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М И Н И С ТА Р С Т В О
ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОПШТИ
ПОЗИВ

ЗА УВОЂЕЊЕ
У ВОЈНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ
НА ОСНОВУ ЧЛАНА
15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ,
РАДНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОБАВЕЗИ ( Сл. гласник
РС бр. 88/09 и 95/10 ) И
ЧЛАНА 4. СТАВ 3. УРЕДБЕ
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ИЗВРШАВАЊА
ВОЈНЕ,
РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ
ОБАВЕЗЕ
(„Сл.гласник
РС“ бр.100/2011),
ПОЗИВАМО
СВА
ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА,
ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ РОЂЕНE 1999.
ГОДИНЕ, И СТАРИЈИХ
ГОДИШТA КОЈИ НИСУ
УВЕДЕНИ
У
ВОЈНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ, ДА СЕ ЈАВЕ
У
ЦЕНТАР
МИНИСТАРСТВА
ОДБРАНЕ ВРШАЦ
УЛИЦА СВЕТОСАВСКИ
ТРГ 10 СОБА 1, РАДИ
УВОЂЕЊА У ВОЈНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ. УВОЂЕЊЕ
У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
ВРШИЋЕ СЕ СВАКОГ
РАДНОГ ДАНА У
ВРЕМЕНУ ОД 09.00 ДО
14.00 ЧАСОВА У ПЕРИОДУ
ОД 16.01. ДО 28.02.2016.
ГОДИНЕ.
РЕГРУТ КОЈИ СЕ УВОДИ
У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ,
ТРЕБА
ДА
ПОНЕСЕ
ЛИЧНУ КАРТУ, УКОЛИКО
ЈЕ НЕ ПОСЕДУЈЕ, НА
УВИД ПОНЕТИ ДРУГУ
ЈАВНУ
ИСПРАВУ
ИЗ КОЈЕ СЕ МОЖЕ
УТВРДИТИ ИДЕНТИТЕТ,
А У ИНОСТРАНСТВУ –
ВАЖЕЋУ ПУТНУ ИСПРАВУ.
РЕГРУТИ КОЈИ БОРАВЕ
У ИНОСТРАНСТВУ ДУЖНИ
СУ ДА СЕ РАДИ УВОЂЕЊА
У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
ЈАВЕ
НАДЛЕЖНОМ
ДИПЛОМАТСКОК О Н З У Л А Р Н О М
П Р Е Д С ТА В Н И Ш Т В У
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Д Е Т А Љ Н И Ј Е
ИНФОРМАЦИЈЕ
О
УВОЂЕЊУ
У
ВОЈНУ
Е В И Д Е Н Ц И Ј У
ПОТРАЖИТЕ НА САЈТУ
МИНИС ТАРС ТВА
ОДБРАНЕ
www.mod.
gov.rs где можете и
преузети Упитник за
увођење регрута у војну
евиденцијуи
(Образац
Воб-0).

ЦЕНТАР
МИНИСТАРСТВА
ОДБРАНЕ
ВРШАЦ

ПРИПРЕМЕ ЗА ОВОГОДИШЊИ 12. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ВИНА

“ВИНОФЕСТ” ЗАКАЗАН ЗА 17. И 18. МАРТ

Туристичка
организација
Града
Вршац (ТОВ) увелико се већ припрема
за овогодишњи12. по реду Међународни
фестивал вина “Винофест Вршац 2017”,
који је заказан за 17. и 18. март, у великој
сали Хотела “Србија”. Промотивна
кампања је у току, а програм „Винофеста“
биће представљен у Београду, на
највећем Сајаму туризма у региону, од
23. до 26. фебруара.
-Сајам вина Винофест је изложбеног
и продајног карактера, а програм
манифестације се састоји од предавања
и округлих столова на тему винарства и
виноградарства, најављују из Туристичке
организације Града Вршац. Очекујемо
више од 60 излагача, винара, из земље
и иностранства. У протеклих 11 година,
осим домаћих винарија, своје производе
представиле су винарије из Мађарске,
Румуније, Словеније, Хрватске, Италије,
Црне Горе, Чешке, Украјине и других
земаља.
Организатори поручују да ће програм
овогодишње светковине, која негује
вишевековну
традицију
овдашњих
виноградара и винара, бити богат и
разноврстан, а очекује се и долазак
великог броја произвођача вина и

алкохолних пића који ће изложити своје
производе.
Вршачки
туристички
радници
подсећају на међународни карактер
манифестације и на нешто што је
издваја од сличних сајмова, а то је
могућност
дегустације
изложених
вина. Њихов квалитет провериће
стручни жири и најбољим примерцима
доделити признања. Награде вршачког
„Винофеста“ све су престижније из
године у годину, што указује на квалитет
саме манифестације. Посетиоци ће,
такође, бити у прилици да купе оно
што им се допадне. Добро вино не
иде без укусног залогаја, а о томе ће
се побринути кулинари који све више
листају књиге рецепата својих бака и
негују традиционалне укусе овога краја.
Биће то још један празник у част бога
Бахуса који је увек изузетно посећен.
Из Туристичке организације Града
Вршца позивају све поштоваоце винске
традиције и добре капљице да посете 12.
Међународни фестивал вина „Винофест“,
који ће бити организован у Хотелу
„Србија“, 17. и 18. марта.
Ј.Е.

ИЗ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“

ПРОМЕНА ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОД 1. МАРТА

Повећање цене гаса, које је ступило на
снагу 1. јануара, условило је и повећање
цене топлотоне енергије. Имајући
у виду стандард грађана, посебно у
најхладнијим месецима, јануару и
фебруару, када је и највећа потрошња,
задржана је првобитна цена топлотне
енергије чиме је остварена значајна
уштеда у кућном буџету корисника.
А, нова цена топлотне енергије
примењиваће се тек од 1. марта ове
године.
Цена топлотне енергије примењује
се код потрошача који су прикључени
на топлане, а састоји се из фиксног и

варијабилног дела. Варијабилни део
цене који се на рачунима зове „енергија“
зависи од цене енергената. Повећање
набавне цене гаса од 1. јануара ове године
за 43 одсто у односу на набавну цену из
претходног квартала и применом нове
цене у обрасце методологије, дошло је
до повећања варијабилног дела за 31
одсто. Фиксни део цене, на рачунима
„површина“, остаје непромењен.
Тако ће варијабилни део цене
топлотне енергије износити 112,9
динара по кубику, док је прошле године
износио 98,81 динар по кубику.
Ј.Е.

Иако се из Јавног комуналног предузећа
„Други октобар“ још од децембра упућује
апел грађанима да заштите своје водомере
због веома ниских температура, велики број
потрошача, ипак, се није одазвао позиву.
Тако је ових дана у Вршцу пукло на десетине
водомера. Забележена је и повећана
потрошња воде у трећој и петој висинској зони
што је сигуран показатељ пуцања водоводних
инсталација. У питању су Селенитски пут и део
око „Црквице“, као и потез од Вршачке куле ка
Црвеном крсту.
Из ЈКП „Други октобар“ подсећају грађане
да обиђу објекте који се не користе често
и уколико примете пуцање на водоводним
инсталацијама да обавесте ЕЈ Водовод ЈКП
„Другог октобра“ на број телефона 830-425.
-Да се овакве ствари не би дешавале,
потрошачима саветујемо да водомерне шахте
држе затвореним и сувим и да у објектима у

АПЕЛ ИЗ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ ОКТОБАР“ ПОТРОШАЧИМА ВОДЕ

ПОЧЕО СА РАДОМ
НОВИ CALL CENTAR
ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“
У циљу побољшања квалитета
услуга ЈКП „Други октобар“
увео је Call Centar, а нови број
предузећа је 013 440 800. По
позиву, притиском на одређени
тастер можете добити потребне
информације о комуналним
услугама, пријавити квар или
добити неку од Економских
јединица. Притиском на тастер
0, на располагању вам је
оператер који ће омогућити да
брзо и једноставно добијете
сваку информацију.

ПУЦАЊЕ ВОДОМЕРА - ДАНАК МРАЗУ

којима не бораве искључе воду у зимском
периоду и испразне водоводне инсталације,
поручују вршачки комуналци. Поред тога, у
зградама где се водомери налазе у подрумским
просторијама, због опасности од смрзавања,
требало би затворити све прозоре.
Из ЈКП „Други октобар“
упозоравају
да уколико,
ипак,
дође до оштећења
инсталација услед немарности власника, све
трошкове поправке и замене сносе власници.
Потрошачи су власници водомера, „Други
октобар“ је задужен за одржавање. Замена
новог водомера кошта потрошаче око 8.000
динара.

Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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НА САСТАНКУ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПАНЧЕВА

ФОРМИРАНА РАЗВОЈНА
АГЕНЦИЈА ЈУЖНОГ БАНАТА

На састанку у градској управи Панчева
основана је Регионална развојна
агенција “Јужни Банат” доо Панчево, 20.
јануара. Уговор о оснивању поменуте
Регионалне развојне агенције закључили
су: Град Панчево, Град Вршац и oпштине
Ковин, Ковачица, Алибунар, Бела Црква,
Пландиште и Опово, Грађевинско
предузеће “ФИНЕТ- Инжењеринг” доо
Панчево и “ХиТим” доо за услуге из Вршца.
У име Града Вршца, уговор је
потписала градоначелница Драгана
Митровић, а своје потписе ставили су
и сви остали представници локалних
самоуправа јужнобанатских општина,
као и руководиоци фирми оснивача
Регионалне развојне агенције “Јужни
Банат” доо Панчево.
Након потписивања уговора о
оснивању, следећи корак је регистрација
Регионалне развојне агенције у АПР-у, а
потом ће бити одржана и прва седница.
На првом заседању биће именован
директор, усвојен Пословник о раду
и закључен уговор између Агенције
и чланова Друштва којим се уређује
финансирање Агенције.

Град Вршац потписник уговора о оснивању Регионалне развојне агенције
Регионалнa
развојнa
агенцијa
“Јужни Банат” биће задужена за
припрему и реализацију развојних
и
инфраструктурних
пројеката,
као и успостављање међународне,
прекограничне
и
међуопштинске
сарадње.

Седиште Регионалне развојне агенције
“Јужни Банат” доо Панчево биће у
Карађорђевој улици 4 у Панчеву (зграда
Урбанизма). Очекује се да ће Агенција
почети са радом у фебруару.
Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ РАСПИСАО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛАРАЦА

СТИПЕНДИЈЕ ЗА ЂАКЕ И СТУДЕНТЕ

Град Вршац је расписао конкурс за
материјалну помоћ студентима и ђацима
који живе на његовој територији, који је у
целини објављен на порталу Града Вршца.
-Опредељена су средства за 15
студената прве године факултета, 30
друге и осталих година факултета и за
35 ученика средњих школа, објашњава
Маријана Голомеић, чланица Градског
већа задужена за образовање. Право
на доделу материјалне помоћи имају
ученици и студенти који студирају на
територији Републике Србије, први пут
су уписали и положили све предмете из
претходне године студија и испуњавају
седеће услове: да имају пребивалиште на
територији Града Вршца, да су ученици
средње школе који имају просек оцена
5,00 у претходној 2015/2016. години и
чији укупан просечан месечни приход
по члану заједничког домаћинства
остварен у претходна три месеца пре
конкурисања не прелази 15.000 динара,

редовни студенти чији укупан просечан
месечни приход по члану заједничког
домаћинства остварен у претходна три
месеца пре конкурисања не прелази
15.000 динара и да су: студенти прве
године студија који имају просек 5,00
у четвртој години средње школе, а
студенти друге и осталих година студија
са најмањом просечном оценом 8,00 за
школску 2015/2016. годину.
Према речима чланице Већа за
образовање, материјална помоћ за
ученике средњих школа износи 30.000
динара, док је за студенте 56.000 динара
које ће им се исплатити у 7 рата по 8.000
динара.
Заинтересовани ученици и студенти
обрасце за конкурс могу преузети са
портала Града Вршца или у канцеларији
140 у Градској кући. Ту могу пронаћи и све
остале додатне информације везане за
поменути конкурс.

Ј.Е.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ЗАКАЗАО ДЕСЕТУ СЕДНИЦУ

ГРАДСКИ
ПАРЛАМЕНТ
ЗАСЕДА У
ПОНЕДЕЉАК
Јовица Заркула, председник
Скупштине
Града
Вршца,
предложио је за десету седницу
локалног парламента дневни
ред од једанаест тачака о којима
ће одборници расправљати у
понедељак, 30. јануара.
На
дневном
реду
је
доношење Одлуке о усвајању
Локалног
акционог
плана
запошљавања
Града
Вршца
за 2017. годину, доношење
Одлуке о установљавању права
службености на непокретностима
у јавној својини,доношење Одлуке
о образовању градског Штаба
за ванредне ситуације Града
Вршца, затим Одлуке о изменама
Одлуке о коришћењу средстава
помоћи Републике Србије за
санирање штета насталих услед
елементарних непогода, Одлуке о
изради Плана детаљне регулације
блока 83а („Ново гробље“) у Вршцу.

Маријана Голомеић, чланица Градског

АГЕНЦИЈА ОДЛОЖИЛА ПРОДАЈУ ЗАКАЗАНУ ЗА 30. ЈАНУАР

НОВА ЛИЦИТАЦИЈА „ВРШАЧКИХ
ВИНОГРАДА“ У ФЕБРУАРУ

Најављену лицитацију за продају
„Вршачких винограда“, која је требало
да се одржи 30. jануара, Агенција за
лиценцирање
стечајних
управника
померила је за 10. фебруар, у 12 часова.
Како истичу у Агенцији, почетна цена
је и даље око 480,2 милиона динара,
што представља половина тренутне
процењене вредности овог вршачког
предузећа од око 960 милиона динара.
Према измењеним условима, сви
заинтересовани треба да уплате депозит
за учешће у јавној лицитацији који износи
192.063.633,75 динара. Рок за уплату
поменутог депозита је 3. фебруар. А,
како сазнајемо, за откуп документације
учесници јавног надметања треба да
плате 150.000 динара. Купопродајни
уговор са будућим купцем биће потписан
у року од три радна дана од одржаног
јавног надметања, а обавеза купца биће
да преостали износ уплати у року од 15
дана.
Подсећамо да су „Вршачки виногради“
у стечају од новембра 2015. године.
Продају се као правно лице у стечају.
„Виногради“
су
прошле
године

нашли стратешког партнера, фирму
“Профинекс”, која је инвестирала око три
милиона евра како би се привео роду део
плантажа, што је и учињено. Уложеним
средствима скинут је прошлогодишњи
род, а омогућени су и производња и
флаширање вина.

Након три неуспела тендера, 10.
фебруар је нова прилика да некада
реномирани произвођач грожђа и вина,
бренд како на нивоу града Вршца, тако и
државе Србије, пронађе власника, изађе
из стечаја и обнови производњу.
Ј.Е.

Расправљаће се и о доношењу
одлуке о промени пословног
имена друштва „Технолошки парк“
ДОО Вршац, Одлуке о образовању
Огранка „Технолошки парк“ ДОО
Вршац, као и о доношењу Решења
о изменама Решења о именовању
Надзорног одбора Привредног
друштва за економски развој и
развој пројеката о некретнинама
Града Вршца „Технолошки парк“
ДОО Вршац.
Тема седнице биће и усвајање
Програма коришћења средстава
Буџетског фонда за заштиту
животне средине Града Вршац
за 2017. годину, Правилника о
изменама и допунама Правилника
о начину и поступку расподеле
средстава за рад и суфинансирање
програма/пројеката
удружења
грађана, организација и савеза
из буџета општине Вршац, и као
последња
предложена
тачка
доношење Решења о постављењу
чланова градског Штаба за
ванредне ситуације Града Вршца.

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

Ј.Е.
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На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној
и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока
(„Службени гласник РС“, број 7/11), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце
курса за резервне официре Војске Србије
1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слошаоце курса за резервне
официре
На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2017.
години навршавају од 19 до 30 година живота.
Општи услови:
-да је држављанин Републике Србије;
-да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или
не буде пуштен на условни отпуст);
-да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
-да је здравствено способан за војну службу; -да није одслужио војни рок са оружјем и
-да има место пребивалишта на територији Републике Србије.
Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:
-да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије; -да испуњава услове
прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
-да има позитивну безбедносну проверу.
2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата
за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије
Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву
Републике Србије у иностранству.
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и
приложи: фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и биографију
Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе: уговор са Министарством
одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у
посебне јединице Војске Србије.
3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне
официре у Војсци Србије
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога
центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких
испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства
одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и
Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.
4. Закључивање уговора
Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који
обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања,
услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног
служења војног рока. Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране у месту пребивалишта,
надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства
одбране www.mod.gov.rs.
Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за
резервне официре Војске Србије у 2017. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у
складу са упутним роковима.
Министарство одбране Републике Србије, Бирчанинова 5, Београд
Управа за односе са јавношћу, и-мејл info@mod.gov.rs
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МИЛАН БЕШИНА, ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР У ПЕНЗИЈИ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 25, БРОЈ 475, 26. ЈАНУАР 2001.

УПОРНИМ РАДОМ
ОСВОЈИЛИ ПУБЛИКУ

„Вране“ свирају и наступају од 1997. – На
репертоару преко 100 песама у сопственом
аранжману, као и од популарних аутора.

Одувек је на вршачкој поп сцени доминирао
по неки успешан поп ансамбл. У међувремену
су се појављивали и неки нови клинци који су
својим тренутним хитовима и добрим свирањем
побуђивали интресовање публике.
Већ
дуже
време
најатрактивнији,
а
слободно се може рећи и најбољи је вокално
-инструментални састав је „Вране“ из Вршца,
који је основан 1997. године. Упорним радом и
свакодневним вежбањем Александар Месицки
(24) вокал, Александар Игњатов (22) соло гитара и
претећи вокал, Далибор Манеску (20) бас гитара,
Игор Лукач (22) клавијатура, Пеђа Грубор (20)
бубњеви и придружени члан Данијела Стојанов
(30) пратећи вокал, успели су да стекну симпатије
публике и да се својим наступима и музицирањем
учврсте на овдашњој музичкој сцени.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 25, БРОЈ 476, 9. ФЕБРУАР 2001.

КЊИГЕ НА ДАР
У оквиру акције „Радост читања“ у Градској
библиотеци одржана је пригодна свечаност на којој је
Весна Златичанин, директор, прогласила најактивније
читаоце предшколског и школског узраста као и
школу чији су ученици најактивнији чланови Храма
књиге.
У категорији предшколског узраста књигу и
похвалу добио је Стефан Лазаревић. За узраст од
првог до четвртог разреда, такође књигу и похвалу
добила је Јелена Пухар, ученица четвртог разреда
ОШ „Јован Стерија Поповић“. У категорији старијих
разреда највреднији са највећим бројем прочитаних
књига проглашен је Јано Ђокић ученик осмог разреда
ОШ „Олга Петров Радишић“. За изузетан допринос
популаризацији књиге и читања код младих
награђена је ОШ „Олга Петров Радишић“ .

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

БУДИ СКРОМАН ДА БИ БИО ЗАДОВОЉАН!

-Моје награде су објекти које сам изградио - Мени је у животу било важно да будем поштен - Никада
нисам био од оних који јуре за новцем, има у животу много вреднијих и
важнијих ствари -

Милан Бешина, дипл. инж.
грађевине, био је, током
радног века, учесник и шеф
великог броја градилишта.
Свој
лични
грађевински
печат ставио је на много
објеката
на
територији
Града Вршца, од Виле Брег,
Конгресне дворане Центра
Миленијум, „Мркоњићеве“
зграде, стамбених блокова,
аеродрома,
објеката
инфраструктуре,
путева,
водовода,
канализација,
колектора,
резервоара...
Посао га је, такође, одвео и
у друга подручја широм екс
Југославије. Од свега тога
највише памти изградњу
водовода на Пештерској
висоравни што му је помогло
да донесе судбинску одлуку,
послуша родитеље и упише
Грађевински
факултет.
Колеге и радници памте га
као скромног, поштеног,
вредног и изузетно стручног
грађевинског инжењера.
Како памтите детињство?
-Рођен сам у Уљми, 3. маја 1949.
Отац ми се звао Петар, мајка Девора.
Отац је био вкв машинбравар и
аутомеханичар, а мајка домаћица.
Имам две године старијег брата
Радована који живи у Уљми са
породицом и сестру Радованку која
је била удата за Уљманина, покојног
др Драгомира - Злату Милићева. Био
је неуропсихијатар. Имали смо лепо
детињство. У почетку смо живели
код маминих рођака, кад су маму
исплатили преселили смо се, две
године смо живели на циглани, где је
тата тренутно радио. У међувремену
смо зидали кућу поред дедине, дао
је плац тати и тамо смо се преселили.
Било је много деце, лети смо боси
јурили за лоптом, било је весело.
Дружили смо се лепо, за разлику од
данашње деце.
Иначе, почели смо да радимо
родослов наше породице. Фамилија
са татине стране потиче из Карашове,
то је румунски део, родитеље су
звали Карашовани, сада је то већ
изгубљено. Доста смо урадили око
родослова, али још истражујемо,
брат више ради на томе.
Како
је
изгледало
Ваше
школовање?
-Основну школу сам завршио у
Уљми, са одличним успехом, а после
тога средњу техничко грађевинску
школу, општи смер, у Кикинди,
1968. Родитељи су били за то да
наставим даље школовање, али
ја нисам. Тако сам се запослио и
као грађевински техничар почео
да
радим
у
Водопривредној
организацији
„Смедеревска
Паланка“. Имали смо тестирање за
пријем у предузеће. Радио сам на
доста градилишта: Велика Плана колектор, водовод са резервоаром
у селу Радовање, познатом по томе
да је у Радовањском лугу убијен
наш велики вожд Карађорђе.
Радио сам водовод, канализацију
и кишни колектор у Свилајнцу,
затим опет колектор у Београду, на
Жаркову, у Крагујевцу сам радио
на новој фабрици Застава 101, прво
нивелацију терена, а касније и разне
колекторе за потребе фабрике.
На ком сте то још градилишту
били где сте стекли ново искуство
које Вас је вратило у школску,
студентску клупу?
-Да, 6 месеци сам провео на
Пештерској висоравни, у месту
Карајукиће бунари, 50 км од Сјенице.
Градили смо водовод, 33 км главног

вода и 50 км споредних водова. Било
је тешко, сиротиња, куће покривене
сеном, травом, евентуално шиндром,
био сам сам, радили смо и минирање,
морали да чувамо експлозив од
крађе... Схватио сам да не желим
да остатак живота проведем на
сличним градилиштима. Одлучио
сам да послушам родитеље и упишем
грађевински факултет. Било је већ
касно, сви уписи су већ прошли. Али,
на срећу, нађем, док сам још био на
Пештеру, у „Политици“ један конкурс
београдског Грађевинског факултета
који је отварао истурено одељење
у Новом Саду. Конкурисао сам,
положио пријемни испит и уписао се.
Сав срећан кренуо сам са Пештерске
висоравни у Нови Сад на факултет.
Кад је требало да упишемо трећу
годину, преместили су нас у Београд,
јер је био мали број студената који
су стеклу услов у Новом Саду. После
се испоставило да можемо да се
вратимо на новосадски факултет, али
ја нисам желео, остао сам у Београду
и тамо завршио студије. Као студент,
добијао сам кадровски кредит од
фирме „Аутопут“ Београд и кад сам
завршио факултет, 1978, почео сам
да радим код њих.
Колико остајете у београдском
„Аутопуту“?
-Радио сам око 2 године. Највише
сам био на градилишту аутопут
Појате - Ражањ, тзв. превој мечка.
Било је то озбиљно градилиште, око
600 радника „Аутопута“, фактички
цела фирма. После тога прелазим
у „Војводинапут“ Панчево, они
враћају остатак мог кадровског
кредита „Аутопуту“ који сам био
дужан. Тако се враћам ближе кући,
Вршцу који је 14 км од Уљме. Овде
сам био шеф Радне јединице Вршац
„Војводинапут“ Панчево, као први
дипломирани грађевински инжењер
у тој фирми. Тих осамдесет и неких
година у Вршцу се много радило
и градило. Вршац је тежио да
асфалтира све улице у граду, селима,
локалне путеве. Ето, „Вршачки
виногради“ се данас продају, а у
то време смо асфалтирали путеве
између винограда, Урбан, Црвенка,
код Гудурице, до границе, од Малог
Средишта до Гудурице... Водило се
рачуна да се не крше трактори док се
извлачи грожђе по блату. Тадашњи
директор „Вршачких винограда“
Фрања Добеш је имао визију.
У међувремену постао сам
технички
директор
ООУР-а
„Изградња“
„Војводинапута“
и
одлазим у Панчево. Тамо сам радио
око годину дана и као технички
директор долазим овде на два
велика градилишта, пре тачно 31
године. Једно је аеродром где смо за
невероватних 39 дана урадили писту
дугу 1 км и рулне стазе, све комплет
са хоризонталном сигнализацијом.
Друго велико градилиште које сам
покривао својом лиценцом, како
се то данас каже, је пут Избиште
- Шушара, који сам привео крају.
Нисам завршио јер сам прешао у
„Хидроградњу“.
Да ли је „Хидроградња“ била
велика фирма у то време?
-Јесте. Била је то једна озбиљна
фирма, са 120 запослених, имали смо
добре машине, багере... Предузеће
се
бавило
хидрограђевинским
радовима
на
каналима
за
наводњавање
и
одводњавање
мочварних подручја, рађени су
пропусти на тим каналима, мањи
мостови... Дренирали смо земљу, а
највише смо, и то веома успешно,
радили у Општини Пландиште јер
је она доста мочварна. Радили смо
и у Вршачким Ритовима, у два ОУР-а
„Пумпа“ и „Ритови“ која су тада
постојала. Међутим, наш делокруг
је био шири. Радили смо у Панчеву,
онај канал од Јабуке који је стално
смрдео, код фабрике меласе од
прераде шећерне репе, била је то
бара на улазу у Панчево. Имали

смо градилишта у Кикинди, канале,
пропусте... Била је то добра фирма
која је, када сам ја отишао, спала на
46 радника, а после је и угашена.
Где
прелазите
из
„Хидроградње“?
-Одлазим у Медицински центар
„Вршац“ који је тада имао 5 ОУР-а.
Радим као референт за инвестиције
и надзор. Мислио сам да ћу мало
да се одморим, ослободим, од
грађевинаца, није ни лако радити са
њима. Мислио сам да ћу бити један
ћата, али није то дуго трајало, јер
кренуле су инвестиције. Почело је
издвајање самодоприноса грађана
и Медицински центар је отворио
ново радно место, човека да прати
те грађевинске радове, што је био
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добар потез. Ја сам све покривао,
од радова на градилишту, до
сређивање папирологије, јер воде
се грађевинске књиге, грађевински
дневник. Радио сам тамо 14 година
и за то време је урађена зграда
хемодијализе, прва до парка,
која је сад уствари пола интерно,
пола хемодијализа. Водио сам и
надградњу, нови спрат, читава етажа
где су ортопедија и очно одељење,
затим изградњу хидрантске мреже
која је пратила потребе нове зграде
дијализе и поменуте надградње,
ватрогасци су то тражили као
услов. Те године када сам дошао
изгорело је старо интерно одељење,
извршена је санација и пренамена
за рехабилитацију, а интерно је
требало да буде у новој згради, од
беле фасадне цигле, за шта је био
расписан и конкурс. И та најновија
бела зграда је зидана у време док
сам био у Медицинском центру, од
средстава самодоприноса. Урадили
смо и кишни колектор због бујичних
вода које се спуштају са брега и које
су спроведене у Јованов канал, који
је покривен. Сређено је и поткровље
изнад садашње зграде Дома здравља,
средствима која је обезбедио др
Сава Марков. Био је раван кров и
стално је прокишњавало.
За тих 14 година у Медицинском
центру постао сам начелник
техничке службе, иако сам бежао од
тога. Тај посао сам успешно обављао
заједно са Властимиром Станковим,
који је био мој први сарадник.
Из које фирме одлазите у
пензију?
-Пре неких 16 и по година из
Медицинског центра прелазим
у приватну грађевинску фирму
„Расинг“ доо, и одатле одлазим у
пензију, 2014, у мају. У „Расингу“ сам
био шеф градилишта на многим
објектима. Били су то: „Мркоњићева“
зграда у Стевана Немање 11, Тржни
центар „Бахус“, стамбене зграде на
углу Ивана Милутиновића и Анђе
Ранковић и у 2. Новој, затим капела
у Куштиљу, стазе у Градском парку.
Један од озбиљнијих пројеката био
је пречистач отпадних вода за „Други
октобар“, код садашњег пречистача.
Радили смо хостел фирме Шамарица
Панчево, резервоаре за водовод
и канализацију и амбуланте по
селима, зграда старог млина је и
порушена и после направљена нова.
Заборавио сам да поменем два врло
важна објекта: Хотел Вила Брег где
сам провео 20 месеци радећи, а
други је Миленијум, радио сам део
конгресне дворане. Градио сам халу
у Банатском Карловцу за производну
пластике, затим спортску халу у
Уљми, као и стамбени блок у Улици
Ђуре Јакшића, 3 зграде са 3 улаза,
ту смо се борили са водом, у висини
од 4 м. Најгори део посла био је
припремити терен. И онда сам у мају
2014.отишао у пензију из „Расинга“.
Сада сам срећни пензионер, свој
шеф градилишта.
Да ли сте имали неки хоби?
-Од малена волим фотографију.
Стигао сам до 3.фотоапарата, од
руске Смене 8, до ПЛЦ 3, Практика
из ДДР-а, Источне Немачке, који је
још у функцији, музејски примерак.
Данас имам Никон. Волим да
фотографишем.
Строго
бирам
кадар, угао и позицију из које ћу
да фотографишем. Имам много
фотографија. Можда ћу за коју годину
да направим селекцију и приредим
једну изложбу фотографија.
Имао сам наклоност и према
сликарству, још од основне школе,
па касније и у средњој, јер имали смо
ликовно, мада смо били грађевинска
техничка школа. Сад како имам више
времена више сликам, посебно зими.
Волим да сликам природу, све што је
лепо, имам и нешто женских актова...
Од техника користим акварел и више
акрилик који ми одговара, јер ја сам
сликар аматер.
Када сте основали породицу?
Ово је 35.година како
смо у браку моја супруга Љубица,
девојачко Новаковић, и ја. Она је
физиотерапеут у Дому здравља.
Тамо успешно ради већ доста
година. Имамо двојицу синова,
старијег Зорана и млађег Дејана.
Зоран је дипломирани инжењер
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ДАТУМ КОЈИ СИМБОЛИЗУЈЕ
ИСТОРИЈУ ВРШЦУ
Дан ослобођења од фашизма, 2. октобар, одређен
статутом као Дан општине, значајан је датум из наше
новије историје и треба га се сећати, али у другој историји
Вршца постоје сигурно много прикладнијих датума,
рекла је др Драгица Станојловић, члан ИО СО Вршац
на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 27.
фебруара у градској кући. ИО СО Вршац предложио је
да Дан града 28. јун када је 1795. године Царска дворска
комора издала декрет да се две вршачке општине –
српска и немачка, уједине у исти град. Тада је Вршац
добио званично статус правог градског насеља, наводи
у свом образложењу др Станојловић, истичући да овај
датум указује на дугу и плодну историју Вршца.

-Јавне расправе вођене су у два наврата пре пар
година и међу занимљивим предлозима нашло се више
датума - 28. октобар када је 1804. објављена тржишна
привилегија Вршца , урађен грб града који важи и данас
. Био је предложен и 9. октобар значајан, јер је тог дана
1817. аустријски цар Франц први дао Вршцу статус
слободне краљевске вароши, затим 11. октобар када су
1918. у Вршац ушле српске трупе на крају Првог светског
рата.

„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 25, БРОЈ 479, 23. МАРТ 2001.

ТРИ МАЈСТОРА ДВЕ МЕДАЉЕ
На Купу Југославије у теквондоу за сениоре,
одржаног 11. марта, у земунској Хали“Пинки“, у
конкуренцији преко 80 такмичара, из 16 клубова,
Вршчани су освојили златно и сребрно одличје. Златом
се „окитио“ такмичар ТК „Вршац“, Милан Љубинковић,
у категорији до 62 кг. Александар Даскалов, његов
колега, пласирао се на друго место у конкуренцији
теквондиста до 67 кг. У укупном пласману овај трофејни
спортски Клуб из нашег града заузео је шесто место.

информатике. Радио је 5 година
у Београду и сад је већ скоро
годину дана у Хемофарму. Дејан је
ветеринарски техничар по струци,
ишао је на нека додатна школовања
и ради у Хемофарму у лабораторији
за валидацију. Обојица су ожењени,
имамо снајке Јелену и Јовану. Дејан
и Јована имају сина Вука који је
рођен 1. новембра прошле године.
Надамо се да ће бити још принова,
још радости и весеља, благо деди и
баби.
Од када сам у пензији трудим се
да радим све оно што сам желео, а
нисам могао док сам био запослен.
Јер, грађевински посао је такав да
се ради од зоре до првог мрака.
Сређујем кућу, сада се доселио код

нас млађи син са породицом, они су
у посебној кући. На пролеће ћемо
да сређујемо кућу од старијег сина,
а кад се све то заврши посветићу се
више фотографији, сликању, пецању
и пчеларству којим се бави млађи
син, већ другу сезону.
Шта је у животу најважније?
-Мени је у животу било важно
да будем поштен. Волим, такође,
да кажем: “Буди скроман да би
био задовољан!“ У тој скромности
проналазим неко задовољство и
кроз то много више пружам и себи,
свом духу, а мислим и околини.
Никада нисам био од оних који
јуре за новцем. Има у животу много
вреднијих и важнијих ствари!
Јованка Ерски
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НА СВЕТОСАВСКОЈ АКАДЕМИЈИ У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ МИЛЕНИЈУМ

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ „НИКОЛА БРАШОВАН“

У конгресној дворани Центра Миленијум
одржана је светосавска академија коју је ове године
приремила Пољопривредна школа „Вршац“, а на којој
су уручене награде „Никола Брашован“ просветним
радницима који су допринели развоју школства
у Граду Вршцу. Овај број „Вршачке куле“ био је
закључен пре одржавања светосавске академије,
тако да ће комплетан извештаj о овом догађају бити
објављен у наредном броју. У овом донсимо имена
и биографије овогодишњих лауреата „Брашованове“
награде.

Добитници награде „Никола Брашован“ су Мила
Ђуричин, професор енглеског језика у ОШ „Младост“,
и Велимир Радловачки, професор информатике у
Школскогмцентру „Никола Тесла“.
Мила Ђуричин, професор енглеског језика,
радник је ОШ „Младост“ од марта 1984. године.
Током вишегодишње радне каријере спојила
је своје две велике љубави: музику и енглески
језик. На позив саветника за енглески језик при
Министарству просвете у Београду, пише мишљење
о уџбеницима за енглески језик за основну школу
и ради експериментално са огледним уџбеницима
„ Лонгман“ ради њиховог увођења у редовну и
додатну наставу. Дуги низ година била је предавач
и сарадник Института за стране језике „Ђуро Салај“
у Београду. Била је међу првима за увођење наставе
енглеског језика у ниже разреде основне школе.
Већ 32 године учи ђаке енглеском језику који је
некада био ствар престижа, а данас је неопходна
компетенција сваке образоване особе. Посебну
пажњу посвећивала је одувек талентованим
ученицима. Љубав према професији пренела је и на
млађе наставнике енглеског језика, којима је била
ментор.
Велимир Радловачки, професор информатике,
радник је Школског центра „Никола Тесла“ од
септембра 1999. године. У оквиру редовне наставе
и ваннаставних школских активности ученике
подстиче на труд, залагање, али и учешће на
многобројним конкурсима и такмичењима.
У
2015. години уручено му је посебно признање за
најбољег наставника информатике. И пре ного што
су семинари за усавршавање наставника постали
обавезни, редовно је похађао курсеве а касније
постао њихов креатор и реализатор. Ове године
је ангажован од стране Министарства, трговине,
туризма и телекомуникација, Министарства
просвете и компаније Microsoft за израду садржаја и

обуку наставника предавача у пројекту ИТ караван
о безбедности ученика на интернету. Експерт је
за пројекте прекограничне сарадње. Остварује
одличну сарадњу са колегама. Увек је спреман
да помогне, објасни, уради и примени савремене
технологије у образовању.
Признања је, овогодишњим лауреатима, уручила
Маријана Голомеић, чланица Градског већа задужена
за просвету. Честитала им је и пожелела да наставе
са успешним радом у својим школама.
Ј.Е.

ХЕМОФАРМ И ФОНДАЦИЈА ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ ВИРТУС ЗА ФИЛАНТРОПИЈУ

ПОДРШКА КАМПАЊИ
„НАЈВАЖНИЈИ ПОЗИВ У ЖИВОТУ“

Хемофарм и истоимена Фондација добитници су
ВИРТУС Главне награде за допринос компаније на
националном нивоу за кампању подршке програму
донирања и трансплантације органа у Србији под
називом „Најважнији позив у животу“.
Према оцени жирија, Хемофарм и његова
Фондација су, у сарадњи са Министарством здравља,
током 2016. подигли пажњу јавности на проблеме
са којима се суочавају људи на листама чекања за
нови орган и тако значајно утицали на креирање
позитивног односа према доношењу новог Закона о
трансплантацији.
Донирање органа је огромна нада за цело
друштво и његову будућност и зато вас позивам да,
ако до сада нисте, постанете донар и да, заједно са
нама, допринесете да најважнији позив у животу
добије свој пуни смисао, рекао је Роналд Зелигер,
генерални директор Хемофарма и потпредседник
Штада групе за Југоисточну Европу.
Хемофарм је међу првим компанијама на овим
просторима које су почеле да негују корпоративну
друштвену одговорност, пре више од две деценије
када је основана Хемофарм Фондација, а ово је
четврта ВИРТУС награда за друштвено одговорно
пословање.
Ако постоји ствар која је срж и суштина
сваког модерног, богатог, успешног друштва, онда је
то свест о друштвеној одговорности и филантропији
и што тога буде било више, Србија ће као друштво
бити успешнија, рекла је Ана Брнабић, министарка
државне управе и локалне самоуправе, обраћајући
се присутнима.
Резултати кампање „Најважнији позив у животу“
јесу подизање свести грађана о важности донирања
органа, што за дугорочнији циљ има стварање
бољег и одговорнијег друштва у коме ће бити

Роналд Зелигер: Донирање органа је огромна нада за друштво и његову будућност
већи број донора органа на које тренутно чека
доста болесника. Та тај начин болесници би добили
нову шансу за живот. Србија се за сада не може
похвалити да је одговорно друштво, јер је на самом
дну европске листе са свега три донора на милион
становника.
Добитницима су награде уручили Ана Брнабић,
министарка државне управе и локалне самоуправе,
Њ. Е. Кајл Р. Скат, амбасадор Сједињених Америчких
Држава у Србији и г. Оскар Бенедикт, заменик шефа
Делегације ЕУ у Србији.
Траг фондација доделила је и ВИРТУС награде

за филантропију компанијама, малим и средњим
предузећима и појединцима, који су током 2016.
године на најделотворнији, најдугорочнији и
најефектнији начин подржали непрофитне акције
или организације од општег добра и интереса.
Традиционалне годишње ВИРТУС награде
додељене су по јубиларни 10. пут са циљем да
именују компаније које дају допринос општем добру
пружајући материјалну или другу врсту подршке
непрофитним акцијама или организацијама
цивилног друштва.
Ј.Е.

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ
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ИЗЛЕТ ПО ВРШАЧКИМ СЕЛИМА СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ: 324 ОСОБЕ ЖИВЕ У БЕДИ И ХЛАДНОЋИ А ЗАВИСЕ ОД КАЗАНА НАРОДНЕ КУХИЊЕ

КАКО СИРОМАШНИ У ВРШАЧКИМ
СЕЛИМА ЖИВЕ ЗИМИ?

У овој рубрици навикли сте на
најчешће лепу, занимљиву, изузетну
и уопштено позитивну страну Вршца
и његових житеља. Ипак, у овим
хладним зимским месецима, када
је температура падала чак и испод
20 степени Целзијуса, дужни смо
да скренемо пажњу на оне који су
оваквим условима највише погођени социјално угрожена лица која живе на
селу и корисници су народне кухиње
вршачког Црвеног Крста. Будући
да је зима за ове људе нарочито
тежак период, Црвени Крст ради
интензивније него обично, како би се
топли оброк сваког дана допремио
повећаном броју корисника. За већину
њих ова помоћ је од егзистенцијалног
значаја. Зато смо пошли на терен
са људима из Црвеног крста, како
бисмо упознали неке од ових особа,
и стекли какав-такав увид у то како
преживљавају зиму.
Народна кухиња решава питање
глади ...
Нина Калдараш живи у Ритишеву са
своје деветоро деце у сиромаштву и
преживљава уз помоћ својих комшија,
које јој, како каже, зими обезбеђују
огрев, док јој су јој главни извор хране
топли оброци из народне кухиње
Црвеног Крста. Без њих, питање је
како би саставила крај с крајем.
-Не би смо могли да преживимо
без помоћи Црвеног Крста -, почиње
Ритишевљанка крхке грађе.
-Ја нисам способна да радим јер сам
болесна. И ја и моја најстарија ћерка
смо имале тешке операције. Хвала
Богу да нам Црвени Крст помаже. Даје
нам храну, даје нам хлеб... Добијем
ствари, одећу и обућу за моју децу,
понеки пут добијем и памперс, а храну
сваки дан.

БРОЈКЕ
Средства за рад народне кухиње обезбеђују на годишњем нивоу
локална самоуправа, која учествује са 4. 000 000 динара, затим
Црвени крст Србије истим новчаним износом и донатаор хотел
Вила Брег са укупно 12. 000 000 динара од чега 4. 800 000 новчано,
а остатак даје у натури. Власник Виле Брег Милан Поповић је
уочи нове године Црвеном крсту донирао 244 пакетића који су
подељени најугроженијој деци узраста до 10 година.
заврши у 12 вршачких села, док у
осталим Црвени Крст социјалним
случајевима додељује такозване ланчпакете који садрже основне животне
намирнице као што су брашно, со,
шећер, конзервирана храна, уље и
пиринач у залихама за месец дана.
Ипак, ни намирнице ни пола литре
куваног јела и пола векне хлеба по
особи не могу да реше све проблеме
које са собом носи зима. Наравно,
у питању је огрев, и у настојању да
пружи помоћ у том погледу, вршачки
Центар за социјални ради и локална
самоуправа су крајем прошле
године доделили по 2 кубна метра
дрва за свако социјално угрожено
домаћинство. Ипак, то није довољно
за целу зиму, нарочито имајући на

“Наш посао је да помажемо
људима”: Бошко Митрашиновић секретар Црвеног Крста Вршац
их са потврдама, и на основу тога
их укључујемо у програм народне
кухиње, о чемо водимо строгу
евиденцију. Иначе имамо шестотинак
корисника, али током зиме тај број
расте, јер се људи тада теже сналазе,
и упућенији су да дођу у народну

уму ниске температуре којима је 2017.
започела. Корисница народне кухиње
из Павлиша Алма Сулумановић, која
живи са супругом и њихово шесторо
деце, истиче управо овај проблем:
- Немам дрва, немам огрев за децу,
види каква је ова зима... Скупљам дрва
на ђубришту. За ову храну сам јако
захвална и задовољна, али само кад
би ми још дали и дрва.
Сличну ситуацију описује и старија
жена која се представила као Мариора:
-За храну још и некако, али дрва...
Мој супруг је непокретан, па сам ишла
јуче да скупљам, да донесем нека
дрва на леђима по овом снегу. Има
нас само четворо у кући па се некако
сналазимо.
Људи из Црвеног крста и други
филантропи чине колико могу.
Премда
нема
довољно
материјалне могућности да помогне
и у овом погледу, вршачки Црвени
Крст је у 2016. години поделио 161
700 топлих оброка и 3 840 ланч-пакета
за 7900 корисника, колико је укупно
прошло кроз народну кухињу, које
је Центар за социјални рад ставио
на списак најугроженијих, каже
секретар Црвеног крста Вршац Бошко
Митрашиновић.
-Центар
за
социјални
рад
предељује кориснике и шаље нам

кухињу по оброк. Неки, ипак, током
године раде, зараде и у стању су да
приуште храну од свог новца. Када
падне снег, подела по насељеним
местима се одвија мало отежано, али
ипак све редовно обилазимо и носимо
топле оброке, који иначе увек садрже
месо или месне производе. Такође,
зими редовно делимо корисницима
половну гардеробу, обућу, ћебад и
јастуке које добијамо као донацију
од грађана, каже Митрашиновић и
додаје да су корисници са села веома
солидарни и добро организовани, те
када се неко из ма ког разлога не појави
у договорено време на договореном
месту да покупи свој топли оброк,
неко од комшија увек узме за њега и
однесе му. У граду ствари стоје мало
другачије.
-На евиденцији имамо 15 корисника
који су стари, живе сами у тешким
условима и слабијег су здравља. Чим
се неко од њих један дан не појави,
ми их посећујемо да им однесемо
храну ако треба и да проверимо да
ли су болесни. Водимо рачуна о томе
нарочито кад је хладно, па се плашимо
да се не смрзну ако немају огрев...
Бринемо, јер ми смо Црвени крст, и
наш посао је да помажемо људима,
закључује филантроп.
В. Јањић

- Још једна Ритишевљанка која
је дошла по свој топли оброк на
установљено место састанка са
пик-апом народне кухиње, Јасмина
Константин, се надовезује:
- Пуно нам значи ова помоћ од
Црвеног крста што добијамо храну.
Ипак, зими једва преживљавамо...
Онако - како се мора - потиштено
закључује мајка петоро деце.
....али огрев постаје све већи
проблем
Од 710 оброка колико се укупно
спреми у народној кухињи, 324 оброка

10 ВРШАЧКА КУЛА
СТИЖЕ КИНЕСКА НОВА ГОДИНА

ПОЧИЊЕ
ГОДИНА
ПЛАМЕНОГ
ПЕТЛА
Кинеска Нова година наступа 28. јануара
2017. године и трајаће све до 15. фебруара
2018. године. Ово је година напорног рада,
стрпљења и постизања циљева. 2017.
годином владаће црвени пламени Петао, а
то значи да ћемо много времена проводити
у самоћи и у хармонији са породицом и
пријатељима. Кинеска Нова година има
своје срећне боје, које су повољне ако се
комбинују у свакодневном животу. Оне
представљају амајлију или благослов који
даје обиље и просперитет.
Будући да је ово година црвеног пламеног
Петла, саветујемо вам избегавање ношења
искључиво црвене боје. Уместо тога,
користите оне боје које ће употпунити
црвени елемент, као што су смеђа и жута које
су уједно и најприкладније за све знакове.
Према кинеској астрологији, година Петла
позната је као година испуњена вредним
радом, просперитетом и ефикасношћу
који ће бити кључни за постизање успеха.
Предвиђања указују на то да треба да се
посветите каријери, послу, да се на све начине
потрудите да унапредите своје финансије.

ПЕТАК •27. јануар 2017.
ВАЖАН ДАТУМ ЗА ВРШАЧКУ КУЛТУРУ

211. ГОДИШЊИЦА ОД РОЂЕЊА ВЕЛИКОГ СТЕРИЈЕ

Пре 211 година, тринаестог
јануара 1806. године, рођен
је један од најзначајних
Вршчана, отац српске драме
и један од најбољих српских
комедиографа Јован Стерија
Поповић. 2016. година прошла
је у знаку јубилеја, а институције
културе у Вршцу, али и целој
Србији, различитим догађајима
обележиле су 210 година од
његовог рођења и 160 година
од његове смрти. Овог јануара,
још једном се сећамо великана
који је прославио име Вршца.
Јован Стерија Поповић
рођен је у трговачкој породици,
а основну и средњу школу
похађао је у Вршцу, Темишвару
и Пешти, а права у Кежмароку.
Још као дете због слабог
телесног састава и крхког
здравља, био је искључен из
дечјих игара, стално уз мајку, са
урођеним посматрачким даром.
Њихова кућа се налазила на
почетном делу Пијаце вршачке,
у непосредној близини Саборне
- Велике цркве. Када му је мајка
напрасно преминула, Стерија је
морао да издржи велику борбу
са оцем око даљег школовања.
Отац му је био дошљак. Стерија
није забележио одакле му се
отац доселио у Вршац. Написао
је само биографију свога деде
по мајци сликара Николе
Нешковића.
Кад се оженио, Стерија је
као домазет ушао у кућу свог
угледног покојног таста. Има
трага да су старог Стерију, у то
време лабавих и неустаљених
презимена писали не само
Стефан Поповић (како је
забележен
у
Протоколу
крешчајемих,
приликом
крштења првенца Јована), него
и Штерија Молеров.
За време похађања основне

школе у Пешти, Стерија је имао
прилике да у једном немачком
позоришту види класике и
најбоље глумце целе Мађарске,
а исто тако и мање класична
драмска уобличавања у којима
се појављују комедиографски
уобличени типови блиски
његовим
дотадашњим
искуствима о бидермајерском

на Лицеју. Након Лицеја је
постао начелник Министарства
просвете (од 1842), и на том
положају, у току осам година,
био главни организатор српске
средњошколске наставе и
један од оснивача Ученог
српског друштва. Покренуо
је иницијативу за оснивање
Академије наука, Народне

грађанству. У Пешти је био
близак пријатељ са две
личности родом из Вршца:
Ђорђем Станковићем, једним
од каснијих оснивача Матице
српске, и Јулијаном ВијатовићРадивојевић, кћерком вршачког
сенатора, школованом у Бечу,
која се удала за помодног
кројача Радивојевића и сама
била списатељица.
Једно време Стерија је
био
приватни
наставник
и адвокат у родном месту
док није позван да дође у
Крагујевац да буде професор

библиотеке и Народног музеја.
Учествовао је у организовању
првог београдског театра
(позориште на Ђумруку) који
је 1841. отворен његовом
трагедијом „Смрт Стефана
Дечанског”. Од 1848. године
и сукоба са политичарима
је живео у Вршцу, усамљен
и разочаран. Ту је и умро 10.
марта (26. фебруара по старом
календару) 1856.
Као начелник Министарства
просвете (1842—1848) много
је учинио за организовано
развијање школства. Године

1844. донео је школски закон
(Устројеније јавног училишног
наставленија), којим је први пут
у Србији озакоњена гимнастика
као школски предмет од
I до VI разреда гимназије,
али још увек необавезан за
ученике. Посебно је значајан
његов напор на проучавању
и очувању културног наслеђа
Србије. Предложио је Совјету
да се донесе Уредба о
заштити старина, па је Србија
Стеријином заслугом донела
први правни акт о заштити
споменика културе.
Иако се сматра оснивачем
српске драме, Стерија је много
важнији као комедиограф, јер
се ту тек с успехом огледао
његов књижевни таленат.
Прва му је комедија „Лажа и
паралажа”, затим „Тврдица”,
„Покондирена тиква” (према
којој је 1956. године Миховил
Логар компоновао оперу )
и „Зла жена”, све комедије
карактера. Од комедија нарави
најбоље су му: „Женидба и
удадба”, „Кир Јања”, „Родољупци”
и „Београд некад и сад”. Поред
тога, написао је и неколико
позоришних игара мањег
значаја, шаљиве или сатиричне
садржине.
У склопу обележавања
150 година од рођења и
100 година од смрти Јована
Стерије Поповића у Новом
Саду је 1956. године основан
фестивал „Стеријино позорје”.
И данас, овај фестивал, на
коме позоришта из земље
и иностранства учествују са
делима југословенских писаца
(у почетку је то био фестивал
само Стеријиних дела) важи
за најзначајнију позоришну
манифестацију у Србији.

ФБ ГРУПА „КЛУБ ЉУБИТЕЉА ГРАДСКОГ ПАРКА“ УСТАНОВИЛА ПРИЗНАЊЕ

ПОВЕЉА „ПРОФ. ДР ЈОЗЕФ ЗИБЕР“

Ово је година пословних подухвата и
инвестиција па максимално искористите све
предности. Професионални односи биће
плодоносни, али не компликујте ствари
претераним размишљањима и двоумљењем.
Не упуштајте се у сумњиве послове који
вам могу деловати примамљиво. Петао
је десети знак кинеског зодијака, који
симболише амбицију, понос, храброст,
страст и завођење, жељу за признањима
и похвалама. Такође доноси ентузијазам,
упорност и самоконтролу.
Односи међу људима биће искрени и
поштени. Сви ћемо имати много више жеље
и потребе да будемо емотивнији, блискији са
онима које волимо, да отворено покажемо
своја осећања. Страст ће се посебно
одражавати на пословну сферу, па ће тако
многи да остваре изузетне успехе. Година
Петла доноси храброст, прилагодљивост,
суочавање са страховима и проблемима. По
кинеском веровању ово је година венчања,
многи усамљени донеће одлуку да уплове у
брачне воде, а уколико сте у браку, можете
планирати трудноћу. Година пред вама биће
испуњена страшћу, љубављу и жељом да
усрећите оне које волите. Уколико будете
вођени снагом и вољом да успете, неће
постојати препрека или проблем са којим се
нећете успешно суочавати.
Извор: www.webastrolog.info

У знак сећања на проф. др Јозефа
Зибера, рођеног у Вршцу, чија је
породица генерацијама бринула
о
овдашњем
Градском
парку,
установљено је признање које носи
име овог светског узгајивача ружа.
Иницијатори су чланови Фејсбук групе
„Клуб љубитеља Градског парка“, на
чији ће се предлог Повеља „Проф. др
Јозеф Зибер“ додељивати појединцу
који у току године учини нешто
лепо-значајно за парк. Повеља је
осмишљена од администратора групе
након што је проф. Зоран Максимовић
иницирао да се 26. јануара успостави
нешто што би помогло да се присетимо
проф. др Јозефа Зибера, бар једном
годишње.
Тако је Вршац добио првог
добитника Повеље „Проф. др Јозеф
Зибер“, у четвртак 26. јануара, а то је
Томислав Мрчела, на предлог Миленка
Гвоздића, члана ове ФБ групе. Награда
ће бити додељена постхумно. Мрчела
је, нажалост, преминуо прошле године.

Томислав Мрчела, постхумно први
лаурета Признања

Био је официр у пензији, велики
хуманиста, љубитељ природе, бринуо
је о псима луталицама. Признање ће
бити уручено члановима Мрчелине
породице, 30. септембра, на дан
рођења проф. др Јозефа Зибера, када
ће у Градском парку бити посађена
ружа Вршчанка, коју је произвео проф.
Зибер и дао јој име свог родног града.
Било би сјајно када би се тај
датум најзад записао, да би се једном
годишње, управо сваког 26. јануара,
у Вршцу организовало нешто што
би показало да Вршац памти, а не
да заборавља као што га бије глас,
објашњава Марија Добрић, чланица
ФБ групе „Клуб љубитеља Градског
парка“. То је датум када је 2011. године
у Немачкој преминуо проф. др Јозеф
Зибер, последњи баштован нашег
Парка, касније један од најпознатијих
светских узгајивача ружа, а члан
породице Зибер која је генерацијама
била задужена да наш Парк чини
лепим и здравим. То „нешто“ што би
ваљало организовати не мора да буде
никаква „свечана академија“ за 1.000
званица и гражданство, са певањем,
пуцањем и плакањем. Довољно је да
се овог човека бар једном годишње
сетимо и да му, ако ништа друго, бар
тог дана посветимо медијску пажњу.
Тачније, ономе што је урадио, а то су
руже.
Професор Зибер рођен је 30.9.1920.
у Вршцу и преминуо 26.1.2011. у
Фреисингу.
Од града у којем је живео
у Немачкој, професор је направио
ружичњак, могао би то и Вршац да буде,
напомиње проф. Зоран Максимовић.
Не знам хоће ли бити изводљиво да
руже, 30. септембра, посадимо у самом
Парку, због облика заштите. Али,
свакако ћемо пронаћи простор у граду
где је могуће да се, током времена,
оформи мали ружичњак, у спомен

Проф. др Јозеф Зибер произвео је
ружу Вршчанку

човеку који је не само бринуо о овом
простору, већ га је и волео толико да
је једној од последњих селекција ружа
дао име свог родног града Вршца.
„Клуб љубитеља Градског парка“
је виртуелна, неформална ФБ група
осмишљена да промовише парк и, пре
свега, да подсети Вршчане на значај и
јединствену лепоту овог врта. Чланови
на „зиду“ групе деле своје фотографије,
сећања и утиске, а можете прочитати
и пар текстова о историји парка.
Група је оформљена још 2009. године,
а пар година касније неколицина
чланова ове групе оформила је и
Удружење љубитеља Градског парка
које је реализовало неколико лепих
пројеката, као што је реплицирање
„белих клупа“ и Монографија парка.
Иницијативе и активности „Клуба
љубитеља Градског парка“ за сваку су
похвалу, али и подршку, јер Градски
парк све више личи на оронулог
старца коме је неопходна помоћ.
Ј.Е.
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ПРЕДАВАЊЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

„ИСТРАЖИВАЊЕ НОВОГ СВЕТА У
БАНАТСКОМ РЕГИОНУ“

У Градској библиотеци Вршац
организовано је предавање на
тему „Истраживање новог света у
Банатском региону“. Предавање
је
организовало
вршачко
удружење „Феликс
Милекер“
у сарадњи са организацијом
из Темишвара, а предавач је
био
Леонард
Дорогостаискy,
инжењер НВО, постдипломац
интердисциплинарне археологије,
магистар Универзитета у Темишвару
и писац многобројних радова,
чланака и расправа.
Како
су
организатори
истакли,
захваљујући
ентузијазму
и
могућностима
које у истраживањима пружају
фондови Европске уније, Леонард
Дорогостаиску
је
на
трагу
проналажења кључа за решавање
многобројних енигми на које
наилазимо у нашем делу Баната.
Северни, румунски део Баната је
мање-више истражен, док се за
пространство са ове странице
границе то тек делимично може
рећи. Предавање се односи
на Бронзано доба и још једно
потенцијално налазиште у близини
Вршца које неће изазвати ништа
мању сензацију од ватинских
кругова.
Према речима организатора,
иако
су
већ
организовани
разговори на блиске теме, реч
је о предавању које пружа нове
информације, драгоцене за све
љубитеље вршачке историје.

VIN
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ФИЛМ ВРШАЧКОГ АУТОРА БОЈАНА СТЕФАНОВИЋА

„ОЛОВНЕ ГОДИНЕ“ У
КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Пројекција филма „Оловне
године“ вршачког аутора Бојана
Стефановића биће одржана вечерас
(петак, 27. јануар) у 19 часова у сали
биоскопа Културног центра. Након
пројекције заказан је и разговор о
филму у ком ће учествовати Часлав
Васић, Мирољуб Стојановић и аутор
Бојан Стефановић.
Дугометражни
нискобуџетни
филм „Оловне године“ настао је као
пројекат неформалне омладинске
независне филмске и видео
продукције „Реквијем филмс“. Ова
драма прати живот двоје младих
људи, двадесетогодишње Милице
и десетогодишњег Марка, чији су
родитељи преминули од рака. У
питању је филм о младој генерацији
без перспективе, чија је судбина
одређена пуким временом и
местом рођења.
Филм „Оловне године“ се 2014.
године нашао међу 11 одобрених
пројеката на конкурсу Дивац
омладинског фонда и захваљујући
томе добио буџет од 80.000 динара.
Филм је завршен прошле године,
када је имао и званичну премијеру
у Центру Миленијум.
Главне улоге играју Ивана
Томић – Милица, Марко Сенић –
Марко, Јован Соколовац – Милош,
Сретко Марјанов – Сретен , Игор
Минић – Матеја, Ангела Тот – Мила,
Јоанна-Паола Лелек – учитељица
и Иван Којић – директор школе.
Сценарио и режију потписује Бојан
Стефановић, сценографију и дизајн
звука Дарко Остојић, а маску и
специјалне ефекте Маја Бокун.

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

Сарадник на сценарију је Борис
Токарев, директор филма Марко
Васиљевић, а продуценти Маја
Бокун, Марко Васиљевић и Бојан
Стефановић.
„Реквијем филмс“ је настао 2008.
Године у Дому омладине у Вршцу, са
циљевима који се тичу реализације
филмске и видео продукције, као и
јачања културне сцене како у Вршцу.
Са хорор филмом „Бесконачни
ходник“ освојили су две награде –
„Шумског патуљка“, другу награду
на 4. Ревији независног филма у

„Српском холивуду“, и Пирамиду за
набољи фаунд-футиџ хорор филм
на 8. Фестивалу српског филма
фантастике. Филм „Бесконачни
Ходник“ нашао се и у књизи Драгана
Јовићевића и Јована Ристића
„Изгубљени светови српског филма
фантастике“,
која
представља
историју и преглед фантастичког
стваралаштва и мотива у српском
и југословенском играном филму,
током девет деценија.
Т.С.
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ВРШЧАНИ ПЕТИ ПУТ
ЗАПЛИВАЛИ ЗА ЧАСНИ КРСТ

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТОРО ПЛИВАЧА УШЛО У ЛЕДЕНУ ЈЕЗЕРСКУ ВОДУ

На Богојављење, 19. јануа
пут, запливали за Крст Часни.
времену и дебелом слоју лед
су организатори морали да се
припремили услове за пливач
рекордан број учесника. Свој в
пливача, који су ушли у залеђен
је била и једна девојка, Сања Сто
победницима.
Пливање за Крст Часни на Гр
је под благословом његовог
банатског господина Никанора
је Света архијерејска литургија
цркви Светог оца Николаја, у
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ара, Вршчани су, по пети
. Упркос изузетно хладном
да на Градском језеру, који
еку претходни дан како би
че, ове је године забележен
витешки дух показало је 39
ну језерску воду. Mеђу њима
ојковић, а сви су проглашени

радском језеру организовано
преосвештенства епископа
а. Чину пливања претходила
а, која је служена у Саборној
раним јутарњим сатима, и

којој су, уз вернике, присуствовали и учесници пливања за
Крст Часни. После литургије, формирана је литија испред
Владичанског двора која је прошла градским улицама, где
јој се придружио велики број грађана, и сви заједно дошли
су до језера. Тамо су их дочекали Вршчани који нису желели
да пропусте овај леп догађај којим се негује и наставља
народна традиција.
Према речима Владимира Симеуновића, јереја Епархије
банатске Српске православне цркве, и председника
Организационог одбора богојављенског пливања за Часни
крст, овај догађај има за циљ очување православне вере,
традиције и идентитета српског народа, и јача спортски дух.
-Ове године није било услова за стварно пливање, али
велика је храброст и част свих учесника што су ушли у

ФОТОРЕПОРТАЖА
ледену језерску воду, и тако сви постали победници и тела
и духа, нагласио је Симеуновић.
Након пливања, свим учесницима уручене су медаље, а
на дар су добили и захвалнице и иконе, које им је уручио
Дејан Сантрач, члан Градског већа задужен за спорт,
као представник Града Вршца који је пружио подршку
реализацији ове манифестације.
Сантрач је подсетио да је у старту било пријављено више
од седамдесеторо учесника за богојављенско пливање што
потврђује све веће интересовање и значај овог догађаја.
-Велика је част данас бити овде, нагласио је Сантрач.
Сви учесници пливања за Часни Крст су победници, а и
Град Вршац је победник, јер има овако храбре и витешке
грађане.

ВРШАЧКА КУЛА
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Специјална признања уручена су Вељку и Светиславу
Стојановићу, као најстаријим учесницима који нису
пропустили ниједну годину да пливају за Крст Часни. Браћа
Стојановић су најавила да ће и наредних година бити
редовни учесници овог традиционалног догађаја који је
везан за Богојављење када је на реци Јордану крштен Исус
Христос, син Божји.
Организатор пливања за Крст Часни је Црквена општина
Вршац СПЦ, уз помоћ Града Вршца и донатора међу којима
је и Удружење параплегичара и квадриплегичара “Параквад
ВШ” које је храбрим пливачима уручило симболичне
поклоне.
Ј.Е.
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине
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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. 062/889-24-67.
Продајем стан 58,46 м2, први спрат,
центар, погодан и за пословни простор.
Цена 40.000 евра. Тел. 064/44-32-517.
Издајем или продајем локал 135
м2, у Подвршанској 17 Тел. 064/123-1756.
Продаје се једнособан стан у
центру Алибунара.
Тел. 304-914 или 2101640.
Продаје се двособан стан у центру
Алибунара Тел. 064/459-68-04 или 21016-40.
Продајем јако повољно укњижен
стан – кућу у центру Панчева, фронт 13
м, гаража, шупа. Тел. 063/75-79-722 и
064/1323-663.
На продају кућа у Павлишу са
великим плацом. Тел. 062/471-511.
Продајем приземну кућу у Вршцу,
5,4 ара плаца , ул. Јанка Катића 9, струја,
вода , плин, башта. Веома повољно. Тел.
061/65-65-933 или 063/70-144-81.
На продају дворишни стан у Другог
октобра 13. Тел. 065/542-20-82.
Продајем кућу у Павлишу, ул.
Жарка Зрењанина. Тел. 060/034-35-33.
Мењам кућу са две стамбене
целине за двособан стан, може и
продаје, В. Попе 46.Тел. 834-926.
На продају двособан стан од
64м2 у улици Вука Караџића 4, цг, тел,
кабловска, комплетно реновиран (све
ново). Тел. 066/51-48-254.
На продају савршена кућа, спратна,
на плацу 650м2 са виноградом. Хитно и
повољно. Тел. 0046704930046 и 2801-130.
Продајем у Панчеву, строги центар,
двособни стан 56 м2, цг, код старе поште
/Радова зграда). Тел. 063/8008-243 и
013/348-683.
Продајем кућу у ул. Југ Богдана,
Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.
На продају реновирани дворишни
станови (двособан + гарсоњера).
Изузетна локација, погодно за пословни
простор. Тел. 061/71-39-82.
Продајем плац на Сребрном језеру,
површина 5,01 ар, власник. Тел. 064/9664-709 и 069/211-95-65.

На продају кућа на Гудуричком
путу или замена за стан или мању
кућу у Вршцу или Панчеву.Тел.
064/168-58-94.
Хитно на продају кућа. Тел.
069/512-12-04.
На продају кућа од 120 м2 на
14 ари плаца, струја, вода, плин,
телефон. Вреди погледати. Нови
Козјак. Идеално за пензионере. Без
улагања.Тел. 648-228.
Продајем или мењам за стан
кућу од 240 м2, са поткровљем,
гаражом od 30 m2, на плацу од
1000 м2, у Вршцу, Панонска 54.
Тел.060/353-41-63.
На продају приземна кућа од
око 80 м2, на плацу од око 5 ари, ул.
Живе Јовановића 13 у Вршцу. Хитно.
Тел. 064/248-76-91 и 013/ 806-441
Продајем стан од 30 м2 Улица
Светозара Милетића 2 (код школе
„Вук Караџић“)
Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан стан
43 м2, приземље, у Вршцу,
ул. Архитекта Брашована
8
(код Железничке станице и
Пољопривредне школе) Звати од 21
до 22.30 сати на тел. 805-095
На продају кућа у Павлишу са
великим плацом. Тел. 062/471-511.
Продајем трособан стан у
центру Алибунара. Тел. 064/15-11983.
Продајем новију кућу у Вршцу,
сређена, ПВЦ столарија, комплетна
инфраструктура. Могућност исплате
у ратама. Тел. 060/66-07-901.
На продају кућа у Избишту,
нова градња, приземље и спрат
100 м², плац са баштом 18 ари. Тел.
064/456-01-05.
Продајем кућу у Гундулићевој
31, Вршац. Тел. 063/764-91-04.
Продајем приземну кућу у
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја, вода, плин, башта.
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933
и 063/70-144-81.
Продајем стан од 50,20 м2. Бул.
Ж. Зрењанина 89. Једнособан. Тел.
064/429-54-83.
На продају сређена кућа од 100
квадрата у близини центра града. У
ул. Николе Тесле 49. Тел. 807-322 и
064/27-17-446.
Кућа на продају, на плацу од
500 м2, стан 90 м2, гаража, подрум
50м2, у Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација, струја,
телефон, централно грејање. Цена
45.000 еура. Тел. 064/12-46-099 и
060/44-56-004.
Продајем апартман на
Златибору, 53 м2, дупчекс, ужи
део града, намештен, укњижен,
паркинг. Може и замена за стан у
Београду. Хитно. Тел. 064/154-18-11.
Кућа на продају у 2. октобра 83,
површина 800 квадрата са великим
двориштем.
Мењам гарсоњеру у Вршцу
за једнособан стан у Вршцу. Тел.
061/294-11-61.
На продају реновирани
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дворишни станови (двособан плус
гарсоњера), ул. Жарка Зрењанина,
Вршац. Изузетна локација погодно
за пословни простор. Тел. 061/17139-82.
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 063/8573-135
У Избишту кућа на продају,
нова градња, приземље плус спрат
100м2, плац 18 ари са помоћним
зградама и баштом. Тел. 06445601-05.
Продајем стан 31 м2,строги
центар града, код Владикиног
двора, Данила Илића 2. Тел.
063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ Богдана
18. Нова градња, одмах усељива
без улагања. Тел. 064/18-65-244.
Продајем ланац земље потез
„Црвенка“, близу града, поред
асфалтног пута за Румунију. Тел.
064/124-75-57 и 013/807-816.
На продају сређена кућа у
Улици Николе Тесле 49. Кућа има
100 квадрата, такође има сређено
двориште са 2 помоћне просторије.
Цена 38.000 евра. Тел. 064/27-17446.
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. 062/511751.
Продајем кућу у Маргитском
насељу, изграђена на плацу од 335
м2. Кућа је новије градње, ПВЦ
столарија, централно грејање,
паркети, гаража за 2 аута. Могућа
замена за стан са доплатом. Тел.
060/660-79-01.
Продајем кућу нова градња,
приземље и спрат 100м2, плац са
баштом 18 ари. Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 м2 у
центру (код Вука Караџић школе)
ул. Светозара Милетића 2. Тел.
062/282-112 или 069/417-28-49.
Продајем кућу са помоћним
објектима (око 110м2) воћњаком,
баштом и пољопривредним
земљиштем све укупно 5807м2.
Кућа је легализована, (дневни
боравак, кухиња, две собе, остава,
купатило са wc-ом и поткровље)
вода, струја и канализац. Има
пољски wc и бунаре. Налази се на
белоцркванском путу.
Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 2.

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: _____________________________________________________
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име и презиме даваоца купона
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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.

Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55м2, ул.
Феликса Милекера 20/1 и сателитску
антену (Швајцарска). Тел. 063/86297-49.
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. 065/5485-902.

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. 064/267-79-76.
Издајем кућу у Бихаћкој, близу
Миленијума. Тел. 065/885-99-78.
Издајем локал 33 м2, у Жарка
Зрењанина бр. 77. Тел. 063/894-9163
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел. 064/5152-245.
За издавање једнособан
намештен стан(соба, кухиња,
купатило), нова градња, у дворишту
Филипа Вишњића 31, Вршац. Тел.
064/429-06-14.
Запосленој девојци потребна
сређена или полунамештена кућа за
становање у замену за одржавање.
Тел. 064/38-92-738.
Издајем стан у града за
студенткиње (ученице). Посебан
улаз, одвојене комуналије и цг.Тел.
838-702 и 063/789-10-14.
Издајем собе ученицима
(намештене), собе се налазе на 5
мин. Од центра, Улица Црног Јована
18. Бесплатан интернет и кабловска.
Засебан улаз и комуналије. Тел.
065/238-93-83.
Издајем стан у центру Вршца
за студенткиње или ученице.
Засебан улаз, одвојене комуналије,
централно грејање.
Тел: 013/838-702, 063/789-1014
Издајем намештен трособан
стан са два купатила у Хемограду.
Погодан за породицу или две три
девојке. Тел. 013/836-847 и 063/78235-26.
У Београду издајем двособан
намештен стан студентима. Тел.
065/814-85-71.
Издајем намештен једнособан
стан у центру ул. Анђе Ранковић
(централно грејање, кабловска,
интернет). Тел. 060/350-30-60.
Издајем локал у центру
града 35 м2 код румунске цркве,
санитарни чвор, клима, фиксни
телефон, засебно комуналије. Тел.
064/837-26-35.
Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу. Звати
после 17 сати. Тел.834-975.
Запосленој девојци потребна
кућа за становање и одржавање.
Тел. 064/389-27-38 и 2101-623.
Издајем собе – лежаје
за раднике (самце), употреба
купатила. Тел. 063/551-403.
Издајем
полунамештену
гарсоњеру на Тргу Андрије Лукића.
Тел. 060/335-11-72.
Издајем
ненамештен
једноипособан стан (48м2) на
првом спрату, зграда преко пута
Педагошке академије. Усељив од 1.
октобра. Тел. 064/170-98-41.
Издајем стан у Београду. Тел.
061/294-11-61
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 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
Издајем
полунамештен
једнособан стан, Стеријина 14/8. Тел.
065/88-05-350 и 805-350.
Локал за издавање 22 м2,
Милоша Обилића 19, Вршац. Врло
повољно. Тел. 062/422-562.

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.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
стране велика појачања, дупло
дно. (фи35х120цм) Цена 35 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер
– дефлектор за кров аутомобила
за лакшу вучу ауто приколице и
мању портрошњу горива. Цена
30 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од Ауди-а
100, са електро инсталацијом.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем кауч, фотељу,
лежај и сточић за дневни
боравак. Тел. 837-637 и 064/91588-35.
На продају комода за
ципеле (може и као ормарић),
сточић дрвени (собни), оградицу
за бебе, фрижидер, сто
трпезаријски са шест столица,
две фотеље, тросед, сет (3
комада) стаклених сточића,
врата дрвена, пластичну бурад.
Тел. 833-806 и 069/129-53-12.
Поштена, радна и вредна
жена служила би и неговала
старије особе и радила кућне
послове. Тел. 064/28-10-216.
OSB плоче за подасчавање
кровова. цена 296 дин м2.
Превоз на адресу. Тел.062-437236
Купујем старе изгореле
склопке ЦН 250 и 170 може и у
деловима. Купујем и контакте од
склопки изгореле. Тел. 060/35862-09.
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 Вршац-Влајковац.
Тел. 062/511-751.
Радила би и чувала старије
особе. Тел. 064/313-44-64.
Помагала бих породици
или старијој особи у кућним
пословима, може и чување
деце. Тел. 063/159-14-48.
Продајем четворо врата са
стаклима,од џете, годиште 1988.
Тел. 060/0330-746.
Продајем: дрвене жалузине
за прозоре и балконска врата,
ауто приколицу и кукуза „заставу
101“, метални светларник са
орнамент стаклима, бојлер
„горење“ од 10л, два фото
апарата полароид, нов дрвени
прозор са пластичном ролетном
и машину за центрифугирање
веша. Тел. 061-187- 89-30.
Купио бих казан за печење
ракије, пожељно широк аплитак,
може и са нагорелим ложиштем.
Тел. 064/254-95-95.
Часови немачког језика
(Бела Црква), припрема за
полагање А1,А2,Б1 испита на Гете
институту. Тел. 013/853-783.
На продају 12 ланаца земље
прве класе, и велики воћњак
са викенд кућом, све у једном
комплексу. Тел. 066/36-34-36
Договор.
Продајем шиваћу машину
„Багат
–Јадранка“кабинет,
ножни погон, мало коришћена,
добро очувана. Тел. 013/806-527.
Продајем плац 13,50 ари
на Тари, на малом језеру, село
Заовине. Тел. 063/384-430.
Продајем
тросед
на
развлачење у француски лежај,
мању троделну витрину са
гардеробним орманом, више
врста фотеља. Тел. 807-793 и
063/187-1673.
Купујем
полован
комбинован шпорет, пола струја
пола плин. Тел. 063/482-418.
Самици, запосленој жени
педесетих година, потребна
лепо сређена кућа или већи
стан. Могућ сваки договор. Тел.
066/36-34-36.
Озбиљна жена 54 год.
образована, културна, вредна,
радна, запослена, чувала би
децу у поподневним сатима.
Могућ сваки договор. Имам
искуство у чувању деце. Тел.
066/36-34-36.
Мушкарац,
пензионер,
тражи озбиљну жену око 60
година, по могућности саму. Тел.
062/158-44-39.
Купујем замрзивач
и
шпорет „Смедеревац“ на дрва.
Тел. 069/18-505-65.
За продају две веш машине
„Горење“ и „Индесит“ потпуно
исправне, у одличном стању и
машина за сушење веша „Еида“
исправна. Цена повољна.Тел.
064/429-06-14.
Купујем старе неисправне
плинске бојлере за делове. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Продајем
котао
за
централно грејање 24 kW,
плински, нов, некоришћен.Тел:
061/303-1537
Продајем
самоходну
косилицу, бензински мотор.Тел:
061/303-1537
Купујем
брилијантне
минђуше Тел: 061/303-1537
Купујем замрзивач са
фиокама. Тел. 063/733-92-47.
Продајем два телевизора и
женски бицикл. Веома повољно.
Тел. 061/60-496-46.
Вршим услужно машинско
млевење воћа дуње и јабуке.
Тел. 063/11-21-270.
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Продајем
два
половна
замрзивача, исправна. Повољно. Тел.
013/ 28-32-563.
Продајем шатор за камповање.
Повољно. Тел. 826-251 и 064/22-76993.
На
продају
преградна
шестокрилна врата од пуног дрвета.
Димензије 285х380 цм. Тел013/ 893363.
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 013/835129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем да тучана радијатора
(један двадесет ребара) и лап
топ Тошиба- сателит C75D-А-17 са
ласерским штампачем-HP Laser Jet
P1005. Tel. 063/862-97-49.
За продају две веш машине,
исправне, у одличном стању. Врло
повољно. Тел,. 064/429-06-14.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делоци за фићу.
Такође на продају кућице за псе и
мачке. Тел. 064/280-57-20.
На продају 4 челичне фелне 13
од опел корсе, електрични шпорет са
четири рингле. Тел. 064/665-88-04 и
832-027.
Продајем скенер А4 формата без
кабла и пуњача и један ЦД плејер.
Цена по договору. Хитно и повољно.
Тел. 069/266-99, 063/74-22-013 и
013/835-129.
На продају велики круњач
„Чаковец“ и два плуга једнобразни и
двобразни. Тел. 062/344-014 и 013/2824-932.
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. 064/47728-40 и 069/ 290-69-53.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге 800W, еко –
чисто. Тел. 065/33-55-343.
Продајем електрични котао од ЕВК
9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен, гаранција до
децембра 2017. произвођач ИМПРО.
Тел. 065/33-55-343
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника врата,
санитарије половне са ормарићима
и огледалом за купатило, вунени
тепих, мушки бицикл, машину за
куцање, метална врата са прозором,
унутрашња врата. Тел. 065/803-16-06.
Продајем шиваћу машину „Багат“.

Повољно. Тел. 068/40-34-410.
На продају казан 100 л. за
ракију, са мешачем превртач
и табакерка у одличном стању.
Цена 450€. Тел. 066/216-216.
Трофазни
електромотор,
мотор од веш машине „Горење“
комбинезон и прслук за ловце
и риболовце нов, патике за
рукометаше нове. Тел. 064/39062-76.
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. 826-266.
Продајем половна бурад од
120 и 200 л, коришћена за комину.
Тел. 826-266.
Продајем велико саксијско
цвеће, филадендрон, фикус,
алоја, јапанско дрво. Повољно.
Тел. 826-266.
Вршим услужно поправку
плинских пећи, шпорета, бојлера,
решоа. Врло повољно. Дајем и
гаранцију. Тел. 2101-623 063/482418.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
Продајем две нове пећи
на чврсто гориво, половни
двокрилни и трокрилни прозор са
ролетнама, половна трпезариска
врата, мерач притиска и нов
радио касетофон. Тел. 064/39062-76.
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. 013/806527.
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. 061/88-249-88.
Вршим поправку плинских
пећи, бојлера, решоа са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и
013/21-01-623.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач
на струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на
спрат. Тел. 064/393-17-17.
Продајем круњач (круни,
меље а има и циркулар за сечење
дрва, дасака и летви до 12 цм.),
6 комади буради од куване
пластике 120 литара, дрвену
бурад од 30 и 50 литара, детелину
у количини од 500 снопова по 5
кг, пластичну бурад од 50 литара
(6 комада), пиротски ћилим нов
велики, спортски бицикл. Тел.
064/47728-40 и 069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор „Лабин прогрес“
14 кс. Тел. 061/112-56-98.
Продајем фелне за опел
астру, фелне су оригиналне
челичне, опелове ЕТ 39,14Р у
одличном стању, 3 комада са
старијим гумама. Тел. 064/13084-90.
Продајем замрзивач са
фиокама, два ТВ сточића. Тел.
061/18-44-316.
Продајем Дормео душек
мемори силвер нов. Трпезариски
сто и шест столица, половно. Тел.
064/390-62-76.
Орем и култивирам мање
баште и трављаке мото
култиватором. Вршац и околина.
Цена договор. Повољно. Тел.
063/83-21-772.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ,
женски бицикл „Рог“, ауто
приколицу, гуме за заставу и југо,
роштиљ на струју, ТВ „Филипс“,
ауто куку, Бутан боцу 3 кг, кожне
патике 43. Тел. 064/168-58-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-02083-43.
Продајем лап топ „Тошиба“
сателит- Ц75Д-а, 17 инча, са
ласерским штампачем идва
тучана радијатора са по двадесет
ребара. Тел. 063/862-97-49.
Продајем
замрзивач
сандучардрвени регал са столом,
шиваћу машину „Багат“ и вунени

тепих. Тел. 064/18-65-244.
Средовечном мушкарцу потрбна
помоћ у кући. Плата по договору. Тел.
066/939-25-49.
Продајем пећ на дрва „Крека“, веш
машину „Бош“, брачни кревет, тросед
и фотеље, стилски сто и столице,
диван- отоман, плинску пећ, прозор и
храстова врата. Тел. 063/266-096.
На продају кавез за коке носиље,
120€. Тел. 065/20-30-750.
Продајем храстови сто 120х80+
2х40 и 6 столица , лепо и очувано. Тел.
831-594
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.
061/18-44-316.
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.
Часови математике за
основце, средњошколце и
студенте у Уљми, апсолвент
Метематичког факултета. Тел.
060/501-50-01.
На продају метални „У“
профил 8х4 цм 900 дин. по дужном
метру. Тел. 065/20-30-750.

АУTОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛИ, ТРАКТОРИ
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180 m 20, веома
очуван, у одличном стању,
Zbog povećanog obima posla

d.o.o. „COMPANY SU AZOTARA“,
Subotica
prima u radni odnos radnike sledećih profila:
1BRAVAR - 3 izvršioca
2)ELEKTRIČAR - 3 izvršioca
3)RUKOVAOC RADNIH MAŠINA (ult ,viljuškar) – 4 izvršioca
4)FIZIČKI RADNIK – 5 izvršilaca
5)VOZAČ KAMIONA – 5 izvršilaca
Za radnike koji nisu sa teritorije opštine Subotica obezbeđen besplatan stan i hrana.
Kontakt telefon: 065/8242001
jasmina.novakovic@azotara.rs
U Subotici, 25.01.2017

D.O.O. „COMPANY SU AZOTARA“

Дана 30. јануара 2017. године навршава се петнаест године туге и
бола од како је престало да куца срце нашег драгог тате, супруга, деде,
зет и теча

Предраг-Бата
Петров
( 1961- 2002. )
Тешко је корачати стазом живота на
којој нас не прате твоји кораци.
Како бити срећан а у себи носити
највећу тугу неповратног одласка твог.
Твоје место у нашим срцима је заувек
закључано.
Твоји најмилији
синови Драган и Давид са породицом, супруга Јованка,
ташта Љубинка, свастика Рајна са породицом

Дана 30. јануара 2017. године навршава се петнаест године туге и
бола од како није са нама наш син, девер и чика

Предраг-Бата
Петров
( 1961- 2002. )

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 18. do 24. јануара на територији Града Вршца преминуло је 19
лица:
Љубица Јованов (1924), Милан Перетич (1937), Станка Величковска (1939),
Петар Марковић (1952), Довна Трифуновић (1935), Златица Гојков (1941),
Александар Кубичела (1930), Драгица Живанов (1951), Властимир Мартинов
(1933), Бранко Бокан (1950), Јован Марчићевић (1940), Златица Бељин (1935),
Никола Грозданић (1962), Даница Данчу (1942), Жарко Бакић (1961), Риста
Ђорђевић (1937), Светислав Бељин (1935), Јагода Живков (1935), Драгиша
Станисављев (1949).

2005, гаражиран, црвене
боје, аутоматски мењач,
регистрован, мало прешао,
сервис урађен, ветробран,
наслон за седиште, аларм,
церада. Хитно. 650 €. Тел.
064/510-50-66
.Продајем трактор ИМТ
539, произведен 1994. године,
први власник, солидно стање.
Тел. 063/749-65-23.
Продајем
аутомобил
ЛАДА 110, 1500 кубика, 2003.
годиште, прешла 109. 000 км.
Први власник, могућ договор.
Тел. 064/819-9260
На продају југо корал60.
Цена по договору. Тел.
060/555-15-67.
Продајем“Тојоту“ црвене
боје, кућу у Улици Југ Богдана
48, у Вршцу и 3 бицикла
„пони“. Повољно. Тел. 28-32536.

Вољени никад не умиру. Заборав не
постоји. Са љубављу те спомињемо, са
поштовањем и поносом чувамо успомену
на тебе.
Мама Милица , тата Жарко
братаница Јелена и Анђела,
братанац Жарко и снаја Снежана
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ТРКА ЗА НАГРАДЕ АМЕРИЧКЕ ФИЛМСКЕ АКАДЕМИЈЕ УЛАЗИ У ЗАВРШНИЦУ

„ЛА ЛА ЛЕНД” ГЛАВНИ ФАВОРИТ ЗА ОСКАРА

Мјузикл „Ла ла ленд”, о романси између
глумице и џез музичара који верују у
остварење својих снова у Лос Анђелесу,
освојио је 14 номинација за предстојећу,
89. доделу Оскара, саопштила је Америчка
филмска академија. Тиме је изједначен
рекорд по броју номинација, који су до сада
држали „Све о Еви” из 1950. и „Титаник” из
1997. године.
„Ла ла ленд”, који је премијерно у
Србији виђен ове седмице у Београду и у
Новом Саду, номинован је у најважнијим
категоријама: за најбољи филм, Демијан
Шазел је номинован за оригинални
сценарио и режију, Ема Стоун за главну
женску, а Рајан Гослинг за главну мушку
улогу. Филму су припале и номинације
у категоријама: фотографија, монтажа,
сценографија, костим, звук, монтажа звука,
оригинална музика и оригинална песма – у
којој има две номинације.
Изненађења није било у главним
глумачким категоријама. Мерил Стрип
је освојила 20 номинацију у каријери,
16. у категорији главна женска улога.
Номинована је за одличну улогу у филму
„Флоренс Фостер Џенкинс”, а уз Ему Стоун,
конкуренткиње су јој: Изабел Ипер („Она”) и
Рут Нега („Loving”), обе први пут номиноване,
и Натали Портман за филм „Џеки”.
Поред Гослинга, за главну мушку улогу
номиновани су: Кејси Афлек за „Манчестер
поред мора”, Ендру Гарфилд („Гребен спаса”),
Виго Мортенсен („Капетан фантастик”) и
Дензел Вошингтон за „Ограде”.
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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

Америчка филмска академија увела је
2010. године правило да у конкуренцији
за најбољи филм буде увршћено до 10
дела, а уз „Ла ла ленд” одабрано је још осам
филмова: „Долазак”, „Ограде”, „Скривене
бројке”, „Гребен спаса”, „Hell of High Water”,
„Лав”, „Манчестер поред мора” и „Месечина”.
Иначе, „Долазак” и „Месечина” имају по осам
номинација.

Оскару за споредну женску улогу могу да
се надају: овогодишња добитница „Златног
глобуса” – Вајола Дејвис за „Ограде”, Наоми
Харис („Месечина”), Никол Кидман за „Лава”,
Октавија Спенсер („Скривене бројке”) и
Мишел Вилијамс за„Манчестер поред мора”.
Поред Шазела, за најбољу режију
номиновани су: Дени Вилнев за „Долазак”,
Кенет Лонерган („Манчестер поред мора”),
Бери Џенкинс („Месечина”) и Мел Гибсон
за „Гребен Спаса”, који је ових дана, уз ову
номинацију чуо још једну, лепшу вест –
постао је отац деветог детета: сина је добио
у 61. години.

За најбољу споредну мушку улогу
номиновани
су:
Махершала
Али
(„Месечина”), Џеф Бриџис („Hell of High
Water”), Лукас Хеџис за „Манчестер поред
мора”, Дев Пател („Лав”) и Мајкл Шенон за
„Ноћне животиње”.
Иначе, амерички медији већ су
критиковали академију јер су изостале
номинације за филмове „Чудо са Хадсона”
Клинта Иствуда са Томом Хенксом у главној

улози, којем је додуше припала само једна
номинација, и то за звук, и„Тишина” Мартина
Скорсезеа.

У години када ће Америчка филмска
академија по 60. пут доделити Оскара за
најбољи страни филм, за најбоље дело
реализовано ван енглеског говорног
подручја номиновани су: аустралијска
„Тана”, дански „Land of Mine”, немачки
„Тони Ердман”, ирански „Трговац” Aшгара
Фархадија (већ освојио Оскара за „Развод”)
и шведски „A Man Called Ove”. Оскару за
најбољи цртаћ надају се, између осталих,
аутори анимираних филмова „Зоотрополис
– град животиња” и „Вајана”.
Додела Оскара биће одржана у „Долби”
театру у Лос Анђелесу 25. фебруара, а
водитељ 89. церемоније биће комичар
Џими Кимел. У избору најбољих филмова
и аутора право гласа ове године има 6.687
чланова Америчке филмске академије.
Извор: www.politika.rs

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. Слоумоушн суисајд – Каставеј
3. Маракуја – Зависан од тебе
4. С.А.Р.С. – Твој човек
5. Леиа – Ритм в срце

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 5, БРОЈ 50, 30. ЈАНУАР 1979.

НАШ ПРВИ САВЕЗНИ
ШАХОВСКИ СУДИЈА

Вршац је у међувремену добио свог првог и
за сада јединог савезног шаховског судију. То је
овдашњи неуморни шаховски ентузијаста Радомир
Грујић, инжeњер телекомуникација, технички
руководилац ООУР ПТТ саобраћаја у Вршцу. Грујић
се (кад је реч о путевима његовог освајања звања
савезног шаховског судије) својевремено нашао у
групи малог броја кандидата из Војводине, оних
који су претходно испунили све услове за излазак
на такав испит. И, догодило се да је у том испитном
кругу једини он био успешан.
Догодило се то у великој мери захваљујући
разумевању и помоћи Организационог одбора
шаховског меморијала „Бора Костић“, који је
финансирао Грујићево учешће на предиспитном
семинару. За узврат, ето, Меморијал је добио човека
који ће моћи да суди интернационалне и остале
шаховске сусрете током његовог одржавања.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 216, БРОЈ 216, 17. МАЈ 1989.

АВИО ЛИНИЈА ДО ИНСТАНБУЛА

У оквиру школовања прве генерације питомаца из
Турске, у понедељак је стартовала прва међународна
школска линија.Петнаест будућих пилота Турске авио
компаније, са својим инструкторима Александром
Хаџијевићем и Петром Стевановићем, лети ове и идуће
недеље од Вршца, преко Београда, Софије до Истанбула.
-Наши питомци овим летом заокружују целокупно
18-месечно шкоовање, а налазе се за командама
најсавременијих турбо млазних елисних авиона
типа „Пајпер чејен 31 Т“- каже Милош Шуњеварић,
руководилац Пилотске школе. – На овој међународној
линији летеће и 20 питомаца друге генерације из
Турске, иначе 26. земље из које су долазили младићи на
школовање.
До сада је у Вршцу дипломе професионалних
пилота, са дозволом за инструментално летење, добило
707 странаца и 300 Југословена. Почетак најновије
школске линије Вршац – Истанбул, својеврсна је најава
прерастања вршачког аеродрома у регионални, пре
свега за туристичке потрбе око 150.000 људи, колико
живи у вршачкој и околним општинама.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 224, БРОЈ 441, 17. СЕПТЕМБАР
1999.

МАЛИ МУЗЕЈ ПОДРУМАРСТВА

Мали музеј подрумарства постављен је у у магацину
готове робе подрума „Вршачких винограда“ а
осмислио га је заљубљеник старина Јасенко Рашајски
– Сења. Наспрам улаза аранжирао је визуру винотеке.
Део подрумске атмосфере са вратима на којима је грб
Вршца и илузија уласка у свет подрумских мајстора,
приказана је и доступна светлу дана. Ликовно му је
помогао његов брат Јавор. На ударном месту поставио
је данце бачве из 1878. украшене грбом власника,
иницијалима власника и ознаком волумена.
Сви изложени предмети су стари преко сто година,
а већина их је израђена код вршачких мајстора.
Од заборава их чува и показује њихову лепоту,
ненаметљиви, скромни, виспрени пордрум Сења.
Личним ангажовањем, укусом и смислом за вредности
омогућио је да век касније из њих зрачи лепота давних
времена.

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 (55)

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
Црква се јако старала за душевно
благостање
становништва.
Г.
1741. и 1743. држао је у Вршцу
и околини владика чанадски
Станисловић
каноничку
византију 1). И уверивши се
лично о потребама вршачке р.к.
парохије, ово спомиње у свом
извештају дворској комори у Бечу:
“Вршцу би нужан био капелан („
Vicarius Parochialis“) једно што је
општина велика, а друго што се на
оближњем брегу налази капела
св. Крста камо су Вршчани још
пре навале Турака одлазили, да се
богу моле 2). Затим треба у Вршцу
школу до синтаксе проширити,
једно што у самом месту има доста
католичке деце, друго што би то
добро било и за децу из Кутрице,
Б. Цркве, Оравице, Карашове и
Дете.
Ради бољег успеха капелан
би могао у тој школи учитељу
помагати, још један разлог да
се капеланско место фундира3).
Услед тога дође за капелана г.
1749. Јован Ј. Хердеген, који је
као такав служио до г. 1753 4), а
затим до г. 1758.5) као свештеник
чаковачки.
Вршачка
р.к.
парохијална
црква, која је донде била
посвећена Благовестима и која
је септембра 1738. кад је место
пострадало
порушена
била,
поново је оправљена, али сада
св. Гехарду од Сагредо посвећена.
Овај светитељ био је проповедник
слова божјега у јужним крајевима
незнабожачке Угарске и оснивач
чанадске спископије. Но зашто је
учињена ова промена, није се до
данас дознати могло.
Уосталом оваки случајеви нису
ретки у историји јужне Угарске
онога времена. И у Б. Цркви
променили су Католици, после
турског рата, патрон својој парох.
Цркви 6).
Онда је, осим Вршца, у
чанадској дијацези још само
Лугош имао зидану р.к. цркву,
иначе по другим местима цркве
су им биле буде од дасака 7), или
зидане мале капелице.
Даље препоручује владика
Станисловић у свом споменутом
извештају дворској комори у Бечу,
да се р.к. парохија у Црквици, која
1)
Рачуни врш.нем. општине у
варошкој архиви.
2)
Tӧrténelmi Adattár, sv. I. str. 650
3)
Ibidem, sv. I str. 654.
4)
Mатрикуле р.к.парох. звања.
5)
Tӧrténelmi Adattár, sv. II. str. 448.
6)
L. Bӧm: Weisskircheu, drugo

је још г. 1735. напредовала и коју су
Турци 1738. разрушили 8), споји са
Кутрицом, пошто ју Вршац, удаљен
3 сата од ње, не може служити
9). Зато је нужно да се Кутрици
подигне црква и парохијални дом
10). Жеља Станисловића испунила
се наскоро, јер се већ 1742. Г.
Оснује парохија у Кутрици 11).
На обнову р.к. цркве много је
потрошила не само црквена него
и нем. Политична општина, коју су
онда сачињавали р.к. Немци и која
је црквене прилике сматрала као
своје сопствене.
Около године 1744. смештен
је сат на цркви, који је половице
избијао и стајао на дрвеним
ногарама поред звона, јер онда
црква торња није имала. Г. 1748.
набављено је поред мањег звона
јошт једно веће, које је још на путу у
Тамишграду владика благословио.
И како је ово звоно нем. Општина
исплатила, то је и доходак од
њега, приликом звонооглашења и
саране странаца, утицао у благајну

врш. нем. Општине. Црква је имала
оргуљу јошт г. 1741 онога што је
дувао мехове, плаћала је немачка
општина 12).
У оној периоди диштриктуални
надуправник
Брандербург
дозидао је уз ову цркву са јужне
стране капеле, која је посвећена
била св. богородици. Доцније
је – 1766г. – Брандербург, као
администрациони
саетник
у
Тамишграду оградио алтар овој
капели и набавио камен да се
фластерише 13). Изгледа као да је
г. 1770. опет нешто зидано на овој
капели, што се може закључити по
латинском натпису, кронистикону,
који је ту постојао. Овај натпис
гласи:
Magna reglna
Vlrgo CeLLensis
Protégé nos
DeVotos fILIos TVos.
Српски:“Велика
царице
девојко, заштити нас, твоја
побожна чеда!“ 14).

izdanje, str. 48
7)
Tӧrténelmi Adattár, sv. I. str. 553.
8)
Schematismus cleri dioecesis
Csanadiensis pro 1880, str. 35.
9)
Tӧrténelmi Adattár, sv. I. str. 553
10)
Tӧrténelmi Adattár, sv. I. str. 552
11)
Schematismus str. 20 c

12)
Рачун врш. нем. Општине у вар.
архиви.
13)
Извештај декана Бранковића из
год. 1766., стр. 324, у чанадској дијецезанској
архиви.
14)
“Werschetzer Hauskalender”, I.
(1865.) Jahrg, str. 30.
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ДОВ ПРЕДСТАВЉА ПЕСМЕ НИКОЛАЈА ОЛЕЈНИКОВА ИСТОРИЈСКИ
РОМАН
„ЈУЛИЈАН“
НОВО У ЛАГУНИ

Дом омладине Вршац , у суботу
28. јануара, са почетком од 18
часова, организује промоцију
књиге „Песме“, аутора Николаја
Олејникова у преводу Душка
Паунковића (Паидеиа, 2015).
Током промоције водиће се
разговор како о песниковом
литерарном раду тако и о
уређивачком раду у совјетским
дечјим магазинима„Јеж”,„Штиглиц”
и „Цврчак”. Поред разговора,
посетиоци ће имати јединствену
прилику да погледају изложбу
стрипова вршачког илустратора
и стрип аутора Данила Милошева,
инспирисану
стваралаштвом
литерарне
скупине
ОБЕРИУ
којој је, поред Данила Хармса,
припадао и Николај Олејников. У
програму ће учествовати Душко
Паунковић, преводилац с руског,
Данило Милошев, стрип аутор и
илустратор и Владимир Николић,
модератор.
Т.С.
ДОДЕЉЕНА НИНОВА НАГРАДА

ИВАНА ДИМИЋ ЗАХВАЛИЛА ВЕЛИКАНИМА КЊИЖЕВНОСТИ

У препуној свечаној сали
Југословенске кинотеке у понедељак,
23. Јануара, Лагуниној ауторки Ивани
Димић уручена је Нинова награда
за најбољи роман у 2016. Години,
за роман „Арзамас“. Церемонији су
присуствовале бројне званице из
културног и јавног живота, као и
ранији добитници ове престижне
књижевне награде.
„Захваљујем Нину и његовом
жирију што својом наградом сваке
године широм отварају капије
медијског простора ’Републици
Књижевности’“, рекла је списатељица
Ивана Димић. „ Захваљујем свим
својим пријатељима на небу и на
земљи. Захваљујем оцу Ивану на
књизи ’Од Стендала до Бекета’ и на
томе што је живео за литературу.
Својој мајци Оливери, која је умела
и волела да живи. Мама, ово је твој
час, где год да си – радуј се“. Пошто је
захвалила многобројним великанима
домаће и светске књижевности,
набрајајући називе њихових дела која
су јој обележила живот, Димићева
је захвалила и „Богу на дару који је

поклон, и на награди која је милост“.
Члан Ниновог жирија Јасмина
Врбавац прочитала је образложење
одлуке да Ивана Димић буде
добитница овог угледног признања.
„’Арзамас’ Иване Димић роман
је о болести и смрти, трагање
за одговорима о смислу и о
поретку. Ивана Димић жели да за
одговорима трага кроз литературу,
туђе биографије и судбине, кроз
филозофију, а заправо је живот сам
учи како се проналази тај смисао, и да
је смисао у љубави присутној упркос
свему. Арзамас је место у Русији у
којем је прављена атомска бомба. То
је град где је Толстој први пут осетио
егзистенцијалну језу приближавања
смрти. А та и таква језа осећање је које
главна јунакиња романа препознаје
док се бори са доминантном и
енергичном мајком“, објаснила је
књижевна критичарка.
Уз напомену да је однос мајке и
кћерке недовољно осветљена тема у
нашој књижевности, Јасмина Врбавац
је као вредност прозе Иване Димић
издвојила и тај тренутак у којем сукоб

кћери са доминантном мајком уступа
простор прихватању и разумевању,
управо пред сазнањем да је мајчина
болест неизлечива. Тада љубав

постаје једина стварност, уз коју се и
трагично може поднети.

Извор: Лагуна

ВОЛОНТЕРСКИ ИЗАЗОВ

ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ВОЛОНТЕРСКЕ АКЦИЈЕ

Волонтерски Изазов је такмичење
волонтерских акција реализованих од стране
свих људи добре воље који желе да направе
позитивну промену у свом окружењу. Мисија
Волонтерског Изазова је да инспише и
подстакне људе са територије Балкана да
креирају друштвене промене кроз процес
грађанског ангажмана и доживотног учешћа у
волонтерским програмима.
Волонтерски изазов покренут је 2017.
године по први пут од стране Регионалног
волонтерског центра (РВЦ). РВЦ је добровољна
мрежа организатора волонтирања са
територије Јужног Баната, која афирмише
и промовише активну и позитивну улогу
волонтирања у друштву, кроз развој
волонтерских програма и вредновање и
награђивање волонтерског рада.
- Волонтерски изазов пружа прилику да
се јавност упозна са људима добре воље,
волонтерским акцијама и њиховим значајем.
Наградом желимо да учинимо видљивим све
хероје и хероине који својим залагањем наше
мале светове чине бољим. Желимо да им се
захвалимо, знајући да волонтирање нема цену
– истичу из РВЦ-а.
Волонтерске акције могу да буду из
следећих области: Превенција зависности,

Социјалне
активности
за децу и младе, Брига
о старијима, Култура и
уметност, Заштита околине,
Заштита и збрињавање
животиња,
Брига
о
сиромашнима, Брига о
бескућницима, Брига о
особама са потешкоћама
у
развоју,
Подршка
избеглицама, Менторство и
саветовање.
На конкурс се могу
пријавити
сви
људи
добре воље, неформалне
групе, удружења грађана
и грађанки и компаније
које
су
реализовале
волонтерску акцију на
територији
Србије
у
периоду од 1. новембра
2016. године до 1. октобра 2017. године.
Пријаве се врше путем пријавног формулара
и слањем видеа са волонтерске акције до 1.
октобра 2017. године.
Тренутни наградни фонд износи 75.000
динара. Награде ће бити уручене на
традиционалном 5. по реду Сајму волонтирања

који Регионални волонтерски центар Панчево
организује поводом Међународног дана
волонтера 5. децембра 2017. године у дворани
„Аполо“ у Панчеву.
Додатне информације о Волонтерском
изазову можете пронаћи на званичној
презентацији Регионалног волонтерског
центра.

Историјски роман „Јулијан“,
поред романа „Константин“ и
„Диоклецијан“, спада у опус магнум
Ивана Ивањија јер веродостојно
и уверљиво оживљава време и
околности у којима се у Римском
царству ширила и устоличила нова
религија Христових следбеника.
Последњи роман из Ивањијеве
трилогије о римским царевима
пореклом са наших простора,
„Јулијан“ је прича о надареном
и образованом владару који је
последњи покушао немогуће: да у
Римско царство врати многобожачку
религију предака, због чега је био
анатемисан и прозван Апостата
(отпадник). Јулијан је живео само
27 година, а политиком је почео
да се бави са двадесетак година,
јер је прво хтео да буде свештеник
па онда филозоф. Неспреман је
постао војсковођа, ушао је у Галију
и добијао битке читајући Цезара и,
на крају, преварен и издат, погинуо
херојском смрћу приликом опсаде
персијског града Ктесифона на

Тигру.
Његове
младићке
године
у Атини, када се посветио
проучавању хеленске књижевности
и филозофије и дружио са
најзначајнијим мислиоцима и
уметницима
онога
времена,
његова правичност, уздржаност
и скромност као римског цезара,
„достојног да влада другима јер је
умео да влада собом“, и надасве
његов кратак а богат и испуњен
живот – највише су разгоревали
машту поколења јер је Јулијан, од
свих стотинак римских царева, био
једини који је својим племенитим
прегнућима
и
краткотрајном
владавином остао упамћен као
најтрагичнији и најплеменитији
међу римским царевима.
Иван Ивањи рођен је 1929.
године у Зрењанину. Књижевник
је и преводилац. Родитељи, обоје
лекари, Јевреји, убијени су 1941, а
он се спасао бекством код рођака
у Нови Сад. Ту је ухапшен у марту
1944, после чега је био заточен
у концентрационим логорима
Аушвиц и Бухенвалд до априла
1945. С немачког и мађарског језика
превео је десетине књига и драма.
Историјски роман „Јулијан“
можете пронаћи од 23. јануара у
свим књижарама Делфи, Лагуниним
клубовима
читалаца,
онлине
књижари www.delfi.rs и на сајту
www.laguna.rs.
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ЛЕДЕНИ ТЕРЕН ПРВИ ПРОТИВНИК

ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ

СПОРТСКИ
САВЕЗ ВРШАЦ
ПРОГЛАШАВА
НАЈБОЉЕ У 2016.
ГОДИНИ
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).
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).
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).

Вршац је почео припреме за
пролећни део сезоне. Због залеђеног
терена и веома тешких услова за
рад, фудбалери за сада тренирају у
Центру Миленијум и чекају повољније
временске прилике. Тренер Горан
Мрђа обавио је прву прозивку на којој
је било доста промена у односу на крај
првог дела сезоне.
- Структура тима је доста измењена,
има доста нових играча, практично
крећемо од нуле. Радићемо на
подизању индивидуалних способности
играча и стварању тимске игре.
Одиграћемо
доста
контролних
утакмица, у првој фази са слабијим
ривалима и тај период ћемо завршити
утакмицом са Телеоптиком 11.
фебруара када ћемо видети да ли
идемо у добром правцу. Касније ћемо
ући у ритам тежих утакмица где ћемо
брусити такмичарску форму.
Да ли ће бити још принова у тиму?
- Мој принцип рада је да кад почну
припреме желим да имам 90 до 95
тима на окупу. Касније можемо да
урадимо доселекцију, али не касније
од 1. фебруара, ако закључимо да нам
је још неко потребан, истакао је Мрђа.
У току зимске паузе клуб је
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).
Са припремама су почеле и све
млађе селекције у Вршцу. Тренери
Дејан Бабић и Александар какован
такође су првог дана припрема извели
на терен своје пулене.

С ТО Н И Т Е Н И С
ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У БЕЧЕЈУ

ДУШАН ВЕЗМАР НОВА НАДА
ВРШАЧКОГ ПИНГ ПОНГА

На првенству Војводине које је
одржано у Новом Бечеју (21 - 22. јануар)
заблистао је дванаестогодишњи Душан
Везмар, нова вршачка стонотениска
нада. Везмар је постао првак Војводине
у конкуренцији млађих кадета (играчи
до 12 година) и наговестио да поседује
изузетан таленат. Млади Вршчанин је
у конкуренцији преко 120 такмичара
најпре у својој квалификационој
групи био први и пласирао се у главни
жреб, да би у мечевима до финала
изгубио свега један сет. У осмини
финала савладао је Алексу Томановића
(3:1), затим у четвртфиналу Данијела
Варгу (3:0), у полуфиналу је био бољи

ТИЈАНИ ЈОКИЋ СРЕБРНА
МЕДАЉА У ДУБЛУ СА
ВИГЊЕВИЋЕВОМ
На Првенству Војводине
наступиле
су
још
две
Вршчанке обе у категорији
женских дублова у јуниорској
конкуренцији. Тијана Јокић
је освојила сребрну медаљу у
пару са Драганом Вигњевић,
док је Анђела Менгер у
дублу са Кожокар изгубила у
полуфиналу управо од дубла
Јокић - Вигњевић.

од Киш Лехел Стојана (3:0), да би у
узбудљивом финалном мечу славио
против Андраша Ороша(3:2) и постао
војвођански првак.
- Ово је највећи резултат који је
остварио неки члан Стонотениске
академије Миленијум и то је за нас

велика част, рекао је Везмаров
тренер Бранислав Ђан. Не желимо на
овоме да станемо, амбиције су нам
да се Душан пласира и у завршницу
државног првенства и да се наметне
као потенцијални кандидат за кадетску
репрезентацију Србије.

СПОРТ
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КО Ш А Р К А
ОДЛИЧНОМ ИГРОМ У ДРУГОЈ И ТРЕЋОЈ ЧЕТВРТИНИ ВРШАЦ ДОШАО ДО ДЕВЕТЕ УЗАСТОПНЕ ПРВЕНСТВЕНЕ ПОБЕДЕ

У ВЕЛИКИ ДЕРБИ СА ЛИДЕРСКЕ ПОЗИЦИЈЕ

Центар Миленијум, гледалаца
1200, судије: Војиновић (НС), Прпа,
Милорадовић (БГ)
ВРШАЦ: Павковић, Павловић 7 (3
ск, 2 ас, 2 ул), Митровић 6, Крстовић
10, Јововић 15 (6 ск, 6 ас, 3 ул),
Узелац, Спасојевић, Савовић 3 (4 ск),
Димић 20 (2 ск, 2 ас), Јефтић 18 (6 ск),
Стојадиновић 12 (5 ск), Ђерић 12
ДУНАВ: Малиџан 16 (2 ск, 6 ас, 3
ул), Жигон, Ваљаревић 10, Ненадић
18 (7 ск, 3 ас), Сочанац 10, Рудан,
Турукало 2, Кавурин, Вуковић 5 (6 ск),
Поповић 11 (5 ск), Миљковић 6 (4 ск),
Матијашевић 15
Семафор: 17:13 (5), 27:26 (10), 44:40
(15), 54:43 (20), 65:45 (25), 79:63 (30),
91:75 (35)
Низ победа изабраника тренера
Владимира Ђокића настављен је

ВРШАЦ – ДУНАВ 103:93 (27:26, 27:17, 25:20, 24:30)
и против одличне екипе Дунава
из Старих Бановаца, која је упркос
поразу показала да се потпуно
заслужено пласирала на финални
турнир Купа Радивоја Кораћа. Напад
је био јача страна у игри оба ривала
па је публика у Миленијуму уживала
у кошгетерском ватромету а акције
Јововића и Димића, два најбоља
појединца у победничком тиму,
публика је наградила аплаузима.
Вршац је одлично почео, повео са
8:0 и 11:2, убацио три тројке из три
покушаја (Димић две и Ђерић) и,
чинило се, трасирао пут ка победи.
Међутим, гости су ухватили прикључак
у финишу првог периода, дошли
на само поен заостатка, а почетком
друге четвртине, тројком Сочанца,
једини пут прешли у вођство (29:27).

Резултатска неизвесност трајала је
до финиша првог полувремена када
Вршчани серијом 10:0 долазе до прве
двоцифрене предности (53:42). Током
треће четвртине Вршац је тројком
Ђерића дошао до 20 поена предности
и било је јасно да Бановчани више не
могу да угрозе заслужени тријумф
домаћег тима. Ипак, нису се предавали
до краја и захваљујући ефикасности
Матијашевића и Ненадића успели да
изборе частан пораз.
Тренер Вршца Владимир Ђокић
честитао је Дунаву на свему што је
урадио у досадашем току првенства.
- Били смо без енергије у одбрани,
осетило се да смо због неких повреда
изгубили ритам тренинга, али
смо срећом имали добар напад и
шутерско расположење. Захвалио
бих се публици на подршци, мислим

ПОБЕДА ВРШЧАНКИ У НИШУ

да момци својом игром и залагањем
то заслужују. Нама остаје да се
опоравимо и долечимо и спремни
дочекамо дерби са Динамиком.
Павковић је лакше повређен, али
биће спреман за наредни меч.
Тренер Дунава Вук Станимировић
честитао је Вршцу на победи.
- Недостајали су нам високи
играчи да квалитетније одиграмо
одбрану, затворимо рекет и будемо
разноврснији у нападу. Изгубили смо
са пристојних десет поена разлика,
али мислим да смо могли много више.
У полувремену утакмице гледаоци
су учествовали у наградној игри, а
вредне награде обезбедио је Хотел
Вила Брег. Три најсрећнија гледаоца
освојила су ваучере за коришћење
услуга спа и велнес центра Виле Брег.

ПРЕДАВАЊЕ СТУДЕНТКИЊАМА
СТУДЕНТ – ВРШАЦ 56:65 (15:19, 13:17, 18:15, 10:14)

СТУДЕНТ: Николић 18,
Јеремић 7, Вујисић 10,
Димитријевић 1, Ђорђевић
4, Златковић, Точаковић
4, Јовановић, Стошић 2,
Живковић 10, Живановић,
Стојчић
ВРШАЦ: Илић 8, Мандић
18, Ратковић, Керкез 4,
Стјепановић,
Митов
9,
Јовановић,
Мршић
8,
Радовић 9, Ћорда, Бошњић 9
Победа у Нишу вратила је
Вршац у круг кандидата за
пласман у плеј оф. Нишлијке
су водиле само на почетку
утакмице, а од средине прве
четвртине контролу игре и
резултата имале су Марина
Мандић и њене саиграчице.
Кошем Милане Керкез у
15. минуту Вршац је дошао

до двоцифрене предности
(29:18), и успевао да је одржи
до првих минута другог
полувремена. Студент је
запретио приласком на
само два поена заостатка
у 22. минуту, (34:36), али
су поени Анђеле Радовић,
Зорице Митов и Марије
Илић вратиле безбедно
одстојање
(42:34).
У
наставку меча Нишлијке
су још два пута успевале
да приђу на два поена
разлике, али ниједном нису
успеле да преузму вођство.
У 33. минуту Радовићева
је
тројком
вратила
двоцифрену
предност
(58:48) коју су играчице
Вршца сачувале до краја.
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