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ВЕСЕЛИН ШЉИВАНЧАНИН ГОСТ ТРИБИНЕ ГРАДСКОГ ОДБОРА СНС-А ВРШАЦ

ШЉИВАНЧАНИН У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

Градски одбор Српске напредне странке
организовао је, у свечаној сали вршачког музеја,
трибину на којој је говорио пензионисани официр
Војске Југославије, Веселин Шљиванчанин.
- Драги пријатељи, желим да вас подсетим да
су пред нама нови изазови и доношење нових
одлука. Ми морамо да потврдимо легитимитет
који смо већ добили од грађана Србије и утврдимо
пут модерне и функционалне државе, државе
владавине права. Зато вас позивам да следеимо
пут нашег председника странке Александра
Вучића, рекла је градоначелница Вршца Драгана
Митровић обраћајући се гостима, члановима
и симпатизерима СНС-а, а затим је најављујући
Веселина Шљиванчанина додала да је он сведок
како је и у најтежим тренуцима вредно бранити
истину и правду, и како се никада не одустаје од
својих принципа.
- Ја вечерас нисам овде дошао ни као политичар,
ни као неко ко ће вам обећавати било шта. Овде сам
да вам кажем истину. Овде сам и због честитих и
драгих људи из Српске напредне странке, од којих
су многи били моји војници, и које ја подржавам рекао је Шљиванчанин
О својим искуствима до сада је написао три
књиге “Бранио сам истину”, “Сине буди човек” и
“Мед и жуч”, а говорећи на трибини најавио је
излазак нове књиге “У служби отаџбине”

Веселин Шљиванчанин је пензионисани официр Југословенске народне армије и Војске Југославије,
један је од команданата југословенских снага у бици за Вуковар.
Хашки трибунал га је оптужио 7. новембра 1995. године, заједно са Милом Мркшићем и Мирославом
Радићем (Вуковарска тројка) као и са ондашњим градоначелником Вуковара Славком Докмановићем.
Судско веће Хашког трибунала неправноснажно је осудило Шљиванчанина на пет година затвора за
помагање и подржавање мучења хрватских заробљеника на фарми Овчара, 20. новембра 1991, а
ослободило кривице за убиство.
Пошто је у истражном затвору провео преко 4 године, суд га је у децембру 2007. превремено
ослободио. Одлуком Жалбеног већа Хашког трибунала казна Веселину Шљиванчанину је 5. маја 2009.
повећана на 17 година.
Трибунал у Хагу је 8. децембра 2010. донео нову пресуду којом је казна смањена на 10 година.
Шљивачанин је проглашен кривим за помагање и подржавање у мучењу заробљеника. Након
издржане две трећине казне Хашки суд га је ослободио .

Обавештавају се
заинтересовани индивидуални пољопривредни приозвођачи да ће се 25. смотра оцењивања
квалитета вина и ракије, поводом Св. Трифуна, дана виноградара, одржати 14. фебруара 2017. године у
Пољопривредној школи „Вршац“ у Вршцу, Архитекте Брашована 1.
Произвођачи могу своје узорке донети у Пољопривредну школу „Вршац“ до 01. фебруара 2017. године сваког радног дана од 08.00
до 14.00 часова. Узорке треба донети у три боце (најмање од 0,7л) тако да се на једну боцу, која иде на изложбу, залепи етикета док на
друге две боце, које иду на анализу, не треба залепити етикете.
Уплата по узорку износи 1000 динара које је могуће уплатити на жиро рачун школе 840-831666-67 или на благајни школе. За
произвођаче који имају више узорака, сваки трећи узорак је бесплатан.
Организациони одбор
Пољопривредне школе „Вршац“

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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НОВИ ПОКУШАЈ ДА СЕ ВРШАЧКИМ ВИНОГРАДАРИМА ПРОНАЂЕ ВЛАСНИК

ЛИЦИТАЦИЈА „ВРШАЧКИХ ВИНОГРАДА“
ЗАКАЗАНА ЗА 30. ЈАНУАР
-Почетна цена износи 480.159.084,38 динара - Вредност „Вршачких винограда“ процењена је на око 960 милиона динара Потраживања поверилаца „Вршачких винограда“ износе 244 милиона динара -

Крајем месеца уследиће још један
покушај да „Вршачки виногради“ добију
власника и изађу из стечаја у коме су од
новембра 2015. године. Лицитација је
заказана за 30. јануар, у подне, а почетна
цена износи 480.159.084,38 динара.
Према
наводима
Агенције
за
лиценцирање
стечајних
управника
(АЛСУ), вредност „Вршачких винограда“
процењена је на нешто мање од осам
милиона евра, тачније на око 960 милиона
динара. Сви грађани или привредни
субјекти заинтересовани да учествују
у поступку јавне лицитације треба да
откупе документацију за 150.000 динара,
да уплате депозит од 192.063.633,75
динара и обезбеде банкарску гаранцију.
Учесници јавног надметања дужни су да
уплате депозите до 23. јануара.
„Вршачки виногради“ продају се као
правно лице у стечају, са постојећим
брендом. Према информацији Агенције
за лиценцирање стечајних управника,
новом власнику остаће брендови и
плантажни засади под виновом лозом
који су у роду, као и да ће будући власник
бити независан од стечајног поступка који
се наставља над стечајном масом у коју ће
се пренети новац добијен продајом. На
списку имовине „Винограда“ има 2.688
ставки: 516 парцела, 206 објеката, возни
парк са око 140 возила…
Како
сазнајемо,
потраживања
поверилаца
„Вршачких
винограда“

износе 244 милиона динара, која су до
сада потврђена и призната, док постоје
и повериоци за чија се дуговања воде
спорови. Међу највећим повериоцима
је фирма „НЛБ фаинанс лизинг“. Када се
заврши продаја, „Вршачки виногради“
биће регистровани у Агенцији за
привредне регистре као фирма са новим
власником, без ознаке да је у стечају.
Будући власник „Вршачких винограда“
наследиће, такође, уговор са фирмом
„Профинексом“. Реч је о уговору о
пословној сарадњи, који је „Профинекс“
потписао са Агенцијом за лиценцирање
стечајних управника, задуженом за
стечајни поступак у овој вршачкој фирми ,
у јулу прошле године. Наиме, „Профинекс“
је инвестирао око три милиона евра како
би се, током прошлогодишње производне
сезоне, обавили неопходни агротехнички
послови на делу парцела „Вршачких
винограда“, на најплоднијим засадима, на
720 хектара од укупно 1.134 који су у роду,
и тако остварио род. Средства су уложена
и у бербу, производњу и флаширање вина
од грожђа прошлогодишњег рода.
Рок за потписивање уговора о
купопродаји са будућим власником
„Вршачких винограда“ је три дана након
јавне лицитације, уз обавезу да купац
уплати преостали износ у року од 15 дана.
Подсећамо да су „Виногради“ до
сада имали три неуспела тендера за
приватизацију.
Последњи
покушај

проналажења новог власника ове
вршачке фирме, једне од најуспешнијих
у екс Југославији, био је са кинеском
фирмом „Гуан Нан“. Тадашња процена
вредности „Винограда“ износила је око
тридесетак милиона евра, а кинеска
компанија нудила је нешто више од
пет милиона. Министарство привреде

Републике Србије поништило је овај
покушај продаје.
Ко ће све бити заинтересован за
куповину „Вршачких винограда“ знаће
се тек након откупа документације за
лицитацију, тачније до 23. јануара.
Ј.Е.

ОДЛУКОМ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ

УСКОРО РЕКОНСТРУКЦИЈА СТЕРИЈИНОГ СОКАЧЕТА

Стеријино сокаче, ушушкано у самом
центру града, добиће ново рухо. На
апел станара овог дела града, градска
власт одлучила је да започне комплетну
реконструкцију Стеријиног сокачета. Биће
то један од приоритетних пројеката који ће
се реализовати током ове године, захтеван,
за који ће бити опредељена средства у
буџету Града Вршца.
За реконструкцију и сређивање
Стеријиног сокачета из буџета Града
Вршца опредељено је око 29,5 милиона
динара, колико је потребно према
идејном пројекту, наглашава Драгана
Митровић, градоначелница Вршца. Овај
део града је годинама запостављен, јер се
у строгом центру дуго ништа није радило
када су у питању радови на сређивању и
реконструкцији. Биће то једна од највећих
инвестиција када је реч о центру нашег
града.

Градоначелница је подсетила да је
највише притужби грађана било на стање

у Стеријином сокачету те је градска власт,
вођена искључиво решавањем проблема
грађана, поставила као један од приоритета
реконструкцију овог дела града и то
уврстила у буџет приликом усвајања.
Стеријино сокаче је у прилично лошем
стању, како паркинг простор, тако и дечје
игралиште које је остало без справа за
игру најмлађих Вршчана, али и постојеће
кошаркашко игралиште које више служи као
паркинг несавесним возачима. Све ће се то
довести у ред комплетном реконструкцијом
која ће кренути са првим лепим данима и
почетком пролећне грађевинске сезоне.
Планира се сређивање атмосферске
канализације, која је проблематична
посебно код обилнијих пљускова када је
Сокаче скоро потпуно под водом, посебно
део према Улици Феликса Милекера. Биће
постављена нова јавна расвета, урађене
стазе за пешаке, паркинг простор, вратиће

се стари сјај дечјем игралишту, које ће
добити нове љуљашке и све остало што је
потребно малишанима да уживају у игри.
Уместо садашњих тридесетак паркинг места
реконструкцијом ће бити изграђено нешто
више од 60 означених плацева за паркирање
возила. Тако ће станари околних зграда
добити своја паркинг места, а део ће бити за
остале возаче и наплаћиваће се.
Осим
реконструкције
Стеријиног
сокачета, нови изглед добиће и Трг Победе.
Овај део строгог центра града испред Градске
куће добиће нове клупе, биће уређена
и обновљена постојећа фонтана тако ће
Вршчани добити један леп и пријатан кутак
где могу да проведу слободне тренутке.
слике: Дечије игралиште и тротоари око
зграда у Стеријином сокачету претворени у
дивљи паркинг
Ј.Е.

РЕПУБЛИЧКА АКЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

НАГРАДНА ИГРА “УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ”

Републичко Министарство за државну
управу и локалну самоуправу покренуло
је акцију борбе против сиве економије,
нелегалне трговине и непријављеног
рада. Део акције је и наградна игра под
називом “Узми рачун и победи” у којој
могу да учествују сви грађани Србије
слањем фискалних рачуна. Припремљен
је богат наградни фонд, од станова у
српској престоници, путовања, аутомобила
за појединце, а за најактивније градове
и општине биће обезбеђен бесплатни
интернет.
Влада Републике Србије одлучила је
да 2017.буде година борбе против сиве
економије током које ће бити организоване
бројне акције едукације и спроведене
бројне мере како би се сузбила нелегална

трговина и остале незаконске активности
које оштећују државни буџет и смањују
прилив средстава од промета робе и
пореских такси.
За грађане је, свакако, најатрактивнија
наградна игра сакупљања фискалних рачуна.
Потребно је да сакупе најмање десет фискалних
рачуна или исто толико потврда о плаћању
картицом (слипова). Минимална вредност по
рачуну или слипу је 100 динара, а датум који
они носе треба да буде од 1. јануара до 31. марта
2017. године. Од 1.фебруара сакупљене рачуне
или слипове грађани треба да ковертирају
и доставе, а коверти су бесплатни и могу се
преузети у свим филијалама Поште Србије.
Грађани који плаћају картицом дуплирају своје
шансе у овој наградној игри, јер, уз фискалне
рачуне, добијају и слипове.

Министарство финансија Републике
Србије је организатор поменуте наградне
игре, у сарадњи са Министарством државне
управе и локалне самоуправе и уз подршку
Пореске управе, Државне лутрије Србије
и Републичког секретаријата за јавне
политике.
Иначе, извлачење награда биће једном
недељно, четири пута у марту и почетком
априла.
Шансу да се надмећу и укључе у акцију
имају и градови и општине на територији
Републике Србије. Локалне заједнице које
буду најактивније у прикупљању фискалних
рачуна и слипова добиће бесплатни
интернет.

Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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На основу члана 7. став 1. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за рад и суфинансирање програма/пројеката и удружења грађана,
организација и савеза из буџета општине Вршац (‘’Службени лист општине Вршац бр.4/14), Градско Веће Града Вршца расписује:

КОНКУРС

ЗА ПРИЈАВУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2017.ГОДИНУ
Средства по овом Конкурсу се додељују за пројекте и програме из области спорта који се по својој садржини односе на:
1.остваривање редовних (конкретних) програма из области спорта:
- програми којим се реализује функционисање организације у области спорта у погледу редовних активности (трошкови котизације,
трошкови превоза, трошкови организације такмичења, трошкови суђења и делегата, трошкови лекарских прегледа и друго);
2. програме усмерене на:
- активности којима се доприноси развоју спорта у областима дечјег и омладинског, женског и спорта особа са инвалидитетом;
- организовање спортских манифестација на територији Града Вршца од посебног значаја;

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:
Носилац редовних (конкретних) програма спортска организација мора да испуњава следеће критеријуме:
1) да буде регистрован у складу са Законом;
2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
4) да има седиште на територији града Вршца;
5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
6) да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
7) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
8) да располаже капацитетима за реализацију програма;
9) да буде члан одговарајућег надлежног признатог од стране Спортског савеза Србије националног гранског спортског савеза.
Носилац програма не може да:
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских
средстава на рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским
пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.
• Програме у виду манифестација од посебног значаја за Град Вршац могу поднети и невладине организације под условом да нису
конкурисале за средства по другом основу за одређену манифестацију.
Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:
1) да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом;
2) да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта у граду
Вршцу;
3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;
4) да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
5) да се реализује на територији града Вршца, односно у Републици Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним
спортским такмичењима;
6) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
7) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији града Вршца;
8) да ће се реализовати у текућој години;
9) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји
никаква сумња у могућност реализовања програма;

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Пријаве на конкурс подносе се Градском већу путем Спортског савеза Вршац. Спортки савез Вршац у име свих организација подноси
обједињено све програме Градском већу.
Конкурсна документација садржи:
1. апликациони формулар бр.1 за годишње програме;
2. апликациони формулар бр.4 за посебне програме;
3. апликациони формулар бр.3 за давање стипендија
4. Доказ о утрошеним средствима добијених из буџета за период јул-децембар 2016.годин.
О расподели средстава предлог Градском већу сачињава комисија за расподелу средстава.
Учесници на конкурсу уз пријаву, прилажу документацију прописану конкурсом по појединим обрасцима, као и додатну
документацију на захтев Комисије за доделу средстава. Комисија може затражити и разговор са подносиоцима програма.
Обрасци пријаве на конкурс могу се преузети са званичног сајта Града Вршца www.vrsac.com , или у Спортском савезу Вршац
ул.Ђурђа Смедеревца бр.11 у Вршцу.
Пријаву на конкурс, са свом потребном документацијом, лично доставити у Спортски савез Вршац , закључно са 23 .01.2017. године
у 09 часова лично потписано и оверено печатом. Један примерак доставити на електронском поштом на адресу: komisija.sport.vrsac@
gmail.com
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса, непотписане или неоверене
, неће се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа.
На основу коначне одлуке о додели средстава закључује се Уговор са корисником средстава. Уколико се подносилац одобреног
програма не одазове позиву за закључивање Уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
Одлука о утврђивању пројеката у области спорта за које се одобравају дотације доставља се појединачно, сваком учеснику конкурса.
Корисници средстава се обавезују да у предвиђеним роковима или на захтев даваоца средстава, поднесу извештај о утрошку
истих, а у складу са одобреним и реализованим пројектима и програмима у 2017.години.
Јавни конкурс објавити 16.01.2017.

Члан Градског већа
Дејан Сантрач с.р.
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ИНТЕРВЈУ

ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •20. јануар 2017.

ТИБЕРИУ ЧОРТАН, ПОТПУКОВНИК ПОЛИЦИЈЕ У ПЕНЗИЈИ, КОМАНДИР ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У ВРШЦУ СА НАЈДУЖИМ СТАЖОМ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 454, 24. MАРT
2000.

ЗАБРАНА ЗА РИБОЛОВЦЕ

Риболовци, али и остали који брину о животињском
свету наших река, годинама уназад упозоравају да је
рибе све мање. Ова упозорења, посебно рибарима
мрежарошима и онима који да би дошли до рибе не
презају ни од динамита, нису уродила плодом. Али,
стога је вреднији пажње сваки покушај да се рибљи
фонд обогати.

Пре десетак дана, у организацији Спортскориболовачког друштва “Шаран“ , у каналу ДТД код
Влајковца је убачено 1000 килограма крупније рибље
млађи која је донесена из газдинства Ечка. Намера је
била и јесте, јер ово није први пут али ни последњи
пут да се риба убацује у канал, да се све воде обогате
рибљим светом.
У међувремену је по површини канала било могуће
видети угинулу рибу. Према званичним информацијама
, ради се о рибљој млађи која је угинула у транспорту
тако да нема разлога за евентуалну бојазан да је вода
затрована цијанидом или нечим другим. Наиме, сва
досадашња испитивања воде су показала да је она
исправна.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 456, 21. АПРИЛ
2000.

БРОЈНЕ МЕДАЉЕ НАШИХ
ТЕКВОНДИСТА

Поводом успешних резултата, које су чланови теквандо
клубова „Еурошпед“ и „Вршац“ постигли на недавно
одржаним првенствима, организован је пријем у градској
кући.
-Честитам вам на бројним медаљама које сте освојели
и тако наш град представили у најлепшем светлу, рекао
је у свом обраћању спортистима председник СО Вршац

НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

_

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ХЛАДНА ГЛАВА, ВРУЋЕ СРЦЕ, ЧИСТЕ РУКЕ

Тибериу
Чортан,
потпуковник полиције, био је
до пре шест месеци командир
Полицијске
станице
у
Вршцу, до пензионисања.
Бринуо је о јавном реду и
миру у граду, са колегама је
обезбеђивао манифестације
и скупове, од Грожђебала,
до европских првенстава
која су се одржавала у
Центру Миленијум. Чортан је
командир са најдужим стажом
у
вршачкој
Полицијској
станици икада. Волео је свој
посао, није правио разлику
међу грађанима. Сви су за
њега били исти, и богати и
сиромашни и руководиоци
и радници и политичари...
Људи се, каже, деле само на
добре и лоше.
Какво сте детињство имали?
-Рођен сам у Стражи, 17. априла
1962. године, у радничкој породици.
Отац Константин био је занатлија,
колар, имао је приватну радионицу
за производњу запрежних кола.
Мајка Марија била је домаћица. Имам
млађег брата Косту, који је остао да
живи у родитељској кући. Најлепше
дане свог детињства провео сам у
Стражи. Ту су стражански брег где
смо се зими санкали од јутра до
првог мрака, као и реке, Караш и
Канал ДТД, на којима смо се лети
купали. У оближњој шуми, поред
млина, брали смо прве висибабе.
Све су то лепе успомене које су
обележиле моје детињство. Било је
много деце, што данас не може да се
каже ни за Стражу, ни за једно друго
село, а и град.
Где сте стицали образовање?
-Након завршене основне школе,
10. разреда по тадашњем Шуваровом
систему школовања, наставио сам
Средњу школу милиције „Пане
Ђукић“, у Сремској Каменици, од
1979. до 1981. године.
Да ли брзо по завршетку школе
добијате посао?
-Први посао добио сам у
Међуопштинском
секретаријату
унутрашњих послова за Вршац,
Белу Цркву и Пландиште, а био сам
распоређен у Полицијској станици
у Вршцу. Почео сам као приправник
за милиционара и то сам радио до
4. фебруара 1982. када сам положио
државни испит у Покрајинском СУПу у Новом Саду. У то време начелник
Међуопштинског секретаријата био
је Мирослав Божовић, сада покојни,
а командир је био вршилац дужности
Србинко Марков. Врло брзо након
положеног државног испита, већ
трећи дан, Радоје Пантић, заменик
командира, позвао ме је и рекао да
ћу да преузмем позорничку линију
од садашњег Трга Николе Пашића
до Железничке станице, укључујући
и станицу. Посао милиционара на
терену радио сам две године, са
кратким одласком у саобраћај где
је била потреба за саобраћајним
милиционарима.
Да ли су грађани поштовали
полицијску униформу? Да ли
је било много ремећења реда
и какви су то најчешће били
прекршаји?
-Тих осамдесет и неких, милиција
је била јако цењена у друштву, а и
закон је био некако применљивији,
кривична дела била су брже и
ефикасније санкционисана него
у данашње време. Ретко је неко
од изгредника дигао руку на
милиционара, јер је аутоматски
завршавао у затвору, до 2 месеца,
што данас није случај. Имам утисак да
је данас најлакше напасти полицајца.
Данас се поступак дуго води, траје,
губи смисао... и мислим да зато и
има толико напада на полицијске
службенике, а то није добро. Они

треба да бране грађанство, али
морају да брину и о својој личној
безбедности, о својој породици.
Убиства полицијаца у мирнодопским
условима пре 35 година није било.
Како сте напредовали у служби?
-Тадашњи командир одељења
Тома Миленковић желео је да
пређем у саобраћај. Међутим, 1983.
руководство МСУП Вршац, на челу са
Божовићем, начелником одељења
милиције Стевом Милошевим и
командиром Живком Стојановским,
упутили су ме, за потребе милиције,
у Војну академију копнене војске,
смер пешадија,
у Београду, на
школовање. Наравно, на предлог
Покрајинског СУП-а Нови Сад. У то
време није постојала Полицијска
академија, само Виша школа
унутрашњих послова у Земуну. Тако
су се на Војној академији школовали
кадрови милиције за целу тадашњу
државу. Тамо сам био од 1983.
до 1987. када смо сви полазници
свечано промовисани у чин војног
потпоручника.
Школовање
је
трајало 2 године у Београду и 2 у
војном центру Касарне Маршал Тито
у Сарајеву. После тога враћам се у
Вршац са завршеном академијом
и постајем помоћник командира
Полицијске станице. Командир је
тада овде био Живко Стојановски.
И даље напредујете у служби.
Ви сте командир са најдужим
стажом у вршачкој Полицијској
станици. Колико сте били на тој
функцији?
-Да, 22 године сам обављао тај
посао. У командира Полицијске
станице именован сам 1. јануара
1990,
на
предлог
тадашњих
руководства МСУП Вршац и Комитета,
а уз сагласност Скупштине општине
Вршац. Тај посао сам обављао до
2016. када сам се пензионисао
на лични захтев, 30. јуна прошле
године. Имао сам прекид од 1993.
до 1997. када сам био на радном
месту официра Одељења полиције у
Полицијској управи у Панчеву. Било
је то више радно место, али нисам
желео дуже да остајем у Панчеву,
хтео сам да се вратим у Вршац.
Вратио сам се на место командира
вршачке Полицијске станице.
Шта конкретно ради полиција
задужена за јавни ред и мир?
Колико је то тежак посао?
-Овај део полиције брине о јавном
реду, обезбеђује скупове, све битне
објекте у граду и селима, на путевима,
врши довођења, привођења због
лакших кривичних дела и ради
заједно са саобраћајном полицијом
и инспекторима, задуженим за
тешка кривична дела. Јер, најбољи
резултати долазе само када сви
радимо заједно. Ја сматрам да посао
који се воли, никад није тежак! Сваки
посао има и лепу и тешку страну.
Међутим, када све то прође, лоше се
заборави, остаје само добро.
Са задовољством могу да
кажем да је у Вршцу, за време
мог мандата, а био сам 26 година
командир Полицијске станице, сваки
Грожђебал, где је било и 200.000
људи и више, био добро обезбеђен
и прошао како треба. Нисмо имали
неких екстремних проблема, било
је мало незадовоства грађана
због буке. Имали смо Европско
првенство у кошарци, Вршац је био
домаћин групе, и могу одговорно
и са задовољством рећи да није
било проблема са навијачима.
Исто је било и са рукометним
првенством, Универзијадом. Све су
то били велики догађаји које смо
успели да обезбедимо, у сарадњи са
руководством Општине, Спортским
савезом,
Центром
Миленијум.
Проблема са навијачима је било,
као и свуда, али смо све ставили под
контролу.
Какву је сарадњу полиција
имала са грађанима?
-Раније смо имали заједничке
састанке са месним заједницама,
договарали се, али та се нит некако
прекинула. Беспарица је учинила

да се изгуби смисао тих састанака
и сарадње. Полиција је покренула
поново пројекте да се то појача
и обнови, али имам утисак да су
грађани мало незаинтересовани.
Мислим да полиција не може
да функционише како треба без
грађана, а ни грађани без полиције.
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Грађани треба да пруже подршку
и помоћ полицији не само када су
лично угрожени, него и када је то
комшија, познаник, било ко други,
грађанин на улици.
Какви су услови рада били
овде?
-Почетком деведесетих година,
у Полицијској станици у Вршцу
ништа није недостајало од тадашње
технологије. Сећам се да смо
купили доста опреме, од детектора,
панцира, криминалистичке технике,
за саобраћај... Лакше су се набављала
средства за рад. Временом се све
то променило. Око 2000. године
нешто смо обновили, возни парк,
компјутере... и до данашњих дана не
да се није улагало, него више није
могло ни да се поправи и крпи оно
што је остало. Полицијска станица
је увек имала лепу сарадњу са
општином и жао ми је што се није
више уложило, за разлику од неких
мањих општина као што су рецимо
Пландиште,
Алибунар,
Опово...
Мислим да су могла да се нађу нека
додатна средства за побољшање
рада полиције, од возила, до осталог.
Јер, сматрам да је боље да полиција,
хитна помоћ, ватрогасци, буду добро
плаћени, а да не раде ништа, али и да
стигну на време када треба.
Да
ли
је
Вршац
међу
безбеднијим градовима?
-Да. То показује и статистика и
по броју прекршаја јавног реда и
мира, кривичних дела, повређених
у саобраћају. Ми немамо изгреднике
који нарушавају константно јавни
ред и мир. Дешавају се туче, али
ништа више него у другим градовима.
Вршац је један од безбеднијих
градова за живот, у то сам убеђен.
Да ли сте добили нека признања
за свој рад?
-Награђен сам ручним сатом
од министра Полиције Влајка
Стоиљковића, 2000. године. Након
тога добио сам од председника
Општине слику. На предлог Николе
Поповца, начелника Полицијске
управе у Панчеву, 2015. ванредно
сам унапређен у чин потпуковника
и са тим чином сам и пензионисан.
Посебно ми је драго признање
које сам добио од мојих колега из
Полицијске станице Вршац када
сам одлазио у пензију. То је једна
плакета на којој је лепа, истинита,
права порука како један полицајац
треба да обавља свој посао и како су
они видели свог командира:“ Хладна
глава, вруће срце, чисте руке“.
Како је изгледао Ваш лични
живот?
-Оженио сам се 1987. Супруга ми је
Јоњауа, девојачко презиме Георге, из
Куштиља. По професији је наставник
разредне наставе, али није радила
у струци. Радила је у Хемофарму до
2006. када се пензионисала због
болести. Ове године обележићемо
30 година нашег лепог и срећног
брака, ја волим да кажем и плодног.
Јер, исте године када смо се узели,
почели смо да зидамо кућу, уз
помоћ родитеља и њених и мојих,
носилац радова био је мој отац
грађевинац. Радио је у „Обнови“
пре пензионисања. Он је био мозак
операције. Прво дете родило нам се
1988, син Лоријан, а 1993. млађи син
Даријан. Старији је кренуо татиним
стопама. Завршио је Средњу школу
полиције у Сремској Каменици,
затим Полицијску академију и
сада ради у Полицијској станици
Вршац, на радном месту помоћника
командира полиције. Млађи син
је завршио средњу медицинску,
уписао је Високу струковну школу
за медицинске сестре и техничаре
„Милутин Миланковић“ у Београду.
Ради у вршачкој Болници на
одељењу интензивне неге.
Како проводите пензионерске
дане?
-Шест месеци сам у пензији
и могу да кажем да су јако лепи
пензионерски дани. Без обавеза,
човек може себи да испланира шта
хоће, колико хоће да ради, не јури
те посао. Доста времена супруга и ја
проводимо у викендици код Црвеног
крста, са друговима, пријатељима.
Ја нисам од оних пензионера који у
широком луку обилазе своју бившу
фирму. Радо одлазим тамо, моје
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Јовица Заркула. Теквандо је постао значајан спорт у Вршцу,
додао је председник и напоменуо да овде постоји велико
интресовање младих за ову врсту борилачке вештине.
Изразио је своје уверење да ће се у наредном периоду
створити бољи услови за развој теквандоа што ће омогућити
квалитетнији рад и допринети остваривању још бољих
резултата...
У име спортиста захвалили су се Борис Горјуп и Марин
Дујић. Чланови теквандо клуба „Еурошпед“ прваци су
у екипном пласману на Купу Југославије одржаном у
Београду крајем прошлог месеца и на првенству Србије у
Владимирцима. На овим такмичењима освојили су укупно
6 златних, 9 сребрних и 5 бронзаних медаља. Значајне
резултате постигао је и теквандо клуб „Вршац“ освојивши
на поменутим првенствима 7 златних, једну сребрну и две
бронзане медаље и титулу вицешампиона Србије у екипном
пласману.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 456,
21. АПРИЛ 2000.

УРЕЂЕЊЕ ПАРКИНГА

Део градског трга,
продужетак Синђелићеве
улице
и
веза
са
Кумановском, по детљном
плану центра као и по
пројекту уређења овог
дела града предвиђен је за
двосмерни саобраћај. Дуж
целе саобраћајнице (од
штампарије до аутобуске
станице) гради се паркинг
за педесетак возила
првенствено намењен за
посетиоце трга, сазнајемо од пројектанта и главног надзорног
органа арх. Милорада Ћирића. Паркинг простор је својим већим
делом ослоњен на парк и пешачку саобраћајницу, која повезује
објекат аутобуске станице са Кумановском улицом.
У тротоару дуж паркинга урађени су оквири за тридесет
садница црвеног храста. На тржишту тренутно нема ових
садница тако да се разматра могућност њихове замене другом
врстом.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 458, 26.
МАЈ 2000.

БРОЈНЕ МЕДАЉЕ ЗА СЛАТКИШЕ
Кондиторска индустрија АД „Банат“ је на сајму освојила
укупно 10 златних медаља за своје производе.
Најдражи гости, који су током сајамских дана посећивали
лепо уређен штанд овог вршачког произвођача, били су
најмлађи. Вишегодишњи промотер „Баната“ Ратко Краљевић
успео је да кроз безброј наградних игара, анимира малишане,
који су уживали у слатким поклонима, богатој палети овог
вршачког произвођача.
-„Банат“ је и ве године , већ по традицији, на нвосадском
Сајму и изузетно смо задовољни многобројном посетом
наших потрошача и пословних партнера, каже Миливој
Каначки, директор маркетинга АД „Банат“. Добили смо једну

колеге долазе код мене кући, на
викендицу, и даље се лепо дружимо.
Задовољан сам јер сам свој
посао радо часно и поштено. Нису
постојале посебне личности, обојене
страначки, национално, верски, по
свом материјалном стању. За мене су
сви били исти. Делио сам их само на
добре и на лоше људе. Тако сам почео
да радим, а тај став сам задржао и до
последњег радног дана. Верујем да
управо због тога и данас чујем само
речи хвале од својих колега и других
људи. Јер, никада нисам правио
разлику међу људима и грађанима.
Задовољан сам што могу да идем
било где, да прошетам градом, и да
не спуштам поглед, не прелазим на
другу страну улице, већ напротив,

људи ме заустављају, поздрављамо
се с радошћу и с поштовањем.
Поред посла, у животу су ми
увек били важни хармонија, слога и
љубав у породици. Мислим да сам
потврда оне изреке да иза сваког
успешног мушкарца стоји успешна
жена. Имао сам пуну подршку и
потпуно разумевање од моје супруге
за посао који сам радио. Било је и
много обавеза, одсуства од куће,
стреса, где је моја супруга морала
да буде и мајка и отац и домаћица.
Задовољан сам и срећан што смо
све заједно успешно пребродили,
што данас имамо срећну породицу,
добре и успешне синове.
Јованка Ерски

велику златну медаљу за чоколадни крем „Банателу“, девет
златних, пет сребрних и четири бронзане, додаје директор
Каначки, те смо тако још једном потврдили да смо у самом
врху по квалитету наших производа. Бројне поете пословних
партнера, са којима редовно сарађујемо, говоре о њиховој
верности „Банату“.
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ОДЛАСЦИ СЛАВНИХ У 2016. ГОДИНИ

ЗВЕЗДЕ БЕЗ КОЈИХ ЈЕ ОСТАЛА СВЕТСКА СЦЕНА
Уредник Би-Би-Сијеве рубрике „Некролози“
Ник Серпел добио је задатак да анализира да ли
има нечег необичног у броју славних који су нас
напустили током претходне године. Он је пребројао
број смртних случајева међу познатима од 2012. до
краја 2016. године и заиста је приметио необичан
пораст у прошлој години. Штавише, двоструко већи
број познатих умро је у прва три месеца 2016. него
што је то био случај 2015. године, а чак пет пута већи
у односу на исти период 2012.
Ево без кога је све остала светска културна сцена
у претходној години:

Током каријере објавио је 14 албума и добио
је око 40 награда, што за поезију, што за музику.
Измислио је један коктел, ишао је на Кубу као војник
мало пре инвазије на Залив свиња, а за једину своју
екстраваганцију говорио је да је кавијар.
У Рокенрол кућу славних примљен је 2008, а
Греми за животно дело добио је 2010. године.

преминула је 27. децембра 2016. у 61. години живота.

Деби Ренолдс

Џорџ Мајкл

Дејвид Боуви

Холивудска глумица Деби Ренолдс, која се
прославила улогом у филму „Певајмо на киши“,
преминула је у 85. години, само дан након што је
умрла и њена ћерка Кери Фишер.

Антон Јелчин

Музичка икона Дејвид Боуви преминуо је 10.
јануара 2016. у 70. години живота након 18 месеци
борбе с раком.
Утицајни певач, текстописац и продуцент
експериментисао је с глам-роком, арт-роком,
соулом, хард-роком, денс музиком, попом, панком и
електроником током своје каријере која је трајала
дуже од 40 година. Због очију које су различито
изгледале (последица школске туче) и тананог
изгледа, Боуви је био природан избор и за многе
необичне филмске улоге.

Чувени енглески певач и поп икона 20. века Џорџ
Мајкл преминуо је у свом дому 25. децембра 2016. у
54. години живота.
Џорџ Мајкл рођен је као Јоргос Кирјакос Панајоту
у Лондону 1963. године, а каријеру је отпочео са 18
година у дуету Вем са Ендруом Риџлијем.
Смрт Џорџа Мајкла још један је у низу одлазака
културних икона друге половине прошлог века,
а вест о његовој смрти објављена је у периоду
који је сада већ деценијама обележавала и његова
песма „Last Christmas“, која говори о несрећној,
прошлогодишњој љубави.

Алан Рикман

Амерички глумац Антон Јелчин, који је познат по
улози Павела Чехова у франшизи „Зведане стазе“,
погинуо је 19. јуна 2016. у саобраћајној несрећи у
27. години.

Џин Вајлдер

Принс

Легендарни музичар Принс преминуо је 21.
априла 2016. у 57. години живота на свом имању.
Током каријере, освојио је седам Греми награда,
Златни глобус, а за песму „Purple Rain“ је добио
Оскара. 2004. је примљен у РНР Хол славних. На листи
„100 највећих музичара свих времена“ магазина
„Ролинг стоун“, Принс се нашао на 27. месту.

Леонард Коен
Канадски певач Леонард Коен преминуо је 7.
новембра 2016. у 82. години.

Алан Рикман, великан британског филма и
позоришта, умро је 14. јануара 2016. у 70. години
живота.
Глумац који је тумачио бројне улоге у филмовима,
између осталих и у „Умри мушки” и у „Харију Потеру”,
умро је у Лондону
од канцера. Мање је
познато да је Рикман
најбоље роле имао
у позоришту и да је
управо ту у пуном сјају
блистао његов таленат.

Кери Фишер
Позната
америчка
глумица Кери Фишер,
најпознатија
по
улози принцезе Леје
у „Ратовима звезда“,

Познати амерички глумац Џин Вајлдер, звезда
филмских комедија попут „Врућа седла“, „Млади
Франкенштајн“ и „Жена у црвеном“, преминуо је 19.
августа 2016. у 84. години.
Вајлдер, препознатљив по коврџавој коси,
прославио се у филмовима познатог америчког
режисера Мела Брукса, у којима је углавном играо
збуњене ликове који су се нашли у невероватним
ситуацијама. Познату улогу остварио је и глумећи
шармантног власника фабрике чоколаде у
омиљеном дечјем филму „Вили Вонка и фабрика
чоколаде“.

Харпер Ли
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Чувена америчка списатељица, позната по роману
„Убити птицу ругалицу“, умрла је 19. фебруара 2016.
у 90. години живота.
Роман „Убити птицу ругалицу“ је објављен 11.
јула 1960. године, а списатељици је наредне године
донео Пулицерову награду за фикцију. Премијера
филмске адаптације романа одржана је на Божић
1962. године, а филм је убрзо постао велики хит.
У књижарама 26 земаља у јулу 2015. године
нашао се наставак романа „Убити птицу ругалицу“,
који је постао најбрже продавана књига у историји
издавачке куће Харпер Колинс.

Умберто Еко
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Глумица Дорис Робертс, која је награђена
наградом Еми за своју улогу у хит серији „Сви воле
Рејмонда“, умрла је 17. априла 2016. у 91. години
живота. Током своје 64-годишње каријере, освојила
је пет Еми награда.

Френк Синатра млађи

Бад Спенсер

Италијански глумац Бад Спенсер, познат по
улогама у „шпагети вестерн“ филмовима, преминуо
је 27. јуна 2016. у Риму у 86. години.
Рођен је као Карло Педерсоли 31. октобра 1929.
године у Напуљу и први је Италијан који је 100 метара
слободним стилом препливао за мање од једног
минута. Такође, био је део италијанске пливачке
репрезентације на Олимпијади у Финској 1952.
године, као и у Мелбурну четири године касније.
Оба пута је у такмичењу слободним стилом стигао
до полуфинала, а био је и добар играч ватерпола.

Чувени писац, филозоф и социолог Умберто Еко
умро је 19. фебруара 2016. у 85. години.
Умберто Еко рођен је у Александрији, у
италијанској
провинцији
Пијемонт.
Романи
„Име руже“ и „Фукоово клатно“ убрајају се међу
најпознатија Екова дела. Шездесетих година бавио
се естетиком и истакао се као један од најзначајнијих
представника авангарде у италијанској култури.
Припадао је књижевном покрету Група 63.
Помно је пратио и луцидно анализирао савремену
културу, комуникације, универзум информација и
информациону естетику. Сем општом семиологијом,
бавио се семиологијом визуелних порука,
семиологијом
архитектуре,
епистемологијом
структуралних модела и семиолошком границом. У
оквиру херменеутике и теорије књижевности бавио
се семиологијом текста, тумачењем метафора,
проблемом кривотворења и фалсификата и
границама тумачења.

Амерички певач Френк Синатра млађи преминуо
је 16. марта 2016. на Флориди у 72. години. Синатра,
син много славнијег Френка Синатре, преминуо је
изненада од последица срчаног удара док је био
на турнеји на Флориди, где је требало да одржи
концерт.

За За Габор

Дарио Фо

Пит Бернс

Италијански драмски писац и добитник Нобелове
награде за књижевност 1997. Дарио Фо умро је 13.
октобра 2016. у 91. години.
Фо је био познат по својој оштрој политичкој
сатири у комадима. Аутор је око 70 представа, од
којих су најпознатије „Нећемо платити! Нећемо
платити!“ и „Случајна смрт једног анархисте“.

Дорис Робертс

Певач британског бенда „Дед ор алајв“ Пит Бернс
преминуо је 21. октобра 2016. у 57. години.
Бернс је у последњој деценији био познат и по
томе што је учествовао у бројним телевизијским
емисијама, као и у британском „ВИП Великом брату“.
Медији су раније извештавали о његовом признању
да је на себи обавио више од 300 пластичних
операција.

Легендарна америчка глумица мађарског
порекла За За Габор умрла је 19. децембра 2016. у
100. години.
„Њујорк дејли“ За Зу Габор описује као Парис
Хилтон своје генерације. Године 1936. победила на
је избору за Мис Мађарске, а пет година касније
одлази у Америку, где започиње филмску каријеру.
Глумила је у филму „Мулен Руж“ из 1952. године,
„Лили“ из 1953, „Орсон Велс“, „Додир зла“ и „Прича о
три љубави“.
Извор: www.b92.net
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„ЛАЈКОВИ СУ ДОПАМИНСКЕ ИНЈЕКЦИЈЕ“

АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ:

Роман „ПР“ први је самостални
роман
Александра
Илића,
коаутора романа „Српски психо“
из 2007. године. У питању је
прича о љубавном троуглу која
истражује границе љубави и
бесконачност интернета. Слика
савременог света из Илићевог
пера духовита је и помало сурова,
иако он тврди да дигитално доба
заправо ништа није променило,
већ само – вртоглаво убрзало.

огрезла у сексуалним фантазијама, дроги
и алкохолу или сте овим желели да својим
јунацима дате некакав посебан печат?
- Уживање у сексу је својствено свим
људима па тако и онима који се баве ПР-ом. За
разлику од секса, у дрогама и алкохолу ужива
знатно мањи број људи – неки од њих се баве
ПР-ом а неки не, тако да ни у том корпусу
уживања не треба тражити изведенице
оптужујуће по ПР струку.
Шта је била ваша мотивација да
напишете овакав роман и зашто у
поднаслову стоји „љубавни роман“?
- Верујем да мотивација за писање романа
долази
из ирационалног дела личности,
Зашто сте одлучили да своје јунаке
сместите управо у свет маркетиншких и ПР независно од тога колико је сам процес
писања срачунат. Писање је нешто што морам
агенција?
- Постоји теорија која каже да сада живимо да радим. Не знам зашто. А оно о чему могу
у дигиторалној ери и по тој теорији друштвене да пишем јесте садашњост. Једино ме она
мреже су у дигитално поље унеле оралност креативно побуђује. У „ПР“-у сам желео да
предгутенберговског типа. Од Гутенберга до што верније ухватим садашњост, свет прожет
Фејсбука идеје су биле фиксиране на папиру, у интернетом, новим начинима комуникације
књигама, новинама... На друштвеним мрежама и навикама људи дигиталног доба. Писао
оне се шерују, едитују, дописују, сакате, сам и о томе како смо се сви ми снашли у
преносе с профила на профил. На крају, ту том новом свету – интернет је донео ново
често и умиру. У том смислу флуктуација комуникацијско подручје које с једне стране
идеја на друштвеним мрежама подсећа на значајно редефинише маркетинг и ПР, и њихов
ону пре изума штампарске пресе. Та промена међусобни однос, а са друге омогућава бржи
одразила се и на маркетинг и ПР: захваљујући проток свакодневног говора, самим тим и
комуникације. Описивао сам нове навике,
интернету и друштвеним мрежама постали емоција а на крају и љубави.
Корисници мрежа данас сликају шта обрасце понашања и друштвене односе које
су двосмерни, добили су дијалошку форму.
С друге стране, свет у којем сада живимо од једу, снимају се док су у проводу… Да ли се је само дигитално доба донело. Као што смо
свог претходника већи је за Интернет – за више проводимо или се више намештамо некад вртели бројчанике фиксних телефона,
један непрегледни комуникацијски сектор да испаднемо што лепши на сликама које слали разглединице или СМС-ове тако данас
на располагању имамо читав спектар нових,
којим господаре управо маркетинг и ПР. С постављамо на мреже?
- Постоје два одговора дигиталних могућности за дијалог. На пример,
обзиром на реалистички
на ово питање. Један је лајкови, меншни, шерови и твитови јесу пут
дискурс романа „ПР“, у приказу
„Некад су
лични ПР, а други зависност до инбокса, инбокс до изласка а излазак до
садашњости није било могуће
од интернета. Глупост је ту љубави. Кад неком нешто лајкујете, тиме
људи
одлазили
заобићи дигиторалност а онда
ни ПР и маркетинг као вештине у бање, купали другостепена и независна. сте ту особу учинили срећнијом: лајкови су
Его-трип такође. Бити активан допаминске инјекције. Ту чињеницу људи
које ту дигиторалност 21. века
се у сумпору и на некој друштвеној мрежи данашњице често користе за удварање:
добрим делом и условљавају:
нарочито у оном делу који мазали блатом – подразумева да на тој мрежи уместо ружа поклањају лајкове. Вероватно да
запремају
маркетиншке данас одлазимо нешто постујете (пасивно се једним шером готово могу компензовати
коришћење је скроловање). трошак и ефекат читавог букета. У „ПР“-у сам
машине, Фејсбук на пример.
Постовима се представљамо, желео да прикажем људе који без носталгије
у офлајн и
Интересантно је да ваш
говоримо о себи, бавимо се за офлајн обичајима потпуно уживају у
главни јунак нема име. Да
нервирамо
личним ПР-ом и потпуно је савременим видовима комуникације. Они
ли сте то урадили како би
природно да свако жели да се су људи новог доба. Не радују се само лајку
се
ако
нема
се већи број људи могао
представи што боље. Слике већ помоћу интернета проналазе и љубав.
поистоветити с њим или из
вајерлеса“
хране или оне из провода су
У погледу нових образаца
неког другог разлога?
нешто
што
понашања може се направити
- Два су разлога за
паралела са аналогним светом:
анонимност главног јунака. Први спада у може допринети изградњи
„Интернет
је
идентитета
се неко од Флоберових
домен поетичких избора – волим да пишем дигиталног
све убрзао. За кад
јунака заљуби па увече због
из перспективе ноу-нејм ликова. Други разлог личности. Тренутак у којем
(несвесно)
дигитално
неколико дана љубавних јада не зна шта да
за анонимност има донекле ангажовану црту. то
билдовање
и
претеран
лични
он онда до касно у ноћ
Пре Сноудена, приче о глобалном надзирању
на друштвеним ради,
шета градом, одлази пред кућу
спадале су у домен теорија завере а сада су ПР постају смешни, малоумни
слика поробљеног интернета. Сноуденова или како бисмо то већ могли мрежама можете девојке у коју је заљубљен и
мисија разоткрива читав систем глобалног назвати може бити тренутак
неког упознати чека да се њена силуета појави
прозору. Данас се уместо
надзора и указује у којој мери је заправо када је човек постао зависник.
у мери за коју у на
шетњи скролује и чека се
нарушена онлајн приватност свих нас. У том Механизам који доводи до
офлајн животу било какав пост на Фејсбуку
смислу анонимност главног јунака „ПР“-а може зависности од друштвених
функционише
на
или некој другој друштвеној
се посматрати као потрага за изгубљеном мрежа
треба бар
следећи начин: када вам неко
мрежи да би се лајковањем
приватношћу.
иницијални
Добар део садржаја је експлицитан, не нешто на пример лајкује, тим неколико недеља остварио
контакт и започело, барем,
само када су сцене секса у питању, већ и чином дигиталног тапшања
интензивног
пријатељство.
дрога и алкохол. Да ли нам тиме поручујете по рамену потврђује вашу
дружења.
Соња је свој живот „лепо
да је професија о којој пишете баш таква, вредност, то вас затим чини
срећнијим,
а
можданим
Мање времена упаковала“ споља, али суштина
вијугама проструји допамин. У
је заправо другачија. Зашто
потрази за допамином човек потрошићете на Соња у свему калкулише, у
онда ради разне глупости
оне погрешне. послу, па чак и емоцијама?
на друштвеним мрежама,
- Соња је особа са
Истовремено и
опсесивно проверава налоге
избалансираним
осећајем
и чезне за нотификацијама. пут до правих је за лични ПР и израженим
Укратко: лајк са собом носи
краћи“
стокхолмским
синдромом
потврђивање
које
даље
према
корпорацији
у
шверцује допамин који човека конвертује којој ради. С друге стране, она је и особа
у овисника. Затим следе слике хране, пренаглашене рационалности. Поред тога,
мотивациони постери, слике мачића, њен емотивни прагматизам прекорачује
разноразни цитати па још више хране, мачака обичајне етичке норме. Таква ментална
и свакаквих мудрости док на крају пријатељи формација омугућава јој да без превише
не почну да вас блокирају.
последица улази у исцрпљујуће пословне и
На примеру главног лика можемо емотивне аранжмане: да фанатично ради по
закључити да њиме управљају друштвене шеснаест сати дневно или да има два дечка.
мреже више него што он управља њима.
Ако пратимо оно што сте написали,
Зашто је то тако?
можемо да закључимо да се живот нових
- У роману „ПР“ настојао сам да прикажем генерација своди на друштвене мреже,
типичне представнике раног дигиталног доба. пушење траве и сексуалне односе. Да ли је
То су људи који су незамисливи без интернета, то реална слика данашњице?
друштвених мрежа и дигиталних канала

- Секс је у сваком случају део свакодневице.
Увек је то и био. Не мислим да је то нека
особеност данашњице нити активност која
ће суштински дефинисати време у којем
живимо. За разлику од секса, трава ипак има
знатно ужи круг корисника. Експанзија траве
и сродних флоралних задовољстава може се
јасно пратити бар неколико деценија уназад,
а ако мало дубље загребемо по историји,
видећемо да је то прастара појава. Ни пушење
траве дакле није нешто помоћу чега се може
дефинисати садашњост али се чини да је
борба за њену легализацију актуелнија него
икад. Иако то није део питања, рећи ћу да
се залажем за њену легализацију, како у
медицинске тако и у хедонистичке сврхе.
Када је реч о друштвеним мрежама, оне су
постале део свакодневице. Као што је камен
био врхунац технологије каменог доба тако
је интернет дефинишућа технологија раног
дигиталног доба. Интернет је оно у чему треба
тражити слику данашњице: секс и трава су део
традиције.
Како су по вама генерално интернет и
виртуелна егзистенција на друштвеним
мрежама утицали на љубав и међуљудске
односе?
- Интернет је све убрзао. За неколико
дана на друштвеним мрежама можете неког
упознати у мери за коју у офлајн животу треба
бар неколико недеља интензивног дружења.
Много брже се склапају познанства него пре
ере интернета. И развој тих познанстава је
убрзан. Мање времена потрошићете на оне
погрешне. Истовремено и пут до правих
је краћи. Често се може чути да људи кад
причају о интернету, а пре свега о друштвеним
мрежама, користе термине виртуелно,
виртуелни живот, виртуелни пријатељи и сл.
Не видим у томе ништа виртулено. Интернет
и друштвене мреже су стварни колико и ми
сами. Исто тако је стваран и њихов утицај
на сваког од нас. На интернету се поред
склапања послова склапају и бракови, људи
се тамо заљубљују, проналазе љубавнике и
љубавнице... Укратко, све је исто као и ван
интернета, само је све брже.
Можете ли провести дан без интернета?
И како би то изгледало?
- Могу, иако сматрам да је офлајн чист
хир. Изложеност интернету пре свега јесте
изложеност информацијама. У погледу
друштвних мрежа оне су углавном небитне
и на дуги рок оптерећујуће. У том смислу,
одласке или потонућа у офлајн доживљавам
као нужан луксуз: као неку врсту туризма
лишеног авантура. Укратко: некад су људи
одлазили у бање, купали се у сумпору и
мазали блатом – данас одлазимо у офлајн и
нервирамо се ако нема вајерлеса. Интернет је
победио. Требају нам дигиталне бање.

Извор: Лагуна
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„АРЗАМАС“ ПРОГЛАШЕН ЗА РОМАН ГОДИНЕ

ИВАНИ ДИМИЋ НИНОВА НАГРАДА

Нинова награда за најбољи роман
на српском језику објављен у 2016.
години припала је Ивани Димић за
„Арзамас“ у издању Лагуне.
У образложењу жирија, у саставу
Божо
Копривица
(председник),
Михајло Пантић, Јасмина Врбавац,
Тамара Крстић и Зоран Пауновић,
пише „исприповедан сведеним,
драмски економичним начином, у
сталној смени комично-апсурдног
и сетног тона, те стога жанровски
неухватљив, роман Иване Димић
постепено прераста у прозну фугу
о љубави и смрти, у којој је љубав,
упркос смрти, она сила која искупљује
и осмишљава сам живот“. Ређајући
прозне фрагменте и „драмолете“,
Ивана Димић исписује причу у којој ће
љубав бити јача од смрти.
Ивана Димић каже да је свој роман
насловила тако јер се у њему ради
о срећи и смрти, напомињући да је
то и име затвореног града у којем су
научници правили атомску бомбу
и подсећајући да је Школовски у
„Енергији заблуде“ (књизи о Толстоју)
казао: „Срећа и смрт - ето то је
арзамаски ужас.“
Истовремено духовита и потресна,
ова књига саткана од необичног
споја прозе и драме,
„Један
је
представља интимну
чињеница да сам
„Тема књиге је смрт потрошила
исповест на једну од
на
која
надолази и љубав писање ове књиге
вечитих тема односа
детета и родитеља. која мора да је савлада пуних седам година.
„Арзамас“ је настајао и победи и донесе срећу Други је то што сам
током седам година оном који остаје у животу. писала драме и
и темељи се на
кратке приче. Трећи
ауторкином личном Мајка умире, дете остаје. је то што сам хтела да
искуству, сликајући Кад писац ствара на основу сачиним знак крста
однос између ћерке најличнијег
осећања, помоћу
форме,
и мајке у њиховим, књижевно транспоновање да бих изразила
услед
мајчине је
разапетост
скоро
прозирно. ту
болести, замењеним
јунакиње између
Књижевна обрада, тако љубави и смрти.
улогама.
дрaматичне Онда ми је драмска
„Тема књиге је очигледно
смрт која надолази теме, је у сажимању, форма послужила
и љубав која мора да у густини реченице, у за
изражавање
је савлада и победи нагомилавању литерарне б а н а л н е
и донесе срећу
свакодневице
у
оном који остаје подршке и подршке описа хоризонтали,
а
у животу. Мајка баналног живљења“, рекла прозна
форма
умире, дете остаје. је Ивана Димић у разговору за
изражавање
Кад писац ствара на за „Вршачку кулу“ прошлог духовне
обраде
основу најличнијег септембра.
у
вертикали.
осећања, књижевно
Наизменичност
транспоновање је
те вертикале и
скоро прозирно. Књижевна обрада, хоризонтале је крстолика, бар сам
тако очигледно дрaматичне теме, је тако покушала да исконструишем
у сажимању, у густини реченице, у кад је цео рукопис био на гомили“,
нагомилавању литерарне подршке и објаснила је Димићева за „Вршачку
подршке описа баналног живљења“, кулу“.
рекла је Ивана Димић у разговору за
Ивана Димић пре „Арзамаса“
„Вршачку кулу“ прошлог септембра.
објавила је књиге прича: „Црна зелен“
„Арзамас“ је веома необично (1995), „Махорка, мастило и муж“
компонован роман, исплетен од (1998), „Узимање времена“ (2001), „Има
наизменичних кратких прозних ли кога?“ (2006) и „Попис имовине“
прича и драмских дијалога. Необичну (2009). Ауторка је драма: „Пред
форму условило је, према ауторкиним огледалом“, „Пепељуга“, „Бели угао“,
речима, неколико разлога.
„Гоље“, „Змајовини пангалози“, као и

VIN

PING

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

бројних драматизација и превода са
енглеског и француског. Обављала
је функције помоћника министра за
културу, директора драме Народног
позоришта и директора Атељеа 212.
У најужем избору за Нинову
награду нашли су се и Владислав
Бајац са романом „Хроника сумње“
(Геопоетика) и два Лагунина издања:
Владан Матијевић са романом „Сусрет
под необичним околностима“ и
Владимир Табашевић са романом „Па
као“.
Т.С.
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ЈАНУАР
Припреме у Вршцу обавили су рукометаши Црвене
звезде а домаћини су им били колеге из вршачког
војвођанског лигаша Младости. Изабраници тренера
Ненада Перуничића обишли су током боравка у Вршцу
Владичански двор, манастир Месић, производњу
фармацеутског гиганта “Хемофарм”, и фабрику “Моја
вода”. Одигран је пријатељски меч сениорских екипа
Младости и Црвене звезде и започета сарадња два
клуба.
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су турнири у пионирској и сениорској конкуренцији.
Учествовали су Црвена звезда, БАСК, Пролетер (Б.
Карловац) и Младост.

МАРТ
Кошаркашице Вршца пласирале су се у плеј-оф
домаћег првенства и на завршницу Купа Милана Циге
Васојевића. Овакав успех од њих нико није очекивао,
јер су амбиције клуба на почетку првенства биле само
опстанак у лиги.

конкуренцији вршачка експедиција кросфитера имала
је запажен наступ. Најискуснији такмичар Милан
Шалиначки наступио је у конкуренцији Елит мастер
и заузео седмо место у генералном пласману. Јелена
Станковић је у Скејлд конкуренцији дама заузела 22.
место од 70 такмичарки, Игор Шалиначки је у мушкој
Скејлд конкуренцији освојио 59. место а Владимир
Вицикнез је био шездесет трећи. Један од најмлађих
такмичара у Атини био је Алекса Милковић, наступио
је у јуниорској конкуренцији и заузеео одлично 12.
место.
Пуних пет сезона су одбојкаши Баната сазревали
у Војвођанској лиги, стрпљиво чекали тренутак за
бљесак и после пет освојених других места, коначно
је дошао тренутак да се радују шампионској титули. У
мечу последњег кола против друге екипе Срем Итона
из Сремске Митровице, изабраници тренера Миће
Поп Ценића рутински су забележили максималну
победу и оверили прво место.
Шаховски шампион Вршца и клуба Бора Костић за
2016. годину је Бошко Ђонин,фм. Он је титулу освојио
по 14. пут.

МАЈ

Стонотенисерка СТК “Вршац“ Тијана Јокић освојила
је златну медаљу Првенству Војводине одржаном у
Бечеју, 23. јануара. У финалу је играла против Драгане
Вигњевић (Нови Кнежевац) коју је савладала са 3:1.
Изборна скупштина ФСП Панчево одржана је
просторијама Скупштине општине Вршац. За новог
председника изабран је Предраг Ратковић, а за
потпредседника Павел Рохарик.

ФЕБРУАР
На међународном турниру у организацији Светске
стонотениске асоцијације ИТТФ у Чешкој, Тијана
Јокић је играла за јуниорску репрезентацију Србије
заједно са Изабелом Лупулеску, Драганом Вигњевић
и Сабином Шурјан . Наше девојке екипно су заузеле
треће место изгубивши у полуфиналу од селекције
Француске. Тијана је на овом турниру освојила и
друго место у дублу са Драганом Вигњевић.
Вршац је био домаћин Светског купа у мачевању
за јуниорке. На такмичењу је наступило 76
репрезнтативки из 16 земаља и то Аустрије, Белгије,
Француске, Грчке, Мађарске, Израела, Италије,
Пољске,
Румуније,
Србије,Швајцарске,Словачке,
Шведске , Кинеског Таипеја и Турске. О квалитету
такмичења говори податак да је шест такмичарки у
првих 10 на светском нивоу у дисциплини флорет за
даме. Представници Мачевалачког савеза Србије су
веома задовољни организацијом, подршком Вршца
у организацији, смештају, превозу и капацитетима
Града и самог Центра Миленијум за организацију овог
такмичења. бодовало и за пласман за ОИ.

На Отвореном првенству Холандије у Ајндховену
наступило је више од 1 000 бораца из 150 клубова
из 60 земаља. Србија је освојила медаље у свим
категоријама, а за вршачки спорт је посебно важно
што су у томе удела имали и чланови Теквондо клуба
Еурошпед. Освојена су три одличја, јуниорка Миљана
Стефанов је у категорији до 44 кг освојила сребрну
медаљу, као и јуниор Ненад Марјанов у категорији до
59 кг. Дамир Фејзић је у сениорској конкуренцији, у
категорији до 74 кг освојио бронзу. Јована Атлагић је

изгубила у четвртфиналу.
Кошаркашице Вршца нису успеле да направе
изненађење у полуфиналу Купа Милана Циге
Васојевића, али могу бити поносне на своје учешће у
завршници најмасовнијег такмичења. Црвена звезда
је у неизвесној утакмици славила резултатом 64:56
(13:12, 18:17, 17:13, 16:14) а потом и освојила пехар
савладавши у финалу екипу Врбаса.
Млада стонотенисерка Тијана Јокић донела је још
једно одличје вршачком пинг понгу. На сениорском
државном шампионату у Нишу Јокићева је у дублу са
Вејновићевом освојила бронзану медаљу.

АПРИЛ
На европском такмичењу у кросфиту које је
одржано у Атини (23 - 24. април), у изузетно јакој

20. фебруара, у Центру Миленијум одржан је Дан
рукомета у организацији Рукометног клуба Младост.
Представиле су се све селекције клуба појачане
са секцијом ветерана . У част својим прерано
преминулим друговима, Милану Беновићу и Мирку
Антовићу, некадашњим играчима клуба, одиграни

Такмичарка Стрељачког клуба Уљма,
Јована
Стојадинов, на Првенству Србије серијском
ваздушном пушком (Б и Ц програм) у Младеновцу
освојила је две златне медаље. Прво је победила у
јуниорској конкуренцији, а потом била најбоља и
међу сениоркама.

Меморијални турнир “Милан Јањић Миша”,
посвећен великом ентузијасти и спортском раднику
из Павлиша, окупио је традиционално, по десети пут,
младе фудбалере из јужног Баната. Учествовали су
Пролетер из Банатског Карловца, Младост из Велике
Греде и екипа домаћина ОФК Павлиша. Највише су
показали дечаци из Павлиша под вођством тренера
Милана Благојевића, који су најпре савладали Младост
са 6:0, а у финалу Пролетер са 3:2.
Репрезентативац Србије у параглајдингу, Вршчанин
Горан Ђурковић, изабран за најбољег пилота у избору
Ваздухопловног савеза Србије и по пети пут освојио
највише признање у ваздухопловном спорту златног
орла.
Тијана Јокић је на Балканском првенству одржаном
у Тивту освојила је златну медаљу у екипном делу
првенства са репрезентацијом Србије. Тијана Јокић је
и у појединачном делу првенства остварила запажане
резултате и у дублу са Драганом Вигњевић такође
освојила титулу првакиња Балкана и треће место у
синглу.
Фудбалери вршачког Радничког већ су прославили
титулу првака Општинске лиге Вршац - Бела Црква и
спремају се за да на јесен наставе стазама успеха и у
Другој јужнобанатској лиги исток.

ЈУН
Вршачки атлетски клуб 1926 организовао је четврту
по реду Трку уз степенице. Учествовало је 130 тркача,
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Т У 2016. ГОДИНИ
што је нови рекорд трке по броју учесника. Поред 70
мушкараца и 16 жена, трку је завршило и 44 дечака и
девојчица, чланова Вршачког атлетског клуба 1926.
Трка је поново имала интернационални карактер,
поред домаћих такмичара, наступили су атлетичари
из Шпаније, Словеније, Црне Горе и Републике Српске.
На ванредној скупштини вршачког кошаркашког
клуба одржаној у уторак 14. јуна, изабрано је ново
руководство. За новог председника изабран је Иван
Грујин, некадашњи директор крагујевачког Радничког,
док је за спортског директора клуба изабран Предраг
Каначки.
После уласка у Другу савезну лигу 1993. и пласмана
на завршни турнир Купа 2005. године, вршачки
рукометаши остварили су још један велики успех за
клупске анале. Победом над новосадском Славијом
Младост је осигурала друго место на табели Друге
лиге север и остварила пласман у Прву лигу Србије.

- Кеда. Турнир је освојио ФК Вршац који је лако
савладао најпре влајковачко Јединство (3:0), потом и
домаћу Црвену звезду у финалу.
На вогодишњем такмичењу у Светском купу у
параглајдингу наш репрезентативац Горан Ђурковић
је у укупном поретку сакупио највише бодова и постао
шампион у Светском купу за 2016. годину.

СЕПТЕМБАР
Кошаркашког клуба Вршац прославио је јубилеј
70 година постојања. Уз присуство великог броја
гостију из света кошарке, подршку клубу дало је и
руководство Града Вршца, његови привредници и
спортски радници. Кошаркашки клуб Вршац није
заборавио своје легенде, играчице, играче, тренере
и спортске раднике који су у претходним деценијама
стварали клупску историју, али ни оне који су клупска
садашњост, којом се дичи и читава Србија. Све то
је током два дана пратило преко 5.000 гледалаца
на трибинама Миленијума и на десетине хиљада
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учествовало 1.200 такмичара из 50 земаља. Еурошпед
је наступио са 11 такмичара: Дамир Фејзић, Стојан
Рабијац, Јована Атлагић, Ненад Марјанов, Велимир
Величковић, Миљана Стефанов, Тамара Жарков,
Вукашин Варда, Никола Лончар, Невена Јовановић и
Андреа Грбић.
Медаље су освојили Тамара Жарков (-41 кадет,
бронза), Вукашин Варда (-33 кадет, бронза) и Миљана
Стефанов (-44 јуниор, сребро).

НОВЕМБАР

ЈУЛ
Кошаркашки клуб Вршац промовисао је за шефа
стручног штаба Милана Гуровића, прослављеног
кошаркашког репрезентативца наше земље.

љубитеља спорта гледајући пренос преко Интернета.
Фудбалски клуб Вршац именовао је Владу Чапљића
за новог шефа стручног штаба међутим, овај стручњак
није водио екипу ни на једној утакмици. Уместо
њега ангажован је фудбалски стручњак из Панчева и
некдашањи тренер Вршца Горан Мрђа.
Бадминтон клуб “Фанатик” из Вршца наступио је на
овогодишњем Првенству Војводине са 12 такмичара и
освојио 9 медаља.

Кошаркашки клуб Вршац после пораза од
суботичког Спартака одлучио је да се захвали
доскорашњем тренеру Милану Гуровићу на сарадњи.
За новог шефа стручног штаба именован је Владимир
Ђокић.

ДЕЦЕМБАР

ОКТОБАР

На Европском првенству у прецизном слетању
параглајдером у Литванији Србија је у екипној
конкуренцији између 17 земаља освојила европско
злато. Наши пилоти Горан Ђурковић, Тамара Костић,
Драган Попов Милица Маринковић, Иван Павлов,
Дејан Валек, и Слободан Малетић освојили су
најсјајније одличје победивши другопласирану
репрезентацију Чешке са само 15 цм разлике.

У сали Хемијско-медицинске школе у Вршцу,
одржан је традиционални меморијални турнир у
борилачким вештинама “Душан Хеђеши“, у спомен
преминулом спортисти и спортском раднику. Куп
није био такмичарског карактера, већ су борилачки
клубови из више градова приредили приказе својих
вештина.

АВГУСТ
У Павлишу је одржан традиционални, 24. по реду
Меморијални турнир у фудбалу Драган Еречковић

Прошлог викенда одржан је један од најјачих
турнира у Европи “Трофеј Галеб”, на којем је

Одбојкаши Баната освојили су титулу јесењег
првака у Другој лиги север. У дербију јесењег дела
сезоне савладали су Дунав Волеј из Новог Сада са 3:1.
Традиционални Миленијум Опен, десети по реду,
окупио је 450 такмичара из 50 клубова који су дошли
углавном из земаља региона. Такмичење је одржано
у пионирској, кадетској, јуниорској и сениорској
конкуренцији а такмичари су били посебно надахнути
присуством високих званичника Теквондо асоцијације
Србије који су посетили Вршац:Дејан Бурчул,
председник, Синиша Јаснић, потпредседник, и Драган
Јовић, спортски директор. Такмичење је отворила
градоначелница Вршца Драгана Митровић. Посебна
атракција био је долазак Мухамеда Кахримановића,
носиоца 12 Гинисових рекорда. Вршачки љубитељи
спорта памте његов покушај оборања сопственог
рекорд у ломљењу кокосових ораха руком.

14 ВРШАЧКА КУЛА
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16 ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

Продајем стан на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 064/232-76-51.
Продајем кућу 20 м2, у Белој
Цркви, или мењам за стан 40 м3
Београд, кућа има плац 10 ари и
добро је опремљена. Тел. 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. 062/88924-67.
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. 064/459-6804 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. 065/542-2082.
Продајем кућу у Павлишу, ул.
Жарка Зрењанина. Тел. 060/034-3533.
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. 066/5148-254.
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/ 2832-563.
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. 805095
На продају кућа у Павлишу
са великим плацом.
Тел.
062/471-511.
Продајем трособан стан у
центру Алибунара. Тел. 064/1511-983.
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.

Број
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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. 064/15418-11.
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.

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

КУПОН ЗА МАЛЕ ОГЛАСЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

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.

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 069/41728-49.
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.
Продајем једноипособан
стан у центру Вршца, 30м2 и
подрум 80 м2, приземље, а
може и одвојено. Тел. 065/5485902.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Стан
за издавање
опремљен, клима, кабловска,
интернет, веш машина. Близу
Пилотске академије. Тел.
065/505-74-24.
Издајем
дворишни
полунамештен стан, у ул.
Пашићев трг 5. Тел. 064/26779-76.
Издајем кућу у Бихаћкој,
близу
Миленијума.
Тел.
065/885-99-78.
Издајем локал 33 м2, у
Жарка Зрењанина бр. 77. Тел.
063/894-91-63
Издајем
намештен
једнособан стан у Првомајској
бр. 77.Тел. 837-513 и 062/16035-25.
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. 064/38-92738.
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. 065/238-9383.
Издајем стан у центру
Вршца
за
студенткиње
или ученице. Засебан улаз,
одвојене
комуналије,
централно грејање.
Тел: 013/838-702, 063/7891014
Издајем
намештен
трособан стан са два купатила
у Хемограду. Погодан за
породицу или две три девојке.
Тел. 013/836-847 и 063/782-3526.
У Београду издајем
двособан намештен стан
студентима. Тел. 065/814-8571.
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. 064/837-2635.
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/ 51-52245.
Издаје се кућа (мања,
двособан стан) намештена,
има климу, кабловску, плин.
Бихаћка 81 а. Повољно. Тел.
062/422-562.
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.
На продају кућа у улици
Иве Милутиновића 160а.
Повољно. Тел. 064/598 - 3898

РАЗНО

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. 064/12317-56.
Продајем
полован
очуван пиштољ ЦЗ-99 , дуга
деветка, први власник,
само лицима са дозволом.
Цена 200 евра.Тел. 064/12317-56.
Продајем нову бокс
врећу
за
тренирање
(вишебојна), годину дана
гаранције, са унутрашње
стране велика појачања,
дупло дно. (фи35х120цм)
Цена 35 евра. Тел. 064/12317-56.
Продајем пластични
спојлер – дефлектор за
кров аутомобила за лакшу
вучу ауто приколице и
мању портрошњу горива.
Цена 30 евра. Тел. 064/12317-56.
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. 064/123-1756.
Продајем кауч, фотељу,
лежај и сточић за дневни
боравак. Тел. 837-637 и
064/915-88-35.
На продају комода
за ципеле (може и као
ормарић), сточић дрвени
(собни),
оградицу
за
бебе, фрижидер, сто
трпезаријски са шест
столица, две фотеље,
тросед, сет (3 комада)
стаклених сточића, врата
дрвена, пластичну бурад.
Тел. 833-806 и 069/129-5312.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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.062-437236
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.
Купујем
електрични
шпорет, кухињски сто и орман.
Тел.063/733-92-47.
На продају 2,5 лканца
земље потез Кевериш, удара
на асфалтни пут ВршацВлајковац. Тел. 062/511-751.
Радила би и чувала старије
особе. Тел. 064/313-44-64.
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. 013/853783.
На продају 12 ланаца
земље прве класе, и велики
воћњак са викенд кућом, све

у једном комплексу. Тел.
066/36-34-36 Договор.
Продајем
шиваћу
машину
„Багат
–
Јадранка“кабинет, ножни
погон, мало коришћена,
добро
очувана.
Тел.
013/806-527.
Продајем плац 13,50
ари на Тари, на малом
језеру, село Заовине. Тел.
063/384-430.
Продајем тросед на
развлачење у француски
лежај, мању троделну
витрину са гардеробним
орманом, више врста
фотеља. Тел. 807-793 и
063/187-1673.
Купујем
полован
комбинован шпорет, пола
струја пола плин. Тел.
063/482-418.
Самици,
запосленој
жени педесетих година,
потребна лепо сређена
кућа или већи стан. Могућ
сваки договор. Тел. 066/3634-36.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
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. 064/429-0614.
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. 063/1121-270.
Продајем два половна
замрзивача,
исправна.
Повољно. Тел. 013/ 28-32563.
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 Тошибасателит
C75D-А-17
са
ласерским штампачем-HP
Laser Jet P1005. Tel. 063/86297-49.
За продају две веш
машине,
исправне,
у
одличном стању. Врло
повољно. Тел,. 064/429-0614.
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. 064/66588-04 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, 063/74-22013 и 013/835-129.
На продају велики
круњач „Чаковец“ и два
плуга
једнобразни
и

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 11. do 17. јануара на територији Града Вршца преминуло
је 22 лица:
Боја Бањанин (1929), Добрила Дробњак (1936), Радосава Топаловић
(1938), Видосава Стојановић (1935), Бранислав Алексић (1950), Зора
Јоксић (1952), Марија Шкорњичка (1958), Станимир Миошко (1931),
Душан Митић (1937), Милош Васић (1942), Љубица Девић (1935), Петар
Мандић (1940), Милан ивковић (1955), Марија Сарајлин (1922), Мита
Весели (1953), Смиљана Тодоровић (1948), Томислав Чејић (1949),
Љиљана Маринковић (1966), Ана Пекурар (1937), Иштван Хорват (1936),
Божица Цвитковац (1938), Зора Павлица (1933).

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/ 290-6953.
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. 065/3355-343
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника
врата, санитарије половне са
ормарићима и огледалом за
купатило, вунени тепих, мушки
бицикл, машину за куцање,
метална врата са прозором,
унутрашња врата. Тел. 065/80316-06.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34410.
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. 064/39062-76.
Продајем
абрихтер
монофазни са круњачем и
прекрупачем у склопу. Тел. 826266.
Продајем апарат за варење.
Тел. 826266
Продајем већа вучна колица
за мотор или бицикл. Тел. 826266.
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. 063/84-67605.
Продајем домаћу ракију од
трешње и брескве. Тел. 064/11953-84 и 013/416-182.
Продајем краве и телад. Тел.
064/11-953-84 и 013/416-182.
Продајем
фрижидер,
електрични шпорет, регал, сто

за телевизор, мали прозор
са шалоном, кревет за једну
особу без мадраца, витрину
за књигедве дводелне
судопере. Тел. 061/18-44-316.
На продају плински бојлер
ДДГ, замрзивач „Ободин“ и
фрижифдер „Ободин“. Тел.
063/187-16-73 и 807-793.
На продају моторна
тестера „Долман“ исправна,
краљица пећ, плински сат и
редуктор, бутан боца од 5 кг
и 3кг, патике кожне број 44,
бунда крзнена женска број
42, јакну женску кожну број
44. Тел. 064/168-58-94.
Продајем замрзивач са
фиокама, два тв сточића. Тел.
061/18-44-316.
Продајем
замрзивач
сандучар 400л. исправан. Тел.
064/18-65-244.
На
продају
мало
коришћени ручни циркулар
„Макита“
(4.000
дин.),
Електрична хобла стерн
(3.500 дин), „убодна тестера“
Bosch (3.500 дин.). Све заједно
10.000 дин. Тел. 061/88-24988.
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. 061/11256-98.
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. 063/83-21772.
Продајем зидну плинску
грејалицу
заједно
са
лулама. Тел. 062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ,
женски бицикл „Рог“, ауто
приколицу, гуме за заставу
и југо, роштиљ на струју, ТВ
„Филипс“, ауто куку, Бутан
боцу 3 кг, кожне патике 43.
Тел. 064/168-58-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-

020-83-43.
Продајем
лап топ
„Тошиба“ сателит- Ц75Д-а,
17 инча, са ласерским
штампачем идва тучана
радијатора са по двадесет
ребара. Тел. 063/862-97-49.
Продајем
замрзивач
сандучардрвени регал са
столом, шиваћу машину
„Багат“ и вунени тепих. Тел.
064/18-65-244.
Средовечном мушкарцу
потрбна помоћ у кући. Плата
по договору. Тел. 066/939-2549.
Продајем пећ на дрва
„Крека“, веш машину
„Бош“, брачни кревет,
тросед и фотеље, стилски
сто и столице, диванотоман, плинску пећ,
прозор и храстова врата.
Тел. 063/266-096.
На продају кавез за коке
носиље, 120€. Тел. 065/2030-750.
Продајем храстови сто
120х80+ 2х40 и 6 столица
, лепо и очувано. Тел. 831594
Продајем две бутан
боце исправне,празне. Тел
064/186-52-44
Продајем четвороделни
регал, дводелну судоперу,
т. Креденац, два тв сточића.
Комоду за постељину, мали
прозор са шалоном, кревет
без мадраца, витрину за
књиге, кауч. Тел. 061/1844-316.
Дајем
часове
математике ђацима свих
узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно.
Тел. 064/170-57-34
Продајем нову кухињу
из Форма идеале 200 цм,
некоришћена
20.000,
Нову „Bosch“ електричну,
ланчану тестеру „AKE 40S“
14.000, компјутерски сто
2.500 din, комода за тв
4.000. шаљем слике на
вибер. Тел. 064/1955-269.

АУTОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛИ, ТРАКТОРИ
Продајем
скутер
piaggio Hexagon 180 m 20,
веома очуван, у одличном
стању, 2005, гаражиран,
црвене боје, аутоматски
мењач, регистрован, мало
прешао, сервис урађен,
ветробран, наслон за
седиште, аларм, церада.
Хитно. 650 €. Тел. 064/51050-66
.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.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

„ДАСКА“ ЗА НОВО ДОБА

ЛЕТЕЋИ СКЕЈТ БУДУЋНОСТИ
„ХЕНДО ХОВЕРБОРД“

Верујемо да су многи од вас пожелели
барем једанпут да возе летећи скејтборд,
када су гледали Мартија Мекфлаја како
вози ову „даску будућности“ у култном
филму „Повратак у будућност 2“. Сада је и то
могуће...
Изгледа да је архитекта Грег Хендерсон
из Калифорније успео да оствари сан и
направи летећи скејт и провоза се на свом
изуму. Летећи скејт будућности је добио
име „Хендо Ховерборд“, и користи четири
„летећа мотора“, који емитују магнетна поља
и лебде докле год под њима има металних
проводника, односно металних плоча.
Хендерсон је идеју добио док је
покушавао да открије начин изградње
зграда које могу боље да издрже

земљотресе. Током истраживања смислио
је метод који користи електромагнетна
поља да раздвоји зграде од земље у
тренутку несреће. Идентичну технологију
искористио је за летећи скејтборд, који само
клизи по ваздуху.
У видео снимку који је Грег поставио на
интернет види се како мушкарац користи
летећи скејтбоард на рампи и лебди око три
центиметра изнад површине земље.
Наравно, за разлику од уређаја из
филма, овај летећи скејт може да лебди
само ако испод њега постоји површина с
металним проводником, попут бакра или
алуминијума. То је слично технологији коју
користе чувени маглев возови.
Иноватор и творац летећег скејта

будућности Хендерсон тврди да је за
постављање подлоге за његов скејтбоард
довољно 10.000 долара по метру стазе.
Делови уређаја, као например мотор,
продаваће се по цени од 299 долара, док ће
цео летећи скејтборд коштати око папрених
10.000 долара.
„Желимо да сви виде како наша
технологија
функционише
и
да
експериментишу шта све с њом може да се
уради“, изјавио је за медије творац летећег
скејта Хендерсон. Група истраживача
тренутно ради на развоју апликације која
ће омогућити контролу скејтборда преко
паметних телефона.
Извор: zanimljivostidana.com
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ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА
1. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић
Мојсиловић

2. Па као, Владимир Табашевић
3. Зовем се мама, Јелица Грегановић
4. Шпијунка, Пауло Коељо
5. Српски витешки код, Марко Алексић

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ
1. Марта Смарт и вашар загонетки,
Урош Петровић

НОВО ОТКРИЋЕ МЕЊА СХВАТАЊА О ЖИВОТУ ВАН ЗЕМЉЕ

ДНК МОЖЕ ДА ПРЕЖИВИ СВЕМИР И
УЛАЗАК У ЗЕМЉИНУ АТМОСФЕРУ!

Научници који су послали у свемир мали
део ДНК на вањском кућишту ракете, остали
су потпуно изненађени тиме да ДНК могу
да преживе екстремне услове у свемиру
као и повратак у Земљину атмосферу.
Више од половине узорака вратило се на
Земљу нетакнуто, упркос изложености
температурама од преко 1.000 степени
Целзијуса. Они кажу да ова чињеница
повећава изгледе да ванземаљски молекули
живота из свемира доспевају на Земљу. Ово
истраживање, објављено у часопису „Плос
Оне“, обавили су научници са Универзитета
у Цириху.
Суборбитална
мисија
„Теxус-49“,
лансирана је из европске базе „Есрејнџ“ у
Кируни (Шведска) и првобитно је имала
циљ да испита утицај гравитације на гене

људских ћелија смештених у унутрашњости
ракете. Научници су, међутим, одлучили
да испитају и последице које ће путовање
кроз свемир имати на ДНК причвршћен на
спољашњи омотач ракете и установили да
су молекули преживели.
Многи научници верују да су комете
донеле на Земљу главне органске
компоненте живота (нпр. Аминокиселине)
у раном периоду њеног постојања. Неки,
међутим, иду још даље и тврде да ДНК,
есенцијални молекул живота, може да
стигне на Земљу у метеорској прашини,
при чему 100 тона ове прашине падне на
Земљу сваке године – појава позната као
панспермија.
По повратку из свемира чак 53 одсто ДНК
извађено је из зареза на главама шрафова,

при чему је једна трећина у потпуности
сачувала функционалност.
Истраживање такође наводи на закључак
да приликом мисија у свемиру треба бити
опрезан због опасности од контаминације.
Руски космонаути су у августу на
спољашњој страни Међународне свемирске
станице открили трагове планктона и других
живих миркоорганизама. Они тврде да
планктон нису понели са собом приликом
лансирања, већ да да су га донеле ваздушне
струје са Земље. За дивно чудо, сићушни
организми успели су да преживе у вакууму,
упркос ниским температурама, недостатку
кисеоника и космичком зрачењу.
Извор: zanimljivostidana.com

2. Мали принц, Антоан де Сент
Егзипери
3. Хајдук у Београду, Градимир
Стојковић
4. Урнебесна физика, Светислав
Пауновић, Бранко Стевановић, Игор
Коларов
5. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз
Пишон

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА
1. Сассја – Њемица
2. Хајвеј – Луд
3. Слоумоушн суисајд – Каставеј
4. Шкртице – Заборава нема
5. И-плеј – Да будемо само добро

ВРШАЧКА КУЛА
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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

DOO

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

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 45, 6. СЕПТЕМБАР 1978.

НОВА ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА
У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ ГРАДА

Захваљујући удруженим средствима привреде,
Медицинског центра „Анђе Ранковић“ и СИЗ -а за здравство
(укупно око 600 милиона динара) ускоро треба да буде дата
на употребу новоизграђена модерна здравствена станица
у такозваној индустријској зони Вршац на простору испред
фабрике „Хемопласт“. Ова здравствена станица модерно
опремљена , имаће поред службе опште медицине,
лабораторију, службу медицине рада, гинеколошки одсек
и стоматолошку службу, а опслуживаће око 5 хиљада
запослених радника у колективима лоцираним у том делу
града. Иначе, основно опредељење које је допринело да
се реализује идеја о изградњи ове здравствене станице
везано је за потребу да радним људима у индустријској
зони буде омогућено брзо, ефикасно и квалитетно
пружање медицинских услуга у установи која се налази у
непосредној близини њихових радних колектива. То ће,
како се очекује, између осталог, знатно смањити проценат
боловања и одсуствовања са посла због одласка на
лекарске прегледе у удаљени Медицински центар „Анђе
Ранковић“.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 14, БРОЈ 202, 28. СЕПТЕМБАР 1988.

ВРШЧАНИ ИСПРАТИЛИ СПОРТИСТЕ
ЗА СЕУЛ

Међу највишим савезним спортским и друштвенополитичким радницима, новинарима у недељу, 11.
септембра, на београдском аеродрому „Сурчин“ налазили
се и представници нашег града.
Никола Ремићан, генерални директор , хотела „Србија“
и службенице тог хотела Ружица Ђокић и Лилика Бербер, су
пре полетања авиона за Сеул нашим спортистима и вођама
екипа предали поклон производа „Вршачких винограда“
– неколико килограма квалитетног стоног грожђа и
неколико литара вина „Банатски ризлинг“. Захваљујући на
овим поклонима и изузетној пажњи, јединим из земље,
спортисти су, пред телевизијским камерама обећали да
ће за време трајања Олимпијаде у Сеулу, на неки начин,
рекламирати вино и грожђе „Вршачких винограда“ и да ће
се из Сеула вратити са прегршт медаља које ће се жутети
баш као и „Банатски ризлинг“.
Иначе, сутрадан су представници хотела „Србија“ исти
поклон предали шведској шахисткињи, велемајстору Пии
Крамлинг, која у Београду игра пријатељски меч са нашом
шшахисткињом, велемајстором Алисом Марић.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 23, БРОЈ 398, 23. ОКТОБАР 1998.

СРПСКО ДРУШТВО„ЗОРА“

У петак, 16. октобра, одржана је свечана седница српског
друштва „Зора“ а председавао је привредник г. Славиша
Симовић. Друштво делује као невладина организација без
страначког опредељења и окупља српски живаљ и све
људе добре воље на хуманитарним акцијама, културним
манифестацијама као што је чување и неговање српских
обичаја, традиција Српства, упознавање историје Срба на
Балкану... Ради на ангажовању научних радника , сарађује
са осталим српским удружењима у свету, размењује
искуства, организује посете српским историјским местима,
подстиче неговање православља и др. Циљ је омасовљење
и ангажовање свих, посебно младих, како би на таквим
основама постало битан чиниоц у савременом друштву.
Ове идеје и значај Друштва за српски народ су пригодним
говорима истицали г. Славиша Симовић, г. Тома Марков, г.
Љубодраг Кнежевић, г. Борислав Чешљевић, г. Милан Ђурић,
г. Александар Дашић, г. Влада Рајић и многи други присутни.
Српско друштво „Зора“ отворено је понедељком, средом
и петком од 16 час. и 30 мин. до 21 час у просторијама,
где може да се игра шах, домине, гледа ТВ програм, читају
новине и дружи, у улици Дворска 50. Сви Срби и сви људи
добре воље су добродошли.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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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”.

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (54)

I КЊИГА

VIII. ОДЕЉАК
1740-1751.

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.
ОБНОВЕ

Обнова и оснажење места и обеју општина у њима - Из статистике врш.нем. општине - Вршац даје
својевољце војсци – Зида се касарна за коњицу – Црквене вести – Просветне прилике
Кад је букнуо рат за наслеђе,
тиме што је пруски краљ Фридрих
упао у Слезију и Чешку, стаде се
млоги народ отуда исељавати.
Млоги Слезијанци из оног краја
Слезије који је имао припасти
Прусији, оставе своју постојбину
и доселе се у јужну Угарску, да би
остали аустријски поданици. И у
Чешкој рат је нагонио многи народ
да потражи другу постојбину. Тако
је Немачки живаљ у Вршцу знатно
повећан. Године 1740. било је
у Вршцу само 188 досељеника
(фамилија) који су порезу плаћали,
а г. 1750. већ 294, 1) по томе за 10
година скоро још један пут толико.
Из Слезије доселише се ,
између осталих, породице Франк
(из Барендорфа) Херцог (из
Херингауа) Пафака ( из Стасдорфа)
и Ханке ( из Чешке), Прахт, Фишер
(из Фалкенауа) и др.
Тиме што се је Вршац тако брзо
оснажио, могао је он у рату између
Аустрије и Прусије да покаже, на
особити начин, своју приврженост
владајућем дому. Још му нису биле
зарасле ране из прошлих година,
а он је већ могао 40 момака о
свом трошку опремити на војну за
наслеђе г. 1743. 2).
Немачка општина имала је г.
1745. по налогу земаљске управе,
да оправи на војску 10 људи.
Сваки од њих деветорице добије
најамнице 8 фор. и 15 н, десети
по имену Матија Лер прими
12 фор. и 27 н. на врбовнику,
најамницу, рану и пиће, одело и
пут до Тамишграда потрошила
је општина 161 фор. 3 н. 3), што
бејаше за оно време велика свота
новца. Они од ових својевољаца
који су имали среће да се по
свршеном рату кући врате - међу
њима и М. Лер, који је за храброст
постао наредником 4)- донесоше
отете бубњеве пруске као трофеје,
од којих се један у вар. кући чувао
и до скора при свечаностима
употребљавао 5).
У оно време сазидана је доста
знатна касарна за коњицу. План
је скројен још под Мерцијем,
а градња је отпочела 1737.
год. 6) . По закљученом миру у
Београду, стадоше се у знатнијим
местима Баната подизати војни
гарнизони, на место порушених

пограничних градова, да би
се ова покрајина могла боље
бранити. Тим је народу олакшано
односно уконаковања војника 7).
За владе барона Енгелехофена, г.
1740 - 1744. назидана је у Вршцу,
у облику четворокута прва 8),
а 1762. и 1763. друга половина
касарне 9). Г. 1848. изгорео је
официрски павиљон, смештен
на северном рогљу. Данас је она
својина тамиш. жупаније , од које
је кр. уг. Војна управа годишње за
1500 ф. закупила, и де она држи
неки број пастуха.
Овде су до г. 1726. били Киразири
пуковније генералисима, кнеза
Рајмунд
Монтекукулија.
Њих
замену Драгонери пуковније
маршала Клавдија Флоримунда
грофа Мерција, који овде по свој
прилици остадоше до првог рата с
Турцима. Г. 1739. овде се одмарао
бр. 8. Киразира пуковније
маршала Фрање Вилхелма грофа
од Хохенемса. Ова је пуковнија
припадала од 1710. подмаршалу
Томи Емануелу принцу савојском,
брату принца Евђенија, а од 1730.

његовом сину Еванђелију Јовану.
Због тога се ова пуковнија још
у 5. десетини прошлог столећа
назива „Савојска“. Она је овде
морала бројати знатан контигент,
јер је имала свог особеног војног
свештеника и хирурга. Први се
звао Плешерн, а други Антон
Рингман. Плешерн је испомагао
месног свештеника 9), што је и
нужно било, кад се узме да је куга
страшно беснила. Рингмана је куга
покосила 21. новембра 1739.г.
Из ове периоде знамо да су
становници образовали једно
одељење народне војске, која
је јошт при крају прошлога века
постојала, само што немамо
података о њој, па не знамо каква
јој је цељ била. Могуће да је она
била једно одељење земаљске
нар. војске, која је за време мира
парадирала при богослужењу.
Неки пут назива се „народна
војска“ а други пут „стрелци“. Г.
1795. налазило се стрелиште у
шумици шерибеловог винограда,
као најстарије што се знаде.

1)
Рачуни врш. нем. општине, у вар.
архиви.
2)
Привилегија Вршцу за вашар из
год. 18804, у вар. архиви.
3)
Рачуни врш. нем. општине из
год. 1745. у вар. архиви.
4)
A Vasits: Denkschrift str. etc.10.
5)
A Vasits: Denkschrift str. etc.10.

Као чудо приповеда се да је М.Лер био јак,
висок човек, који се седам пута женио и имао
37. деце. Један од његових синова био је г.
1822. одборник и бирач у општини. Млоги
његови потомци живе и данас међу нама.
6)
Акта земаљске администрације,
у архиви тамишградске финансијске управе.
7)
Dr. Syentkláray Jenӧ: Szász év, sv.I.

str. 157
8)
Fr. Griselini: Versuch eine Gesch. d.
Tem. Banat, deo I.str. 176.
9)
Акта земаљске администрације,
у архиви тамишгр. финанцијске управе.
10)
Матрикуле
вршачке
р.к.
парохије: пуковније ц.кр. коњице, 3. св.
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ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ „ВИХОР“ У ВРШЦУ

„ТЕШКО ЈЕ РЕЋИ ЗБОГОМ“

Захваљујући сарадњи Народног позоришта „Стерија“ и
путујећег позоришта „Вихор“, вршачка публика ће у уторак,
24. јануара са почетком у 20 часова, имати прилику да
подгледа комад „Тешко је рећи збогом“, чувеног драматурга
Мира Гаврана.
Савремена драма „Тешко је рећи збогом“ у режији
Марије Липковски, а по тексту Мира Гаврана, јединог живог
драматурга у Европи који има фестивал посвећен његовим
комадима (Гавранфест), представља димамичну причу пуну
неочекиваних обрта у којој истине постају лажи, а лажи
врло лако постају истине. Представу „Тешко је рећи збогом“
многи критичари оцењују као драматичну-комедију, а кроз
свакодневицу једног младог брачног пара који покушава да
се одупре материјалним начелима које му средина намеће,
комад преиспитује значење и питање опстанка брака и
љубави у савременом друштву. Улоге у представи поверене
су младим глумцима: Нини Јанковић, Ивану Михајловићу и
Невени Ристић. Музику за представу компоновао је Марко
Луис, продуцент је Душан Синђић, сценографију потписује
Марија Симовић, а костим модна колекција Искон моде из
Београда.
Иначе, путујуће позориште „Театар ВИХОР“ основали су
млади уметници 2015. године. У својој првој позоришној
сезони су обишли преко десет градова, а основано је са
циљем да окупи младе ствараоце позоришних уметности
(глумце, редитеље, драматурге, костимографе,сценографе,
композиторе...) и заједничким идејама представи своје
надахнуће пред публиком широм света.
Улазнице за представу су доступне на благајни НП
„Стерија“, по цени од 500 динара, за организоване доласке
400, а за ученике и студенте по цени од 300 динара.
СТУДЕНТИ ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКИХ УМЕТНОСТИ НАСТУПИЛИ У ВРШЦУ

КОНЦЕРТ ГУДАЧКОГ КВАРТЕТА У МУЗЕЈУ

Гудачки квартет Факултета
музичких уметности у Београду
одржао је прошле суботе
концерт у згради Конкордије
Градског музеја у Вршцу.
Пред вршачком публиком
наступили су Војин Алексић,
виолина, Тамара Танасковић,
виолина, Ања Гавриловић,
виола и Тамара Ранковић,
виолончело. У питању су
бивши ученици Школе за
музичке таленте у Ћуприји
у класи проф. Драгана
Мирчића, тренутно студенти
у класи проф. Ладислава
Мезеиа. На репертоару су
биле композиције Јохaнa
Себaстијaнa Бaхa и Јозефа
Хајдна.
Т.С.
ЗРЕЊАНИНСКИ ПАНК ПОП У ВРШЦУ

„ОРУЖЈЕМ ПРОТИВУ ОТМИЧАРА“

У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Дом омладине Вршац у суботу
21. јануара, са почетком од 22 сата,
организује концерт бенда „Оружјем
противу отмичара“.
„Отмичаре“ су 1994. године
основали Никола Павковић, Драга
Антов, Драгана Мркајић и Горан
Савић. Наредне године издају први
албум без назива, само „Оружјем
противу отмичара“ који је за веома
кратак период освоио све топ
листе свих медија. Следеће године
издају нови албум са хитовима
„Младићу мој“ (обрада групе „Зана“),
„1000“, „Саша Ајданов“, „Видим
се“.
Максималну
популарност
„Отмичари“ су лоше поднели, тако да
се бенд следеће године и званично
распада.
На наговор издавача 1998. године
издају албум под називом „Комадић
који недостаје“. То је био и последњи
албум са певачицом Драганом. 2001.
године објављују албум „Маштоплов“

са потпуно новом екипом. Од старих
чланова остао је само Никола који
је и аутор свих песама. 2007. године
издају албум „Знаш ко те поздравио“.
С пролећа 2015. године, на наговор
садашњег
гитаристе
Павла
Кирћанског и бубњара Небојше
Дурмановића, „Отмичари“ се поново
окупљају и крећу са припремом
новог албума радног назива „На
линији слободног бацања“.
Бенду се прикључује и певачица
Верица Века Маринковић. Од 2015.
године бенд је свирао концерте у
Београду, Кулпину, на фестивалу у
Бузету, Добоју, Алексинцу, Лесковцу,
Зрењанину, Падини, Пожаревцу,
Новом Саду, Крагујевцу, Бечу и
Љубљани. У том приоду бенд је
избацио и четири спота за нумере
„Прогутај ме“, „Врати снове“, „Лица“ и
„Марина“. Улазак у студио је заказан
за фебруар 2017. године.
Т.С.
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КО Ш А Р К А
ВРШАЧКИ СПОРТСКИ КЛУБОВИ ПРЕДЛОЖИЛИ СВОЈЕ КАНДИДАТЕ ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕГ СПОРТИСТЕ

ИЗБОР НАЈБОЉИХ 27. ЈАНУАРА

Традиционални
Избор
најбољег
спортисте Вршца одржаће се 27. јануара
у Конгресној дворани Центра Миленијум.
Клубови су предложили своје кандидате
а све предлоге обрадиће комисија и
потенцијалне
лауреате
предложити
Управном одбору Спортског савеза Вршац,
који има одлучујућу реч. Бираће се најбољи
сениори, јуниори, кадети и пионири, као и
најбољи тренер и спортски радник. Биће
проглашена најбоља мушка и женска
екипа, као и најбоља екипа града. Наравно,
сваки клуб предложиће и своје спортске
наде за наредну годину. “Вршачка кула”
вам представља кандидате за најбоље
спортисте Вршца у 2016. години.
У конкуренцији за најбољег сениора
налазе се: Драган Богдановић (ПСД Вршачка
кула), Никола Савин (ОК Банат), Александар
Ђорић (ТК Вршац), Александар Патрић (ПСД
Железничар), Славко Станојев (БК Гард),
Дамир Фејзић (ТК Еурошпед).
Драган Богдановић је планинар,
високогорац и члан Планинарско смучарског друштва“Вршачка кула”. од 2002.
године. Седам пута је био најсупешнији
планинар Војводине, добитник је златне
значке Планинарског савеза Војводине.
Има звање спортисте националног ранга.
Највбољи резултат у 2016. години остварио
је освајањем Елбруса на Кавказу (5642 м) и
Казбека у Грузији (5033 м).
Никола Савин, дугогодишњи играч
Одбојкашког клуба Банат, узоран и вредан
спортиста, ове године са својим саиграчима
заузима прво место на табели Друге лиге
без пораза у 11 одиграних кола.
Александар Ђорић, члан Теквондо
клуба Вршац, прошлогодишњи најбољи
сениор Вршца и репрезентативац Србије.
Прошле године освојио је треће место
на Омега купу у Београду, треће место
на Првенству Србије за сениоре и треће
место На купу Србије за сениоре. Учесник
је прошлогодишњег Балканског првенства,
Отвореног првенства Холандије, Словенија
опена, Президент купа у Немачкој и
Отвореног првенства Грчке.
Александар Патрић је члан Планинарско
- смучарског друштва Железничар,
алпиниста и високогорац. Највреднији
резултат остварио је освајањем Монблана
(4810 м) у Швајцарској . Први је алпиниста
после 35 година коме је пошло за руком

Најбољи сениори и јуниори 2015. године: Тамара Костић, Александар Ђорић, Тијана Јокић и Немања Марјанов са Јовицом Момировим, ген, секретаром Спортског савеза

да се попне на Васојевићку Дијадему у
зимским условима, успон тежине 5+.
Славко Станојев, члан је Боксерског
клуба Гард од 2005. године. Током
2016. године освојио је друго место на
Међунардном К-1 турниру у Темишвару
и друго место на Међунардном кикбокс
турниру у Сарајеву.
Дамир Фејзић, члан Теквондо клуба
Еурошпед, репрезентативац Србије и
учесник Олимпијских игара у Лондону 2012.
године. Током 2016. године учествовао је
у квалификацијама за Олимпијске игре
у Рио де Жанеиру где је освојио треће
место и за само један поен остао без
другог олимпијског учешћа. На Европском
првенству у Швајцарској био је девети.
Освојио је прво место на Отвореном
првенству Немачке, друго место на
Отвореном првенству Хрватске, треће
место на Отвореном првенству Холандије.
У конкуренцији за најбољу сениорку
налазе се: Бојана Пауновић (ТК Еурошпед),
Марина Мандић (ЖКК Вршац), Ђулија Герга
(ПСД Железничар), Саманта Гилице (ВАК
1926) и Марија Перишић (Теквондо клуб

Еурошпед).
Бојана Пауновић је чланица Теквондо
клуба Вршац и репрезентативка Србије.
Првакиња је Србије и освајачица Купа
Србије, на Балканском шампионату у
Бугарској освојила је треће место. Учесник
је отворених првенстава Холандије, Грчке и
Словеније.
Марина Мандић је чланица женске
екипе Кошаркашког клуба Вршац, прошле
сезоне проглашена за најкориснију
играчицу Женске кошаркашке лиге Србије.
У досадашњем току каријере освојила је
седам националних титула, 8 купова, освајач
је Јадранске лиге и Централноевропске
лиге.
Ђулија Герга је чланица Планинарско смучарског друштва Железничар од 2012.
године. Највреднији резултат током 2016.
године остварила је освајањем највишег
врха у Европи Елбруса (5642 м) на Кавказу.
Учествовала на такмичењима у оквиру
Трекинг лиге Србије и Војводине, прва је у
категорији сениорки у Војводини.
Саманта Гилице је чланица Вршачког
атлетског клуба 1926. У 2016. са 15

Најбоље екипе у 2015: Стонотенисерке Вршца и рукометаши Младости, са Јулкицом Митрашиновић и Жаклином Радочај најбољом спортисткињом Вршца 1985.

истрчаних маратона оборила ле рекорд у
у женској конкуренцији у броју маратона
током једне године. Највреднији резултат
је прво место на Нишком маратону, а друга
места освајала је на маратонима у Сомбору,
Темишвару и Скопљу. На Ултрамаратону на
Фрушкој Гори освојила је друго место.
Марија Перишић је чланица теквондо
клуба Еурошпед. Шампионка је Србије
и Војводине а на Првенству Србије са
сениорке до 21 године освојила је друго
место.
У конкуренцији за најбољу мушку
екипу су Одбојкашки клуб Банат,
прошлогодишњи шампион Војвођанске
лиге, Кошаркашки клуб Вршац ои Теквондо
клуб Еурошпед. За најбоље тренере у
2016. години кандидовани су: Станислав
Димитријевић (Бадминтон клуб Фанатик),
Душан Павловић (ОК Банат), Горан Топић
(КК Вршац) и Зоран Попов (Стрељачки клуб
Уљма). Кандидати за најбољу женску екипу
су: Женска екипа Одбојкашког клуба Банат
и женска екипа Стрељачког клуба Уљма.
У конкуренцији за најбољег јуниуора
налазе се: Андреј шафарик (БК Фанатик)
и Ненад Марјанов (ТК Еурошпед),
док су у категорији најбоља јуниорка
кандидоване: Јована Стојадинов (СК
Уљма), Тијана Јокић (СК Вршац), Сандра
Маран (БК Гард) и Миљана Стефанов
(ТК Еурошпед). У конкуренцији за
најбољег кадета су : Илија Јагодић (МК
Карика), Михајло Аћимовић (ОК Банат),
Миливој Павков (ТК Вршац), Алеодор
Васић (Комбат ђу цу клуб), Алекса
Савић (КК Вршац), Вук Павловић (БК
Гард) и Никола Лончар (ТК Еурошпед).
За најбољу кадеткињу кандидоване
су: Невенка Бранков (КК Соко Избиште),
Бојана Сувачаров (КК Уљма), Исидора
Жидишић ((ОК Банат), Катарина
Стојаковић (ЏК Локомотива) и Невена
Јокановић (ТК Еурошпед).
На
Избору
спортисте
биће
додељено и признање за животно дело
а у конкуренцији се налазе четири
истакнута спортска радника: Никица
Каракаш (РК Младост), Михаљ Кардош
(ВАК 1926), Славољуб Шојић (УСР
Шаран) и Радован Ђурић (ТК Еурошпед).
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ВРШАЧКА КУЛА

КО Ш А Р К А
ВРШЧАНИ ПОБЕДОМ У ЈУЖНОБАНАТСКОМ ДЕРБИЈУ ОКОНЧАЛИ ПРВИ ДЕО СЕЗОНЕ У КЛС

СУПЕРЛИГАШКИ СТАНДАРД
ВРШАЦ – ТАМИШ 79:59 (27:12, 19:6, 15:18, 18:23)

Вршчани су у дербију 13. кола
КЛС, пред више од 2000 гледалаца
у Центру Миленијум, декласирали
панчевачки Тамиш и наставили
победничку серију. Све је тог дана
неодољиво подсећало на атмосферу
од пре десетак година када су у Вршац
долазили најбољи тимови Европе и
бивше Југославије. На паркинзима
се на сат времена пре почетка
меча није могло наћи слободно
место, а на трибинама одавно није
било више публике. Посебан шмек
суботњем спектаклу дао је и леп
гест пријатеља Кошаркашког клуба
Вршац, Туристичке агенције СТУП
Травел и директорке Љиљане
Давидов, која је обезбедила
вредну награду у наградној игри
за гледаоце. А на терену, много
разлога за задовољство домаћих
љубитеља спорта. Неизвесност, која
је красила све досадашње дуеле
Вршца и Тамиша, практично није ни
постајала јер су изабраници тренера
Владимира Ђокића комплетан
посао око освајања нових бодова
завршили за двадесет минута. Вршац
је од почетка играо врло надахнуто,
са великим бројем разноврсних
нападачких решења које Панчевци
нису успевали да осујете. Већ
после десет минута игре Вршац је
имао 15 поена предности (27:12),
да би у другом периоду чврстом,
организованом и дисциплинованом
одбраном ривала свео на свега
шест поена и на одмор отишао са
предношћу од 28 поена разлике
(46:18). Атрактивна, на моменте и
егзибициона програвања Јововића
и ефикасна завршница Крстовића,
Павловића, капитена Савовића,
одличних Јефтића и Стојадиновића
дизале су публику на ноге. У другом
полувремену олуја вршачких напада
се мало стишала, гости успели да
избегну резултатску катастрофу, али
не и заслужено убедљив пораз.
Тренер Вршца Владимир Ђокић
имао је много разлога да буде
задовољан.
- Изузетно ценим екипу из
Панчева и рад тренера Јовичића,
познајем игру Тамиша, због тога
смо се добро спремили. Ово је

ФУД Б А Л
КЛС ТАБЕЛА
1.Динамик
2.Вршац
3.Спартак
4.Борац
5.Дунав
6.Тамиш
7.Младост
8.Напредак
9.Беовук 72
10.Металац
11.ОКК Бгд
12.Слога
13.Константин
14.Смедерево
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У полувремену утакмице приређена је
наградна игра у којој је Туристичка агенција
СТУП Травел из Вршца даровала вредну
награду, викенд за две особе на Златибору у
Хотелу Клуб Сателит, као и бесплатан превоз
до одредишта. Награду је уручила Јована
Вуков, шеф саобраћаја у СТУП-у. Срећни
добитник је Вељко Ћосић.

ХОТЕЛ ВИЛА БРЕГ У СУБОТУ НАГРАЂУЈЕ
НАВИЈАЧЕ НА УТАКМИЦИ ВРШАЦ - ДУНАВ
наше право лице, имали смо много
промашаја, лоших одбрана, нисмо
препознавали основне ситуације,
били смо у потпуном расулу у првом
полувремену. Коначан резултат
је пристојан у односу на оно на
шта смо ми личили. Имамо тежак
распоред, не пише нам се добро ако
овако наставимо. Очекујем реакцију
од мојих играча већ на наредној
утакмици.

ВРШЧАНКЕ НАЈВЕЋИ ДЕО ПОСЛА ЗАВРШИЛЕ У ПРВОМ ПОЛУВРЕМЕНУ

Кошаркашки клуб Вршац припремио је
нову наградну игру за своје симпатизере. У
суботу, на утакмици против Дунава из Старих
Бановаца, која се игра у Центру Миленијум,
са почетком у 18 часова, Хотел Вила Брег
дароваће вредне награде најрећнијим
гледаоцима. У питању су сјајне услуге овог
реномираног туристичког објекта и његових
чувених велнес и спа центара, са антистрес
програмима и спа ритуалима. У њима ће
уживати три најсрећнија гледаоца који ће
добити ваучере за коришћење ових услуга
који важе за две особе. Једина обавеза
гледалаца - потенцијалних добитника је
да дођу у Центар Миленијум и присуствују
утакмици.

ВРШАЦ – НОВОСАДСКА ЖКА 59:47
(15:6, 15:5, 12:23, 17:13)

ВРШАЦ: Илић (5 ск),
Мандић 12 (8 ск), Ратковић,
Керкез
4,
Стјепановић,
Станковић, Митов 12 (8
ск), Жигић, Мршић 19 (4
ск), Радовић 4 (5 ск, 6 ас),
Половина, Бошњић 8 (7 ск)
НОВОСАДСКА ЖКА: Ле.
Радуловић 1, Радовић 11,
Пешут, Перић, Бранзовски,
Ла. Радуловић 11 (5 ск),
Митровић 1, Подунавац 6,
Витомир 2, Роглић 9 (15 ск),
Граховац 6 (7 ск), Јованчевић
Вршчанке су оствариле
важну
и
убедљиву
победу против борбених
Новосађанки у мечу са два
различита
полувремена.
У првих двадесет минута
домаћи тим је био доминантан
у свим сегментима игре
и крајем друге четвртине
повео са 20 поена предности
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24
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21
21
20
20
19
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18
17
14
14

СТУП ТРАВЕЛ НАГРАДИО
НАЈСРЕЋНИЈЕГ НАВИЈАЧА

Незадржив: Бојан Крстовић у продору
модел игре Вршца од кога неће бити
одступања јер желимо у Суперлигу.
Захваљујем се навијачима на
изванредној подршци, лепо је играти
у таквој атмосфери.
Тренер Панчеваца Бојан Јовичић
одржао је дуг састанак са играчима
одмах после меча.
- Извињавам се вршачкој
публици због нашег срамотног
издања, сигурно су очекивали лепшу
представу и озбиљнији тим. Ово није

(30:10). Међутим, изабранице
тренера Наташе Анђелић
су у другом полувремену
заиграле ангажовано и
успеле да разлику смање на
само четири поена (44:40).
Ипак, Вршац је током читавог
другог полувремена, упркос
слабијој игри него у првом,
имао контролу резултата, у
финишу је најпре Бошњићева
постигла два узастопна коша
којима је прекинула серију
промашаја своје екипе, а
потом је Зорица Митов, на
асистенцију Анђеле Радовић,
поентирала за безбедно
одстојање и заслужену
победу домаћег тима.
У
наредном
колу
Вршчанке гостују у Нишу,
где ће за противника имати
екипу Студента.
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ФУДБАЛЕРИ ВРШЦА
У НЕДЕЉУ ПОЧИЊУ
ПРИПРЕМЕ ЗА
ПРОЛЕЋНИ ДЕО
СЕЗОНЕ

ШАНСА
НОВАЈЛИЈАМА
Вршчани у недељу,
тачно у подне, почињу
припреме за пролећени
део првенства Српске
лиге Војводина. Јесенас
су одиграли једну од
најбољих
клупских
полусезона у последње
две деценије и са 19 бодова
заузимају осму позицију са
солидним изгледима да
крај првенства дочекају у
горњем дому. Тренер Горан
Мрђа рекао је да ће екипа
на пролеће бити далеко
јача и озбиљнија па агилна
управа клуба вредно
ради на на довођењу
појачања јер је клуб, у току
зимске паузе, напустило
12 фудбалера. Голман
Сава Мугоша прешао је у
редове београдског Рада,
везиста Марко Мастило
појачао
је
Јагодину,
Милош Вукић је нови члан
шампиона Црвене звезде,
Немања
Мрдаковић
отишао је у Раднички са
Новог Београда, Вуко
Марковић ће играти у
Беранама а дефанзивац
Драгослав
Сремчевић
у Бачкој из Суботице.
Отишли су још: Бојан
Тимић, Емил Хасанагић,
Реља
Радовановић,
Петар Вигњевић, Никола
Бањац, и Илија Ристовић.
У Вршац су до сада дошли:
Давор Рајковача (Бачка
Суботица), Марио Гудан
(Железничар
Панчево),
Милован
Дмитровић
(Раднички Шид), Божидар
Величковић (Борац Сакуле)
и Никола Студен (Оџаци).
Током прелазног рока биће
још нових имена у Вршцу, а
сениорском погону биће
прикључено и неколико
најталентованијих момака
из
подмлатка.
Нови
помоћних Горану Мрђи
биће Горан Коларић, док ће
посао техничког секретара
обављати повратник у
клуб, Александар Керкез.
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