали, 
као Б.Цркву, Дету, Денту,Чаково 
и др, затим српски православни 
манастир св.Ђурђ, близу Денте, 
разорили и малог несрећног Немца, 
који им је жив у руке пао, у робље 
продали 3). Оваква једна чета 
романска нападане септембра 1738. 
напуштени Вршац, опљачка га и 
попали 4).

Тежак је задатак описати стање 
у ком се Вршац у зиму и с пролећа 
1738-1739. Налазио. Половина 
места порушено, а у њему крађа, 
убиство и куга као трећи савезник, 
то је слика страхоте и пустошења. 
Не зна се колико је народа у оном 
грозном времену пропало, које од 
Романа а које од куге. Изгледа као 
да заборавност намеро сакриви 
од потомства све несреће овог 

времена, од којих ти се кожа најежи 
кад их слушаш причати. То је било 
најтеже време што га је Вршац после 
Турака  до данас претрпео. Дај Боже 
да се оно никад не врати.

Тек оружаном силом учини се крај 
беснилу романском. Из Тамишграда 
опреме за овај предео неког 
поручника са 230 момака српске 
народне војске, која нападне свом 
жестином на усташе и пљачкаше, 
разбије их у Клисури, многе побије 
а неке похвата 5). 14. јануара 1739. 
Пође и војска под заповедништвом 
једног потпуковника и мајора из 
Тамишграда да казни бунтовнике. 
Она је најпре марширала према 
Карансебешу да се сједини са 
војском генерала  Лентулуса. Како 
тамо 22. стигне, лати се одмах посла. 
Разори Слатину и друга села, 26. 
Жидовин и суседно село Кричево. 
Дочим се Лентулус кретао према 
северу, добије она војска која је под 
командом потпуковника стојала 
заповест, да прејури преко Тиквања, 

и вршачке околине до Молдаве и да 
најстрожије казни усташе. Походом 
овим изгори велика количина ране 
6).

21. јануара поново се покрене на 
бунтовнике из Тамишграда велико 
одељење народне војске, у којој је 
било Срба, Мађара, Немаца, од које 
многи, кад је угледаше, побегоше 
преко Дунава у Србију. 4. фебруара 
споменуте године једно одељење 
српске војске, под заповедништвом 
надкапетана Станише Марковића, 
сукоби се са 250 усташа, који су 
имали 3 заставе. Срби потуку 50 
Романа, међу којимаи некаквог 
Јакова, једног од најглавнијих вођа 
бунтовника, 7 њих живе ухватише 
и у царски логор у Београд пошљу. 
Марковић погони бунтовнике од 
Суботице и Крушчице и потуче још 
29, а 4 живе похвата. Остатак се 
спасе у планини 8).

Ове несрећне зиме, склоне се 
вршачки Немци у Кутрицу, коју 
бунтовници срећом поштедеше.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (50)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 29, БРОЈ 572, 3. ДЕЦЕМБАР 2004.

ХУМАНИЈИ ОДНОС ПРЕМА ЖЕНИ
 Средином  августа почела је акција реновирања радног  

простора  Службе за заштиту жена  Здравственог центра 
„Вршац“. Иницијатор је др Славко Тимотијевић, директор 
вршачке Болнице, а акција треба да покрије три локације: 
породилиште,  диспанзер за жене и гинеколошко одељење. 
Реновирање диспанзера створило је амбијент који пружа 
хуманији однос према женама. 

-Било је време да се кречи породилиште, а диспанзер 
је био у веома лошем стању тако да је морао радикално 
да се реновира, каже др Драгина Попи, спец. Гинеколог 
заменик начелника Службе за заштиту жене. Реновирање 
радног простора спроведено је са циљем да се створе 
услови за квалитетније пружање медицинских услуга на 
опште задовољство како пацијената, тако и особља. До 
сада су урађени породилиште и диспанзер, а остало је још 
сређивање гинеколошког одељења. Радове је, великим 
делом, финансирао Здравствени центар а значајан део 
средстава сакупљено је дотацијом вршачких фирми и 
појединаца који су много помогли.

Народни музеј, као један од утемељивача Међународног 
фестивала фолклора „Вршачки венац“ уприличио је у 
сарадњи са Музејом Војводине изложбу под називом 
Преслица-алат и симбол. Изложбу је отворио гост из 
Новог Сада, академик Драгослав Антонијевић а отварању 
су присуствовали: директор Музеја Војводине г. Јожеф 
Ердељи, шеф етнолошког одељења др Мира Малуцков,  
етнолог Иван Чакан, аутор изложбе, виши кустос Братислав 
Идвореан – Стефановић и Организациони одбор фестивала 
на челу са градоначелником Драгославом Алексићем. У 
програму је учествовао и КУД „Жарко Зрењанин“.

Основни садржај изложбе је, избор ручних преслица из 
већине музеја Војводине, допуњен са два комплементарна 
нивоа излагања. На једној страни је блок о техникама 
рада и помагала, а на другој ознаке симболике предања и 
преслице. Основни циљ је да се дочара феномен преслице 
кроз њена различита значења: функционално, економско, 
социјално, уметничко, културно. Такав концепт је дат, јер 
је већини људи у данашње време овај садржај само део 
емотивних асоцијација на прошлост.

Део улице Димитрија Туцовића, деоница од Булевара 
Жарка Зрењанина до Хероја Пинкија, добиће ускоро нови 
тротоар. Након уређења саобраћајнице пре неколико 
година, на ред је дошао тротоар у новој улици, који је био у 
веома лошем стању. 

Пре почетка реконструкције тротоара са обе стране 
дела Улице Димитрија Туцовића, извршили смо замену 
водоводне и гасне инсталације, објашњава Драгослав 
Ђурђев, директор Јавног предузећа „Варош“. Покушавамо да 
се држимо договорених принципа да се пре реконструкције 
саобраћајница и тротоара у граду, уради реконструкција 
инсталација, што је економичан и домаћински приступ.

Радови на реконструкцији тротоара на овој деоници 
Димитрија Туцовића коштају око 4,5 милиона динара, а 
средства су обезбеђена из кредитних линија. Бетонску 
галантерију полажу радници фирме Бакић колор, а замену 
инфраструктуре, гасне и водоводне инсталације врше 
запослени у ДП „Други октобар“. 

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 

1) Geheime Nachrichten, str. 119.
2) Tӧrténelmi Adattár, sv. II str.335
3) Гризелини, Бем, Барањ и др.
4) Гризелини, Барањ, Бем, Васић и 

др – Али Барањ погрешно наводи као да се 

ово догодило г. 1787.
5) L.Bӧhm:  Délmagyarország, sv. II. 

Str. 49
6) Pesty F.: A szӧrényi bánság 

tӧrténete, sv. I, str. 149,150.

7) Frewillige Theilnahme der Serben 
und Kroaten an den vier letyten ӧsterreichisch-
türkischen Kriegen, Wien, 1854, str 268, 269.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 19, БРОЈ 315, 5. АВГУСТ 1994.

ПРЕсЛИцА - АЛАТ И сИМбОЛ

„ВРШАЧКА КУЛА“ , INFO LOKAL MEDIA GROUP, ГОДИНА 39, БРОЈ 315, 5.  ДЕЦЕМБАР 
2014.

ПОсТАВљАЊЕ НОВОГ ТРОТОАРА

VII ОДЕЉАК
 1737-1740.

НЕВОЉЕ ГОДИНА 1737-1740.
(„Први „ турски рат и куга)

Почетак рата - Куга се појављује - Народ бежи - Побуњени  Романи пале Вршац - Бојеви народне војске 
са романским усташима – Прилике предела - Царска војска посела Вршац поново – Народ се враћа – 

Немци оснивају капелу св. Рохуса на р.к. гробљу
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Фудбалери влајковачког 
Јединства су у јесењем делу своје 
повратничке сезоне у Подручној 
лиги Панчево освојили осмо место 
са 22 бода. Тиме су заузели позицију 
у средини табеле и врло су близу 
да у првој сезони по уласку у виши 
ранг постану стабилан лигаш. Шеф 
стручног штаба Јединства, Предраг 
Бата Ракочевић, сматра да је екипа 
врло квалитетно одрадила прву 
етапу на путу до тог циља.
- Задовољан сам бодовним салдом, 
али сигурно је да смо могли и више. 
Када то кажем мислим пре свега на 
осипање екипе у финишу јесењег 
дела, када су нас је напустила 
неколицина играча, међу њима и 
главни носиоц игре Мића Калин. 
Буквално смо једва успевали да 
саставимо екипу од 11 фудбалера, 
каже Ракочевић.
Како сте задовољни игром у 
јесењем делу?
- Одлично смо почели, били смо 
најпријатније изненађење са три 
победе у прва три кола. Међутим, 
уследио је сушан период, када 
смо у пет утакмица освојили свега 

два бода. Потом смо се поново 
уздигли остварили три победе 
и један нерешен резултат, да би 
у последња три кола узели само 
бод. Оно чиме сам задовољан је 
чињеница да смо после лидера на 

табели БАК-а, екипа са најбољом 
одбраном у лиги.
Екипи ће бити неопходна допунска 
селекција?
- Свакако је неопходно појачати 
се јер је врло тешко одиграти 

целу сезону са малим играчким 
фондом. Играчи су на одмору 
до краја јануара 2017. Почетком 
фебруара крећемо са припремним 
периодом, закључује Искусни 
стручњак.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 15. КОЛО

Раднички (НП) - Омладинац  0 : 1
Црвена звезда (НС) - Борац (С)  3 : 2
Раднички (Зр) – Вршац        2 : 1
ТСЦ -  Цемент   3 : 0
Раднички (СМ)- Слога   2 : 3
Железничар - Раднички (Ш)  5 : 0
Бачка 1901 - Братство 1946  0 : 1

Табела: 
1. Братство 1946          14    10 3       1 33
2. Омладинац 14    11 0       3 33
3. Дунав  14     8 3       3 27
4. Борац (С) 14     6 4       4 22
5. ТСЦ  14     6 3       5 21
6. Бачка 1901 14     6 3       5 21
7. Раднички (СМ) 14     5 4       5 19
8. Вршац  14     6 1       7 19
9. Слога  14     3 7       4 16
10. Цемент 14     4 4       6 16
11. Железничар 14     3 6       5 15
12. Раднички (НП) 14     3 4       7 13
13. Раднички (Зр) 14     3 3       8 12
14. Ц звезда (НС) 14     2 5       7 11
15. Раднички (Ш) 14     3 2       9 11

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 15. КОЛО

Слога - Будућност (СЦ)   1 : 4
Јединство (БК) – Долина  7 : 1
Слобода - Војводина 1928  1 : 4
Раднички (С) - Динамо 1945 0 : 3
Полет (Н) - Јединство (НБ)   5 : 1
Вршац јунајтед - Пролетер (БК)  4 : 0
Раднички (К) - Козара  2 : 0
Славиа – ЖАК    3 : 2

Табела: 
1. Динамо 1945 15    12 2         1 38
2. Козара  15    11 1         3 34
3. Будућност (СЦ) 15      8 4         3 28
4. Полет (Н) 15      8 3         4 27
5. Вршац јунајтед 15      7 3         5 24
6.  Војводина 1928 15      7 2         6 23
7.  Раднички (К) 15      7 1         7 22
8. Јединство (НБ) 15      6 4         5 22
9. Раднички (С) 15      6 3         6 21
10. Пролетер (БК) 15      6 3         6 21
11. ЖАК  15      6 2         7 20
12. Слобода 15      5 2         8 17
13. Јединство (БК) 15      5 1         9 16
14. Слога  15      4 3         8 15
15. Славиа 15      4 2         9 14
16. Долина 15       0 0        15  0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 15. КОЛО

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

Табела: 
1 . Младост (О) 15    10 2          3 32
2.  БАК  15      9 4          2 31
3. Војводина (С) 15      9 3          3 30
4. Јединство Стевић 15      7 4          4 25
5. Слога (БНС) 15      8 0          7 24
6. Стрела  15      8 0          7 24
7. Полет  15      6 5          4 23
8. Јединство (В) 15      6 4          5 22
9. Црвена звезда 15      6 4          5 22
10 Будућност (А) 15      5 3          7 18
11. Борац (Ст) 15      4 5          6 17
12.Југославија 15      4 4          7 16
13. Партизан (У) 15      4 2          9 14
14. Војводина (Ц) 15      4 2          9 14
15. Вултурул (-6) 15      6 1          8 13
16. Партизан (Г) 15      2 1         12  7

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК13. КОЛО

Караш (К) - Борац (ВС)  2 : 3
Војводина (ЦЦ) – Хајдучица 3 : 0
Банат - Шевац   0 : 0
Ратар -  Партизан (К)  5 : 4
Раднички 1927 - Борац (ВГ)  0 : 3
Добрица – Потпорањ  1 : 4
Дунав – Владимировац  4 : 2

Табела: 
1. Војводина (ЦЦ) 13     9 3        1 30
2. Борац (ВС) 13     9 2        2 29
3. Потпорањ 13     7 2        4 23
4.  Дунав  13     7 2        4 23
5.  Борац (ВГ) 13     7 1        5 22
6.  Хајдучица (-1) 13     7 2        4 22
7.  Караш (К) 13     6 2        5 20
8.  Шевац  13     5 3        5 18
9.  Партизан (К) 13     4 3        6 15
10. Добрица 13     4 2        7 14
11. Ратар (-1) 13     4 2        7 13
12. Владимировац 13      3 3        7 12
13. Банат  13      2 2        9  8
14. Раднички 1927 (-1)13   2 1      10  6

ФУД БА Л

СПОРТ

ВЛАЈКОВАЧКО ЈЕДИНСТВО У СИГУРНОЈ ЗОНИ ПОСЛЕ ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА ПОДРУЧНЕ ЛИГЕ ПАНЧЕВО

ЖЕЉЕНИ ЦИЉ 40 БОДОВА

Љубитељу фудбала су недавно уживали у 
сјајном дербију који су у Миленијуму одиграле 
две првопласиране екипе Форум и Темерин. 
Гости су водили на полувремену (2:3), али су 
Вршчани у другом полувремену преокренули 
резултат и славили победу са 5:3. Сличан епилог 
виђен је и у мечу последњег јесењг кола који је 
Форум одиграо у Апатину прошлог викенда. Апа 
Футсал је водио на полувремену са 2:0, али су у 
другом делу мечу изабраници тренера Ненада 
Варађана постигли три гола и славили важну 
победу.

- Задовољан сам учинком у јесењем делу 
јер смо поред доброг пласмана афирмисали 
и неколико младих играча. Добрим играма 
створили смо себи могућност да се на пролеће 
боримо за пласман у виши ранг. Ове сезоне 
првопласирана екипа иде директно у Суперлигу, 

док ће други и трећепласирани играти у 
новоформирану јединствену Другу лигу. Имамо 
шансу, покушаћемо да се појачамо на пролеће, 
рекао је шеф стручног штаба Форума.

ДРУГА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Апа Футсал - Форум 2 : 3
Бечеј  - Србобран  9 : 3
Краљевићево - Хајдук 5 : 3
ТФК - Викинг  5 : 3

ФУ ТС А Л

Пуно посла на пролеће: Јединство Влајковац

ФОРУМ БЕЗ ПОРАЗА ЗАВРШИО ЈЕСЕЊИ ДЕО ДРУГЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНА 

ВРШЧАНИ ЦИЉАЈУ СУПЕРЛИГУ
АПА ФУТСАЛ - ФОРУМ 2:3 (2:0)

Табела:

1.ТФК  8         7 0        1 21
2.Форум  8         6 2        0 20
3.Интернатионал 8         6 0         2 18
4.Викинг  8         5 1         2 16
5.Бечеј 2003 8         3 0         5  9
6.Хајдук  8         2 2         4  8
7.Србобран 8         1 2         5  5
8.Апа Футсал 8         1 1         6  4
9.Краљевићево 8         1 0         7  3

Павлишка Црвена звезда је уочи 
почетка сезоне у Подручној лиги 
Панчево зацртала избегавање 
борбе за опстанак као приоритетни 
циљ, оформила врло квалитетан 
играчки кадар и после јесењег 
дела на добром је путу да план 
испуни. Тренер Милан Благојевић 
задовољан је залихом од 22 бода, 
али наводи и разлоге због којих 
екипа нема још бољи салдо.
- Црвена звезда у последњих десет 
година није имала више бодова 
него јесенас, али имам утисак да 
би их имала још више да смо и 
на гостовања могли да будемо 
комплетни као на мечевима у 
Павлишу. Занимљив је и податак 
да смо јесенас први пут после 
шест година успели да савладамо 
наше комшије из Алибунара на 
свом терену. Мислим да овај састав 
својим квалитетом заслужује 
бар десетак бодова више, али 
изостанак важних играча када се 
игра на страни узео је свој данак. 
Због тога не могу у потпуности да 
будем задовољан јер смо свакако 
могли и више, каже шеф струке 
Павлишана.
Да ли је залиха довољна да се 
на пролеће избегне борба за 
опстанак?
- Мислим да би залиха требало да 
буде довољна иако ће ове сезоне 
из наше лиге испасти доста екипа. 
Мислим да би још 18 бодова на 
пролеће били гарант опстанка. 
Биће врло тешко задржати играче 
који су јесенас носили игру па 

треба водити рачуна о томе да 
се квалитетно уради допунска 
селекција. Наравно, потребан 
је добар припремни период, 
почећемо са радом 1. фебруара, 
истиче Благојевић.
Ваше мишљење о квалитету лиге?
- Врло коректно такмичење, доста 
је екипа уједначеног квалитета 
и врло је мала разлика између 
тимова из горњег и доњег дела 
табеле. То даје драж такмичењу и 
чини га веома интересантним.

Заједничко свим екипама са 
територије града у овој лиги је 
осипање у другом делу јесење 
полусезоне. Откуд такав тренд?
- Све екипе у лиги су домаћинске. 
На свом терену наступе комплетне 
док за гостовања једва сакупе 
11 фудбалера. То је заједнички 
проблем свим клубовима у 
нижим степенима такмичења. 
Зашто је то тако? Младе играче је 
врло тешко уводити у сениорску 
конкуренцију јер избегавају рад, 

не долазе на тренинге а траже 
новац. Мислим да и сами клубови 
сносе добар део кривице за то 
јер су  нудећи нереалне новчане 
награде играчима пореметили 
мере вредности, па после долазе 
у ситуацију да их играчи уцењују. 
У таквом амбијенту врло тешко 
је стимулисати младе играче да 
тренирају да би напредовали. 
Проблем је и у сарадњи клубова 
које практично нема, закључио је 
Благојевић.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ИЗ ПАВЛИША ОСТВАРИЛА НАЈВЕЋИ ЈЕСЕЊИ БОДОВНИ САЛДО У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ СЕЗОНА

БЛИЗУ ЦИЉА

Добра залиха: ФК Црвена звезда Павлиш
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Вршац је атрактивном игром и убедљивом 
победом против Беовука преузео вођство на 
табели Кошаркашке лиге Србије. Изабраници 
тренера Владимира Ђокића остварили су пету 
победу са њим на челу стручног штаба, укупно 
осму  и претекли београдски Динамик који је 
претрпео други пораз ове сезоне, за многе 
изненађујући, од крушевачког Напретка.

Питање победника практично је решено у 
другој четвртини када су Вршчани затворили све 
прилазе свом рекету, гости су ретко проналазили 
решења.Резултатска предност Вршца расла је 
из минута у минут, Стојадиновић и Јововић су 
атрактивним додавањима подизали публику на 
ноге,  а неумољиви стрелци Павловић, Димић, 
Крстовић и Ђерић немилосрдно су цепали 
мрежицу Беовука. До двоцифрене предности 
Вршац је стигао у 16. минуту (37:26), у 25. минуту 
било је већ 25 поена предности за Вршац 
(68:43). Тренер Ђокић је висок ритам одржао 
до краја честим изменама, а његови момци су 
се пожртвовано бацали по паркету и када су 
водили са 35 поена разлике. Публика је посебно 
наградила аплаузом акције Спасојевића, 
Митровића и Мунижабе. Сви играчи Вршца 
уписали су се у листу стрелаца и заслужено су 
испраћени овацијама својих симпатизера.

Играч који је дао посебан печат игри 
Вршца свакако је Александар Мареља, 
трећи играч шампионата по индивидуалној 
статистици. Мареља је на чак осам утакмица 
узастопно успео да постигне двоцифрен 

број поена, у досадашњем току првенства 
просечно је постизао 18,7 поена, уз 7,4 
скокова и једну асистенцију.

- То је резултат пре свега доброг рада и 
одличне тимске игре. Ништа добри статистички 
подаци појединаца не би вредели када би се 
утакмице губиле. Моји саиграчи су заслужни, 
како за овај низ победа, тако и за моју добру 
статистику. 

Публика је већ навикла да највећи 
кошгетерски допринос даје тандем Мареља 
- Димић.

- Вршац је скуп јаких индивидуалаца и многи 
су се још у припремном периоду питали како 
ћемо играти у тиму. Међутим, показало се да 
смо успели да се уклопимо и снажан колектив 
у коме нико не тежи ка самоистицању. Циљ је 
само победа, никоме не пада на памет да своју 
индивидуалност стави изнад тог циља.

Да ли су могућа изненађења у лиги до 
краја првенства или су се фаворити већ 
издвојили?

Мислим да се озбиљне екипе сместиле у 
врху табеле и биће врло тешко било коме из 
доњег дома да промени тај распоред. Наравно, 
ово је спорт, изненађења су увек могућа, али 
мислим да су фаворити за пласман у Суперлигу 
отприлике на својим местима.

Очекује вас тешко гостовање у Ваљеву на 
крају календарске године, шта очекујеш?

Гостујемо у граду са великом кошаркашком 
традицијом и максимално респектујемо екипу 

Металца. Међутим, начин игре немамо намеру 
да мењамо и покушаћемо да наметнемо стил 
који смио имали у претходним мечевима, јака 
одбрана са пуно трчања у транзицији напада. 

Твоје одличне игре у Вршцу добро су 

одјекнуле у кошаркашкој јавности.
Размишљам само о циљу који је пред 

нама. Тренирамо и играмо да би били први и 
пласирали се у Суперлигу. Размишљам само о 
Вршцу, тако ће бити докле год сам овде.

ПОБЕДОМ У 10. КОЛУ ИЗАБРАНИЦИ ТРЕНЕРА ВЛАДИМИРА ЂОКИЋА ПОСТАЛИ ЛИДЕРИ КЛС

ВРШАЦ ГЛЕДА СА ВРХА
ВРШАЦ – БЕОВУК 112:69 (18:20, 33:14, 32:23, 29:12)

КО Ш А Р К А

Традиционални Миленијум Опен, десети по 
реду, окупио је 450 такмичара из 50 клубова који су 
дошли углавном из земаља региона. Такмичење 
је одржано у пионирској, кадетској, јуниорској 
и сениорској конкуренцији а такмичари су 
били посебно надахнути присуством високих 
званичника Теквондо асоцијације Србије који 
су посетили Вршац:Дејан Бурчул, председник, 
Синиша Јаснић, потпредседник,  и Драган Јовић, 
спортски директор. Такмичење је отворила 
градоначелница Вршца Драгана Митровић. 
Посебна атракција био је долазак Мухамеда 
Кахримановића, носиоца 12 Гинисових рекорда. 
Вршачки љубитељи спорта памте његов покушај 
оборања сопственог рекорд у ломљењу 
кокосових ораха руком. 

Вршачки Еурошпед је освојио екипно прво 
месту у укупном пласману, испред београдског 
Галеба и Атлетика из Бугарске.

- Задовољан сам квалитетом такмичења и 
резултатима чланова Еурошпеда. Била је ово 
лепа прилика да на делу видимо углавном 

млађе такмичаре, искористио је на прави начин 
Ненад Марјанов који  је проглашен за најбољег 
јуниора. Задовољан сам одзивом екипа имајући 
у виду да је крај године и да се клубови углавном 
спремају за полагање за појасеве, рекао је 
тренер Еурошпеда Марио Дујић.

За најбољу такмичарку у сениорској 
конкуренцији проглашена је Ана Петрушић, 
чланица Драгона из Љубљане, актуелна 
вицешампионка Европе, иначе девојка нашег 
репрезентативца Дамира Фејзића. 

- Захваљујем се на великој помоћи у 
организацији Граду Вршцу и Спортском савезу, 
надам се да ћемо следеће године имати још већи 
број учесника и да ћемо нашу традиционалну 
манифестацију одржати у априлу, кад јој је и 
време, закључио је Дујић.

ТА Е К В О Н Д О

КЛС 10. КОЛО
Младост Адмирал - Металац 87 : 76
Вршац - Беовук 72  112 : 69
Тамиш - Смедерево 1953 73 : 60
Дунав - Слога  73 : 64
Динамик - Напредак Рубин 80 : 89
Константин - ОКК Београд 76 : 81
Борац - Спартак  71 : 50

Табела: 
1.Вршац 10          8 2    18
2.Динамик 10 8 2 18
3.Спартак 10 7 3 17
4.Младост  10 7 3 17
5.Тамиш 10 7 3 17
6.Дунав  10 6 4 16
7.Борац 10 5 5 15
8.Напредак  10 5 5 15
9.Беовук 72 10 5 5 15
10.Металац 10 4 6 14
11.ОКК Бгд 10 4 6 14
12.Слога 10 3 7 13
13.Смедерево   10 1 9 11
14.Константин 10 0 10 10

Одлична формас: Александар Мареља (КК Вршац)

10. МЕЂУНАРОДНИ МИЛЕНИЈУМ ОПЕН

УСПЕШАН ЗАВРШЕТАК ГОДИНЕ

КРАЉЕВО: Јозић 1, Стефановић, 
Бајић 15 (5 ск, 3 ас), Михајловић, 
Рајић 8 (7 ск), Тосу 4 (4 ск), Шерић 18 
(5 ск, 2 ас), Радић 9 (2 ск), Живановић 
7 (9 ск, 4 ас), Пауновић 6 (7 ск)

ВРШАЦ: Илић 2, Мандић 16 
(10 ск, 2 ас), Ратковић, Жигић, 
Стјепановић, Станковић, Митов 21 
(4 ск, 3 ас), Јовановић 9 (5 ск, 1 ас), 
Мршић 11 (1 ск, 2 ас), Радовић 13 (2 
ск, 9 ас), Половина, Бошњић

Вршчанке су забележиле 
изузетно важну победу у Краљеву 
и наставиле трку за пласман 
у врх табеле. Меч је обиловао 
узбуђењима у самом финишу иако 
се чинило да ће га изабранице 
тренера Данијеле Ризвић и 
Стеле Бошњић мирно привести 
крају. Краљевчанке су добро 
почеле, повеле са 5:0, али је онда 
уследила серија 12:0 којом су 
Вршчанке потпуно преокренуле 
ток меча и преузеле иницијативу. 

У финишу прве четвртине стекле 
су двоцифрену предност (15:29), 
коју су успеле да одрже све 
до последњих десет минута. У 
последњој четвртини ситуација се 
закомпликовала. Вршац је имао 
предност од 9 поена у 32. минуту 
(52:61), међутим, захваљујући 
Тамари Рајић и Тамари Бајић, 
Краљевчанке су се вратиле у меч, да 
би тројком Шерићеве у последњем 
минуту повеле (68:67) и дошле 
надомак победе. Међутим уследио 
је одговор најбоље играчице 
Вршца на овом мечу, Зорице 
Митов, која је најпре одговорила 
тројком, а потом и мирно 
реализовала слободна бацања 
у последњем нападу, за потпуно 
заслужени тријумф. До краја године 
Вршчанке ће одиграти још један 
меч у Миленијуму, у суботу против 
Спартака са почетком у 20 часова.

КОШАРКАШИЦЕ ВРШЦА СЛАВИЛЕ ВРЕДНУ ПОБЕДУ У 10. КОЛУ ЖКЛС

ЗОРИЦА МИТОВ ТРИЛЕР МАЈСТОР
КРАЉЕВО – ВРШАЦ 68:72 (20:29, 15:16, 16:14, 17:13)

КЛС 10. КОЛО
Краљево - Вршац  68 : 72
Шабац - Радивој Кораћ 64 : 77
Спартак - Војводина 129 : 40
Партизан 1953 - Врбас  74 : 65
Новосадска ЖКА - Ц. звезда57 : 78
Студент - Шумадија  79 : 51

Табела: 
1.Радивој Кораћ 10 9 1 19
2.Партизан 1953 10 8 2 18
3.Црвена звезда 10 7 3 17 
4.Краљево  10 6 4  16
5. Спартак  10 6 4 16
6.Вршац  10 6 4 16
7.Врбас Медела  10 5 5 15
8.Шабац  10 5 5 15
9.Студент  10 4 6 14
10.Шумадија  10 3 7 13
11.Новосад. ЖКА 10 1 9 11
12.Војводина  10 0 10 10
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