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Град Вршац и овдашње Удружење 
параплегичара и квадриплегичара 
“Параквад ВШ” организовали су 
донаторски ручак за изградњу 
игралишта за децу и све остале особе са 
инвалидитетом у Вршцу. Скуп донатора 
био је у Хотелу Србија, 22. децембра.

- У Вршцу постоји више од 600 
регистрованих особа са инвалидитетом 
са најтежим обликом инвалидности који 
зависе од туђе неге и помоћи, а има их 
и нерегистрованих од чега су значајан 
број деца, каже Драган Виторовић, 
председник Удружења параплегичара 
и квадриплегичара “Параквад ВШ”. 
Један од начина да им помогнемо јесте 
да се изгради игралиште за особе са 
инвалидитетом како би се и њихов дневни 
живот изједначио са животом  осталих 
наших суграђана. 

За донаторски ручак упућено је 
60 позивница вршачких фирмама и 
привредницима. Свака њихова помоћ и 
подршка много ће значити за реализацију 
пројекта изградње игралишта за децу 
и особе са инвалидитетом.  Према 
пројектној документацији потребно 

је око  25.000 евра.  Хотел “Србија” је 
међу првима показао своју друштвену 
одговорност и хуманост обезбедивши 

простор на отвореном у оквиру своје 
парцеле у центру Вршца.

Ј.Е.

УДРУЖЕЊЕ”ПАРАКВАД ВШ” И ГРАД ВРШАЦ ОРГАНИЗАТОРИ ДОНАТОРСКОГ РУЧКА ЗА

ИГРАЛИШТЕ ЗА ДЕЦУ И ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

ИН МЕМОРИАМ

ПРЕМИНУО Њ.Е. 
МОНСИЊОР 

ЛАДИСЛАВ ХУЖВАР
У раним јутарњим сатима, 10. 

децембра, у суботичкој болници 
преминуо је, у 86. години живота, 
Њ.Е.Монсињор Ладислав Хужвар, 
некадашњи бискуп зрењанински.  За 
59 година  свећеништва, Монсињор 
Хужвар имао је 28 година бискупске 
службе.  Био је бискуп Римокатоличке  
Бискупије  Зрењанин од 1988.до 2008. 
године.

Рођен је у Хоргошу 21.фебруара 
1931.године. За свећеника је заређен 
у Суботици 1957. године. Службовао 
је као капелан у Селенчи (1957.), 
потом у Бачкој Тополи (1957-1958.), 
као бискупов тајник и члан Црквеног 
судишта (1958-1959.), уједно је био и 
капелан у Суботици 1 (1958-1961.) и 
викар на Келебији (1958-1959.). Био је  
жупни управитељ у Врбасу (1961-1970.), 
жупник у Новом Саду 3 (1970-1974.), у 
Новом Саду 1 (1974-1988.), затим декан 
Деканата у Новом Саду (1974-1988.).

Био је прво уредник, а потом и 
главни уредник часописа „Хитéлет” 
(1963-1989.), као и уредник годишњака 
„Katolikus Kincses Kalendarium” (1969-
1984.).

Почасни је прелат Његове Светости 
од 1978. године, a блажени Папа Иван 
Павле Други именовао га је бискупом 
7. јануара 1988. године. За бискупа је 
заређен 14. фебруара 1988. године. 
По навршеној канонској доби дао 
је оставку, коју је Света Столица 
прихватила 2007. године. 

Монсињор Ладислав Хужвар 
сахрањен је у бискупској крипти 
римокатоличке Катедрале у Зрењанину, 
14. децембра. Монсињор др Ладислав 
Немет, бискуп зрењанинске Бискупије, 
служио је литургију, а сахрани је 
присуствовао велики број црквених 
великодостојника свих црквених 
заједница у земљи и изван Србије, 
свештеника, чланова манастирских 
духовних заједница. Присуствовали 
су и чланови дипломатског кора,  
амбасадори из Београда, а међу првима 
Њ.Е. амбасадор Свете Столице (Ватикан) 
у Београду надбискуп Лучиано 
Суријани. У вечну кућу Монсињора 
Хужвара испратио је и велики број 
верника. 

Духовну територију Бискупије 
Зрењанин чине три целине: катедрални 
или средњи деканат, северни деканат 
и јужни деканат. Римокатоличка црква 
у Вршцу припада јужном деканату 
зрењанинске Бискупије, а декан је 
његова милост г. Ереш Михај, жупник 
храма Светог Герарда.

Ј.Е.

Њ.Е. МОНСИЊОР ЛАДИСЛАВ ХУЖВАР (1931-2016.)

“Свим верницима који Божић 
и предстојеће празнике славе 
по Грегоријанском календару, 

желим да  проведу у миру срећи и 
благостању.

Градоначелник града Вршца
Драгана Митровић”

ДОБРОДОШЛА СВАКА ПОМОЋ 

Сви привредници и грађани добре воље који желе да помогну у овој акцији, 
уплате могу извршити на : С.Х.У.П.И.К “ПАРАКВАД ВШ”, Бул. Милоша Обилића 
10, 26300 Вршац, Србија, Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд Ж.Р. 200-
2741150101866-18, сврха уплате: Донаторски ручак за изградњу игралишта 
особа са инвалидитетом

Из Јавног комуналног предузећа „Други октобар“ 
обавештавају грађане да су започети радови на измештању 
колектора фекалне канализације, које се налази  у Улици 
Николе Нешковића. Реч је о радовима у оквиру прве 
фазе и, како сазнајемо, биће измештено приближно 200 м 
колектора. 

Друга и трећа фаза биће реализоване  у току 2017. године 
када ће бити измештен колектор фекалне канализације 
целом  дужином, приближно 500 м. 

На овај начин ће се решити дугогодишњи проблем 
проласка јавне инсталације кроз приватне парцеле и биће 
олакшано одржавање фекалне канализације, сазнајемо у 
„Другом октобру“. У току радова очекује се затварање Улице 
Николе Нешковића за саобраћај о чему ће грађани бити 
благовремено обавештени.

Инвеститор радова је Град Вршац, а извођач је Јавно 
комунално предузеће „Други октобар“.  Очекује се да ће 
трајање радова бити око месец дана.

Ј.Е.

АКТУЕЛНИ РАДОВИ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

ИЗМЕШТАЊЕ КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
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У РАЗВОЈНОЈ  АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ У 
БЕОГРАДУ БИЋЕ  ОДРЖАНА

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРО-
ЈЕКТА ЛОГИСТИЧКОГ 
ЦЕНТРА И ИНТЕРМО-
ДАЛНОГ ТЕРМИНАЛА

Град Вршац и Жупанија Караш – Северин су, 
у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње 
Румунија – Србија, у периоду 2013 – 2015, спровели 
пројекат “Увођење савремених технологија транспорта 
у логистичким везама Баната”.

Град Вршац је, у оквиру пројекта, израдио Студију 
изводљивости за изградњу логистичког центра и 
интермодалног терминала код Железничке станице, 
поред индустријске зоне и Технолошког парка на 
Београдском путу, као и на локацији канала Дунав-Тиса-
Дунав код Влајковца.

Увођење интермодалног транспорта ће 
омогућити да производи и роба ка крајњим купцима 
у Србији или иностранству стижу брже, квалитетније 
и економичније. У средишту логистичког центра 
биће смештен интермодални терминал, као место 
укрштања друмског, воденог саобраћаја и железничког 
транспорта. Овај пројекат подиже ниво конкурентности 
како Града Вршца, тако и Јужнобанатског округа и 
читавог региона,  у погледу унапређења постојеће 
привреде и привлачења нових инвеститора.

Развој интермодалног терминала биће кључна 
предност у региону Баната у односу на друге, што 
ће довести до нових инвестиција, радних места и 
до побољшања квалитета живота у региону. 
Такође, интермодални терминал има позитиван 
утицај на животну средину, чијим развојем ће 
се смањити коришћење друмског транспорта, 
загађења, а повећати коришћење других модула 
саобраћаја.

Град Вршац ће у петак, 23. Децембра, у 12 
часова, у просторијама Развојне агенције Србије 
у Београду, одржати презентацију поменутог 
пројекта.

Презентацији ће присуствовати пословни 
партнери, као и потенцијални инвеститори.

Актуелни сазив Скупштине 
Града Вршца заседао је, девети пут, 
у уторак,  20. децембра. Седници 
је присуствовало 37 од укупно 45 
одборника, а на дневном реду била 
је 21 тачка, тако да су одборници у 
скупштинским  клупама остали до 
касно поподне. Највеће интересовање 
било је за буџет за 2017, који је усвојен 
већином гласова, након вишечасовне 
расправе. 

Највише расправе око буџета
Приходи и примања буџета Града 

Вршца за наредну годину, заједно са 
пренетим средствима из претходне 
године, утврђени су у укупном износу 
од 2.152.000.000 динара, а исто 
толико су и расходи.  Укупни приходи 
и примања буџета Града Вршца за 
2017. годину, по свим изворима 
финансирања, износе 2.223.064.036 
динара.

Представници опозиције изнели 
су низ замерки уз констатацију да је 
предложени буџет нереалан, да није 
инвестициони, као и да средства нису 
правилно распоређена, већ да су 
поједини корисници фаворизовани, а 
другима су износи смањени.

Градоначелница Драгана 
Митровић одговорила је на сва 
питања опозиције нагласивши да 
је буџет штедљив, али и развојни и 
друштвено и социјално одговоран. 
Чедомир Живковић, шеф одборничке 
групе СНС, рекао је да ће напредњаци 
гласају за предлог буџета и позвао 
одборнике да подрже буџет.

Одлука о локалним комуналним 
таксама

На дневном реду нашло се и  
усвајање измена и допуна Одлуке 
о локалним комуналним таксама.  
Начелница Вера Миловановић 
дала је  детаљно образложење 
и истакла да је било неопходно 
извршити усклађивање са законском 

регулативом, са Законом о 
финанасирању локалне самоуправе. 
Овом одлуком усклађују се највиши 
износи локалне комуналне таксе за 
држање свих моторних, друмских 
и прикључних  возила, изузев 
пољопривредних возила и машина, 
које су увећане за један одсто. 

Одборници су дали „зелено 
светло“ за измену и допуну одлука 
о задуживању општине Вршац 
за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода за 2014, 2015. 
и 2016. годину.

Нова организација Градске управе
Добијањем статуса града, 

било је неопходно ускладити рад 
локалне самоуправе са законском 
регулативом, доношењем одређених 
одлука. Тако се пред одборнике 
нашла Одлука о организацији Градске 
управе чије је детаље образложио  
начелник Јован Кнежевић. Он је 
подсетио да се организација Градске 
управе заснива на одељењима, 
као основним организационим 

јединицама, и посебним службама и 
указао на одређене промене везано 
за постојеће организационе јединице. 
Одлука је усвојена већином гласова.

Усвојен низ одлука
Донета је одлука да се Влади 

Републике Србије предложи да 
се Граду Вршцу да на коришћење 
на 10 година, без накнаде, објекат 
„Зора“, који се налази у Дворској 
улици. Поменути објекат користио 
би се за реализацију за ИПА пројекат 
прекограничне сарадње Србије и 
Румуније где би партнер Вршцу био 
Вест универзитет из Темишвара. 
Пројекат се зове „Растимо заједно“, 
а у „Зори“ би требало да се отвори 

Регионални центар за социјалну 
подршку који би радио са 4 ризичне 
групе. 

Одборници су подржали одлуку 
да Вршац буде један од оснивача 
Регионалне развојне агенције „Јужни 
Банат“ ДОО Панчево, заједно са свим 
општинама овог региона. Опозиција 
није подржала овај предлог наводећи 
да ово није први пут да се из вршачког 
буџета финансирају приватна 
предузећа у Панчеву, као и да се 
до сада није десило да Панчево на 
исти начин подржи вршачке фирме 
и агенције. Дарко Гавриловић (СПС) 
је замерио што није наведен износ 
чланарине коју ће Вршац плаћати 
новцем грађана, већ ће чланарина 
бити дефинисана новим уговором. 
Са њим су се сложиле и др Драгица 
Станојловић и Биљана Јеличић, док 
је Милуцу Живков нагласио да Вршац 

треба да буде центар округа заједно 
са Белом Црквом, Пландиштем и 
Алибунаром и питао зашто се оваква 
агенција не формира у Вршцу.

Чедомир Живковић је истакао 
да Вршац треба да се прикључи 
осталим општинама у региону и шире 
у циљу стварања услова за развој и 
напредак града, заједничког наступа 
код фондова у земљи у ЕУ. Он сматра 
да оснивачки улог од 4.000 евра није 
велики за све бенефите које ће Вршац 
добити касније.

Одлуком одборника чланови 
Надзорног одбора ЈКП „Други 
октобар“ примаће месечне накнаде у 
износу од 45.000 динара председник, 
40.000 чланови који нису из редова 
запослених и 35.000 динара 
представник запослених. 

Усвојен је програм рада Градске 
управе, без расправе, као и програми 
рада установа и јавних предузећа чији 
је град оснивач, уз већи број примедби 
одборника опозиције. Усвоје је 
закључак да поменуте установе у року 
од 15 дана доставе своје програме 
усклађене са буџетом за 2017.

Без расправе усвојени су и 
програми самодосприноса за 
образовање, фекалну канализацију, 
локалне путеве и тротоаре за 2017.

Одлуком одборника продужен 
је мандат в. д. директора Апотеке 
Вршац Жељици Мрђа, која је на овој 
функцији била и до сада. Биљана 
Станић Којчић именована је за 
члана Надзорног одбора ЈКП „Други 
октобар“ из редова запослених. 
Као последње тачке дневног реда 
донето је решење о допуни Решења 
о образовању Комисије за комасацију 
пољопривредног земљишта, а 
одборници су, већином гласова, 
дали сагласност на Статут ЈКП „Други 
октобар“.

Ј.Е.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕН  БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ

Милан Кркобабић , министар у 
Влади Републике Србије задужен за 
регионални развој и координацију 
рада јавних предузећа,  посетио је 
Вршац , 16. децембра, у оквиру акције  
„Држава Србија у селима Србије“, 
чији  је један од иницијатора. Након 
пријема у кабинету градоначелнице 
Драгане Митровић, министар је 
отворио  покретни шалтер Поште 
Србије у насељеном месту Мали 
Жам, који ће покривати и села Месић, 
Јабланка, Ватин и Шушара. 

Вршац део акције Поште Србије
Драгана Митровић, 

градоначелница Вршца, захвалила 
се што је Вршац део акције Поште 
Србијеа пријему у свом кабинету који 
је уприличила за министра Милана 
Кркобабића и Миру Петровић, в.д. 
директора ЈП „Поште Србије“. Састанку 
у Градској кући присуствовао је и 
Константин Николае Дан, генерални 
конзул Румуније.

-Ово је практичан пример и доказ 
колико су за државу важна села и 
квалитет живота у селима, нагласила 
је градоначелница Митровић. За наш 
град веома је значајно што је одабран 
да буде део ове акције. На територији 
Вршца ми имамо укупно 22 села, 
и она су веома разуђена у односу 
на центар града. Овај покретни 
поштански шалтер много ће значити 
свим житељима насељениих места, 
а ја се надам  да ћемо и у будућности 
бити у прилици да иницирамо и друге 
видове акција за помоћ селима. Ово је 
резултат сарадње државе, локалних 
самоуправа и јавних предузећа, како 
бисмо побољшали квалитет живота 
људи у руралним подручјима. Град 

Вршац ће у будућности стајати на том 
путу и водиће се политиком Владе 
Републике Србије, а то је да оживимо 
села и на тај начин побољшамо 
регионални и привредни развој.

У разговору са градоначелницом 
Вршца, члановима Градског већа 
и генералним конзулом Румуније, 
министар Кркобабић се информисао 
о актуелним проблема у граду и 
селима који су директно везани за 

побољшање услова живота грађана.
-Хоћемо да отварамо нова 

поглавља, не европска, него ова наша 
мала поглавља како да људи у селима 
и градовима пристојно живе, нагласио 
је Кркобабић. Један од тих корака је 
и то што ће пет села на територији  
Вршца  добити  лекара, државног 
службеника и радника „ПоштеСрбије“ 
на свом прагу.

Пошта на кућном прагу

Свечаним чином отварања 
покретног  шалтера „Поште Србије 
„ у селу Мали Жам, поштанске 
услуге такорећи на кућном прагу 
имаће не само око 300 житеља овог 
места, углавном старијих људи, 
већ и мештани Месића, Јабланке, 
Ватина и Шушаре.  Тако  ће око 1.500 
житеља поменутих насељених места 
поштанске услуге обављати у својим 
селима, неће морати да путују до 

Вршца што ће им умногоме олакшати 
свакодневицу.

-Србија иде у сусрет својим 
грађанима, нагласио је Кркобабић 
отварајући покретни шалтер „Поште 
Србије“  у Малом  Жаму. Идеја је 
једноставна да локалне самоуправе 
и јавна предузећа без већих улагања 
и дододатних трошкова ефикасније 
ангажују своје ресурсе и допринесу 
равномернијем регионалном развоју, 

што је приоритет нове регионалне 
политике Владе Србије. Акција је 
практичан пример и доказ колико 
су за државу важна села и квалитет 
живота у њима. На овај начин ћемо 
становниоцима села која су доста 
удаљена од Вршца олакшати у 
знатној мери обављање поштанских, 
администартивних и здравствених 
услуга. 

Приликом боравка у Малом Жаму, 
министар Кркобабић је обишао и 
сеоску амбуланту и најавио да ће се 
ускоро у ову акцију укључити и Србија 
воде и Србија шуме, ЕПС и Путеви 
Србије.

- Циљ акције „Држава Србија у 
селима Србије“ је да се мобилним 
деловањем државних служби олакша 
живот у руралним подручјима и 
мештанима у 55 села и неразвијених 
општина, рекао је Кркобабић. Свако 
село имаће амбуланту, пошту, школу, 
цркву и земљорадничку задругу да 
село може да живи. Селу на ноге, село 
на ноге, озбиљна акција државе, да 
очистимо канале, наводимо терене, 
направимо пут, најбитније је да се 
покренемо, да верују у нас. 

Покретни шалтер „Поште Србије“  
радиће понедељком  у  Месићу, 
уторком у Малом Жаму, средом у 
Шушари, четвртком у Ватину и петком 
у Јабланки. 

Мештани поменутих насељених 
места су веома задовољни што 
су се њихова села нашла у акцији 
„Држава Србија у селима Србије“. 
Житељи Малог Жама упутили су речи 
захвалности министру Кркобабићу и 
в.д. директора ЈП „Поште Србије“.

Ј.Е.

МИНИСТАР МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ВРШАЦ

ОТВОРЕН  ПОКРЕТНИ ПОШТАНСКИ ШАЛТЕР У МАЛОМ ЖАМУ

ИЗМЕНЕ У ОДБОРНИЧКИМ 
КЛУПАМА

Скупштина је донела одлуку 
о престанку одборничког 
мандата Радивоја Ћосића, 
члана ГГ „За бољи Вршац“, 
који је лично поднео оставку. 
Његово место у одборничкој 
клупи заузео је Златибор 
Петров, правни техничар 
из Уљме, који је положио 
заклетву и придружио се раду 
Скупштине.

Одборница Драгана Ракић (ДС) предложила је да се обустави 
јавна набавка, која је у току, и да се нешто мање од милион динара, 
планираних за организацију дочека Нове године на градском 
тргу, преусмере за лечење деце и одсраслих оболелих од тешких 
болести. Она је подсетила да су овакве одлуке већ донели поједине 
општине и градови у Србији, на иницијативу својих грађана. 
Предлог Ракићеве није наишао на подршку одборника.
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Ученици Гимназије „Борислав 
Петров Браца“  наставили су да 
нижу успехе и доказују да су међу 
најбољима у знању стеченом 
у својој школи. Гимназијска 
екипа победник је квиза „ФИМЕК 
награђује знање“.

Финале је одржано у 
просторијама Факултета за 
економију и инжењерски 
менанџмент, у Новом Саду, 
20. децембра, а вршачки 
гимназијалци су освојили прво 
место. У такмичарском тиму 
били су: Матија Петровић (4/2), 
Давид Бузго (4/2) и Бранко 
Керкез (4/1). Ментор ученицима 

био је професор Слободан Лауш. 
- Задовољни смо и 

срећни због још једног успеха 
наших ученика који су показали 
своје знање и на овом квизу, 
каже Тамара Пешић, директорка 
Гимназије „Борислав Петров 
Браца“ . Њихов успех је још 
вреднији јер је остварен у 
изузетно јакој конкуренцији.  Ове 
године у квизу је учествовало 55 
школа.

Задовољство не крију ни 
чланови најбољег тима вршачке 
Гимназије, као ни њихов ментор. 
Јер, осим вредних награда и 
доброг дружења, ученици су 

имали прилику и да упознају 
знаменитости Новог Сада, да се 
упознају и повежу са другарима 
средњошколцима из других 
средина и упознају градове из 
којих они долазе.

Квиз „ФИМЕК награђује знање“ 
се већ годинама традиционално 
организује на новосадском 
Факултету за економију и 
инжењерски менанџмент  за 
све матуранте средњих школа у 
Војводини.  Ово је други пут да 
су ученици Гимназије „Борислав 
Петров Браца“  победници овог 
такмичења.

Ј.Е.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА“

ГИМНАЗИЈАЛЦИ- 
ПОБЕДНИЦИ КВИЗА 

ЗНАЊА

ИЗЛОЖБА ПАНЧЕВАЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

ТРИСТА ГОДИНА ОСЛОБОЂЕЊА 
ОД ТУРАКА

Изложба под називом „300+“, триста година од 
ослобођења Панчева од Турака, отворена је у Конкордији, 
галеријском простору Градског музеја Вршац, 8. децембра. 
Изложбу је реализовао Завод за заштиту споменика 
културе у Панчеву, уз подршку Покрајинског секретаријата 
за културу , јавно информисање и односе са верским 
заједицама. Аутори су архитекте Снежана Вечански и 
Миодраг Младеновић, а на пројекту су сарађивали и 
археолог Јасна Јованов  и дизајнер Јован Бешлин.

У име домаћина, присутне је поздравио мр Звонимир 
Сантрач, директор Градског музеја Вршац, а о настајању 
поставке, иза које стоје истраживачки рад и прикупљање 
документације и историјске грађе, говорио је Миодраг 
Младеновић, директор Завода за заштиту споменика 
културе у Панчеву и један од аутора изложбе.  Др 
Марко Поповић, археолог, најзначајнији истраживач и 
познавалац средњовековних утврђења, дао је стручни 
осврт на поставку, а изложбу је отворила Драгана 
Митровић, градоначелница Вршца. 

- Част ми је да, испред Града Вршца, отворим 
ову изложбу која је плод једног студиозног, научног, 
истраживачког рада, рекла је градоначелница Митровић.  
Она је доказ да би можда могла и историја Вршца бити 
подробније истражена. Сигурна сам да у неким другим, 
далеким земљама, постоје архивски трагови, списи и 
друга документа и предмети који би могли много да нам 
кажу о настанку нашег града. Кроз ту причу могли бисмо 
да научимо да боље разумемо и више волимо свој град. 
Панчево је прави пример за то. 

Младеновић је подсетио да су пре триста година, 9. 
новембра 1716. године, аустријске трупе, предвођене 
принцем Евгенијем Савојским, ослобађањем Панчева 
од Турака, извршиле завршне операције на ослобађању 
Баната. Ови догађаји били су прекретница у развоју Баната 
и његовом укључивању у хришћанску, средњоевропску 
заједницу народа.

Истраживачки рад је ауторе изложбе водио кроз 
архиве у Анкари, Будимпешти и Бечу, чак и до приватних 
архива у Стокхолму. Прикупљена је значајна архивска 
грађа која је, у добром делу, први пут презентована нашој 
јавности. Посебну занимљивост представљали су турски 
дефтери, који су одгонетнути уз помоћ мр Александра 
Јаковљевића са Института за историју из Београда.  У 
посебном делу, проучавајући сачувана здања, урбану 

матрицу, материјале и технику градње, истраживачи 
Завода за заштиту споменика културе у Панчеву су 
форензичким методама утврђивали на који је начин 
формирано данашње Панчево. Изложба обухвата серију 
планова, гравира, нацрта и докумената који су уз строго 
поштовање права на објављивање прибављени током 
двогодишњег рада.

Рефлексије ових истраживања дотичу и град Вршац. 
На повлачењу из Темишвара, турска избегличка војска, 
која је бројала 8.000 душа, прошла је кроз Вршац. Са 
собом су повукли и војну посаду Вршца и догађаји које 
обележавамо тековина су целог нашег простора. Такође, 
истраживања показују могуће богатство историјских 
података који чекају да буду откривени и по питању 
настанка и развоја Вршца. 

Директор панчевачког Завода је нагласио да 
истраживачки тим намерава да, уз сарадњу са градским 
властима Вршца, у 2017. години истраживања усмери 
ка граду Вршцу. Сав сакупљен материјал биће, попут 
‘’породичне сребрнине’’, потом сачуван у Градском музеју 
Вршца.

Гост изненађења на изложби био је пуковник Дани 
Золтан који је, са својим војницима, срушио невидљиви 
Ф 117 током НАТО агресије на нашу земљу, 1999.године. 
Допринос свечаном тону отварања изложбе дао је и 
млади пијаниста Александа Ђорђевић, ученик средње 
Музичке школе „Јосиф Маринковић“, одсек клавир.

Ј.Е.

Школски центар “Никола 
Тесла” у Вршцу део је пројекта 
у оквиру Интеррег-ИПА 
програма прекограничне 
сарадње Србија -  Румунија. 
Реч је о пројекту под називом 
“Guiding pupils through 
successful cross-border careers”. 
Захваљујући добијеним 
средствима  ученици 
Школског центра  „Никола 
Тесла“  друго полугодиште 
започеће са обновљеним 
рачунарским кабинетом и то  
најсавременијим рачунарима, 
као  и учионицом опште 
намене са новим намештајем – 
клупама и столицама.

- П е р и о д 
имплементације пројекта је 
од 26. марта до 31. децембра 
ове године, објашњава Жељко 
Ивковић, директор Школског 
центра “Никола Тесла” у Вршцу. 
У реализацији пројектних 
активности укључени су 
ученици трећих  и четвртих 
разреда средње школе. 
Темишварска школа, као 
водећи партнер на пројекту, 
имала је буџет од 49.800 
евра где је држава Румунија 
дотирала 13 одсто, а сама 
школа 2 одсто из сопствених 
средстава. Вршачка школа, као 
партнер на пројекту, имала 
је буџет од 33.200 евра, где је 
Град Вршац дотирао 15 одсто. 
Већина средстава утрошена 
је на рачунарску опрему која 
је неопходна за реализацију 
савремене наставе, а која, 

иначе, брзо застарева. 
Захваљујући добијеним 
средствима  осавременили 
смо рачунарски кабинет, 
а учионицу опште намене 
снабдели новим намештајем.

Према речима директора 
Ивковића, претходних месеци 
интензивирана је сарадња 
ученика у оквиру Интеррег-
ИПА програма прекограничне 
сарадње Румунија -Србија како 
међусобним посетама, тако и 
заједничким ангажовањем на 
пројектним активностима.

- Наставници и ученици 
школе “Иоан Славици” из 
Темишвара неколико пута 
посетили су Школски центар 
“Никола Тесла”, а наши ученици 
и наставници узвратили 
су им посету такође више 
пута, наглашава Ивковић.  
Посетили смо темишварску 

школу “Иоан Славици” ,  као 
и рекреативни центар и 
технолошки парк у селу Ченеј. 
Током наведених посета 
реализоване су радионице 
за ученике у вези виртуелних 
предузећа и предузетништва, 
а све у циљу стицања додатних 
знања и вештина, размене 
искустава и друштвене и 
културне интеграције ученика 
у прекограничном региону.

На завршним скуповима, 
одржаним  у Темишвару и 
Вршцу,  сумирани су утисци 
и анализирани индикатори 
и очекивани резултати 
пројекта. Оба партнера овог 
пријекта били су задовољни 
освареним резултатима и 
најавили наставак сарадње и 
укључивање у нове заједничке 
пројекте.

Ј.Е.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“ УЧЕСНИК  ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

ОБНОВЉЕН РАЧУНАРСКИ КАБИНЕТ 
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Јене Фараго радио је 
дуго година у вршачкој 
болници као радни и као 
физиотерапеут. Помагао је 
пацијентима да се опораве од 
повреда. Радио је то са много 
љубави, пажње, стручно, 
залажући се свим срцем. 
Правио им је разна помагала, 
многе је сам конструисао. 
Љубав према уметности унео 
је и у рад са пацијентима. Како 
би их мотивисао и пробудио 
креативност у њима, 
радили су мозаик, графике, 
бакротиск. Од најлепших 
радова направили су продајну 
изложбу да би сакупили новац 
за куповину материјала да се 
настави са радом на одељењу. 
Сви његови пацијенти памте 
га као стручног терапеута и 
дивног човека. Пуни су речи 
хвале за Јенеа. Многи од њих 
су и данас у контакту, честитају 
му празнике, поздрављају се 
као прави велики пријатељи 
када се сретну.

У каквом сећању носите своје 
детињство?

- Рођен сам у Вршцу, 28. априла 
1949. Отац ми се звао Јосиф, а мама 
Еуфрозина. Имао сам брата Јожија који је, 
нажалост, умро пре десет година. Мама је 
била домаћица, а тата је радио у трговини, 
у црвеној радњи, где је сада Слатка кућа, 
на градском тргу. Ту су се продавале 
фарбе. Имао сам лепо детињство и дивну 
породицу. Волели смо се и поштовали. 
Прво смо становали у кривој улици, у 
Данила Илића. После смо се преселили у 
Ивана Милутиновића. Сећам се да сам се 
нешто наљутио и рекао да хоћу да идем у 
свет. Везали су ми неке ствари у мараму, 
ставили на штап и дали ми да кренем у 
свет.  Пошао сам и осврнуо се, а они су 
били на прозору и гледали. Питали су 
ме зашто не идем. Рекао сам да нећу да 
идем јер знам да ће да ми се смеју. То се и 
догодило. И тако се завршио мој одлазак 
од куће у свет.  Сећам се како је било 
лепо за Божић. Велика јелка, свећице, оне 
праве што можеш да их упалиш да горе, па 
крискиндле, оне бомбоне што смо качили 
на јелку... Кад смо се преселили у Жарка 
Зрењанина, био је Ускрс, сећам се, брат и ја 
смо кренули да тражимо шта нам је донео 
зека. Нисмо могли ништа да нађемо, већ 
смо се разочарали, кад оно, отац окачио 
тротинет о лулу од фуруне. Како смо били 
срећни!

Првих неколико година основне школе 
завршио сам у „Петефи Шандор“, школа је 
била где је сада Конкордија, а онда смо се 
преселили у Основну школу „Вук Караџић“. 
После сам завршио вршачку Гимназију, 
друштвено- језички смер.

Како сте се определили за професију 
радног терапеута?

-Хтео сам да упишем Ликовну академију 
у Будимпешти. Волео сам да сликам. 
Родитељи се нису слагали. „Тамо су Руси, 
ко зна како је тамо“- 
говорили су ми. Лето 
пре уписа отишао 
сам на море и кад 
сам се вратио, рекао 
сам да ме упишу где 
могу. Чика Груја ме 
је уписао у Вишу 
медицинску школу 
у Београду, одсек за 
радног терапеута. 
Нисам ни знао шта је 
то у почетку, а касније сам заволео. Била 
је тешка физиологија. Добио сам највећу 
оцену - 6, јер 6 и 10 су највеће оцене на 
факултету! Пред крај факултета, остао сам 
без оца. Погинуо је у саобраћајној несрећи.

Да ли одмах по завршетку факултета 
добијате посао?

-У новосадској болници су тражили 
терапеута. Звали су ме јер су видели мој 
дипломски рад где сам ја уз текст цртао 
и фотографије, својом руком, и то је 
професор показивао на семинарима. Тако 

сам се запослио и радио сам у Новом Саду 
као радни терапеут годину дана. После тога 
пребацујем се у Вршац, 1971. У вршачкој 
болници се тада отворила радна терапија. 
Начелник Одељења рехабилитације био 
др Александар Мијин. Директор болнице 
био је др Пешкир, сећам се кад ме је био 
похвалио како радим. Волео сам свој 
посао. Био сам тада једини радни терапеут 
у болници. 

Шта је био Ваш посао?
-Правио сам помагала за пацијенте. 

Ако им је падало стопало, направио сам 
подизач. Радио сам разна помагала како би 
се пацијентима олакшала терапија и уопште 
како би могли лакше да функционишу. 
Раде Вучић из Београда, обучавао нас је за 
терапеуте, много ме је волео и поштовао 
и ценио мој рад. Мени није било тешко 
ништа. Волео сам да помогнем људима. 
Сећам се када смо се вратили на одељење, 
након пожара када је све изгорело, 1996, 
направио сам 32 помагала за пацијенте 
са повређеним рукама, за јачање. Тада се 
из Београда вратио др Шинковић и кад је 
видео све то, рекао је да тако нешто нема 
ни у Београду, он то није нигде видео. Хтео 
сам да зовем Радета Вучића да доведе 
студенте да и они виде. Радили смо и 
графике да пацијентима буде занимљивија 
терапија, да буду креативни. Радили смо 
и мозаик и бакротиск. Било је ту лепих 
радова. Били су задовољни и пацијенти, 
и ми у болници, а и сви остали који су 
видели те радове. Направили смо изложбу, 
била је продајног карактера. Договор 
је био да од прикупљених средстава 
купим материјал да наставимо да радимо 
на одељењу. Међутим, договор није 
испоштован. Продато је доста радова, али 
ништа од куповине материјала. Временом 
је материјала било све мање. Више сам 
ја доносио од куће него што је било у 
болници. Било је све мање радне терапије, 
па сам касније почео да радим као 
физиотерапеут. Мада сам и даље правио 
помагала када је неком требало. 

Потврда да сте предано и с љубављу 
радили свој посао јесу бројне похвале 
и лепе речи Ваших пацијената. Шта Вас 
је мотивисало да се тако, свим срцем 
посветите послу?

-Највеће задовољство ми је било 
када видим да лечење напредује, да 

даје резултате. 
И пацијенти су 
задовољни јер се 
осећају боље. Било 
ми је лепо када видим 
осмех на њиховим 
лицима. Увек се лепо 
поздравимо када се 
сретнемо на улици и 
данас после толико 
година. Неки од њих 
ми већ годинама 

редовно честитају празнике, нису ме 
заборавили. Трудио сам се да помогнем 
кадгод могу. Ништа ми није било тешко 
да урадим када сам знао да ће то донети 
неком добро. То њихово задовоство и 
поштовање, било ми је најлепша награда 
за мој рад. Добио сам и неколико похвала 
за савестан рад од Болнице, Дома здравља, 
Апотеке и Геронтолошког центра. 

У болници сам радио од 1971. до 1993. 
када сам отишао у Немачку. После пар 
година вратио сам се у болницу и остао до 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 22, БРОЈ 346, 21. ФЕБРУАР 1997.

ОПАСНА ШНИЦЛА 
МИМОИШЛА ВРШАЦ

У Вршачкој комуни, закључно са 10. фебруаром, 
опасна паразитска зараза – трихинелоза, која хара 
широм Србије, није регистрована ни у једном случају. 
Да ли су грађани постали опрезнији, у смислу захтева 
контроле свиња за клање од стране ветеринарских 
инспектора и отварања „очију“ при куповини месних 
прерађевина на зеленој пијаци, упркос забрани 
продаје „на отвореном“, тешко је рећи, тек, према 

речима др Јана Частвена, начелника Инфективног 
одељења ЗЦ „Вршац“ у Вршцу, трихинелоза нити 
је дијагностикована код пацијената нити постоји 
изражена сумња у ову опаку заразу. На срећу имајући 
у виду да је на овом Одељењу прошле зиме лечено 40 
таквих болесника, међу којима, највише из Загајице и 
Парте.

.

.
  

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 22, БРОЈ 346, 21. ФЕБРУАР 1997.

ПРЕПАРИРАЋУ РИБУ
Риболовац Милан Миљковић уловио је смуђа тешког 

12 колиграма и 200 грама. Сам поглед на таквог лепотана 
, каквог само Дунав може да поклони риболовцу, изгледа 
задивљујуће. Обично овакви примерци воле касне 
поподневне  часове, када је и овај диван примерак загризао 
позамашну бодорку, која је завршила дубоко у његовој 
утроби. Борба са овом крупном рибом није дуго трајала, 
тако да се убрзо нашао у чамцу.

Мерен је у мом стану са вагом која је проверена и сигурна 
. Ово други смуђ по величини уловљен међу Вршачким 
риболовцима. Глава овог смуђа биће препарирана и красиће 
трофејни кутак овог иначе изванредног ловца , познат и по 

трофејним примерцима дивљачи. У својој каријери имао је 
још неколико крупних улова смуђа и шарана.

ИНТЕРВЈУ
ЈЕНЕ ФАРАГО, РАДНИ ТЕРАПЕУ Т У ПЕНЗИЈИ::

МАЛЕ СТВАРИ ЖИВОТ ЧИНЕ ЛЕПИМ!

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

-Када сам касније почео да 
радим и као физиотерапеут, 

на мантилу ми је писало 
„радни физиотерапеут“. 

Питали су ме како то. Волео 
сам да кажем, у шали, да сам 
ја физиотерапеут који ради.
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Неко време радили сте и као 
спортски физиотерапеут. Са којим 
клубовима?

-Радио сам са кошаркашицама и 
одбојкашима. Ишао сам са њима на 
утакмице, помагао код повреда, загревао 
им колена пре изласка на терен. Са 
кошаркашицама сам пропутовао скоро 
цео свет, нисмо били у Шкотској, Финској, 
Норвешкој... Било је свуда лепо, једино 
се у Бразил не бих вратио. Нигде у свету 
нисам видео толико људи са телесним 
манама, децу са дефектима, било ми је 
тешко да то гледам. Сећам се како ми је 
било жао кад је Богојевићка умрла. Била 
је добар, јак плејмејкер. Кошаркашице су 
биле врло успешне у то време, много боље 
од кошаркаша, али они су имали већу 
подршку. 

Било ми је лепо и са одбојкашима. Били 
су то све добри момци. Стева Тинтор је 
био јако пожртвован на терену, бацао се 
на лопту на све стране. Сећам се кад смо 
били на припремама у Гучи, на паркету у 
школској сали видео сам како на пар места 
вире главе од ексера. Одмах ми је пред 
очима био Стева. Тражио сам од домара 
чекић и укуцао све те ексере, полепио 
фластере преко да се момци не повреде 
када падну. 

Ваша родбина и пријатељи кажу да 
имате златне руке, да направите све 
што видите. Чиме сте се у животу још 
бавили? Шта волите?

-Волим да сликам. Урадио сам 
аутопортрет, уз светлост свеће. 
Интересантна је та игра светлости, 
некако несвакидашња, добио сам лепе 
сенке. Радио сам и уље на платну и 
акварел. Највише сликам природу, људе, 
интересантно ми је да на брзину „ухватим“ 
неки лик који се појави на ТВ-у, да на брзину 
направим портрет, скицу. Волео сам да 
помажем деци да им цртам за школу.  Ишао 
сам у Београд у приватну школу сликања. 

Радио сам и дуборез, украшавао сам 
кундаке од пушака ловцима. Једном 
човеку из Јасенова обукао сам камин 
бакром, изрезбарио мотиве из лова. Сећам 
се да је дошао код мене и хтео да види како 
напредује израда. Био сам на пола посла, 
нисам хтео да му показујем, јер све је још 
било црвено, зелено, нејасно. Али, он је 
инсистирао, а кад је видео није баш био 
сигуран да ће све то испасти како треба. 
Међутим, када сам завршио и инсталирао, 
човек је био одушевљен. Тек тада ми је 
признао да је био мало разочаран кад је 
дошао код мене а види док још није било 
готово.

Како је текао Ваш лични живот?
-Оженио сам се Грозданом Крчагов - 

Беба, 1968. Имамо ћерку Мају. Имали смо 
скромну свадбу, код куће, само најближи. 
Било је баш лепо. Гроздана се убрзо 
разболела. Прво смо живели у Дворској, 
у кући њених родитеља, али смо после 
отишли у Потпорањ. Ја сам тамо купио 
кућу још седамдесет и неке.  Неколико 
година живели смо у Потпорњу и онда 
поново дошли у Вршац. Беба је била 11 
година непокретна. Ја сам бринуо о њој. 
Све сам радио, кувао, спремао колаче 
за празнике. Једанаест година је лежала 
и била у колицима, када је 11. новембра 
1988. умрла, није имала ниједну раницу на 
телу. Имала је 40 година. 

После дуго година упознао сам Драгицу 
Радмановић, девојачко презиме јој је било 
Ерски. Живели смо заједно 17 година. Лепо 
смо се слагали. Прво смо живели у Вршцу, 
а онда смо се преселили у Потпорањ. 
Кад је први пут дошла у Потпорањ, 1994, 

сачекао сам је на железничкој станици са 
два бицикла, један за њу, други за мене. 
Допао јој се живот на селу. Радили смо 
башту. Кућа је уз Канал ДТД. Ишли смо на 
пецање. Купио сам чамац. Возили смо се 
каналом. Била је храбра, улазила је у чамац, 
а није знала да плива. Обоје смо волели 
тамбураше. Били смо у чарди „На крај 
света“. Штета што је више нема. Били смо 
и у „Дебелом `ладу“. Лепо смо живели, али 
и Драгица ме је, нажалост, рано напустила. 
Умрла је 7. септембра 2014. године. Имао 
сам две дивне жене са којима сам провео 
живот.  Сада имам дивну породицу, моју 
Мају, моје унуке, праунуче.

Како проводите пензионерске дане?
-Живим у Потпорњу. Долазим с 

времена на време у Вршац. Овде ми живи 
ћерка Маја са породицом. Имам две унуке, 
Јелену и Ану. Јелена се удала и родила 
мог праунука Рељу који  је 9. новембра 

напунио годину дана. Волим да дођем да 
их видим све, да будем са њима. 

Шта је за Вас било важно у животу?
-Да будем задовољан. Увек сам се 

трудио да нађем у нечему задовољство. 
Јер, срећан човек је, уствари, задовољан 
човек. Мале ствари чине живот лепим, 
мала ситна задовољства. Никада нисам 
јурио за материјалним, новац није у 
животу најважнији. Увек сам се трудио 
да помогнем људима, да им се нађем при 
руци. И данас лепо живим са комшијама у 
Потпорњу. 

Лепе успомене носим и из времена 
које сам провео у Немачкој. За тих годину 
дана стекао сам дивне пријатеље - Карола 
и Волфганг Вендланд из Берлина. Имали 
су леп хотелчић у Шембергу. После дуго 
година дошли су да ме посете, били су 
одушевљени Потпорњем.  

Јованка Ерски

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 22, БРОЈ 347, 21. МАРТ  1997.

УЗ 200 ГОДИШЊИЦУ 
ГРАДСКОГ ПАРКА

Ове године се обележава 200 година од настанка 
Градског парка. Пројекат Дендролошког система има за 
циљ да пружи основну подлогу за дугорочно праћење 
развоја, прилагођености и подобности декоративних 
дрвенастих врста у Вршцу, посебно у Градском парку. 

Јавно комунално предузеће „Други октобар“ је 
инвеститор и реализатор пројекта Дендролошког 
информационог система, првог  пројекта те врсте код нас. 
Ради се о стварању јединствне компјутерске евиденције 
биљних врста на зеленим површинама у граду, посебно 
у Градском парку  који се истиче као богата и специфична 
оаза зеленила, како би се извршило њихово катастарско 
обележавање, урадиле компјутерске симулације тог 
простора и видео снимци, а све да би се направили 
документи трајне вредности. Уз то, сачињене евиденције 
са подацима о сваком дрвету и биљној врсти посебно, 
биће основа за све будуће потезе које ће се предузимати 
на њиховој заштити и очувати

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 22, БРОЈ 348, 18.АПРИЛ  1997.

СВЕТ ОД СТАКЛА
Док стари занати полако посустају под притиском 

савременог начина живота и нових технологија, 
четири генерације једне породице већ готово читаво 
столеће отимају од заборава данас скоро изумрли 
уметнички занат-ручно декорисање стакла, порцелана, 
керамике и мајолике. И данас се чува традиција старих 
мајстора радионице која која је на многим сајмовима 
и изложбама добијала награде у Темишвару и Печују 
1907. године, Лугошу 1911, Великој Кикинди 1913...“

„Теодора“ је фамилијарна фирма основана 1903. 
Као занатска радионица за израду декора на стаклу са 
верски, историјским и национално традиционалним 
и естецким мотивима, сазнајемо од Милоша Мојића 
који заједно са својом супругом Спасенијом, синовима 
Миодрагом и Предрагом, чува мале тајне старих 
мајстора. Богато породично искуство комбинујемо 
са новом технологијом за израду декора сликањем, 
цртањем и ручним наношењем апликација, као и 
термичком обрадом разних предмета од стакла на 
температури од 480 до 620 степени.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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Предмет издавања у закуп:

1. Пословни простор ‘’ПИВНИЦА’’ површине 1.100м2 који се налази у подруму УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ‘’ВРШАЧКЕ ПИВАРЕ’’ у стечају, у Вршцу, 
улица Жарка Зрењанина бр.4

2. Припадајућа опрема и инвентар 

Минимално прихватљива понуда закупнине на месечном нивоу износи 300.000,00 динара у нето износу.

Право на учешће на јавном прикупљању понуда имају сва правна и физичка лица која:
A. Уплате новчани износод100.000,00 динараради учешћанајавномприкупљањупонуда,натекућирачунстечајногдужника’’ВРШАЧКА 

ПИВАРА’’ А.Д.. у стечају’’ из Вршцаброј205-239171-84кодКомерцијалне банке а.д., Београд, најкасниједо26.12.2016. год. 
B. ПредајупотписанеИзјаве о губиткуправанаповраћајновчаногизносазаучешћенајавномприкупљањупонуда. 

Новчани износи за учешће на јавном прикупљању понуда понуђачима чија понуда не буде оцењена као најповољнија биће враћени у 
року од 5 радних дана од одржавања јавног прикупљања понуда.

Понуђач губи право на повраћај новчаног износа за учешће на јавном прикупљању понуда ако:
a.не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе
b.одбије да потпише уговор о закупу

Уговор о закупу потписаће се у року од 5 радних дана од дана прихватања понуде од стране стечајног управника.
Плаћање закупнине је до 5. у месецу за текући месец.
Осим закупнине, закупац преузима обавезу да сноси и трошкове који настану по основу закупа и то: трошкове утрошка електричне 

енергије, утрошка воде, текућег одржавања, износ припадајућег пореза  на имовину и ПДВ као и све друге трошкове који настану поводом 
закупа;

Уговор о закупу ће садржати одредбу да се висина месечне закупнине увећава за износ ПДВ.
Предмет закупа из овог огласа издаје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
Предмет закупа се не може издати у подзакуп без писмене сагласности Закуподавца.
Уколико дође до ситуације да се доставе исте новчане понуде стечајни управник задржава право да прогласи предметно издавање у 

закуп неуспешним. 
Такође, стечајни управник задржава право да након спроведеног јавног прикупљања понуда не закључи уговор о закупу ни са једним 

понуђачем, без обзира на висину износа достављенихпонуда. Стечајни управник нема обавезу накнаде штете по било ком основу а 
поводом учешћа на јавном прикупљању понуда.

Затворена коверта понуде мора да садржи:
- јасну и недвосмислену понуду у динарима у нето износу за предмет закупа на месечном нивоу;   
- извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице.
- овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку прикупљања понуда за закуп (за пуномоћнике);
- Потписану изјаву о губитку права на повраћај износа за учешће на јавном прикупљању понуда.
Понуде се достављајулично у затвореној коверти са назнаком «Не отварати – понуда за закуп пословног простора  ‘’ВРШАЧКА ПИВАРА’’ 

А.Д.. у стечају’’ из Вршца, на адреси Агенције за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Београд, Теразије 23, III спрат, 
канцеларија 314.  Крајњи рок за доставу понуда је 28.12.2016.године до 13:45 часова.Јавно отварање понуда одржаће се 28.12.2016.године 
у 14:00 часова (15 минута по истеку времена за достављање понуда) у присуству комисије коју образује стечајни управник и представника 
понуђача. У разматрање ће се узети само исправне понуде које пристигну  у назначеном року.

Обилазак предметне имовине може се извршити у договору са повереником Рајком Пантићем сваког радног дана од 8 до 16 часова, тел. 
063/744-5323.

Сваки заинтересовани понуђач Образац текста изјаве о губитку права на повраћај износа за учешће на јавном прикупљању понуда може 
прибавити сваког радног дана од 8 до 16 часова најкасније до рока дана уплате новчаног износа за учешћенајавномприкупљањупонуда,  
у договору са повереником Рајком Пантићем.

‘’ВРШАЧКА ПИВАРА’’ А.Д. у стечају из Вршца, ул.ЖаркаЗрењанина бр.4, матичниброј08044767 , чији је стечајни управник Агенцијазалиценцирање 
стечајних управника, Теразије бр.23, Београд

О Г Л А Ш А В А
издавање у закуп ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА у Вршцу

 јавним прикупљањем писаних понуда 
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Културно - уметничко друштво “Бранко 
Радичевић “ из Уљме одржало је свој традиционални 
годишњи концерт, у четвртак 15. децембра. У сали 
сеоског Дома културе, која је била тесна да прими 
све заинтересоване, концерт је трајао скоро два 
сата, а уљмански фолклорци приказали су колико 
су били вредни ове године и колико су научили.

Уз чланове КУД “Бранко Радичевић “, на концерту 
су наступили и гости КУД “Острово“ из Острова 
и КУД “Ђорђе Малетић“ из Јасенова. Сви заједно 
приказали су кореографије из свих делова наше 
земље, најлепше игре народне традиције.

Концерту су присуствовали и дали совј допринос 
директор Културног центра са сарадницима 
и већина чланова  Већа  Града Вршца, сеоски 
свештеници,  као и представници сеоске школе 
и Месне заједнице Уљма. Том приликом Татјана 
Николић, чланица  вршачког Градског већа 
задужена  за социјалну заштиту,  поклонила је, у 
име Градске управе, један лаптоп члановима  Куд-а  
из Уљме.

Председник Друштва Јован Ивков нагласио је 
да традиционални годишњи концерт није крај 
овогодишњих активности КУД “Бранко Радичевић“  
и најавио гостовања уљманских фолклораца у 
Румунији,  у Дети  већ 18. децембра на прослави 
крсне славе тамошњег  КУД-а “Свети Никола“, као и 
наступ  у Баваништу  на годишњем концерту КУД-а 
“ Бећарац“.

-Тим наступима завршићемо 2016, још једну 
успешну годину, закључио је Ивков. Желим да се, 
у име Управног одбора КУД-а “Бранко Радичевић“ 
из Уљме, захвалим на пожртвованости  у раду са 
децом нашем уметничком руководиоцу Владимиру 
Бошковићу, учитељици Гордани Јокић, која ради 
са млађим групама, као и шефу оркестра  Синиши 
Кутлашићу и заменику председника Урошу 
Маркову.

Ј.Е.

ОДРЖАН ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ “ ИЗ УЉМЕ

ЧУВАРИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Ф
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Када се каже Билећа, код младих генерација 
та реч буди магловито сећање на приче њихових 
очева, о животу у некој бившој Држави, док 
већина мушкараца, средње и старије генерације, 
помисли на камените терене и паклену војничку 
обуку. 

Међутим, постоји група људи, којима реч 
Билећа буди више од сећања и значи више 
од успомена.  То су бивши питомци Школе 
резервних официра пешадије, знаменитог 
ШРОП Билећа, који себе, са поносом, називају 
Билећанцима.

Постоји крилатица која гласи: “Једном 
Билећанац-заувек Билећанац” и заиста је тако. 
Бивши питомци ШРОП Билећа, Билећанци, 
организовали су се и, пре неколико година, 
основали Удружење ШРОП Билећа – Србија, које 
окупља Билећанце из целе Републике Србије.

Чланови тог Удружења су и Билећанци 
из нашег града. Паралелно са дружењима 
билећанаца које организује Удружење, 
Билећанци из Вршца и околине, су почели да 
организују своја окупљања и дружења. Једно 
такво окупљање било је у Вршцу, 29. новембра. 
На њему су били присутни Билећанци из Вршца, 
Малог Средишта, Великог Средишта, Гудурице, 
Месића, Избишта, Беле Цркве, Добричева, 

Јасенова, Пландишта, Алибунара, као и гости из 
Ковина, Београда и Батајнице.

- Наша дружења у Вршцу су почела спонтано. 
Неколико Билећанаца се договорило да оду на 
пиће и да евоцирају успомене. Сваки следећи 
пут је било све више присутних и дружење је 
прерасло у заједничке вечере. Договорили 
смо се да наша дружења омасовимо и сви 
смо кренули у потрагу за људима који су 
били питомци ШРОП Билећа. Паралелно са 
тим, почели смо да тражимо Билећанце и по 
суседним Општинама. Прво смо проширили 
потрагу на Белу Цркву, Алибунар и Пландиште, 
касније на Ковин и Ковачицу, а у плану нам је и 
Панчево. Циљ је да омасовимо наше Удужење на 
нивоу Републике Србије али да наша дружења 
у Вршцу буду масовнија и садржајнија, каже 
Предраг Петровић, члан Органиазционог 
одбора Удружења. 

Заједничка дружења, Билећанци организују 
у просеку, једном месечно, а ово је било  само 
једно у низу. Поред Билећанаца позвани су 
били и гости из Удружења, као и официри који 
су обележили део школовања ових резервних 
војних старешина у Билећи. На жалост, пошто 
је средина радне недеље, неки официри нису 
могли да ускладе своје обавезе и да дођу на 

дружење. Позван је био и бивши начелник 
Школе у Билећи, генерал мајор у пензији, 
Мато Пехар, који, на жалост, због здравствених 
проблема, није могао да дође.

- Пре седам година, пет бивших питомаца 
је отишло у Билећу и обишло Школу. Тада се 
родила идеја да организујемо и повежемо 
бивше питомце и да, једном годишње, у јуну 
месецу, организовано идемо у Билећу. Као што 
сам рекао, пре седам година нас је било пет, 
а летос, на прослави 60 година од оснивања 
Школе, нас око 800. То је велики напредак. Наши 
Билећанци, из Србије, чланови нашег Удружења 
су били најбројнији. 450 Билећанаца из Србије, 
у мајицама и капама са нашим ознакама се 
постројило испред капије Школе, поздравило 
команданта и, уз трубаче који су свирали “Марш 
на Дрину” ушло у Школу. То је био прелеп призор.

Што се тиче Билећанаца из Вршца, морам 
да кажем да су једни од најактивнијих и 
најорганизованијих у нашем Удружењу. Лепо је 
видети како су се организовали, како се друже, 
и колико енергије улажу у омасовљење. Са 
задовољством долазим у Вршац, на њихова 
дружења, рекао је Драган Вуловић, председних 
Удружења ШРОП Билећа – Србија.

На дружењу је био и Зоран Девић , пуковник 
у пензији.

- Нисам могао да присуствујем овогодишњем 
окупљању у Билећи па ме је овај позив на 

дружење у Вршцу врло обрадовао. Био сам 
наставник ПНХБОб у катедри тактике, у периоду 
од 1980 до 1985. године, и морам признати да 
је 30 година пуно времена да се једни других 
баш сетимо. Међутим имали смо заједничке 
пријатеље и успомене на једно време које је, 
посебно  за питомце, било врло  напорно али за 
све нас просветљујуће. 

У Школе резервних официра бирани су 
паметни и здрави момци, касније и девојке,  за 
које се процењивало да ће у својим срединама, 
касније у животу, бити руководиоци, виђени 
људи и домаћини и самим тим природне 
вође својих људи у ратним јединицама. Када 
се на тај квалитет дода одличан старешински 
кадар (у Билећи су прве дужности добијали 
пешадиски официри до 15. у рангу), развијена 
инфраструктура и традиција  добија се амалгам 
који су и странци називали  Wест Поинт ЈНА. 

Сви припадници ШРОП у Билећи имали су 
јасну слику како ред, рад и дисциплина у војсци 
треба да изгледа и захваљујући њој су савладали 
страховито напорно и захтевно школовање које 
је трајало 6 месеци. 

Пуно је енергије, воље и способности 
сабрано у велику армију резервних старешина и 
оваква повезивања и окупљања треба подржати 
и паметно организовати и усмерити на добробит  
друштва у целини.

ТРАДИЦИОНАЛНО ОКУПЉАЊЕ БИВШИХ ПИТОМАЦА ШКОЛЕ РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА ПЕШАДИЈЕ

ЈЕДНОМ БИЛЕЋАНАЦ - ЗАУВЕК БИЛЕЋАНАЦ
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Европска награда за поезију 
„Петру Крду“, коју додељује Књижевна 
општина Вршац, уручена је прошлог 
четвртка, 15. децембра, Лидији 
Димковској, младој македонској 
песникињи која живи у Словенији. 
Одлуку о награди донео је жири у 
саставу: главни и одговорни уредник 
Књижевне општине Вршац др Драшко 
Ређеп (председник) и досадашњи 
добитници награде Ана Бландијана 
(Румунија) и Вјачеслав Купријанов 
(Русија/Швајцарска). Свечано 
уручење награде уприличено је у 
Градској кући. 

У образложењу жирија, које је 
прочитала чланица КОВ-а Сања 
Вукелић, каже се између осталог: 
„Лидија Димковска, сада после низа 
националних и европских признања, 
најмлађи је добитник Европске 
награде за поезију „Петру Крду“. Њена 
поезија сугерише моћ и мисаону 
димензију древног македонског 
језичког израза, као и рањи и потоњи 
млаз. Како је већ разложно примећено 
у књижевној критици, Димковска је у 
два маха рођена као поетеса. Управо 
њен готово револуционарни скок у 
ново истраживање света у себи и око 
нас, остварио је неке од изузетних 
тренутака. Они имају своју прошлост, 
али исто тако, својим привлачним 
осећањем за рапсодију сугеришу 
читав антологијски пресек македонске 

књижевности, од патетике и мистике 
до ирационалног проседеа“. 

 - Димковска је пре свега 
велики стваралац сна о пролазној 
непролазности. Она пише као да 
непрекидно ствара мостове. Та 
граница традиционалног која јој 
измиче, коју свесно напушта, често 
прелази у елиптичност саму коју би 
волели Васко Попа и Петру Крду – 
закључио је Ређеп. 

- Времена нам нису наклоњена; а 
када су била?! Настављамо да радимо 
самотно, заветно и волимо да кажемо 
– крдуовски. Наше књиге су примери 
истраживачког, откривалачког и 
одговорног рада и право освежење 
у књижевној понуди. Књижевна 
општина Вршац дуги низ година 
слови као најзначајнији промотер 
високих књижевних вредности 
из домена европске поезије. У 
том погледу посебан значај има 
јединствено књижевно признање на 
нашим просторима, Европска награда 
за поезију „Петру Крду“ – рекла је 
Ана Крду, председница Књижевне 
општине Вршац. 

Европску награду за поезију, 
која је пронела име КОВ-а и Вршца 
широм света, установио је 1986. 
године песник Петру Крду са тежњом 
да она потврди европске и светске 
културне вредности, али и да делује 
откривалачки. Захваљујући награди, 

која од 2011. године носи име свог 
утемељивача, у Вршац су дошли 
највећи песници света, доприносећи 
томе да, како је приметио мађарски 
песник Миклош Хубај, „песничка 
осовина света пролази кроз Вршац“. 
Петру Крду је био пасионирани трагач 
за добром поезијом. Из те страсти 
настаје Европска награда за поезију 
КОВ, а за то што је она била намењена 
само поезији, заслужан је и стари, 
мудри Емил Сиоран. Он је Петру Крдуу 
рекао 1986. да су поезији, „сада као 
никада пре, потребне награде“. 

Петру Крду је својим изузетним 
познавањем европске и светске 
поезије, својим визионарством и 
осећајем за ретке вредности, још 
1991. године доделио Европску 
награду за поезију шведском песнику 
Томасу Транстремеру који је 20 година 
касније добио Нобелову награду за 
књижевност. 

Досадашњи добитници Европске 
награде за поезију „Петру Крду“ 
су: Хусто Хорхе Падрон (Шпанија), 
Вјачеслав Купријанов (Русија), Јулијан 
Корнхаузер  (Пољска), Штефан 
Аугустин Дојнаш (Румунија), Томас 
Транстремер  (Шведска), Чарлс Симић 
(САД/Србија), Тито Патрикије (Грчка), 
Миодраг Павловић (Србија), Роберто 
Мусапи (Италија), Еуженио де Андраде 
(Португалија), Рајнер Кунце (Немачка), 
Тадеуш Ружевич (Пољска), Паво 

Хавико (Финска), Пол Малдун (Ирска/
САД), Ана Бландијана (Румунија), 
Весна Парун (Хрватска),  Петру Крду 
(Србија) и Адам Загајевски (Пољска). 

Лидија Димковска завршила је 
компаративну књижевност у Скопљу, 
а докторирала румунску књижевност 
на универзитету у Букурешту. Живи 
у Љубљани, као слободни уметник и 
преводилац. Од 1992. до 2016. године 
објавила је шест збирки поезије: 
„Деца са Истока“, „Ватра слова“, 
„Изгрижени нокти“, „Нобел против 
Нобела“, „Пх неутрална, о животу и 
смрти“ и „Црно на бело“. Њена поезија 
преведена је на више од двадесет 
језика, а песничке књиге објављене 
су на енглеском, немачком, пољском, 
словеначком и румунском језику. 
Ауторка је романа „Скривена камера“ 
и „Резервни живот“. Добитница је 
бројних значајних европских и 
светских књижевних награда. 

Награду која се састоји од дипломе, 
уметничке слике, новчаног износа 
и објављивања песничке књиге, 
уручили су Ана Крду, Драшко Ређеп 
и Наташа Маљковић Чонић, чланица 
Градског већа задужена за културу. Са 
балкона Градске куће традиционално 
су пуштени балони са стиховима 
досадашњих добитника ове значајне 
награде. 

Т.С. 

ДОДЕЉЕНА ЕВРОПСКА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЈУ „ПЕТРУ КРДУ“ 

ЛАУРЕАТ МАКЕДОНСКА ПЕСНИКИЊА ЛИДИЈА ДИМКОВСКА

Европска награда за поезију „Петру Крду“ додељена је деветнаести пут 

Са балкона Градске куће пуштени су балони са стиховима досадашњих лауреата 

Петнаеста регионална Ноћ књиге 
у организацији Лагуне и књижарског 
ланца Делфи, под покровитељством 
Еуробанк Србија, успешно је 
организована прошлог петка. Више 
од 50.000 људи за само седам сати 
прошетало је књижарама Делфи и 
Лагуниним клубовима читалаца у 
Србији, Босни и Херцеговини и Црној 
Гори. 

Најтраженији наслов у Ноћи 
књиге био је „Твој анђео чувар“, нови 
роман Мирјане Бобић Мојсиловић, 
узбудљива, духовита и потресна прича 
о љубави, љубомори, паду и устајању, о 
губитку и поновном освајању властитог 
живота. На другом месту је књига 
Паула Коеља „Шпијунка“, а на трећем 
нова књига Јелице Грегановић „Зовем 
се мама“. Да најмлађи читаоци у Србији 
обожавају Уроша Петровића показује 

и чињеница да је његова књига „Марта 
Смарт и Вашар загонетки“ била међу 
најтраженијима у Ноћи књиге. 

Љубитељи књига тражили 
су и наслове: „Жена“ Симониде 
Милојковић, „Шангајску принцезу“ 
Дањан Чен, „Полицију“ Јуа Несбеа, 
„Јуду“ Амоса Оза, „Пећину“ Жозеа 
Сарамага и „Краља Милутина“, Луке 
Мичете. 

У књижарама се могао видети 
призор дугих редова купаца са прегршт 
књига у рукама како стрпљиво чекају у 
реду испред благајне. Међу купцима 
је било и родитеља са децом,али и 
тинејџера и пензионера, што је потврда 
да у Србији има читалаца свих узраста 
који уз приступачне цене, као што је у 
петак био случај, радо издвајају новац 
за књиге. 

ЛАГУНА И ДЕЛФИ ПО ПЕТНАЕСТИ ПУТ УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАЛИ НОЋ КЊИГЕ 

ПРАЗНИК ЗА КЊИГОЉУПЦЕ 
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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

Пред вршачким љубитељима 
загонетки је нови изазов. Због великог 
интересовања за игру „Бекства из 
собе“ (Escape Room), у Вршцу су 
отворене још две „Игре бекства“, и 
као кажу власници ове необичне 
авантуре, представљају идеално 
место да се са породицом, другарима 
или колегама предстојећи празници 
учине још занимљивијим. 

Након мистике „Мистерија 
несталог Вршчанина“, пред 
учесницима се налазе још две игре, 
много интерактивније, са још више 
узбуђења. Прва је акција-трилер, 
„Бекство из притвора лудог научника“, 
а друга је хорор чија тема носи назив 
„Мрачна тајна Џонатана Вајта“ и 
представља највећу „Игру бекства“ у 
Србији. 

Као и прва игра која је прошле 
године отворена у Вршцу, и нове 
две су намењене тимовима од двоје 

до петоро играча, а поред тимског 
духа захтевају и логику, добру моћ 
опажања и мало сналажења. 

Тема Собе бекства из притвора 
лудог научника гласи: „23 часа 
је. Ви сте заробљени у притвору 
лудог научника. Тачно у поноћ он 
ће се вратити и почеће да врши 
експерименте над вама. Имате мање 
од сат времена да се ослободите из 
његових окова и потражите спас…“, 
док радња која прати хорор собу 
подразумева бекство из целог стана, 
а прича гласи овако: „Човек по имену 
Џонатан Вајт, једном приликом на 
тавану своје куће отворио је књигу 
коју је пронашао у старом коферу, и 
ишчитао речи које није смео, и тиме 
пробудио зле силе. Након те године, 
у Вршцу се десило низ трагичних 
догађаја. На вама је, да у 75 минута 
„побегнете” из стана, али и зауставите 
то зло!“. 

Како каже Ален Шари, власник 
вршачког Escape Room-а, од самог 
почетка па све до краја игре, пратиће 
вас огромна доза адреналина. За 
фирме и компаније, ова игра је 
такође одличан за тим билдинг, 
мерење успеха запослених и њихових 
способности. 

О квалитетима ове специфичне 
забаве најбоље говоре задовољни 
учесници, којих сада већ има на 
стотине, како из Вршца, тако и 
из осталих градова Србије, али и 
иностранства. Уколико пожелите 
да се окушате у овој логичкој 
авантури, све информације о играма 
и пријави можете добити на бројеве 
телефона: 063/7636686 и 061/6403248, 
као и путем фејсбук странице 
EscapeRoom Vršac или веб сајта www.
escaperoomvrsac.co.rs. 

Т.С. 

НОВЕ АВАНТУРЕ ЗА ЗАЉУБЉЕНИКЕ У ЗАГОНЕТКЕ 

ЈОШ ДВЕ „ИГРЕ БЕКСТВА“ У ВРШЦУ   

Представа „Виктимолошка прича“, 
дуодрама Леона Ковкеа у режији 
Фуада Табучића, премијерно је 
изведена у четвртак, 15. децембра 
на Малој сцени „Томислав Пејчић“ 
Народног позоришта „Стерија“. Ово је 
седма премијера вршачког театра у 
2016. години. Представу изводе младе 
вршачке глумице Неда Грубиша и 
Јована Андрејевић, музику потписује 
Момир Цветковић, сценографију и 
костим Софија Лучић, инспицијент је 
Мерима Огризовић. 

Прича о две младе жене које иако 
имају имена, по свим параметрима 
могу бити анонимне и универзалне, 
није прича о једној жртви и једном 
џелату, већ о свим жртвама и свим 
насилницима који живе у једној истој 
особи и свакодневним борбама 
које их буде и извлаче на површину. 
Интимна атмосфера мале сцене и 
видео пројектор који уживо преноси 
читаву представу, подсећајући тако 
да увек има оних који би без обзира 
на количину насиља која нас окружује 
радо погледали још мало, наглашавају 
позицију пасивног посматрача код 
публике. Та позиција више није удобна 
и сигурна, већ непријатна и кукавичка. 

Баш као и она у којој се иначе 
налазимо, сведочећи свакодневици. 

Према речима управе Народног 
позоришта „Стерија“, рад на овом 
пројекту пропраћен је слоганом 
„Шанса за младе“, а идеја је била да се 
прилика пружи најмлађим глумцима 
и савременом, непознатом тексту. 

Редитељ Фуад Табучић нагласио је 
да је највећи квалитет ове представе 
у емоцијама које су проистекле из 
разумевања приче, а младе глумице да 
им је рад на актуелној а запостављеној 
теми био инспиративан и освежавајућ. 

Т. С. 

НОВА ПРЕМИЈЕРА У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ „СТЕРИЈА“ 

ОДИГРАНА 
„ВИКТИМОЛОШКА ПРИЧА“ 
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НА БОГОЈАВЉЕЊЕ ВРШЧАНИ ПО ЧЕТВРТИ ПУТ ПЛИВАЛИ ЗА КРСТ ЧАСНИ 
НА ГРАДСКОМ ЈЕЗЕРУ

Са благословом господина Никанора, епископа епархије банатске, 
Вршчани су Светом архијерејском Литургијом одржаном у Саборном 
храму Светог Оца Николаја обележили крштење Исусово, а потом, 
поздравили храбре и одважне суграђане који су по четврти пут на 
Градском језеру запливали до највећег симбола хришћанства. Ову 
духовну манифестацију су заједнички организовали Црквена општина 
и Општина Вршац а 39 пливача је храбро скочило у ледену воду и 
запливало за Крст часни. На стази од 33 метра, која симболизује године 
Исуса Христа када је мученички страдао, кроз пробијени лед, при 
температури од -3 степена целзијуса, први међу 39 једнаких био је Урош 
Василије (24), коме је ово други пут да плива за Крст Часни.

ФЕБРУАР
ТАМАРА РАДОЧАЈ НАЈБОЉИ СПОРТИСТА ГРАДА У 2015.

Спортски савез Општине Вршац прогласио је најбоље у 2015. години. 
Најзначајније признање, за најбољег спортисту Вршца, понела је златна 
кошаркашица Тамара Радочај, која је прошлог лета са репрезентацијом 
Србије освојила титулу првака Европе.

У конкуренцији најбољих сениора признања су припала 
репрезентативки Србије у параглајдингу, чланици вршачког Беркута, 
Тамари Костић, и српском теквондо репрезентативцу Александру 
Ђорићу, члану ТК “Вршац”. Уручио их је генерални секретар Спортског 
савеза Вршац Јовица Момиров.

ПУШТЕНА У РАД ЧЕТИРИ САВРЕМЕНА ВОЗА ИЗ РУСКОГ КРЕДИТА
Проф. др Зорана Михајловић, потпредседница Владе Републике 

Србије и министарка грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, 
допутовала је возом на Железничку станицу Вршац, заједно са Њ.Е. 
Александром  Васиљевичем Чепурином, амбасадором Руске Федерације 

у Србији, 12. фебруара.  Била је то промотивна вожња  до Вршца поводом 
пуштања у саобраћај нових дизел-моторних возова, набављених из 
руског кредита за модернизацију српских железница. Уз промоцију 
нових возова, за Вршчане је лепа вест била и најава потпредседнице 
Владе да је електрификација пруге Панчево - Вршац - државна граница 
према Румунији планирана да се уради током ове године. Министарка 
Михајловић је посетила Ваздухопловну академију СМАТСА, а потом и 
седиште Српске напредне странке у Вршцу.

ВРШЦУ ЗАСЛУЖЕНО ВРАЋЕН СТАТУС ГРАДА 
Након деценијских ангажовања и агитовања, Вршац је добио статус 

града, изменом Закона о територијалној организацији, заједно са 
Пиротом и Кикиндом. То су одлучили народни посланици, већином 
гласова, на седници Скупштине Републике Србије, одржаној 29.фебруара.

МАРТ
ВИШЕ ОД 3.000 ПОСЕТИЛАЦА НА „ВИНОФЕСТУ“

Туристичка организација Вршац (ТОВ) приредила је, под 
покровитељством Града Вршца, једанаести по реду „Винофест“, који 
је окупио више од 3.000 посетилаца,  у Хотелу „Србија“. Надмашени 
су рекорди из ранијих година по свим параметрима,  броју учесника, 
посетилаца и пристиглих узорака пића.

АПРИЛ
НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА НАЈВИШЕ ГЛАСОВА ОСВОЈИЛИ НАПРЕДЊАЦИ

На локалним изборима убедљиву победу остварила је Српска 
напредна странка. Листа „Александар Вучић- Србија побеђује“ освојила је 
9.954 гласoва (37 одсто), Група грађана „Покрет  Вршачка регија, европска 
регија“- Јовица Заркула добила је 3.842 гласова (14,28 одсто), изборна 
листа „Ивица Дачић- Социјалистичка партија Србије (СПС) - Јединствена 
Србија (ЈС)“ освојила је 3.765 гласова (13,99 одсто), изборна листа број 4 
„Демократска странка - др Татјана Вешовић“ добила је 1.712 гласова (6,36 
одсто), листа под бројем 5 „Лига социјалдемократа Војводине- Ненад 
Чанак“ освојила је 1.008 гласова (3,75 одсто), под бројем 6 листа „Др 
Војислав Шешељ - Српска радикална странка“  добила је 1.020 гласова 

(3,79 одсто), изборна листа 7 Група грађана „За бољи Вршац“ освојила је 
3.014 гласова (11,20 одсто). Руска странка- Звездана Вулетић, која је била 
осма на изборном листићу, добила је 365 гласова (1,36 одсто) и листа под 
бројем 9 „Доста је било - Саша Радуловић“  добила је 1.357 гласова, што је 
5,04 одсто. На основу постигнутих резултата однос одборничких мандата 
у Скупштини  Града Вршца била би следећа: СНС 20 мандата, по 7 мандата 
имају Покрет ВРЕР и коалиција СПС-ЈС, 6 мандата има Група грађана „За 
бољи Вршац“, 3 Демократска странка и 2 „Доста је било - Саша Радуловић“.  
Лига социјалдемократа Војводине, Српска радикална странка и Руска 
странка- Звездана Вулетић нису освојиле ни један мандат.

МАЈ
ГРАД ВРШАЦ ОБЕЗБЕДИО НОВАЦ ЗА ПРОТИВГРАДНЕ СТРЕЛЦЕ

Након две године проналажењазаконског начина да се стрелцима 
исплати надокнада, дошло се до решења. Закон је, након бројних 
полемика, интервенција великог броја локалних самоуправа широм 
Србије, дозволио да се потпишу уговори о ангажовању противградних 
стрелаца. Локална власт  је током противградне сезоне, исплатила 
сваком стрелцу по 10.000 динара месечно. На територији Града Вршца 
има 32 стрелца који су распоређени у 16 противградних станица.

ИЗАБРАНИ ГРАДСКИ ФУНКЦИОНЕРИ
Вршац је добио нове градске функционере. Градоначелница Вршца 

постала је Драгана Митровић, дипломирани правник. За њеног заменика 
постављен је Александар Ђорђевић, машински техничар, а Градско веће 
чине: Наташа Ћирић, дипломирани правник (привреда и економски 
развој), Татјана Николић, дипломирани дефектолог (социјална заштита), 
Владимир Бајић, менаџер (инфраструктура), Славиша Максимовић, 
економски техничар (рурални развој), Др Иван Јосић, стоматолог 
(здравство), Маријана Голомеић, професор (образовање), Милош Ђокић, 
пољопривредни инжењер (пољопривреда), Милош Васић дипломирани 
инжењер за упрвљање техничким системима(екологија и заштита 
животне средине), Наташа Маљковић Чонић, дипломирани економиста 
(култура), Јулкица Митрашиновић, дипломирани економиста (туризам), 
Дејан Сантрач, дипломирани инжењер менаџмента (спорт и омладина).

ЈУН
ОДРЖАН САЈАМ ПОЛОВНИХ КЊИГА

Туристичка организација града Вршца организовала је у последњој 
недељи јуна сајам половних уџбеника. Сајам је одржан у Дому Војске, 
а посета је била на високом нивоу. Било је доста и продаваца који су 
нудили старе уџбенике, а и ученика који су тражили да купе књиге за 
наредну школску годину.

ЈУЛ
„ВИНОГРАДИ“ НАШЛИ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА

„ПРОФИНЕКС“ ДОО БЕОГРАД ПОТПИСАО СПОРАЗУМ СА ВРШАЧКИМ 
ВИНОГРАДАРИМА

Београдска фирма „Профинекс“ доо, са страним улагањем, нашла је 
интерес да уложи средства у „Вршачке винограде“ и потписала уговор о 
стратешком партнерству у Вршцу, 18. јула. Тако су „Вршачки виногради“, 
који су у стечају од новембра, нашли стратешког партнера који је 
проценио да ће из текућег пословања некадашњег вршачког гиганта 
успети да обезбеди повраћај уложених средстава. На овај важан уговор 
за „Вршачке винограде“ своје потписе ставили су Душан Драгојловић, 
стечајни управник, и Небојша Мишић, овлашћено лице „Профинекс“ доо 
Београд. 

АВГУСТ
ЗДРАВКО ШОТРА У ВРШЦУ СНИМИО НОВИ ФИЛМ И СЕРИЈУ

САНТА МАРИЈА ДЕЛА САЛУТЕ
Вршац је током августа поново 

угоститио реномираног редитеља 
Здравка Шотру који је у неколико 
својих филмова уткао кадрове 
вршачких сокака и лепих фасада. 
Овога пута Шотра је у Вршцу снимио 
филм и серију „Санта Марија дела 
Салуте“ . Инспирацију за нови 
пројекат познати редитељ пронашао 
у истоименој песми Лазе Костића, 
бисеру српске поезије, једној од 
најлепших љубавних песама  у нашој 
антологији.  

Шотрина серија о животу Лазе 
Костића снимала се у Вршцу, 
Јасенову и Хајдучици, а у снимању је 

ПОГЛЕД НА 2016. ГОДИНУ
ФОТОРЕПОРТАЖА
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(3,79 одсто), изборна листа 7 Група грађана „За бољи Вршац“ освојила је 
3.014 гласова (11,20 одсто). Руска странка- Звездана Вулетић, која је била 
осма на изборном листићу, добила је 365 гласова (1,36 одсто) и листа под 
бројем 9 „Доста је било - Саша Радуловић“  добила је 1.357 гласова, што је 
5,04 одсто. На основу постигнутих резултата однос одборничких мандата 
у Скупштини  Града Вршца била би следећа: СНС 20 мандата, по 7 мандата 
имају Покрет ВРЕР и коалиција СПС-ЈС, 6 мандата има Група грађана „За 
бољи Вршац“, 3 Демократска странка и 2 „Доста је било - Саша Радуловић“.  
Лига социјалдемократа Војводине, Српска радикална странка и Руска 
странка- Звездана Вулетић нису освојиле ни један мандат.

МАЈ
ГРАД ВРШАЦ ОБЕЗБЕДИО НОВАЦ ЗА ПРОТИВГРАДНЕ СТРЕЛЦЕ

Након две године проналажењазаконског начина да се стрелцима 
исплати надокнада, дошло се до решења. Закон је, након бројних 
полемика, интервенција великог броја локалних самоуправа широм 
Србије, дозволио да се потпишу уговори о ангажовању противградних 
стрелаца. Локална власт  је током противградне сезоне, исплатила 
сваком стрелцу по 10.000 динара месечно. На територији Града Вршца 
има 32 стрелца који су распоређени у 16 противградних станица.

ИЗАБРАНИ ГРАДСКИ ФУНКЦИОНЕРИ
Вршац је добио нове градске функционере. Градоначелница Вршца 

постала је Драгана Митровић, дипломирани правник. За њеног заменика 
постављен је Александар Ђорђевић, машински техничар, а Градско веће 
чине: Наташа Ћирић, дипломирани правник (привреда и економски 
развој), Татјана Николић, дипломирани дефектолог (социјална заштита), 
Владимир Бајић, менаџер (инфраструктура), Славиша Максимовић, 
економски техничар (рурални развој), Др Иван Јосић, стоматолог 
(здравство), Маријана Голомеић, професор (образовање), Милош Ђокић, 
пољопривредни инжењер (пољопривреда), Милош Васић дипломирани 
инжењер за упрвљање техничким системима(екологија и заштита 
животне средине), Наташа Маљковић Чонић, дипломирани економиста 
(култура), Јулкица Митрашиновић, дипломирани економиста (туризам), 
Дејан Сантрач, дипломирани инжењер менаџмента (спорт и омладина).

ЈУН
ОДРЖАН САЈАМ ПОЛОВНИХ КЊИГА

Туристичка организација града Вршца организовала је у последњој 
недељи јуна сајам половних уџбеника. Сајам је одржан у Дому Војске, 
а посета је била на високом нивоу. Било је доста и продаваца који су 
нудили старе уџбенике, а и ученика који су тражили да купе књиге за 
наредну школску годину.

ЈУЛ
„ВИНОГРАДИ“ НАШЛИ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА

„ПРОФИНЕКС“ ДОО БЕОГРАД ПОТПИСАО СПОРАЗУМ СА ВРШАЧКИМ 
ВИНОГРАДАРИМА

Београдска фирма „Профинекс“ доо, са страним улагањем, нашла је 
интерес да уложи средства у „Вршачке винограде“ и потписала уговор о 
стратешком партнерству у Вршцу, 18. јула. Тако су „Вршачки виногради“, 
који су у стечају од новембра, нашли стратешког партнера који је 
проценио да ће из текућег пословања некадашњег вршачког гиганта 
успети да обезбеди повраћај уложених средстава. На овај важан уговор 
за „Вршачке винограде“ своје потписе ставили су Душан Драгојловић, 
стечајни управник, и Небојша Мишић, овлашћено лице „Профинекс“ доо 
Београд. 

АВГУСТ
ЗДРАВКО ШОТРА У ВРШЦУ СНИМИО НОВИ ФИЛМ И СЕРИЈУ

САНТА МАРИЈА ДЕЛА САЛУТЕ
Вршац је током августа поново 

угоститио реномираног редитеља 
Здравка Шотру који је у неколико 
својих филмова уткао кадрове 
вршачких сокака и лепих фасада. 
Овога пута Шотра је у Вршцу снимио 
филм и серију „Санта Марија дела 
Салуте“ . Инспирацију за нови 
пројекат познати редитељ пронашао 
у истоименој песми Лазе Костића, 
бисеру српске поезије, једној од 
најлепших љубавних песама  у нашој 
антологији.  

Шотрина серија о животу Лазе 
Костића снимала се у Вршцу, 
Јасенову и Хајдучици, а у снимању је 

учествовао и велики број стаиста из Вршца.
ОСНОВАН КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ФИЛИЈАЛЕ НСЗ ВРШАЦ

Филијала Вршац Националне службе за запошљавање (НСЗ) отворила 
је Клуб за тражење посла за незапослене за своје евиденције. Задатак 
Клуба је да пружи савете и научи незапослене како да се припреме за 
тражење посла. Полазници едукације у Клубу, који су прошли обуку, 
одушевљени су свим што су научили.

МИНИСТАР АЛЕКСАНДАР ВУЛИН ОБИШАО ДЕЦУ У ОДМАРАЛИШТУ 
ЦРВЕНОГ КРСТА

Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, посетио је малишане  који проводе одмор и опорављају 
се  у  одмаралишту вршачког Црвеног крста на брегу. Министра су 
дочекали представници покрајинског и овдашњег Црвеног крста, као 
и градоначелница Вршца Драгана Митрашиновић са сарадницима, 15. 
августа.

ВРШАЧКА ГРАДСКА ВЛАСТ ПОКРЕНУЛА АКЦИЈУ ПРОТИВ УЗУРПАТОРА 
ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА

Скидањем овогодишњег рода сунцокрета са узурпиране оранице у 
власништву државе, 29. августа, у вршачком атару, Град Вршац је започео 
акцију против незаконитог уласка у државне њиве. Тако се и овдашња 
градска власт придружила акцији борбе против узурпатора државног 
пољопривредног земљишта која се спроводи у целој Србији. 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ОЛИМПИЈАЦА У ГРАДСКОЈ КУЋИ
ТАМАРА РАДОЧАЈ ДОНЕЛА У ВРШАЦ ПРВУ ОЛИМПИЈСКУ МЕДАЉУ

Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић приредила је свечани 
пријем за вршачке олимпијце, у 
Градској кући. Градоначелница 
је угостила Вршчане учеснике 
овогодишње Олимпијаде, одржане 
у Бразилу, Рио де Жанеиру 2016: 
Тамару Радочај, кошаркашицу 
репрезентације Србије која је 
освојила бронзану медаљу, као 
и Драгана Попова, скаута, Горана 
Топића, помоћног тренера - скаута 
и физиотерапеута Велибора 
Косановића, чланове стручног 
тима Александра Ђорђевића, 
селектора српске кошаркашке 
репрезентације којој је припала 
сребрна олимпијска медаља.

“СВИСЛАЈОН” ВРАТИО ФАБРИКУ ЧОКОЛАДЕ “БАНАТ” У ВРШАЦ
Нови „Банат 1894“ постао је део Пословног система Свислајон Таково 

и почео са радом 1. августа ове године. Традиционални производи 
некадашње Фабрике чоколаде „Банат“ након дужег низа година поново 
су се нашли на тржишту. Неуспео пословни потез када је „Банат“ постао 
део пожаревачког „Бамбија“ , и када је без посла остао приличан број 
радника, окончан је после десетак година. Фабрику је преузео Родољуб 
Драшковић и она се сада налази у саставу Компаније Свислајон Таково. 
Нови власник одлучан је да врати слатке брендове некада реномиране 
вршачке фабрике чоколаде. 

СЕПТЕМБАР
ОДРЖАН 59. ГРОЖЂЕБАЛ

Грожђебал, који је ове године 
трајао од 15. до 18. септембра, 
још једном су обележили 
квалитетан програм, различити 
забавни, културни и спортски 
догађаји, али и лепо време и 
чињеница да се ове године нису 
поклапали датуми са одржавањем 
сличних манифестација у Србији. 
Према подацима Туристичке 
организације Вршца, у Данима 
бербе грожђа наш град је 
посетило 150 хиљада људи, од 
чега је више од 20 хиљада гостију 
пристигло из суседне Румуније. 
Традиционална изложба грожђа, 
воћа и вина, дечији маскенбал, 
карневал, бројни концерти и 
пратећи садржаји, као и незаобилазна наградна игра „Грожђе из авиона“ 
обележили су и овај, за многе Вршчане, омиљени празник. 

ОКТОБАР
СВЕЧАНО ПУШТЕН У РАД ПРВИ 
ВЕТРОПАРК У ЈУЖНОМ БАНАТУ
Компанија МК Финтел винд , 

свечано је пустила у рад ветропарк 
“Ла пиколина”  у атару Загајице,  
села код  Вршца, 3. октобра.  То 
је  други овакав објекат који је 
компанија изградила у Србији, а 
први у Јужном Банату. 

Рeч  jе о постројењу за 
производњу електричне енергије 
снагом ветра, укупне инсталисане 
снаге од 6,6 МW, а у чију изградњу 
је уложено преко 10 милиона 

евра. Пробни рад ветропарка “Ла пиколина” започео је средином јула 
ове године када је 1,5 милона KWх (киловатсати) електричне енергије 
потекло ка Вршцу.

Ветропарк „Ла пиколина“  званично је пустио у рад пресецањем врпце 
Александар Антић, министар рударства и енергетике у Влади Републике 
Србије, у присуству званица и инвеститора. 

ТРИЈУМФ „РОДОЉУБАЦА“ НА 24. „ВРШАЧКОЈ ПОЗОРИШНОЈ ЈЕСЕНИ“ 
Одржан је 24. Међународни фестивал класике „Вршачка позоришна 

јесен“. Најбољом представом проглашена је представа „Родољупци“ 
Јована Стерије Поповића у режији Андраша Урбана и извођењу Народног 
позоришта Београд. За најбољу режију награђен је Кокан Младеновић 
за представу „На Дрини ћуприја“ Српског народног позоришта из 
Новог Сада, а ансамбл ове представе понео је и специјалну награду за 
преданост, посвећеност и спремност да одговори високим сценским и 
естетским захтевима. Најбољи глумци овогодишњег Фестивала су Нада 
Шаргин и Предраг Ејдус. Нада Шаргин награђена је за улогу краљице 
Елизабете у представи „Марија Стјуарт“ Фридриха Шилера, режија 
Милош Лолић, Народно позориште Београд, док је Ејдус признање 
добио за улогу Гавриловића у представи „Родољупци“. Награда за младог 
глумца додељена је Милошу Ђуровићу, за улогу Мортимера у представи 
„Марија Стјуарт“.  Жири 24. „Вршачке позоришне јесени“ истакао је да су 
одлуке о свим наградама донете једногласно. 

НОВЕМБАР
ДВАНАЕСТ ЧЛАНИЦА АКТУЕЛНОГ САЗИВА ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ 

ФОРМИРАЛЕ  ЖЕНСКУ ОДБОРНИЧКУ МРЕЖУ
Чланице актуелног сазива Скупштине Града Вршца окупил су се 

након седнице и формирале Женску одборничку  мрежу, 3.новембра. 
Скупштину Женске одборничке мреже чини 12 одборница из свих 
одборничких група. 

На првој конститутивној седници изабране су чланице Извршног 
одбора: Андријана Максимовић, Биљана Јеличић и Славица 
Стоисављевић. За координаторку  Женске одборничке мреже  именована 
је Снежана Рађеновић, а за њену заменицу  Драгана Ракић.

РЕНОВИРАНЕ ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАЈКОВАЦ
Свечаним отварањем реновираних просторија Месне заједнице 

Влајковац  крунисан је трогодишњи предан рад и труд руководства месне 
канцеларије и око 1.300 житеља овог села. Влајковчани сада имају зграду 
којом могу да се поносе, а свечано отварање реновираних просторија 
својим присуством  увеличала је градоначелница Вршца Драгана 
Митровић са члановима Градског већа Татјаном Николић и Славишом 
Максимовићем. Председник Месне заједнице Влајковац Сафет Тихић 
захвалио се на подршци гради и свим донаторима који су помогли да се 
позао успешно заврши.

ОТВОРЕН СТАРТИТ ЦЕНТАР
У Центру Миленијум, прошлог петка, отворен је Стартит центар, пети 

у Србији. Интересовање за новоотворени Центар показао је велики 
број Вршчана који су присуствовали свечаности поводом почетка рада. 
Циљ формирања Центра је подршка развоју ИТ заједнице и унапређењу 
пословања њених чланова на интернету.

ДЕЦЕМБАР
“ПРАЗНИЧНЕ ЂАКОНИЈЕ” ПО СЕДМИ ПУТ

Туристичка организација Града Вршца организовала је у Хотелу 
“Србија”по седми пут „Празничне ђаконије“, изложбу празничне трпезе, 
домаће радиности, сувенира и разних ђаконија у време предстојећих 
празника. 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. 

ПОГЛЕД НА 2016. ГОДИНУ
ФОТОРЕПОРТАЖА
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КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
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________

Број 

1096
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 
инфраструктура. 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.

На продају кућа од 100м2 
саграђена у близини центра 
града са мањим двориштем 
и две нус просторије.Улица 
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €. 
Тел. 064/27-17-446.

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.

Издајем 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 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.

Издајем намештену гарсоњеру 
у Вршцу, ул. Доситејева 7. Тел 
062/160-35-25 и 063/877-99-85.

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.

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-
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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.

На продају кавез за коке 
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-
750.

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.

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 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 

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. 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 

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 12 лица: 
Борка Богдановић (1941), Гојко Савић (1929), Јелена Васић (1926), 

Миодраг Стаменковић (1957), Етелка Међери (1954), Сунчица Стефанов 
(1958), Илона Арсић (1941), Милена Ранков (1946), Алекса Борјоли 
(1922), Милосава Ристић (1939), Драган Тувић (1935), Љубомир Ранков 
(1946).

„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.

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“, 

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 
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 

ВОЈИСЛАВА ЕРСКИ
(1930- 2015.)              

Дана 22.децембра навршила 
се тужна година како нас је 

заувек напустила наша драга

Носићемо те заувек у нашим 
срцима. 

Нека Те анђели чувају!
Твоји најмилији
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA

IZLOŽBENI PROSTOR 2500  m2

NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg 

“Jastreba”)
Radno vreme 

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

Tel: 837-902

KeramikA

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

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

DOO

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

Akreditovana laboratorija za 
ispitivanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac 

SREĆNE BOŽIĆNE 
I  NOVOGODIŠNJE  PRAZNIKE 

ŽELI VAM

“ ŽITOBANAT ” AD

Е Н ОЛ О Ш К А  С ТА Н И Ц А  В Р Ш А Ц

СВИМ ГРАЂАНИМА 
 ЖЕЛИМО 

СРЕЋНE 

БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 
И НОВУ 2017. ГОДИНУ 

DOBRO ZDRAVLJE I USPEŠNU 
NOVU 2017. GODINU 

I SREĆNE BOŽIĆNE PRAZNIKE 
SVIM GRADJANIMA

ŽELI

DOM ZDRAVLJA
VRŠAC
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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

У лето 1739. дођу десет  
турских киохардара у Јасенову и 
одведу из оближњих села 2100 
незадовољних Романа у Оршаву, 
где их заповедник, Тос Мохамед, 
у чете подели. Он им наименује 
капетане и друге официре, даде 
им арбанашке фесове и пушке, 
и додели свакој чети по једног 
Турчина, који је имао платити, да 
не насрћу и на она села, која су 
Турцима одана. Ове чете имале 
су пазити планинске кланце. За 
њихово издржавање удари турски 
заповедник порезу, и тако је 
морао плаћати округ јасеновачки 
(новопаланачки) 6000, вршачки 
7000, а чаковачки 8000 гроша. 
Уљма, Избиште, Загаица, Парта 
и Гребенац, села са ове стране 
Караша, послаше у Оршаву као 
харач кесу гроша 1). Из тога се 
види, да су Турци још и онога 
времена владали Вршцем и 
његовом околином.

Пошто Панчево поново паде 
у руке царској војсци, узе она 
на јуриш, у почетку августа 
под заповедништвом храброг 
пуковника Баренклауа, тврдњу  
Н. Паланку 2). Тиме царска војска 
постане опет господарем долина 
Нердеља и Караша, а Вршац се 
ослободи непријатеља. Наскоро 
се стаде враћати у њега разбегнути 
народ.

Потписом примирја на 
27 година, што се догоди 18. 
септембра 1739. г. у Београду, 
врати се и овоме пределу жељени 
мир. Тада се разбегнути народ 
гомилама врати у Вршац, а и једно 
одељење коњице, регименте 
Савојаца (Hohen – Ems), настани се 
у месту,  да појача код преплашеног 
народа сигурност мира.

У народ уђе вера да му је живот, 
рад и имање осигурано и да ће му 
постојбина напредовати. И доиста 
ванредним трудом становника, 
подигоше се порушене куће обеју 
општина. А и нуждан је био сложан 
рад. Јер они који се крајем г.  1739. 

у Вршац вратише, нађоше на место 
вароши згаришта која на брзу руку 
поправише, да би се склонили од 
непогода времена.

Пошто се народ могао вратити 
кућама, почеше и власт радити. 
Заступство немачке општине 
отпоче радити  1. октобра 3), рим. 
к. свештеник 23. септембра  п.р.4).

 Свештеник римски, за време ове 
невоље, налазио се у Тамишграду, 
куд су однешене и црквене ствари, 
одакле их после немачка општина 
пренети дала. Вредно је да се зна, 
да је он у Тамишграду 31. маја п.р. 
1739. учествовао при благодарењу 
односно молебства и заветине 
против куге 5).

Ове јесени у Вршцу се 
налазили, између осталих, многи 
Немци, Белоцрквани, Црвенчани 
и Салхаузенци 6), који дошавши 
као бегунци са Вршчанима, ту 
и остадоше. Но од ових се само 
белоцркванска општина у зиму 
1739-1740.обнови, Црвенка и 
Салхаузен пропадоше.

Идућег пролећа (1740) жалосно 
је изгледао овај наш предео. 
Њиве необрађене, многе куће 
порушене, а на северуи југу 
разбојничке чете, које постадоше 
прошле, ужасне године. Али 
се покренуше вредне ручице 
да обраде њиве и винограде, 
влада пак преузе строге мере да 
истреби разбојнике.  И уздајући 
се у ово, народ је мирно гледао у 
своју будућност и радио свој посо 
7). Несрећом овом сједине се 
немачке насеобине у Црвенци и 
Хајердорфу с Вршцем, рачунајући 
да ће их планине и сложан отпор 
заклонити од непријатеља.  По 
традицијама држи се да се ово 
догодило г. 1739.

За време рата и куге пропаде 
у Вршцу и шпанска колонија. г. 
1738.  дакле пре него што ће Турци 
продрети у Банат, имамо последње 
вести о њој. По свој прилици да 
се шпански насељеници, и онако 
од необичне климе десетковани 

, бежањем испред мача 
непријатељског, раселише по свој 
јужној Угарској, да се више натраг 
не врате. Но могуће је да је велики 
део још онда пропао, или од 
мача непријатељског – јер се они 
заклеше, да ће против Турчина „и 
на води и на сувом“ војевати - или 
од куге.

Друга невоља, куга, појавила се 
у Банату у првој половини месеца 
фебруара 1738.г. и распростре 
се, ужасном брзином, у северне 
крајеве његове. Оданде пође 
она јужно, и појави се у Вршцу и 
његовом округу јулија месеца, 
баш у време кад је преплашени 
народ  сазнао за недаће, које 
су постигле царску војску. Но у 
каквој је мери она овде владала, 
на може се одредити, јер  немамо 
за ово никакве писмене  прилоге. 
Толико је извесно , да је помор 
велики морао бити, што се види 
по записнику упокојених р.к. 
парохијског звања. Дочим месеца 
јунија помреше 8 душа, од 1. до 30 
јулија записано је 109 самртника, 
међу њима 12 бегунаца.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (51)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ ВРШАц, 
ГОДИНА 9, БРОЈ  135 , 13. АПРИЛ 1985.

ГУдУРИЧАНИ дОбРИ дОМАЋИНИ
Крајем марта у Гудурици је одржано општинско 

такмичење – Шампионат знања „Тито-револуција-мир“, а 
изванреддни домаћини били су педагози и ученици Основне 
школе „Моша Пијаде“ . У првој категорији (представљали 
су је  ученици основних школа), учествовало је укупно 12 
екипа и то једна на мађарском, две на румунском и девет 
на српскохрватском језику. Прво место освојило је Југослав 
Урошев (ОШ „Жарко Зрењанин“ из Вршца), друго Јевто 
Пјешић (ОШ Бранко Радичевић“ из Уљме), а треће Дејан 
Митровић (ОШ „Жарко Зрењанин“ из Вршца).

У другој категорији Шампионата знања учествовале су 
екипе из месних заједница и радних организација. Укупно 
се надметало 10 екипа, од тога осам на српскохрватском, 
једна на румунском и једна на мађарскомјезику. Мирољуб 
Стојановић из Школе „Борислав Петров Браца“ победио је 
у овој категорији, а његови другови из исте школе Татјана 
Рудић и Миодраг Петровић, заузели су друго, односно 
треће место.

Регионално такмичење Шампионата знања „Тито-
револуција-мир“, одржаће се 20. априла у Ковачици.

До краја ове године  у Ваздухопловно-техничком 
центру у Вршцу биће завршена нова једрилица „Кошава II“  
од пластике. Судећи по већ позитивним својствима, реч је 
о летилици која неће имати конкуренције у свету.

- За постизање врхунских спортских резултата, 
поред изузетних једриличара, и квалитети једрилице 
имају једнако важну улогу- каже инжињер Милош Илић, 
конструктор „Кошаве“ и главни инструктор СУЦВП за 
ваздухоплове из Београда. „Кошава“ којом су Рајн и Комац 
победили у Енглеској била је од дрвета и у то врема била 
је без конкуренције. Њена „млађа сестра“ „Кошава II“ биће 
израђена цела од пластике и још са неким, савршенијим 
изменама, што значи да ће, по максималним могућностима, 
знатно превазићи квалитете славне претходнице. Наравно 
да би се шампионски успех постигао, за командама ове 
пластичне „Кошаве“ морају бити једриличари какви су пре 
више од две деценије били Рајн и Комац.

Председник Општинског одбора Савеза бораца НОР-а 
Божидар Јованић, је свечано уручио 27. јула у сали СО, 
одликовања која је поводом педесетогодишњице победе 
над фашизмом, доделио руски председник Борис Јељцин.

Ова признања су додељена борцима који су учествовали, 
непосредно или у садејству, са јединицом Црвене Армије 
у борбама за ослобођење од фашизма у току рата  или у 
завршним операцијама...

Са територије  наше општине одликовано је двадесетроје 
бораца (неки постхумно). Част да добију одликовање од 
стране државе  припала је Вршчанима: Аници Жамац, Душану 
Војиновићу, Чејић Живи, Љиљак Стевану, Кокиновић Јовану, 
Орељ Мили, Петровић Милораду, Опала-ПајкинСмиљи, 
Попов Браниславу – Миши, Јовановић Благоју, Ракић 
Миланки, Радочај Милану, Анђелковић Михајлу, Бакош 
Аркадију, Савков Милутину, Ћосић Лазару, Лазин Божани, као 
и Чејић Ивану из Павлиша и Бранков Светозару, Маринков 
Боривоју, Докин Ивану, Комњенов Ивану из Уљме.

ИЗ сТАРОГ АЛбУМА 
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3) Рађун врш. нем. Општине од 
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ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 1 , БРОЈ  10 , 20. НОВЕМБАР 1975.

„КОШАВА II“- МЛАЗЊАК ОД 
ПЛАсТИКЕ

ВРШАЧКА КУЛА,  ЛИсТ  сОцИЈАЛИсТИЧКОГ сАВЕЗА РАдНОГ НАРОдА ОПШТИНЕ 
ВРШАЦ, ГОДИНА 20, БРОЈ  327, 28. ЈУЛ 1995.

УРУЧЕНА РУСКА ОДЛИКОВАЊА

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



ПЕТАК • 23. децембар  2016. ВРШАЧКА КУЛА 2121



ПЕТАК •23. децембар 2016.ВРШАЧКА КУЛА22

Књига „Оригинални“ Адама 
Гранта одговара на питања како 
препознати добру идеју, окупити 
савезнике који ће је подржати и 
изабрати прави тренутак за њену 
реализацију, али и како неговати 
оригиналност код деце. Ако већ 
јесте оригинални, сазнаћете како 
то да објасните својој околини. 
Уколико бисте желели да то будете, 
добићете савете како то и да 
постанете. 

Кроз примере о успешним 
пословним подухватима, спорту 
и политици, Грант вас упућује 
како да изнесете и објасните 
оно што желите да кажете, а 
да вас не ућуткају. Оригиналне 
идеје многи не разумеју. Овај 
научник јасно показује да своју 
оригиналност морате и да 
пласирате у правом тренутку. Свет 
често неће прихватити изузетно 
оригиналне и квалитетне идеје, 

а неке ће и пропасти, иако се 
у њих уложи новац. Ова књига 
ће вас инспирисати и научити 
да квалитетно размишљате, да 
сагледате своје окружење из другог 
угла и да своје идеје претворите у 
стварност, да промените свет и пре 
свега – да будете оригинални. 

Адам Грант је најмлађи редовни 
професор у престижној пословној 
школи Вортон на Универзитету у 
Пенсилванији. Сматра се једним 
од најутицајнијих научника 
данашњице на пољу међуљудских 
односа, а сврставају га и међу 25 
најбољих професора и мислилаца 
у области пословања, организације 
рада и руковођења. 

Књигу „Оригинални“ можете 
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 
„ОРИГИНАЛНИ“ 
Вршачка кула и Издавачка 

кућа Лагуна награђују књигом 
„Оригинални“ аутора Адама 
Гранта, прва два читаоца 
која се јаве на и-мејл адресу 
c i t a j m o k u l u @ g m a i l . co m . 
Ваше и-мејлове очекујемо 
до среде, 28. децембра у 
12 часова. Потребно је да у 
и-мејлу наведете своје личне 
податке, а редакција ће најбрже 
читаоце контактирати поводом 
преузимања награде. 

КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

СВЕ ШТО НИСТЕ ЗНАЛИ О ДЕДИ СА СЕВЕРНОГ ПОЛА

ДЕДА МРАЗОВО ПОРЕКЛО (2)
Током протестантске реформације у 16. и 17. 

веку многи протестанти заменили су доносиоца 
поклона Синтеркласа Дететом Христом 
(Христкиндл), а датум поклањања поклона 
преместио се са 6. децембра на Бадње вече. 

Бројне паралеле повучене су у традицијама 
везаним за Светог Николу и германску 
митологију. Појављивање лика Деда Мраза у 
више студија везано је за Одина, врховног бога 
старих Германа пре њиховог покрштавања. 
Исландска књига из 13.века „Прозна Еда“ говори 
о Одину који јаше осмоногог коња по имену 
Слеипнир и који може да прескочи велике 
раздаљине, што временом подстиче поређења 
са Деда Мразовим ирвасима. Один је називан 
многим именима која описују његов изглед, а 
један од епитета је „дугобради“. 

Према историчарки Филис Сикер, деца би 
испред кућног димњака остављала своје чизме 
напуњене шаргарепама, сламом или шећером 
да их поједе Слепнир, а Один им је за узврат 
остављао поклоне или слаткише. Историчарка 
тврди да се овај обичај одомаћио у Немачкој, 
Белгији и Холандији и то након прихватања 
хришћанства, те је на тај начин постао повезан 
са Светим Николом. У домовима широм ових 
земаља и данас деца остављају чарапе код 
димњака. 

У словенској митологији, Деда Мраз је 
првобитно био зли чаробњак који је волео да 
залеђује људе. Био је пратилац осталих врховних 
божанстава и то бога ветра, доброг и лошег 
времена Подвиза и бога зиме и поземног света 
који је владао мразевима Корочуна. Заједничке 
особине и понека физичка карактеристика 
сјединиле су се у лик Деда Мраза. Почетно 
веровање Словена у Деда Мраза приказивало 
га је као злог старца који отима децу и односи их 

у свом огромном џаку. Да би деца била враћена, 
унесрећени родитељи морали су да предајом 
поклона Деда Мразу пробају да откупе своју 
децу. Како је време пролазило, мада највише 
захваљујући хришћанским утицајима, лик злог 
Деда Мраза пролази кроз трансформацију и 
постаје љубазан и добродушан декица. 

Од почетка 19. века основне карактеристике 
и изглед Деда Мраза почињу да обликују 
књижевни утицаји, будући да је управо у овом 
веку и почела права експанзија дечје литературе. 
До краја 19. века, Деда Мраз је преобликован у 
вилењака, у митско биће које је и данас, и постаје 
најпопуларнији међу многим измишљеним 
ликовима у дељењу поклона и певању песама за 
Нову годину. 

Лик који је Британцима и Американцима 
познат као Санта Клаус, уствари је спој старинске 
представе дариваоца поклона из црквене 
историје и фолклора, у које спада Свети Никола 
и британске мистичне личности Оца Божића. У 
Британији Отац Божић потиче из касног 17. века, 
а неке од ретких сачуваних слика које имамо из 
тог периода приказују га као веселог дебелог 
брадатог човека који је обучен у дугачку зелену 
одећу обложену крзном. 

Ако погледамо британске колоније Северне 
Америке имаћемо сусрет са преправљеним 
британским и холандским верзијама 
даваоца поклона. У „Историји Њујорка“ из 
пера Вошингтона Ирвина, Синтерклас је 
американизован у Санта Клаус и у оваквој 
верзији имена народ са ових територија га 
познаје и данас. 

Извор: Танјуг 

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. Артан Лили – Само ја 

2. Александриа – Пусти свијет 
3. Ај кју – Најбоља 
4. Хај фајв – Мама напокон сам успио 
5. Елементал – Опет је киша 

КЊИГА АДАМА ГРАНТА: „ОРИГИНАЛНИ“ 

КАКО МЕЊАЈУ СВЕТ ОНИ КОЈИ СЕ НЕ СЛАЖУ С ВЕЋИНОМ? 

3. Марта Смарт и вашар загонетки, 

4. Књига личних промена, Ивана 
ПРИЧА О НОВОГОДИШЊЕМ ДРВЕТУ 

ЗАШТО КИТИМО ЈЕЛКУ? 
Новогодишње дрво је једна 

од најпознатијих традиција која 
се повезује са Божићем и Новом 
годином. То је најчешће обично 
зимзелено стабло које се уноси у 
дом или се поставља на отвореном, 
неколико дана пре почетка нове 
године. 

Хришћани који славе према 
Грегоријанском календару, обично 
је украшавају на Бадњи дан, док 
је англикански верници ките још 
у децембру. Најчешћи украси 
су разнобојне куглице, украсне 
траке, светлеће лампице. На врх 
се најћешће поставља анђео или 
звезда репатица која је симбол 
Витлејемске звезде из приче о 
Исусу Христу. 

Овај обичај потиче још из 7. 
века. Тачно порекло ове традиције 
није познато, а највероватније 
потиче од обичаја кићења јелки 
јабукама што би симболисало Дрво 
познања добра и зла у Рајском врту. 
Све се ово појављује у Немачкој у 
16. веку. Популарност коју данас 
има божићно дрво задобило је 
за време реформатора Мартина 
Лутера који је увео обичај кићења 
јелки свећицама. Данас су јабуке 
замењене куглама, а свећице 
лампионима. 

Постоји више различитих 
прича о настанку новогодишње 
јелке. Једна од њих каже да је реч 
о паганском обичају који потиче из 
римске историје. Наиме, Римљани 

су веровали да у јелама обитавају 
духови из шума, па су одлазили 
у новогодишњој ноћи како би их 
даровали поклонима не би ли 
их тако умилостивили. Касније 
су почели да секу младе јеле и 
доносе их својим кућама, па је јелка 
постала симбол наступајуће године. 
Зимзелено дрвеће служило је као 

подсетник да ће зима проћи и да ће 
опет доћи пролеће. 

Можда једна од 
најраспрострањенијих легенди 
о настанку јелке је о томе како је 
Свети Бонифас, енглески монах из 8. 
века док је путовао наишао на групу 
неверника. Они су били окупљени 
око великог храста спремајући се 
да жртвују дете богу Тору, према 
једном паганском обичају. Да би то 
зауставио, Бонифас је оборио дрво 

ударцем песницом, а на том месту 
је порасла мала јела. Светац је тада 
рекао паганима да је ово сад Дрво 
живота које представља вечни 
живот Исуса Христа, па се од тада 
јелка кити и уноси у домове. 

Сматра се такође да су испред 
пећине у којој је рођен Исус расла 
три зимзелена стабла, кедрово 

дрво, бор и јела. Када се месија 
родио дрвеће се затресло како би 
поздравило божијег сина. Кедар 
је детету подарио миришљаве 
иглице, бор шишарке, а једино јела 
није имала плод па је заплакала. 
Када је то видео анђео, смиловао се 
и поклонио јој звезду са неба коју је 
она даровала малом Исусу. Отуда 
и веровање да се на врх окићене 
јелке ставља звезда. 

У Америци је јелка почела да 

се кити у 17. веку захваљујући 
немачком народу који је почео да 
насељава те просторе. У Азији је 
ова традиција започета у 19. и 20. 
веку.  Данас су готово све културе 
уврстиле јелку међу своје обичаје. 

Код нас је, пре комунистичке 
власти, гранчица Бадњака имала 
највећу улогу у божићном ритуалу. 
Јелка је масовније почела да се 
користи на просторима СФРЈ 
педесетих година прошлог 
века. Китили су је пионири за 
новогодишње празнике и није 
имала никакав религијски карактер. 

До скоро су јелке које су се 
продавале пред празнике секле 
у шумама. Већ у првој половини 
20. века број посечених стабала је 
толико десетковао шуме па је широм 
света покренута иницијатива како 
би се оваква пракса спречила. 
Данас је производња вештачких 
јелки или јелки са бусеном постала 
веома уносна делатност. На 
пример, у Северној Америци је 
сваке године прода око 35 милиона 
јелки са бусеном, док се у Европи 
произведе и до 60 милиона стабала. 
Расадничка производња код нас 
се развила почетком овог века, 
а резултат тога је било смањена 
сеча шума. Постоји чак и закон о 
шумама према којем је забрањена 
сеча четинарских стабала током 
новогодишњих и божићних 
празника. 

Извор: Данас 
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Пре два месеца и тринаест дана Владимир 
Ђокић је преузео кормило стручног штаба и 
од тада је Кошаркашки клуб Вршац нанизао 
шест првенствених победа уз један пораз 
у националном купу. Млади стручњак има 
разлога да буде задовољан јер је екипа после 11 
одиграних кола лидер Кошаркашке лиге Србије. 

- Пре свега, морам да нагласим да сам 
почаствован што сам добио прилику да будем 
тренер Вршца.  Играчи су после промене 
тренера одреаговали на прави начин, лепши 
старт од шест узастопних првенствених победа 
није могао да се пожели. Јако сам срећан због 
тренутне ситуације у којој се клуб налази.

Да ли је екипа на максимуму могућности 
или још постоји простора за напредак у игри 
Вршца?

- Екипа је одлично селектирана, имамо младе 
и талентоване играче жељне доказивања, али и 
искусне, чији је квалитет много пута проверен. 
Мој претходник је одлично радио, наставио сам 
у истом правцу и остварили смо први зацртани 
циљ, да календарску годину завршимо на првом 
месту. Наравно, није било лако, без обзира што 
смо сви то прижељкивали. Имали смо велико 
искушење у Смедереву, где смо добили меч 
после два продужетка, као и у Ваљеву, где смо 
одлично одговорили на агресивну игру Металца 
и њихов одличан проценат шута. 

Одлазак Мареље у Мега Лекс разлог је за 
допунску селекцију.

- Одлазак Мареље из клуба је велики ударац 
за нас. Био је један од најважнијих играча у 
екипи, сем тога пленио је и својим понашањем. 
Хвала му на свему што је учинио за клуб. На 
нама је да пронађемо играча који ће моћи да 
надомести његов учинак, али ћемо бити јако 
обазриви и инсистираћемо пре свега да се онај 
који буде дошао својим људским квалитетима и 
понашањем уклопи у колектив. Презадовољан 
сам атмосфером коју имамо у клубу и нећемо 
дозволити да се она поремети. Са својим 
сарадником за кондициону припрему Немањом 
Брујићем направио сам обиман план рада до 
наставка првенства. Чека нас много посла и 
потребно је да сви буду веома мотивисани.

Да ли ће бити промена и на неким другим 

позицијама сем центарске?
- Не. Искључиво тражимо играче на 

центарској позицији. То нам је приоритет. 
Презадовољан сам играчима из спољне 
линије, имамо младе играче попут Јововића 
и Митровића које желимо у потпуности да 
афирмишемо.

Како оцењујете досадашњи ток 
Кошаркашке лиге Србије?

- И даље остајем при оцени да су скоро све 
екипе веома уједначене, осим Константина, 
донекле и Смедерева, пре свега због своје 
младости. Остали тимови су приближног 
квалитета, а утакмице одлучују нијансе или 
тренутно расположење играча. Морам да 
признам да сам изненађен квалитетом, тактички 
се игра јако добро.

Да ли мислите да су се фаворити за 
пласман у Суперлигу издвојили или је могуће 
да се још неко у наставку првенства укључи у 
борбу за пласман међу прва четири?

- Оно против чега се ми тренери највише 
боримо су отворени уговори играча. Лепо је 
имати квалитетног играча у тиму, али је врло 
тешка ситуација када он оде. Пример за то је 
земунска Младост која је играла добро до сада, 
али видећемо да ли ће наставити са добрим 
резултатима и после одласка Бакића и Бојића. 
Од одлазака играча умногоме ће зависити 
и коначан редослед на табели. За сада смо 
Динамик, Спартак и ми најозбиљнији, ту је 
Борац који има тим, има традицију и сигурно ће 
учинити све да се докопа Суперлиге.  Младост је 
и даље добра, не треба отписивати Беовук, ту је 
и Дунав, затим Тамиш који традиционално игра 
добро у другом делу првенства. Нико још није 
обезбедио пласман нити је било ко отписан.

Као селектор младе репрезентације 
Србије како оцењујете учинак младих 
играча?

- Наши најквалитетнији млади играчи већ су 
отишли у Јадранску лигу, играју у Звезди, Меги 
или ФМП-у. У Смедереву игра неколико младих 
играча из Меге који испољавају таленат, али за 
сада то резултатски није добро. Доста младих 
играча у лиги се намеће, имају довољно времена 
да се покажу до краја сезоне. 

Какав је план рада до наставка првенства?
- Радићемо на спровођењу плана физичке 

припреме до 30. децембра, два пута дневно. 
Пошто против Младости у Земуну играмо већ 
5. јануара, имаћемо паузу само у новогодишњој 
ноћи и окупићемо се већ 1. јануара увече. Надам 
се да ћемо у добром расположењу наставити 

са озбиљним тренинзима и да ћемо се добро 
спремити за изузетно важну утакмицу у Земуну. 
Свим Вршчанима, нашим симпатизерима, којима 
се овом приликом захваљујем на подршци 
коју нам пружају, желим срећне предстојеће 
празнике.

ТРЕНЕР ВРШЦА ВЛАДИМИР ЂОКИЋ ЗАДОВОЉАН НА КРАЈУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ

ПОЧАСТВОВАН САМ ДОЛАСКОМ У ВРШАЦ
КО Ш А Р К А

Тренер Вршца Слободан Стојанов, један 
од најцењенијих стонотениских стручњака у 
нашој земљи, решио је да се посвети искључиво 
раду у свом матичном клубу. Доскорашњем 
селектору женске сениорске репрезентације 
наше земље истекао је уговор са Стонотениским 
савезом Србије  после квалификационог 
турнира за Олимпијске игре у Риу, и одлучио 
је да га не продужи. Превагнула је жеља да се 
у Вршцу у потпуности посвети раду са једном 
од најталентованијих играчица у нашој земљи 
Тијаном Јокић.

Како сте задовољни учинком женске 
екипе Вршца имајући у виду зацртани циљ?

- Пре почетка првенства причали смо о борби 
за опстанак а испоставило смо да смо тренутно 
на позицији која води у плеј оф, на деоби трећег 
и четвртог места. Скор од 6 победа и три пораза 
је можда и неочекиван, имајући у виду да је 
Анђелија Ратић, која игра у шпанској лиги и за нас 
наступа на двојну регистрацију, одиграла свега 
три меча за Вршац. На пролеће највероватније 
неће ни наступати за нас због обавеза у Шпанији. 
Међутим, екипа у саставу Уна Радак, Тијана 
Јокић и Ребека Дани је сјајно одиграла сезону и 
била можда и највеће изненађење за све осим 
за мене, јер одлично знам могућности наших 
играчица. Радакова поседује  квалитет и таленат 
који се још увек није у потпуности остварио, 
потенцијал Јокићеве већ је препознатљив и кад 
игра у правој форми ретко ко и сада може да је 
победи у Суперлиги иако има само 16 година. 
Најпријатније изненађење првенства је Дани 
која је у пет партија остварила пет победа, као 
плод вредног рада и напредовања уз играчице 
које су боље од ње. Мислим да смо заслужено 

на деоби трећег места и са те позиције јуришамо 
на плеј оф. Уколико наставимо са оваквим радом 
вероватно ћемо успети да се пласирамо чиме би 
премашили циљ.

Мушка екипа Вршца ове полусезоне нема 
ниједну победу и налази се на последњем 
месту на табели Суперлиге.

- Одлуком Управног одбора клуба мушку 
екипу ове сезоне због недостатка финансија 
чине наши рекреативци и више нећемо 
доводити скупе играче са стране, без обзира 
што смо са њима успевали чак и да стигнемо до 
плеј офа. Испоштоваћемо Савез и такмичење у 
коме наступамо и достојанствено ћемо одиграти 
све мечеве до краја. Сасвим сигурно ћемо 
испасти из лиге, али ови играчи који су поникли 
у Шислеровој сали, Ненад Дебељак, Ненад 
Тодоровић, Миодраг Тодоровић, Нури Пертеши, 
Зоран Киџин, Зоран Лазин са поносом носе дрес 
клуба и сигуран сам да ће следеће сезоне у Првој 
лиги бити равноправни са свима. За Суперлигу 
реално немају квалитет чак ни за једну победу. 
Организационо функционишемо беспрекорно. 

Какав је план рада до наставка првенства 
28. јануара?

- Током јануара боравићемо седам дана 
у Словачкој, у једном новом тренинг центру 
који држи мој пријатељ Саша Драгаш у месту 
Приевидза код Руженберока. Радићемо у 
врхунској сали, у врхунским условима са 
одличним играчима. Неће нас то ништа коштати, 
сем пута. Мислим да ћемо бити спремни за 
наставак првенства, а важно је и да Тијана Јокић 
спремно дочека квалификационе турнире у 
Бахреину и Дубаију за Олимпијске игре младих 
које се одржавају 2018. године у Аргентини. 

С ТО Н И  Т Е Н И С
СЛОБОДАН СТОЈАНОВ ЗАДОВОЉАН РЕЗУЛТАТИМА У ЈЕСЕЊЕМ ДЕЛУ СЕЗОНЕ

ВРАТИЛИ СМО ПОРОДИЧНУ АТМОСФЕРУ У КЛУБ
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