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У ГРАДСКОЈ КУЋИ ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ

ПИСМО
ПОДРШКЕ
Њ.К.В.
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА АЛЕКСАНДРА
МАЛОЈ ШКОЛИ “БРАНКО РАДУНКОВИЋ
- ВОЉА ЧИНИ ЧУДА”

ПОДИЗАЊЕ
СПОМЕНИКА
ВОЖДУ КАРАЂОРЂУ
У ВРШЦУ
Мала школа “Бранко Радунковић - Воља
чини чуда” покренула је иницијативу да
се подигне споменик Вожду Карађорђу
у Вршцу, у порти Саборног храма
Светог оца Николаја. Пре пар дана
Малој школи је стигло писмо подршке
Његовог
Краљевског
Височанства
Престолонаследника Александра.
Изузетно ми је драго што је
ова значајна иницијатива покренута и
ја јој пружам свесрдну подршку, каже
се, између осталог, у поменутом писму
Њ.К.В. Престолонаследника Александра.
Сигуран сам да ће споменик, чије подизање
планирате, на достојан начин обележити
двестогодишњицу Карађорђеве смрти и
да ће потомству оставити траг достојан
његовог историјског значаја.

Према речима Зорана Вучетића,
свечано откривање споменика планирано
је за Ивањдан, 7. јула ове године.
Јер, је српски вожд Карађорђе
на тај дан, пре 200 година, последњи пут
у животу присуствовао Светој Литургији
управо у вршачком Саборном храму,
наглашава Вучетић. Убијен је непуне
три недеље након тога. Иначе, прва
српска школа у Вршцу, садашња ОШ “Вук
Караџић”, која се налази поред Саборног
храма,
од 1929. до 1946. године носила је назив
Државна народна школа “Кара -Ђорђе”.
Ј.Е.

ПРИВРЕДА И ОБРАЗОВАЊЕ
КА ИСТОМ ЦИЉУ

У организацији представница
градске власти Маријане Голомеић
и Наташе Ћирић, чланице Већа за
образовање и привреду, одржан
-У сарадњи са Националном службом за запошљавање,
је окрули сто на тему „Привреда
и образовање ка истом циљу“, у
имамо информацију да је што се тиче текстилне
сали Градске куће, 1. фебруара.
производње, грађевинске струке, прехрамбено Скупу су присуствовали директори
индустријске, исказана потреба за радном снагом већа
средњих школа и привредници
од расположиве на тржишту рада, нагласила је Наташа
са територије града Вршца,
Ћирић, чланица Градског већа задужена за привреду.
Беле Цркве и Алибунара, Мичан
Бојанић, координатор Школске
управе Зрењанин, и Зоран Вирић, могућностима ове средине, а у запошљавања до 2020. године.
представник Привредне коморе корист ученика како би се уписали Постоји потреба за људским
тамо где желе и добили шансу да ресурсима која је исказана на
Србије.
Желели смо да направимо се запосле. Он је подсетио да је евиденцији Националне службе
нову конекцију између привреде и број ученика 8. разреда смањен за запошљавање за одређеним
образовања, нагласила је Голомеић. тако да нема простора за додавање категоријама занимања где бисмо
Из разговора са директорима и проширивање профила, већ да могли упослити људе. Ми идемо у
средњих
школа,
знамо
да се изврши замена неатрактивних сусрет томе да за наредну школску
привреда и образовање имају профила онима за које привредници годину план уписа буде у складу
са потребама привреде и нашег
јако добру сарадњу, да су вршачки исказују иинтересовање.
Сврха
овог
округлог пословног окружења.
привредници
отворили
врата
Зоран Вирић је указао на
нашим ученицима и да их образују стола је да обратимо пажњу на
потребе
привреде,
пословног
нову
улогу Привредне коморе
у стручном профилу. Оно што данас
окружења
на
нашој
територији,
у
образовању,
да се укључи и
желимо јесте да видимо шта је
потребно нашим привредницима и истакла је Ћирићева. Пре пар дана буде спона између привреде и
да наше образовање прилагодимо усвојен је Локални акциони план школства, да се сагледају потребе
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА
РЈ „ДИМНИЧАРИ“
ЗА 2016/2017.
запошљавања
за Град Вршац
којим ГОДИНУ
привредника за кадровима у
њиховим потребама.
смо
предвиделе
одређене
мере
наредних 3 до 5 година, како
Бојанић је изразио
наду ДИМНИЧАРИМА
да ће
ДОЗВОЛИТЕ
ДА ПРЕКОНТРОЛИШУ ДИМЊАКЕ
успети да конципирају план уписа и активности које су у складу са би школе могле то да испрате и
националним
Планом „Димничари“
и Стратегијомвршачког
образују
тражене предузећа
профиле. за
Према
плану
рада Радне јединице
комуналног
у средње школе
са оперативном
потребама и
2016/2017, димничарска година траје од 15.10. текуће године до 15.10. наредне године. Терен на
Ј.Е.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА РЈ „ДИМНИЧАРИ“ ЗА 2016/2017. ГОДИНУ

ДЕФИЦИТАРНЕ СТРУКЕ

ком Јавно комунално предузеће „Други октобар“ пружа димничарске услуге обухвата Вршац,
Павлиш, Ритишево и Влајковац.
Овим путем подсећамо и грађане и привредне субјекте да су димничарске услуге
обавезне и да дозволе димничарима да очисте и преконтролишу све димњаке, како не би
дошло до нежељених последица као што је избијање пожара, поручују из Јавног
комуналног предузећа „Други октобар“ и прилажу табелу са распоредом радних
активности РЈ „Димничар“.

ДОЗВОЛИТЕ ДИМНИЧАРИМА ДА ПРЕКОНТРОЛИШУ ДИМЊАКЕ

Према
оперативном
плану рада Радне јединице
„Димничари“
вршачког
комуналног предузећа за
2016/2017,
димничарска
година траје од 15.10.
текуће године до 15.10.
наредне године. Терен
на ком Јавно комунално
предузеће „Други октобар“
пружа димничарске услуге
обухвата Вршац, Павлиш,
Ритишево и Влајковац.
Овим
путем
подсећамо и грађане и
привредне субјекте да
су димничарске услуге
обавезне и да дозволе
димничарима да очисте

и
преконтролишу
све
димњаке, како не би дошло
до нежељених последица
као што је избијање
пожара, поручују из Јавног
комуналног
предузећа
„Други октобар“ и прилажу
табелу са распоредом
радних
активности
РЈ
„Димничар“.
Из ЈКП „Други октобар“
такође поручују да се
пријаве за интервенције
у Вршцу могу обављати
свакодневно, док се пријаве
за села обављају групно
у предвиђеном термину,
позивом на број 013/440
800, локал 813.

Термин

Терен

15.10.
до
15.04.

•
Интервенције по пријави
•
Редовне контроле
* Појединачна домаћинства и домаћинства у објектима колективног становања у Вршцу.
* Привредни субјекти у Вршцу.

01.05.
до
30.06.

•
Интервенције по пријави-акценат на спаљивању чађи
•
Редовне контроле
* Павлиш, Влајковац и Ритишево-домаћинства, институције и привредни субјекти.

30.06.
до
01.08.

•
Интервенције по пријави-акценат на спаљивању чађи
•
Редовне контроле
* Привредни субјекти и институције са појединачним грејањем у Вршцу (школе,
болнице, суд, зграда Градске управе, библиотека итд.)

01.08.
до
01.09.

•
Интервенције по пријави-акценат на спаљивању чађи
•
Редовне контроле
* Привредни субјекти и институције са централним грејањем

01.09.
до
15.10.

•

Интервенције по пријави

Из ЈКП „Други октобар“ такође поручују да се пријаве за интервенције у Вршцу могу обављати

Пројекат “Јавно информисање
и културно-историјска
баштина
општине термину,
Вршац”
свакодневно,
док се пријаве за села обављају
групно у предвиђеном
позивом на број
013/440 800,
локал 813.
суфинансира
Скупштина
општине Вршац
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ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

УСВОЈЕН ЛОКАЛНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА И
ПРОГРАМ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЕКОЛОГИЈУ

Актуелни сазив Скупштине Града
Вршца заседао је десети пут, 30. јануара, а
на дневном реду било је петнаест тачака.
Највише расправе било је поводом
усвајања Локалног акционог плана
запошљавања Града Вршца за 2017.
годину, као и око Правилника за расподелу
средстава за суфинансирање удружења
грађана у области спорта.

САОПШТЕЊЕ
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ЗАПЛЕЊЕНА
МАРИХУАНА

Расправа о Локалном акционом плану
запошљавања
Као прва тачка дневног реда, усвојена је
одлука да се ангажује ревизор за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета
Града Вршца за 2016. годину. Потом је Наташа
Ћирић, чланица Градског већа задужена за
привреду, образложила предлог Локалног
акционог плана запошљавања Града Вршца
за 2017. годину (ЛАПЗ), израђеног у складу
са националном стратегијом и политиком
запошљавања. Она је нагласила да су
циљеви ЛАПЗ смањење незапослености,
помоћ у активном тражењу посла, развој
предузетништва и подршка отварању
нових радних места, као и равноправност
полова у процесу запошљавања. ЛАПЗ ће
бити реализован кроз програме и мере
подршке самозапошљавању, са акцентом
на теже запошљива лица, кроз јавне
радове, стручну праксу, програме обуке.
Висина субвенције за теже запошљива лица
биће 150.000 динара по кориснику и за то
ће бити одвојено 5,94 милиона динара; 3
милиона из локалног буџета и остатак са
виших нивоа власти. За самозапошљавање
ће бити додељене субвенције од по
150.000 динара, а опредељено је укупно
1,98 милиона динара. За јавне радове
планирано је 3,89 милиона динара, за
стручну праксу 2,97, а за програм обуке
1,5 милиона динара. За реализацију ЛАПЗ
Града Вршца за 2017. планирано је укупно
14,786 милиона динара: 7,468 од локалне
заједнице и 7,318 од буџета са виших нивоа
власти.
Одборници опозиције др Драгица
Станојловић, Биљана Јеличић, Драгана
Ракић, Зоран Томић и Милуцу Живков
изнели су замерке на предложени ЛАПЗ
од тога да је издвојено мало средстава те
да Вршац не поклања пажњу решавању
незапослености, да 5.000 незапослених
није стварна слика, већ да их је више за
око 2.000. Опозиција сматра да је ЛАПЗ
нереалан, да нема перспективу, да је Вршац
све више месна заједница, а не лидер Јужног
Баната, те да све више људи размишља
да напусти град. Томић је предложио
да се прошири индустријска зона за
велике инвеститоре, да постојећи Бизнис
инкубатор буде подршка малим и средњим
предузећима и да се отвори Иновациони
центар - допринос самозапошљавању.
За говорницу је изашао и Дејан

МИНИСТАРСТВА

Максимовић,
покрајински
посланик
„Доста је било“, који је, након изношења
својих ставова и реплика одборника,
демонстративно напустио седницу.
Градоначелница Драгана Митровић
замерила
је
одборницима
на
неконструктивној расправи, недоличном
понашању и злоупотреби говорнице за
личне промоције.
Мноштво недоследности, увреда
и свега што смо чули, свеукупног утиска
око ове стратегије, добацивања, јесте
показатељ да се ова говорница користи
неконструктивно, да се злоупотребљава
и жао ми је што је тако, закључила је
градоначелница Митровић. Све ове мере
које су наведене у Локалном акционом
плану запошљавања Града Вршца, о којима
је било расправе, урађене су у складу са
националном стретегијом запошљавања.
Није ми се допало што се ова говорница
данас користила најмање за анализу Плана,
а највише да би се критиковало било које
слово на папиру предложено од стране
извршне власти. Од свих говорника чула се
тек по нека идеја, као што су Иновациони
центар и проширење Технолошког парка
од господина Томића, што подржавам. Што
се тиче издвојених средстава за Локални
акцион план запошљавања , опредељено
је онолико колико смо тренутно били у
прилици.
Ново гробље у блоку 83
Одборници
су,
без
расправе,
усвојили одлуке о установљавању
права службености на непокретности у
јавно својини и о формирању Штаба за
ванредне ситуације Града Вршца, а нешто
касније именовали су и његове чланове.
Усвојена је и измена одлуке о
коришћењу средстава помоћи Републике
Србије за санирање штета насталих од
поплаве јула 2014. Износ од 2 милиона
и 225 хиљада динара преусмерен је
пољопривредницима који су претрпели
штету.

Кошаркаши на мети Демократске странке
Одборница ДС Драгана Ракић је, у пар наврата, изнела неслагање са
износом средстава додељеним вршачком Кошаркашком клубу који је добио
око 20 милиона динара из буџета града. То је, каже Ракићева, 40 одсто од
укупне суме за све спортске клубове, што, према њеним речима, није у
складу са Законом о спорту. Она је предложила да се део суме додељене
кошаркашима преусмери ка ресору екологије, и тако исправи ова, према
њеној тврдњи, незаконита одлука, као и да се клубу пронађу спонзори како
би се што мање пара издвајало из градског буџета.
Чедомир Живковић, шеф Одборничке групе СНС, нагласио је да би тај
потез довео у питање опстанак Кошаркашког клуба, који има изванредне
резултате. Живковић је рекао да ако Демократска странка жели да се
клуб угаси, онда нека јавно каже. Он сматра да је један такав успешан клуб
понос града и да врхунски спорт не треба да буде присутан само у великим
центрима, већ и у срединама каква је вршачка.

ОСТАВКЕ И ИМЕНОВАЊА
Скупштина је усвојила оставке
и донела решења о разрешењу
Александра Ђорђевића са функције
заменика градоначелнице Града
Вршца и Ивана Ђорђевића са
места в. д .директора Народног
позоришта “Стерија”. Оставке су
поднели на лични захтев.
Уз доста полемике, за в. д.
директора вршачког Позоришта
именована је београдска глумица
Марина Лазаравић.
Донета је Одлука о изради Плана
детаљне регулације блока 83 - локације за
ново гробље, површине око 11 ха, преко
железничке пруге. У плану је израда
неопходне инфраструктуре, прилаз,
паркинг, објекти за капеле и сви остали
садржаји. Одборник Чедомир Живковић
назвао је ову одлуку историјском, јер
је ово 4-5. пут како се покушава њено
изгласавање, а евидентно је да је нова
локација неопходна пошто је постојеће
гробље попуњено.
Без расправе донете су одлуке о
промени пословног имена „Технолошког
парка“ доо у Привредно друштво за
економски развој и развој пројеката
о
некретнинама
општине
Вршац
„Технолошки парк“ доо Вршац, као
и одлуку о образовању огранка и
именовању Надзорног одбора.
Одборници усвојили Програм
коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине
Усвојена је одлука о Програму
коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине Града
Вршца за 2017. годину. Милош Васић,
члан Градског већа задужен за екологију,
образложио је програм на који је ресорно
Министарство дало своју сагласност.
Одборнице Станојловић, Јеличић и Ракић
сматрају да је „мршавих“ 12 милиона
одраз небриге о животној средини, да
је из године у годину све мање пара за
екологију и затражиле да Васић поднесе
оставку због малог процента реализације
буџета и зато што није успео да се избори
за више новца за овај ресор.
Одборници Барош и Живковић
подржали су рад Васића и похвалили
значајне пројекте који су реализовани.
Потом је усвојен Правилник о изменама
и допунама Правилника о начину и
поступку расподеле средстава за рад и
суфинансирање програма - пројеката
удружења грађана, организација и савеза
из буџета Града Вршца.
Ј.Е.

Припадници
Министарства
унутрашњих послова у Вршцу
запленили су више од килограм
марихуане и ухапсили М. Ј. (23) из
Београда, због постојања основа
сумње да је извршио кривично дело
неовлашћена производња и стављање
у промет опојних дрога.
Дрога је пронађена испод седишта
сувозача, приликом претреса возила
којим је управљао осумњичени.
М. Ј. је, по налогу надлежног
тужилаштва, одређено задржавање
до 48 сати и он ће у законском року,
уз кривичну пријаву, бити спроведен
надлежном тужилаштву у Панчеву.

ЗБОГ ВЕЛИКОГ ИНТЕРЕСОВАЊА ГРАЂАНА
ШИРОМ СРБИЈЕ

ПРОДУЖЕН
КОНКУРС „ПОКРЕНИ
СЕ ЗА ПОСАО“

Због
великог
интересовања
грађана, рок за пријаву на конкурс
„Покрени се за посао“ продужен је до
28. фебруара. Реч је о конкурсу који
помаже покретање и унапређење
малих и породичних предузећа
широм Србије. У оквиру националног
програма „Покрени се за посао“, који
подржава компанија Филип Морис, до
сада је покренуто 606 успешних малих
предузећа.
На
основу
бројних
молби
заинтересованих
кандидата,
невладина
организација
ENECA,
која реализује програм уз подршку
компаније Филип Морис, омогућила
је продужетак рока за пријаву на
конкурс.
Организатори поменутог
конкурса поручују свима који имају
добру и креативну пословну идеју
у коју верују, и ако им је потребан
додатни подстрек, позивамо вас да
искористите ову могућност.
„Покрени се за посао“ реализује
невладина организација ENECA, а
значај и добри резултати конкурса у
протеклих седам година обезбедили
су подршку великог броја партнера. У
сарадњи са Националном службом за
запошљавање, у протекла три месеца
одржано је око 35 информативних
сесија за потенцијалне кориснике у
више од 30 градова у Србији. Осми
циклус програма „Покрени се за
посао“ подржаће још најмање 100
добрих предузетничких идеја широм
наше земље.
Конкурс је продужен до 28.
фебруара 2017. године. Детаљније
информације о конкурсу, начину
пријављивања као и сам формулар
пријаве за конкурс можете пронаћи на
сајту www.pokrenisezaposao.rs

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

J.E.
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ЗАПОСЛЕНИ ХЕМОФАРМА У АКЦИЈИ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Запослени Компаније Хемофарм
АД и Хемофарм Фондације масовно
су се одазвали позиву надлежних
здравствених
институција
и
добровољно дали крв, 26. јануара.
Крв за пацијенте који чекају
операције дали су запослени из
вршачке, београдске и шабачке
централе Хемофарма. У Институту
за трансфузију крви Србије са
запосленима је била и Санда Савић,
директорка Центра корпоративних
послова и комуникација и члан УО
Хемофарм Фондације.
-Тешко је остати неосетљив на
бројне животне изазове са којима
се суочава огроман број људи око
нас, а данашње време је, чини ми
се више него икад, велики тест за
хуманост, рекла је Савићева. Наш
фокус усмерен је на здравље, али и
ван нашег пословног опредељења
трудимо се да будемо добри
суграђани и колеге и испунимо личну
мисију хуманости. Учествовање
у хуманитарним акцијама попут
давања крви, али и у оним попут
подршке донирању органа за нас у
Хемофарму и Хемофарм Фондацији
представљају приоритет у домену
друштвене одговорности, рекла је
Санда Савић.
Гордана Антуљесков, сарадница
за односе с јавношћу Института за
трансфузију крви Србије,позвала је и
остале компаније које нису укључене
у акције добровољног давања крви
да то учине у својим срединама.

Запослени Хемофарма у акцији добровољног давања крви
С обзиром на то да је у
одређеним периодима у години
присутан
сезонски
дефицит
крви, неопходно је обезбедити
континуирано
и
правовремено
снабдевање здравствених установа
неопходним
количинама
крви
за лечење болесника, рекла је
Антуљесков. Институт за трансфузију
крви Србије је у обавези да
прикупи око 300 јединица крви
сваког дана како би се омогућило
трансфузиолошко
збрињавање
најтежих болесника, не само из
Београда, већ и из читаве Србије и

региона.
Хемофарм,
као
највећа
фармацеутска компанија у региону,
већ дуги низ година има веома активне
секције добровољних давалаца
крви, а по потреби се у алармантним
ситуацијама одазива на позиве
надлежних института за трансфузију.
Међу запосленима у Хемофармовим
погонима и централи у добровољном
давалаштву предњаче Вршчани који
су редовни у свим акцијама ове врсте
које организује овдашња болница,
заједно са Црвеним крстом.
Ј.Е.

ПОКРАЈИНСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
РАСПИСАЛА

КОНКУРС ЗА
НАЈБОЉУ
ФОТОГРАФИЈУ
Туристичка
организација
Војводине расписала је нови фото
конкурс под називом “Војвођанска
празнична чаролија”. Укључена је и
вршачка Туристичка организација,
која је обезбедила једну од награда
припремљених за ауторе најлепших
фотографија.
Циљ конкурса је
представљање празничне атмосфере
у местима широм Војводине.
Конкурс “Војвођанска празнична
чаролија” је отворен до 10. фебруара,
а сви заинтересовани учесници
могу своје фотографије да пошаљу у
инбокс интернет странице Туристичке
организације Војводине.
По завршетку рока за слање
фотографија, Туристичка организација
Војводине објавиће фотографије у
посебном албуму. Биће организовано
јавно гласање на поменутој Фејсбук
страници од 11. до 16. фебруара 2017.
године.

ВЕСТ КОЈА ЈЕ ОБРАДОВАЛА СВЕ КОЈИ ЧЕКАЈУ ТРАНСПЛАТНАЦИЈУ

СРБИЈА ПОСТАЛА ЧЛАН
МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
„ЕУРОТРАНСПЛАНТ“

Средином прошле седмице Србија
је једногласно примљена у чланство
„Еуротранспланта“,
организације
коју чини осам европских земаља.
Чланице „Еуротранспланта“ имају
заједничке листе чекања и повезује
доноре са примаоцима органа.
Чланство Србије у Еуротранспланту
је важна вест
која је највише
обрадовала пацијенте који чекају
трансплантацију.
Велике заслуге за позитивну
оцену Србије имала је и кампања
„Најважнији
позив
у
животу“
коју већ две године спроводи
Хемофарм Фондација, као партнер
Министарства здравља Републике
Србије.
Ово је јако добра вест за све
нас, за нашу земљу и грађане, а највише
од свих за оне који су на листама
чекања, наглашава Санда Савић,
директорка Центра корпоративних
послова и комуникација и члан УО
Хемофарм Фондације.
Утврдила
нас је у уверењу да смо претходне
године били на правом путу.
Ово међутим, није крај, сада је
најважније усвајање новог Закона о
трансплантацији органа, као и даљи
рад на подизању свести друштва и
повећању броја донора. Чланство у
Еуротранспланту је велико признање
за напоре Министартсва здравља

„Постани донор, продужи живот“
и здравствених установа да ојачају
своје капацитете за трансплантацију
и тако отворе врата за улазак нашег
здравственог система у систем
Европске уније. Донорство као тема
од изузетног јавног значаја, постала
је и наша лична мисија.
Током прошле године кампања
„Најважнији позив у животу“ је
серијом активности успела да
заинтересује јавност за ову важну
тему, а подршку кампањи пружиле су
и бројне личности из јавног живота

Србије. Промотери кампање, наши
суграђани који године проводе
чекајући нови орган, дали су снажна
сведочења о томе како је живети
у ишчекивању донора и колико
је важно подржати нови Закон о
трансплантацији органа.
Захваљујући кампањи „Најважнији
позив у животу“, Србије је добила и
Национални дан донора 6. јун, што је
био добар увод за вест која је стигла
из седишта „Еуротранспланта“.
Ј.Е.

Право на учешће имају сви који
пошаљу фотографије у складу са горе
наведеним
правилима
конкурса,
имају више од 18 година и лајковали
су Фејсбук страницу Туристичке
организације
Војводине.
Једна
особа може послати максимално
три фотографије на конкурс , али
награђена може бити само једна
фотографија истог аутора.
Учесници фотографијом треба да
прикажу свој доживљај празника у
Војводини. Фотографија треба да је
начињена током зиме у Војводини.
Фотографије се шаљу искључиво у
електронској форми у инбокс Фејсбук
странице Туристичке организације
Војводине, арезолиција не сме бити
мања од 1.500 пиксела по дужој
страни. Фотографије не смеју садржати
потпис, жиг, натпис, украсе или слична
обележја.
Уз фотографију, неопходно је у
истој поруци доставити име и презиме
аутора, адресу, имеил адресу, контакт
телефон и назив фотографије. Све
податке организатор ће користити
искључиво у сврхе реализације
конкурса.
Уколико
одређена
фотографија темом и квалитетом
не задовољава стандарде конкурса
по оцени жирија, организатори
задржавају право да фотографију не
објаве без посебног образложења.
Најлепше
фотографије
биће
награђене.
Аутор
најуспеније
фотографије добиће ноћење за
две особе у Хотелу „Премијер
аква“ у Врднику, другопласирани
војвођански недељни ручак за две
особе у ресторану „Мала гостиона“ на
Палићу, а трећу награду- дегустација
вина за две особе у винском подруму
у Вршцу, обезбедила је Туристичка
организација Града Вршца.
Ј.Е.
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ЖИВОЈИН БРАЧИКА- БРАЛЕ, КАПЕТАН У ПЕНЗИЈИ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 27, БРОЈ 523, 13. ДЕЦЕМБАР 2002.

СТАРОЕГИПАТСКА
ЗБИРКА ГРАДСКОГ
МУЗЕЈА

У Градском музеју у Вршцу у понедељак,
9. децембра одржана је изузетна промоција
монографије „Староегипатска збирка Градског
музеја у Вршцу“ аутора Бранислава Анђелковића
и Мирослава Панића - Шторх. Како изгледом
тако и садржајем ова монографија представља
изузетно и веома значајно издање Градског
музеја Вршац. Изузетно добро је уређена, богато
опремљена и илустрована.

Реализацију монографије финансијски су
помогли СО Вршац, Покрајински секретаријат за
образовање и културу и Концерн Хемофарм.
О монографији су, поред аутора, говорили и
директор музеја Јавор Рашајски, као главни и
одговорни уредник издања и Кхалед А. Хесхмат,
Други секретар Амбасаде Египта.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 517, 6. СЕПТЕМБАР
2002.

ДАНИ КУЛТУРЕ
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА

Вршац је био домаћин овогодишње, девете по реду,
манифестације Дани културе војвођанских Мађара
отворене у недељу, 25. августа.

Свечаност је започела дефилеом учесника у
националној ношњи, а затим је бројне учеснике и
госте поздравио, испред домаћина СО Вршац и КУД
„Петефи Шандор“, потпредседник Богица Кришанов.
У римокатоличкој цркви одржано је екуменијско
богослужење у саслужењу великодостојника
Римокатоличке,
Реформске и Евангелистичке
НАСТАВАК НА
НАРЕДНОЈ СТРАНИ

_
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СА ЛИВАДЕ ОД АВИО- МОДЕЛАРСТВА ДО
КАПЕТАНА АВИОНА

-Професионалнни пут ми је ишао преко падобранства, једриличарства, пољопривредне авијације,
акробатског летења, наставника и инструктора летења у Савезном ваздухопловном центру у Вршцу, до
капетана авиона у путничком саобраћају ЈАТ-а -

Живојин Брачика, Брале
како га сви зову, заволео је
ваздухопловство, једрилице,
авионе, још као дечак. Читав
је живот посветио томе.
Двадесетак година радио је у
овдашњој Пилотској школи,
Савезном
ваздухопловном
центру, како се тада звала.
У пензију је отишао као
капетан авиона у путничком
саобраћају. Волео је свој
позив, радио је с вољом,
часно и поштено.
Где и када почиње Ваша
животна прича?
-Рођен сам у Београду, на
Звездари, 1941. и тамо сам живео до
1943. са оцем Богданом Тутићем и
мајком Јованком, односно Мартом,
девојачко Брачика. Моји родитељи
нису били венчани. Отац је био
аутомеханичар и возач, имао је
мотор са приколицом и једног дана
су га Немци ухапсили у рацији на
београдској Железничкој станици,
1943. Ставили су га са свима
осталима у вагон и депортовали
пут Запада. А, где, нико није знао.
Ту му се губи сваки траг. После сам
сазнао да је отац бацио из вагона
писмо својој сестри, јер је тај воз
пролазио поред његовог родног
села. Родбина је нашла писмо и тако
су сазнали да су их транспортовали у
Берлин. Кад је отац ухапшен, мајка и
ја одлазимо у Пожаревац, вероватно
што је Београд бомбардован, па су
људи бежали из њега. Било нам је
тешко тамо, крили смо се на гробљу,
у гробницама, са осталим људим из
збега. Мајка је радила као куварица
у логору где су били италијански
војници. После годину дана, 1944,
некако смо се обрели у Загребу.
Тамо је била куварица у дому старих.
После неког времена долази мој ујак
и одводи ме код њих, у село где ми
је мајка рођена, у Драгошевце, то
је у Хрватској, код границе према
Словенији. Ту сам се јако разболео,
вероватно упала плућа, једва су ме
излечили. Кад сам био у 4. основне,
мајка је дошла по мене и одлазимо
у Осијек где сам завршио гимназију.
Имали
сте
доста
тешко
детињство, ратно време. Да ли сте
се плашили?
-Било је сигурно још страхова, али
и данас се сећам да сам се највише
уплашио док смо били у Загребу.
Говорило се да неки људи краду децу
да праве сапун. Имао сам 4 године.
Играо сам се и одједном видим неку
главу кроз капију, чупаву, помислио
сам:“Овај је дошао по мене“. Почео
сам да бежим, да вриштим, какав је
то био страх!
После гимназије у Осијеку, како
даље иде Ваше школовање?
-У Осијеку сам почео да се
бавим ваздухопловством, био сам
падобранац у Аеро клубу. После
сам летео на једрилицама, био сам
напредан па ме је клуб послао у
Вршац на једногодишње школовање
за наставника једриличарства, 1963.
Почео сам да летим и на авионима,
али нисам све завршио, биле су
потребне неке дозволе. У то време
сам имао супругу и ћерку, није било
посла, па долазимо сви у Вршац,
и мајка са нама. Морао сам да се
запослим. Из Војног одсека шаљу
ме у Ниш. Био сам падобранац,
десетар, командир извиђачког вода
падобранских десантних јединица.
То је данашња 63. Падобранска
бригада. Радио сам и за нишки
цивилни аеро клуб, држао сам
наставу кандидатима. Кад сам
изашао из војске, остао сам још пар

месеци у Нишу као управник Школе
једриличарства, а тада сам већ био
и моторни пилот. Али, нисам био
наставник, само спортски пилот.
И, како даље иде Ваша
професионална каријера?
-Био сам професионални пилот за
једрилице, али не за авионе. Позвали
су ме из Сиња и отишао сам за
управника Аеро клуба. Био сам тамо
са породицом 2 године, али пара
више није било, нема плате, па смо
мој колега, наставник падобранства,
и ја почели да таксирамо на дивље.
Он је имао стари „мерцедес“, онај из
филмова, а ја сам купио „олимпију“,
1954. годиште. Морали смо да
зарадимо да преживимо. Кад су
кренуле притужбе, вратили смо се
у Вршац, 1965, 1966, не знам тачно.
Онда одем у Сарајево где сам вршио

селекцију питомаца на једрилицама
за Војну гимназију „Маршал Тито“.
После пар месеци позвао ме је колега
Рудолф Шикић да дођем у Вршац.
Тако сам се запослио као наставник
једриличарства
у
вршачком
Савезном ваздухопловном центру
(СВЦ). Овде сам се обучио и за
пољопривредне авионе, радио
сам прихрану пшенице, а постао
сам и наставник моторног летења,
то подразумева пољопривредне,
спортске авионе и акробацију. Овде
сам био до 1986, скоро 20 година.
Како
је
функционисала
тадашња
вршачка
Пилотска
школа?
-Било нас је из свих Република
ондашње Југославије и нисмо
ни знали, ни питали ко је које
националности.
Радили
смо
свако свој посао, трудили се
да напредујемо. Било је доста
запослених. Били су ту инструктори,
школа, администрација, фарма,
кухиња. На школовање су долазили
из свих крајева Југе, било је и
Алжираца, Анголаца, Малтежана,

ИНТЕРВЈУ

ПЕТАК • 3. фебруар 2017.
Бурманаца... И дан данас кад неко
од њих лети изнад града, јави се ако
на фреквенцији чује Вршчане. То је
врло лепа ствар. А, имамо међу њима
и зетове који су се овде поженили.
Док сам ја био у СВЦ Вршац, било је
неколико директора: Јова Арежина,
затим Кецман, а дуго је био Милош
Шуњеварић. Био је добар директор.
Радили смо доста и за војску. Овде је
била једно време пребачена Школа
резервних официра (ШРО) из Тузле.
Била је ту и лака борбена авијација.
Кад је ШРО отишла, почели смо да
купујемо спортске, лаке авионе,
Цесне 172, који су јако добри. Било
је више од 30 авиона и сви су летели.
Данас видим 2-3 да лете, ваљда нема
пара?
Када постајете пилот ЈАТ-а?
-У ЈАТ прелазим 1987. Школовао
сам се у Тулузу (Француска), у ЈАТ-у,
и добио звање саобраћајног пилота.
Возио сам авионе АТР 42 и АТР 72,
у регионалном саобраћају, имају
од 60 до 75 седишта. Прво сам био
копилот, а 1991. сам полагао за
капетана. И то сам радио до 2002,
до одласка у пензију. Радили смо
по Европи, Африци, летели смо
за Републику Српску. Имали смо
редовне конролне испите, мало
теорије, симулатор, после 60 година
сваких 6 месеци лекарски прегледи.
Тако смо продужавали дозволе за
наредних 6 месеци. Ако не добијеш
дозволу, нема летења, нема плате.
Да ли сте добили нека
признања?
-Добио сам медаље, похвале,
захвалнице, значке... Од генерала
Бубња, команданта авијације, добио
сам медаљу и похвалницу за добро
васпитавање омладине и учење
пилотским вештинама. Добио сам
медаљу за војничке врлине. Лепо
је и када те неко похвали, а не
награди. Доста сам се такмичио.
У једриличарству нисам био баш
посебно успешан, али сам зато у
акробатском летењу добио највише
награда. Када сам освојио 1. место
у Србији у акробатском летењу,
примио ме је тадашњи председник
Општин Вршац и честитао ми. Волео
сам акробатско летење. Доведеш
авион у неправилан положај и онда
треба да се извучеш из тога. Један
шпански пилот је издао књигу
где је нацртао све кораке, потезе
акробатских фигура, као када цртају
балетанима њихове кораке. Све то
треба увежбати, довести до тога да
нема грешака.
Шта сте још волели у животу
сем ваздухопловства?
-Као млад, био сам у културно уметничким друштвима у Осијеку.
Свирао сам у тамбурашком оркестру,
играо фолклор. То сам волео и то
сам радио. А, највише сам волео
да летим. Често ме питају у чему
је лепота летења. То не може да се
искаже, да се објасни, опише. То
једноставно треба доживети! Од
свега тога, мислим да је најлепше
једриличарство. Треба пуно знања,
теорије, највише од метеорологије.
То је летелица која нема мотор,
треба знати одржати је у ваздуху пар
сати, прелетети неколико стотина
километара. Мој најдужи прелет
био је 250 км, има и дужих, око 500
км. Вршац је добар за једрилице
због брда. Ту се стварају струје које
одржавају једрилицу у ваздуху. Овде
сам летео 5 сати, са једног брда на
друго, па натраг, и тако 5 сати.
Да се вратимо Вашем личном
животу. Да ли сте пронашли оца
након 1943. када је депортован за
Немачку?
-Покушавао сам да га нађем прво
са мајком, па са првом супругом,
преко Црвеног крста... Нико ништа
није знао. Када сам се други пут
оженио, супруга и ја смо пролазили
кроз очево родно село Бачинце и кад
је она то чула, рекла је да зауставим
да иде да ми нађе оца. Сматрао сам
да је то немогуће, већ је био мрак,
падала је киша, март месец. Видела
је у даљини неког човека, отишла и
одједном, враћају се заједно. Одвео
нас је у своју кућу, његов је отац знао
мога, били су заједно мобилисани.
Рекао ми је да је сестра мог оца
удата у суседном селу. Отишли
смо тамо и сазнали да је мој отац у
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цркве и уз учешће јужнобанатских КУД-ова, камерног
оркестра и хора из Аде. Ревијални концерт дувачких
оркестара у коме су учествовали музичари из
Дебељаче, Моравице, Михајлова и Аде одржан је у
поподневним сатима на платоу на брегу. Публици
се том приликом представио гостујући ансамбл
румунских фанфара из Куштиља. Након тога je у Капели
Светог крста на брегу одржан концерт духовне музике.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 514,
9. АВГУСТ 2002.

У ВЛАЈКОВЦУ ЗБОГОМ
КОЦКИ
Неимари „Војводина пута“ ових дана уклањају са трасе
саобраћајне деонице кроз Влајковац вишевековну коцку
. Уместо ње пут ће залити асфалтом. Реч је о реализацији
програма републичке Дирекције за путеве из чије касе се
и финансира ова инвестиција.

Пољској. Кренули смо кући и док смо
пролазили Београдом, супруга ме
заустави испред Амбасаде Пољске.
Ушли смо тамо, лепо су нас примили,
рекли да не бисмо могли сами да га
пронађемо, него ће они то урадити.
Тако је и било. За пар дана су нам се
јавили, потврдили да је жив, дали
нам адресу. Када су Руси ослободили
Берлин, отац је кренуо кући. Ушао је
у Пољску, разболео се, неговала га је
Пољакиња чији се муж није вратио
из рата. Остао је да живи код ње,
нису се венчали. Тако смо супруга и
ја отишли у Пољску, на адресу коју су
нам дали у пољској Амбасади. Нашао
сам оца, били смо срећни и он и ја,
остали смо 2 дана код њега. После
3 месеца, отац је дошао у Вршац.
Организовао сам да се мајка и он
венчају овде, јер нису били венчани.
Био је задовољан, рекао је да мора
да иде у Пољску да среди пензију,
документе, и да ће се вратити да овде
остане. Ја сам тада био на школовању
за велики авион и становао у Земун
Пољу, у тазбини. Једно вече, око 11
сати, дошла је милиција да ме тражи.
Видим двојицу милицајаца стоје
испред куће, ја се нашалим: “Шта
сам сад згрешио?!“ Рекоше ми да
су дошли да ми јаве да ми је стигао
отац. Зачудио сам се што ми се није
јавио да долази. Кад сам питао где
је, рекли су ми на аеродрому, умро
је. Чим је сишао степеништем из
авиона, пао је, добио је срчани
удар. Умро је од среће. Његово срце
није могло да издржи те емоције.
Било нам је тешко, и мени, и мајци.
Сахранили смо га у његовом родном
селу. Кад је, после 3 године, умрла
мајка, сахранио сам је уз оца, да буду
заједно, кад им се није дало на овом
свету.
Када сте основали своју
породицу?
-Ја сам се оженио 1962, први пут,
са супругом Слободанком. Са њом
имам ћерку Наташу. Она има ћерку
Валентину, а Валентина има малу
Лили која има 7 месеци. Тако сам
ја и деда и прадеда. Ћерка живи

На прилазима Вршцу из правца Београда и Зрењанина
напокон су надлежни поставили табле са натписом града
на месту украдених пре више месеци.
Можда је уз њих могла да се постави још једна са
добродошлицом и грбом Вршца као што је урађено у
многим градовима.
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СТАНАРИМА ВИШАК ПРОСТОРА

Након годишњег пописа по увођењу стечајног поступка
вршачка Робна кућа поново је отворила своја врата. Стечај
који је задесио Компанију робних кућа „Београд“ средином
маја резултирао је смањењем броја запослених у вршачком
одељењу. Остало је 35 радника, 70% од некадашњег броја
запослених, којима се лични доходак исплаћује по законским
одредбама који важе за стечајне фирме и по стручној спреми.
Око 10% продајног објекта од 1.500 квадрата биће издато у
закуп, а остатак робне куће радиће као предузеће у стечају,
део Компаније РК „Београд“.

у Смедереву, а унука на Новом
Београду. Имам дивну породицу.
После развода са Слободанком,
оженио сам се други пут супругом
Милицом, звали су је Мира. Лепо је
певала. Била је певачица у „Туристу“,
у „Србији“, у плавој сали... Преминула
је пре 14 месеци. Остао сам да живим
сам. Тужно. Идем на гробље, по
пензију, да купим шта треба. Кувам
сам, спремам сам. Ћерка ме зове
сваког дана, и ујутро, и навече. Пита
ме како сам, шта радим.
Трудим се да одржим ово здравља
што имам. Сад видим да је у животу
најважније здравље. И поштење је
важно. Све друго што се оствари
у
професионалном,
приватном
животу, мање је важно. Здравље
треба да се чува још од младости, јер
ово што нас стиже у старости, све је
то из млађих дана.
Јованка Ерски

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ БАЛКАНСКОГ ЦЕНТРА И ГРАДА ВРШЦА

Захваљујући
заједничком
пројекту и сарадњи Града
Вршца и Балканског центра
за миграције и хуманитарне
активности
из
Београда,
ангажован је правник чији је
задатак пружање бесплатне
правне
помоћи
интерно
расељеним лицима, избеглицама
и домицилном становништву.
Тако дипломирани правник
Данило Јововић, сваког радног
дана у згради Градске управе,
у канцеларији број 3, прима
грађане и помаже им у решавању
правних проблема.
Пројекат је започет прошле
јесени и трајаће годину дана,
до септембра 2017. Јововић
пружа правну помоће не само
становницима Града Вршца,
већ, по потреби, и житељима
општина
Пландиште,
Бела
Црква и Алибунар, у сарадњи са
повереништвима за избеглице.
Јововићево седиште је у Вршцу,
а у суседне општине одлази
и пружа помоћ по њиховом
позиву.

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ
У оквиру пројекта
Бесплатне
правне
помоћи
спроводи се активност чији је
главни циљ подизање свести
грађана о потреби увођења
владавине права на свим
институционалним
нивоима
и у свим сферама живота,
објашњава Јововић. Најчешће
се људи јављају за неки вид
правног савета, што се тиче
писања
поднесака,
тужби,
одговара на тужбе, то је већ
посао за адвокате. Ја странкама
дајем правне савете, упућујем
их у одређене институције и
надлежне државне органе који
могу да им помогну у решавању
њихових проблема. Био сам
ангажован при пројектима које
смо радили у Вршцу, куповина
сеоских кућа, давање помоћи
избеглим лицима у виду
грађевинског материјала за
решавање њихових стамбених
проблема. Исти тај пројекат сада
се реализује у Алибунару где
помажем, пружам правну помоћ.
Према речима Јововића, од

домицилног становништва за
правне савете углавном долазе
социјално угрожене категорије
грађана.
Долазе
са
разним
проблемима, или је то упућивање
у Центар за социјални рад, или
нису обавештени да имају право
на социјалну помоћ два пута
годишње, наглаваша Јововић.
За потребе грађана на улазу
у зграду Градске управе Вршац,
налази се и „Правна огласна
табла“. На њој се налазе брошуре
са детаљним, јасним и поузданим
информацијама
о
правима
грађана из разних области.
Дипломирани
правник
Данило
Јововић
бесплатну
правну
помоћ
интерно
ресељеним лицима, избеглицама
и домицилном становништву
пружа сваког радног дана од 9,30
до 13,30 часова, у згради Градске
управе, у канцеларији број 3.
Додатне информације могу се
добити путем контакт телефона
: 013/800-583 или 060/8070-183.
Ј.Е.

Данило Јововић, дипломирани правник

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 ранглисте 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

ПЕТАК • 3. фебруар 2017.

ВРШАЧКА КУЛА

ГРАДСКЕ ПРИЧЕ

99

ВРШЧАНИН ДР СРЂАН ЂОРЂЕВ ПИОНИР РЕВОЛУЦИОНАРНЕ ОПЕРАЦИОНЕ ПРАКСЕ

НОВА ШАНСА ЗА ХИЉАДЕ
ПАЦИЈЕНАТА

Доктор
Срђан
Ђорђев,
хирург у Општој болници
Вршац, недавно је у Барселони
завршио обуку за извођење
револуционарног
оперативног
захвата уградње импланта
у натколеницу пацијената
којима је ампутирана нога.
Овим је Ђорђев постао један
од седам хирурга у свету који
изводе ову нову процедуру, а
Србија је добила прилику да уз
Шпанију у којој је и обављено
свих 29 досадашњих захвата,
као и Француску и Немачку,
постане један од центара нове
методе која би огромном броју
пацијената могла да омогући
нормализацију живота после
ампутације.
Оно на шта се сада чека је
завршетак административних
процедура надлежних органа,
након чега ће шансу за
квалитетнији живот добити

на
хиљаде
потенцијалних
пацијената у Србији. Истичући
своју захвалност на подршци
коју су му породица и колеге
са хирургије пружиле, доктор
Ђорђев напомиње да је одлазак на
ову обуку за њега био немерљиво
животно
и
професионално
искуство, али да је основна
вредност у прилици која ће
бити пружена онима којима би
овај захват могао да промени
животе.

Како је дошло до тога да одете на
обуку у Шпанији? Колико хирурга је
прошло ову обуку?
- Након објављивања резултата
колега из Шпаније на конгресу у
Француској, ступили смо у контакт
са кућом која се бави израдом ових
протеза. Велику помоћ добио сам и
од фирме Хуманис из Београда која
има богато искуство у производњи
ортопедских помагала. До сада је
седам хирурга у свету обучено да
обави овај захват. Процедура је до
сада обављана искључиво у Шпанији,
у Барселони. Оперисано је свега
29 пацијената у свету. Обучени су
хирурзи из Француске и Немачке,
тако да ће Србија практично бити
четврта земља у свету у којој ће се ова
процедура радити. Наравно, постоји
тенденција ширења, а с обзиром да је
метода нова, мислим да имамо доста
добру почетну позицију у односу на
друге земље у региону.
О каквом захвату је реч?
- У питању је нова процедура која
се обавља код пацијената којима
је ампутирана натколеница, након
трауме, попут рецимо саобраћајне
несреће, или других проблема са
доњим екстремитетом као што
су гангрена, исхемија или неки
патолошки процеси на костима на
самој потколеници. Поента је да се
мења тачка ослонца у натколеници.
Та протеза која се уграђује у
фемур, односно у већ ампутирану
натколеницу, имитира колено. Сама
протеза није толико гломазна као
што су биле раније, па пацијенти
немају велико оптерећење при ходу
и при навикавању да нормално
функционишу. Имплант се уграђује
са намером да се олакша и убрза
рехабилитација и да се пацијентима
олакша сам постоперативни ток и
нормализује живот.
Којим
пацијентима
ова
процедура може да помогне?
Постоје ли нека ограничења када
је у питању старост пацијената или
разлози и време ампутације?
- Не постоји временско ограничење
између
ампутације
и
уградње
импланта, па га је могуће уградити
и годинама након губитка ноге.

Ова интервенција је подједнако
намењена пацијентима оба пола
и свих генерација, иако је због
саме рехабилитације и прихватања
импланта она једноставнија код млађих
и физички спремнијих особа. Уградњи
импланта претходе само једноставне
процедуре
попут
рендгенског
снимања и лабораторијских анализа.
Какви технички услови су
потребни
за
извођење
ове
операције? Има ли их вршачка
болница?
- Поред операционе сале која
се подразумева, нису потребни
никакви специјални услови осим
инструмената који су специфични
за ову врсту хирургије и уградњу
ових протеза. Иако наше болнице за
сада нису опремљене неопходним
инструментима, они нису прескупи
нити их је немогуће набавити, тако да
није реч о недостижним условима.
Постоје ли могуће компликације?
- Сваки оперативни захват носи
ризик одређених компликација. Поред
оних које су везане за анестезију,
највећа потенцијална компликација
је инфекција ране. Шест од двадесет и
девет пацијената имало је одбацивање
протезе управо због инфекције ране.
Ипак, потребно је искуство и време да
би о овоме могле да се дају релевантне
информације.
Када се очекује да прва таква
операција буде изведена у Србији?
- Надамо се ускоро, након завршетка
свих административних процедура у
Агенцији за лекове и Министарству
здравља. Већ имамо одређен број
пацијената који су заинтересовани за
уградњу овог импланта.
Како стоје ствари са здравственим

осигурањем? Хоће ли операција
бити доступна онима којима је
потребна?
- Цену операције не могу да
претпоставим, о томе, наравно, не
одлучујем ја. Надамо се да ће ова
процедура бити препозната као веома
позитивна иновација и да ће бити
урађено све да она буде доступна
свима којима је потребна.
Имате ли информацију о томе
колико је у Вршцу особа којима је
оваква операција потребна?
- Оквирно говорећи, на територији
града Вршца педесетак особа годишње
буде потвргнуто ампутацији ноге.
Најчешће су у питању дијабетичари са
гангреном стопала, али и особе којима
је ампутација урађена због трауме
након саобраћајних несрећа. То је
врло велики број за град величине
Вршца, па је број оваквих пацијената
у Србији веома велики. До сада су
такви пацијенти били принуђени да
се оперишу у иностранству или да
користе ортопедска помагала попут
колица или гуралица. Надамо се да ће
се са овим ситуација мало променити...
Т.С.
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ВЛАДИМИР ТАБАШЕВИЋ:

ВАЖНО МИ ЈЕ ДА ОСТАНЕМ МЛАД
ДОК ПИШЕМ
Други
роман
младог нас обликују, ограничавају и прате
књижевника
Владимира читавог живота.
Чини се као да је највећа заблуда која
Табашевића „Па као“ преиспитује
се
човеку може десити, она коју има о
свакодневне
неспоразуме
и
самом
Пречесто сами себи причамо
заблуде, тражећи одговоре на приче,себи.
самозаваравамо се, тешимо и
суштинска животна питања, попут надамо. Човек се повлачи у неку лажну
оног о (не)могућности среће. У слику себе, јер му је тако лакше да живи
свету маргиналаца ништа није у свету у којем не постоји минимум
једноставно, па ни љубавни занос, извесности за опстанак. Погледајте
за који ни сами јунаци нису сигурни само колико свако од нас негује некакву
је ли „пакао љубави“ или „па као наду у будућност, у позитиван епилог
властитог живота, на концу – човек
љубав“.
„Па као“ се недавно нашао у се нада рају јер на овом свету нема
најужем избору за Нинову награду, начин да живи растерећен од бриге.
се, наравно, превасходно односи на
међу четири књиге у конкуренцији То
оне људи који су се обрели у крајње
за роман године. Иако му је незахвалним животним околностима,
признање ипак измакло, много а на које се врши највећи могући
говори чињеница да је
притисак да се остваре, да
тридесетогодишњем
свој максимум, јер су
„Љубав данас дају
Табашевићу ово друга
они ти који би, наводно,
представља требало да властити живот
номинација за редом,
узму у своје руке. То је
јер се и његов први
неку врсту
немогуће.
роман „Тихо
тече захтева који је једноставно
Знам
момка,
двадесет
и две
Мисисипи“
прошле
године,
пао
је
са
мотора
готово
немогуће
године нашао међу
као достављач пице, за
испунити.
једанаест најбољих по
плату од 25 хиљада. Шта
оцени жирија Нинове Покушао сам да је од његовог живота у
награде.
уђем у разлоге његовим рукама?
Табашевић је и
У поднаслову, историју
аутор
песничких те немогућности. али и љубав, означавате
Отворио сам као неспоразуме. Због
књига
„Коагулум“
(2010), „Трагус“ (2011), питања попут чега?
Да,
роман
је
„Кундак“
(2012)
и
„Хрватски
кундак“ питања о крову поднасловљен као „роман
о љубави, историји и
над главом,
(2014), а заступљен
другим неспоразумима“
је и у прегледима и
о начину
што недвосмислено значи
изборима савремене репродукције да се у самом роману ушло
поезије. Оснивач је
у пропитивање неких
и један од уредника свакодневног од темељних животних
живота, и то, назора које као да смо у
интернет
часописа
Презупч
који
се превасходно, некој врсти обавезе да
Љубав данас
бави
питањем
у оном свету следимо.
представља неку врсту
класних
односа
у
захтева који је готово
„вечитих
друштву. Добитник је
испунити.
регионалне награде за губитника“, свету немогуће
Покушао сам да уђем у
причу „Рат“, у оквиру маргине где је разлоге те немогућности.
Бибер фестивала и
Отворио сам питања попут
награде „Мирко Ковач“ свако изложен питања о крову над главом,
својеврсном о начину репродукције
за најбољу књигу
младог аутора.
притиску да свакодневног живота, и
Ваш нови роман „Па
као“ између осталог
бави се и различитим
заблудама, онима које

ОПСТАЋУ И ПОБЕДИЋУ, ОБЕЋАВАМ
„Па као“ се, као и „Тихо тече Мисисипи“ нашао у најужем избору за Нинову
награду. Изјавили сте једном приликом да не верујете онима који у први план
истичу симболички значај неког признања, а занемарују материјални. Шта за вас
значе ове номинације?
Ништа, ето. Могу сад, с миром, да пишем а да не осећам срамоту због те
потребе. Да не осећам како ме гледају сви као некога ко тражи изговор да не
би учествовао у машини произвођења профита. Писање је данас, у епохи
немилосрдног профитирања, једна узалудна дисциплина. Тако се схвата. Данас
ми сви ти „добронамерни“ гласови, који су ме одвраћали од писања, а саветовали
да би ваљало да од живота пробам нешто друго, певају под прозором и хвале се
својим исто тако „паметним“ пријатељима да ме познају и да су ишли са мном у
средњу школу. Трагедија је што и најближи морају да те виде на телевизору да би
ти поверовали да си озбиљан и да постојиш. На срећу своју лепу, престао сам да
имам односе са већином таквих пријатеља, седим, читам, радим, мислим, ћутим
сатима. Опстаћу и победићу, обећавам.

„Тихо тече Мисисипи“,
пишем, да не заборавим
али и у вашој поезији, и
је бити дериште
„Ужасно ми је како
у новој књизи један од
које у свет упада желећи
основних мотива је рат. важно да останем да га повинује својој
Због чега вам је ова тема млад док пишем, перцепцији.
толико важна?
Које вам „као“ у паклу
Сасвим незнатно сам да не заборавим данашњице
највише
прошао
кроз
ратове
смета?
како је бити
деведесетих, као дете. Од дериште које у свет Можда оно „као“ које је
тада, мислим и пишем у
пристуно у мисли која нам
рафалима. Да сам прошао упада желећи да иде кроз главу када кажемо
превасходно, у оном непосредније кроз њих, га повинује својој себи – ја само обављам свој
се оствари на то,
свету „вечитих губитника“, вероватно сада не бих
посао. То је најопаснија
љубавном нивоу, свету маргине где је свако мислио у рафалима, него
перцепцији“
дистанца. Извршитељи су
својеврсном бих се рафалима служио
ми пленили ствари због
на пословном...“ изложен
притиску да се оствари у сврху лошег решења
измишљеног дуга а на моје
на љубавном нивоу, на некаквих животних траума.
опаске, полиција је одговарала да „само
пословном, итд. Онда када се покаже
„Тихо тече Мисисипи“ писан је из обавља свој посао“. Покушавао сам да
да је чак и сусрет двоје
перспективе дечака, а кажем да ту нема ничег „само“. Међутим,
људи немогућ, кад паднете
„Па као“ из перспективе та дистанца, тај осећај да си „као“ негде
с мотоцикла јер профит
„Као дете сам младог писца. Верујете другде, док у стварности својим телом,
газде није смео да испашта
ли да је позиција фактички, чиниш зло другоме, то је једно
прошао кроз
– а молим Вас да се не
младости на неки начин од најопаснијих „као“ стања човека.
наругујете овој поенти ратове. Од тада „истинитија“ од других? Увек имамо тај простор да оправдамо
јер је она сасвим на месту мислим и пишем у Да ли она има моћ да себе приликом чињења злодела, кад
– тада постоји минимум
прецизније именује и умислимо да у суштини припадамо
рафалима“
разлога да верујем да
исприповеда причу?
негде другде, кад се у својој глави
књижевност има још
Па младост је онај идентификујемо са инстанцом правде.
имало смисла.
период у животу кад сте То је то „као“ које ће нам заиста доћи
За мото романа узимате мисао најспремнији да заложите властити главе.
Делеза и Гатарија: „Није дремежљив живот за неку идеју. То је прилично
Да ли о себи мислите више као
разум онај који рађа монструме, већ злоупотребљено на овим просторима. о писцу или као о песнику? Какву
будна и инсомнична рационалност“. Бројни „чувари вредности“ су чувари разлику (осим оне очигледне) уопште
Јесте ли мислили на неког од својих вредности туђим животима и телима. подразумевате између ове две
јунака више него на друге када сте Младост је један интензитет живота одреднице?
употребили овај цитат?
који је истовремено толико пун и врца
На моју срећу, престао сам да мислим
Мислио сам превасходно на Емила, од животне енергије, да неретко ту о себи у тим категоријама. За мене не
главног јунака, писца и умишљеног исту енергију може да управи у правцу постоји разлика, компјутер је ту, постоји
генија, који постаје монструм управо властитог самоуништења. У младости она сила, реченице и радост. Шта ме
јер га карактерише вишак потребе да човек често жели да се супротстави брига ко сам. Можда уопште не постојим.
сваку животну ситуацију заснује у неком уцењивачкој улози смрти тако што ће
поретку рационалности.
властиту судбину узети у своје руке.
Т.С.
Као и у вашем претходном роману Ужасно ми је важно да останем млад док

КУЛТУРА

ПЕТАК • 3. фебруар 2017.

ВРШАЧКА КУЛА

ЂОРЂЕВИЋ ПОДНЕО ОСТАВКУ НА МЕСТО ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА

ИМЕНОВАНА НОВА ВД ДИРЕКТОРКА

На седници Градске скупштине
у понедељак је на лични захтев
са функције директора Народног
позоришта „Стерија“ разрешен
Иван Ђорђевић и за вд директора
је именована београдска глумица
Марина Лазаревић.
Марина
Лазаревић
је
дипломирала
на
Факултету
драмских уметности у Београду,
у класи проф. Биљане Машић.
Завршила је средњу Балетску
школу „Лујо Давичо“ у Београду и
нижу музичку школу, одсек клавир
и кларинет. Студирала је и руски
језик на Филолошком факултету у
Београду. Од 2003. године наступа
у београдским позориштима: у
Народном позоришту, Позоришту
„Душко Радовић”, Дадову и другим.
Играла је у неколико телевизијских
серија и кратких филмова.
Т.С.
ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА ЗА ГОДИШЊИЦУ УДРУЖЕЊА

ТРЕЋИ РОЂЕНДАН „ТАЧКЕ СУСРЕТАЊА“

Удружење за промоцију
културе, науке и уметности
„Тачка
сусретања“
прославља трогодишњицу
свог
постојања.
Тим
поводом ће се у уторак
14. фебруара од 18 часова
у „Салону код Порте“
(Змај Јовина 16) одржати
отварање
хуманитарне
продајне изложбе на којој
ће бити представљени
радови
вршачких
сликара и фотографа у
координацији
сликарке
Невене Чолаков.
Своје
радове
изложиће Зоран Туркан,
Влада
Маринковић,
Дарко Секулић, Аница
Радошевић,
Владимир
Предић, Марио Фијатовић,
Иван Блануша, Никола
Митровски
и
Невена
Чолаков.
Сав
приход

је намењен Удружењу
физиотерапеута за рад са
особама са инвалидитетом
и спортистима „Физио
Вршац“.
Прославу
трећег
рођендана
„Тачке
сусретања“
увеличаће
и
програм
ученика
Музичке школе „Јосиф
Маринковић“, а програм
ће
водити
ученици
Хе м и ј с к о - м е д и ц и н с к е
школе Емилија Плавић и
Дарјан Буљугић.
Сутрадан, 15. фебруара
у „Салону код Порте“ од
18 часова приређује се
предавање Сузане Вемић,
психолога, трансакционог
саветника, лајф коуча и
реики учитеља на тему:
Причај ми о љубави.

VIN

PING

Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)
tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

Najkvalitetnije i povoljno izrada centralnog
grejanja i svih vrsta mašinskih instalacija.
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme
za grejanje i klimatizaciju
Posebna ponuda BOSCH alata

Т.С.

ПОВОДОМ САВИНДАНА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ОДРЖАНА

СВЕТОСАВСКА РАДИОНИЦА
ЗА ОСНОВЦЕ

Поводом обележавања Светог
Саве, славе свих ђака и просветара,
у Градској библиотеци Вршац
одржана је литерарно -ликовна
Светосавска радионица. Учесници
су били ученици трећег разреда
Основне школе „Младост“, а
радионицу је водила Маја Качарић.
Добродошлицу
малим
основцима пожелела је Даринка
Михајловић, директорка Градске
библиотеке Вршац, и позвала их
да што чешће буду гости овдашње
Куће књига, јер су, како за њих, тако
и за све остале грађане, врата ове
установе културе шуром отворена.
Деца су се лепо дружила и
провела време врло креативно.
Прво су разгледали књиге из фонда
Библиотеке везане за највећег
српског просветитеља Светог Саву,
читали су приче и записе о његовом

животу, о томе шта је оставио у
наслеђе свом народу, по неку
легенду... Када су доста тога сазнали
и научили, своје импресије о Светом
Сави ставили су на папир. Писали су

о њему литерарне саставе, а неки
су цртали, трудећи се да дочарају
лик великог српског просветитеља,
виђеног њиховим очима.
Ј.Е.
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ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ ГРАДА ВРШЦА

ТАМАРА РАДОЧАЈ И КОШАРКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ НАЈБОЉИ У 2016. ГОДИНИ

На традиционалном Избору спортисте године, одржаном
у Конгресној - музичкој дворани Центра Миленијум, 26.
јануара, уручена су признања спортистима и спортским
радницима који су су својим резултатима обележили
протеклу годину.Спортисте, тренере, спортске раднике
и присутне госте на манифестацији поздравили су
градоначелница Драгана Митровић и члан Градског већа
за спорт и омладину Дејан Сантрач. Специјални гост

Горана Топић, ћерка Горана Топића, најбољег тренера
Вршца за 2106. годину, примила је награду у његово име

манифестације био је саветник председника Спортског
савеза Србије, Дане Корица.
За најбољег спортисту 2016. године изабрана је Тамара
Радочај, која је прошлог лета у Рио де жанеиру освојила
бронзану медаљу са кошаркашком репрезентацијом Србије
и постала прва вршачка спортисткиња у историји која је
освојила олимпијско одличје. Тамара је играчица руског
клуба Чеваката и због обавеза није могла да присуствује

манифестацији, али се обратила путем видео поруке.
Признање је примила њена мајка, Жаклина Радочај, и сама
најбоља спртисткиња града 1985. године.
За најбољи спортски клуб Града Вршца проглашен је
Кошаркашки клуб Вршац, чија је женска екипа прошле
године остварила пласман у плеј - оф Прве женске
кошаркашке лиге Србије и пласман на завршни турнир Купа
Милан Цига Васојевић, док је мушка екипа прошлу годину

Најбољи пионири, кадети и јуниори

Признања за животно дело - Радован Ђурић и Славољуб Шојић

Јована Стојадинов - капитен женске екипе Стрељачког
клуба Уљма, најбоље женске екипе у 2016. години

У име најбоље спортисткиње града Тамаре Радочај, награду је од градоначелнице Драгане Митровић
примила Жаклина Радочај

.
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завршила као најбољи тим Кошаркашке лиге Србије.
Најбоља сениорска мушка екипа у Вршцу у 2016. години
је Одбојкашки клуб Банат, а женска Стрељачки клуб Уљма.
Најбољи сениор је Горан Ђурковић из Параглајдинг клуба
Беркут, а сениорка Бојана Пауновић из Таекwондо клуба
Вршац. Најбоља јуниорка је Тијана Јокић из СТК Вршац, а
јуниор Никола Мијајловић из КБС Гошинкан.
Награду за најбољег тренера добио је Горан Топић из КК
Вршац, а за животно дело признања су уручена Славољубу
Шојићу из Удружења спортских риболоваца Шаран и
Радовану Ђурићу, председнику Теквондо клуба Еурошпед.
Најбоља пионирка је Тамара Жарков а пионир Огњен
Драгосављевић, обоје из Теквондо клуба Еурошпед.
Спортске наде Града Вршца за 2017 годину: Иван Шафарик

ВРШАЧКА КУЛА

(Бадминтон клуб Фанатик), Вук Алексић (Омладински
фудбалски клуб Вршац Јунајтед), Душан Атлагић (Омладински
тениски клуб Полет), Сара Паску (ОК Јуниор 013), Марина
Мићић (Соколско друштво Вршац), Алекса Миланов (Карате
клуб Соко 2013 Избиште), Алекса Ивановић (Омладински
фудбалски клуб) Банат, Бојана Јурић (Карате клуб Уљма),
Јана Јовичин (Женски одбојкашки клуб Вршац), Софија
Милутиновић (Одбојкашки клуб Банат), Александар Сантрач
(Одбојкашки клуб Банат), Марија Драгичевић ( Ацро-данце
студио Супер Стар), Његош Рашајски (Таекwондо клуб
Вршац), Дуња Михајловић (Таекwондо клуб Вршац), Јован
Варда (Таекwондо клуб Еуро Шпед), Данило Ђорђевић (Џудо
клуб Локомотива), Ања Мартон (Џудо клуб Локомотива),
Марија Николајевић (Кошаркашки клуб Вршац), Дамјан
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Спасојевић (Кошаркашки клуб Вршац), Петар Ђурановић
(Планинарско-смучарско друштво Железничар), Тамара
Јовичић (Стонотениски клуб Вршац), Марко Константинов
(Стонотениски клуб Вршац), Светлана Димитријевић
(Вршачки атлетски клуб 1926), Виктор Болдовина (Вршачки
атлетски клуб 1926), Дејан Живков (Боксерски клуб Гард),
Јована Миошко (Боксерски клуб Гард), Миња Станков
(Удружење спортских риболоваца Шаран), Нађа Бакић
(Плесни студио Оља), Ива Кешерев (Таекwондо клуб Еуро
Шпед), Флоран Цакај (ФК Вршац), Јелена Грујин (ТК Фед АС),
Томашевић Лука (ТК Фед АС), Ангела Тот (КБС Гошинкан), Вук
Пеђа Ловрић (Карате клуб Уљма), Андрија Ђокић (Карате
клуб Вршац), Тамара Радловачки Карате клуб Вршац), Видоја
Станојев КБС Гошинкан).

Дане Корица, саветник редседнбика Спортског савеза Србије, гост манифестације

Легенда Кошаркашког клуба Вршац Биљана Станковић са
признањем за најбољи клуб у 2016. години

Најбољи сениори

Спортске наде Вршца

Чланице Акроденс тима Суперстар својим кореографијама улепшале су манифестацију

Марко Медић, капитен ОК Банат, најбоље мушке
сениорске екипе у 2016. години

14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК
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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: _____________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________

име и презиме даваоца купона

потпис

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

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. 064/45968-04.
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.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну
средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и бр. 36/2009) Градска
управа Града Вршца Одељење за комуналне и стамбене послове,
објављује:

ЈАВНИ УВИД
ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЛОКАЦИЈЕ РБС "МИТРОПОЛИТА СТАТИМИРОВИЋА (VIP) LTE''
PAL72 ВРШАЦ
''Телеком Србија'' АД., Извршна јединица Панчево из Панчева,
Светог Саве 11. поднела је Градској управи Града Вршца, Одељењу
за комуналне и стамбене послове, Захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину Пројекта Реконструкција
локације РБС "Митрополита Стратимировића (VIP) LTE-PAL72 Vršac,
у улици Митрополита Стратимировића бр. 26. у Вршцу.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта,
може се извршити у згради Градске управе Града Вршца, у
канцеларији бр. 213, у периоду од 06. фебруара до 15. фебруара
2017. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења,
заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за
одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на
животну средину овом органу.
Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става
3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени
пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће
благовремено обавестити јавност.
Одељење за комуналне и стамбене послове
Градске управе Града Вршца

ВРШАЧКА КУЛА
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
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 064/915-88-35.
На продају комода за ципеле
(може и као ормарић), сточић дрвени
(собни), оградицу за бебе, фрижидер,
сто трпезаријски са шест столица, две
фотеље, тросед, сет (3 комада) стаклених
сточића, врата дрвена, пластичну бурад.
Тел. 833-806 и 069/129-53-12.
Поштена, радна и вредна жена
служила би и неговала старије особе и
радила кућне послове. Тел. 064/28-10216.
OSB
плоче за подасчавање
кровова. цена 296 дин м2. Превоз на
адресу. Тел.062-437-236
Купујем старе изгореле склопке ЦН
250 и 170 може и у деловима. Купујем
и контакте од склопки изгореле. Тел.
060/358-62-09.
Хитно и повољно дајем
часове енглеског основцима и
средњошколцима, такође услужно
радим припрему за штампу, дизајн,
прелом. Тел. 069/62-66-99 и 063/742-2013.
Пензионер, ситуиран, живи сам,
жели да упозна жену до 60 година
старости ради брака. Тел. 064/48-77-098.
Купујем електрични шпорет,
кухињски сто и орман. Тел.063/733-92-47.
На продају 2,5 лканца земље потез
Кевериш, удара на асфалтни пут ВршацВлајковац. Тел. 062/511-751.
Радила би и чувала старије особе.
Тел. 064/313-44-64.
Помагала бих породици или
старијој особи у кућним пословима,
може и чување деце. Тел. 063/159-14-48.
Продајем четворо врата са
стаклима,од џете, годиште 1988. Тел.
060/0330-746.
Продајем: дрвене жалузине
за прозоре и балконска врата, ауто
приколицу и кукуза „заставу 101“,

метални светларник са орнамент
стаклима,
бојлер
„горење“
од 10л, два фото апарата
полароид, нов дрвени прозор са
пластичном ролетном и машину
за центрифугирање веша. Тел. 061187- 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.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
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. 062/158-4439.
Купујем замрзивач и шпорет
„Смедеревац“ на дрва. Тел. 069/18505-65.
За продају две веш машине
„Горење“ и „Индесит“ потпуно
исправне, у одличном стању и
машина за сушење веша „Еида“
исправна. Цена повољна.Тел.
064/429-06-14.
Купујем старе неисправне
плинске бојлере за делове. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Продајем котао за централно
грејање 24 kW, плински, нов,

некоришћен.Тел: 061/303-1537
Продајем
самоходну
косилицу, бензински мотор.Тел:
061/303-1537
Купујем
брилијантне
минђуше Тел: 061/303-1537
Купујем
замрзивач
са
фиокама. Тел. 063/733-92-47.
Продајем два телевизора и
женски бицикл. Веома повољно.
Тел. 061/60-496-46.
Вршим услужно машинско
млевење воћа дуње и јабуке. Тел.
063/11-21-270.
Продајем два половна
замрзивача, исправна. Повољно.
Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем
шатор
за
камповање. Повољно. Тел. 826251 и 064/22-76-993.
На
продају
преградна
шестокрилна врата од пуног
дрвета. Димензије 285х380 цм.
Тел013/ 893-363.
Слободна и вредна жена
спремала би по кућама и служила
старије особе. Тел. 065/542-20-82.
Дајем часове енглеског,
преводим са енглеског, услужно
радим дизајн и припрему за
штампу, израђујем слике,
графике и др. Уметничка дела,
продајем гардеробу 55кг на више!
Тел. 069/62-66-99 ; 063/74-22-013 и
013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем
да
тучана
радијатора (један двадесет
ребара) и лап топ Тошибасателит C75D-А-17 са ласерским
штампачем-HP Laser Jet P1005.
Tel. 063/862-97-49.
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. 064/665-8804 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, 063/7422-013 и 013/835-129.
На
продају
велики
круњач „Чаковец“ и два плуга
једнобразни и двобразни. Тел.
062/344-014 и 013/28-24-932.
Продајем двокрилне дупла
дрвене прозоре са пластичним
ролетнама, добро очувани. Цена
35 €. Тел. 063/187-16-73 и 807-793.
Продајем добро очуван казан
за ракију од 100 литара (свега 7
казана печено), казан је плитак а
широк са комплетним додацима.
Тел. 064/477-28-40 и 069/ 290-6953.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге 800W,
еко – чисто. Тел. 065/33-55-343.
Продајем електрични котао
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен,
гаранција до децембра 2017.
произвођач ИМПРО. Тел. 065/3355-343
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника
врата, санитарије половне
са ормарићима и огледалом

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 25. do 31. јануара на територији Града Вршца преминуло је 23
лица:
Рада Златановић( 1951), Станица Иванишевић (1957), Марија Бобић
(1933),Марија Војнов (1931), Јелисавета Радак (1923), Милка Ђинђић (1947),
Анђелија Спасојевић (1935), Обрад Имбра (1932), Марица Максимовић (1952),
Драгица Мартинов (1949), Мариора-Минерва Дежан (1938), Богица Миљковић
(1944), Љубинка Божић (1935), Ливија Марина (1938), Јован Бранков (1943),
Терезија Милчић( 1938), Олга Милошев (1929), Светозар Дивљаков (1934),
Божидар Станојчић (1936), Стоја Гојковић (1924), Милорад Ступар (1947),
Даница Маринков (1923), Милан Лончар (1928).

за купатило, вунени тепих, мушки
бицикл, машину за куцање, метална
врата са прозором, унутрашња врата.
Тел. 065/803-16-06.
Продајем шиваћу машину „Багат“.
Повољно. Тел. 068/40-34-410.
На продају казан 100 л. за ракију,
са мешачем превртач и табакерка
у одличном стању. Цена 450€. Тел.
066/216-216.
Трофазни електромотор, мотор
од веш машине „Горење“ комбинезон
и прслук за ловце и риболовце нов,
патике за рукометаше нове. Тел.
064/390-62-76.
Продајем абрихтер монофазни са
круњачем и прекрупачем у склопу. Тел.
826-266.
Продајем апарат за варење. Тел.
826266
Продајем већа вучна колица за
мотор или бицикл. Тел. 826-266.
Продајем половна бурад од 120 и
200 л, коришћена за комину. Тел. 826266.
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. 2101623 063/482-418.
Продајем две нове пећи на
чврсто гориво, половни двокрилни
и трокрилни прозор са ролетнама,
половна трпезариска врата, мерач
притиска и нов радио касетофон. Тел.
064/390-62-76.
Продајем три дрвена двокрилна
прозора. Тел. 893-116 и 063/85-73-135.
На продају салонит плоче великог
формат, 850 дин . комад. Тел. 065/2030-750.
Продајем пластично буре за купус
од 120 л. коришћено једну сезону. Цена
600 дин. Тел. 013/806-527.
Купујем крмаче од 200 кг и навише.
Продајем половне дрвене прозоре,
дупло стакло, добро очувани. Тел.
063/84-67-605.
Продајем домаћу ракију од
трешње и брескве. Тел. 064/11-953-84
и 013/416-182.
Продајем краве и телад. Тел.
064/11-953-84 и 013/416-182.
Продајем фрижидер, електрични
шпорет, регал, сто за телевизор,
мали прозор са шалоном, кревет за
једну особу без мадраца, витрину за
књигедве дводелне судопере. Тел.
061/18-44-316.
На продају плински бојлер ДДГ,
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807-793.
На продају моторна тестера
„Долман“ исправна, краљица пећ,
плински сат и редуктор, бутан боца од
5 кг и 3кг, патике кожне број 44, бунда
крзнена женска број 42, јакну женску
кожну број 44. Тел. 064/168-58-94.
Продајем замрзивач са фиокама,
два тв сточића. Тел. 061/18-44-316.
Продајем замрзивач сандучар
400л. исправан. Тел. 064/18-65-244.
На продају мало коришћени
ручни циркулар „Макита“ (4.000 дин.),

Електрична хобла стерн (3.500
дин), „убодна тестера“ Bosch (3.500
дин.). Све заједно 10.000 дин. Тел.
061/88-249-88.
Вршим поправку плинских
пећи, бојлера, решоа са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и
013/21-01-623.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач
на струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на спрат.
Тел. 064/393-17-17.
Продајем круњач (круни,
меље а има и циркулар за сечење
дрва, дасака и летви до 12 цм.), 6
комади буради од куване пластике
120 литара, дрвену бурад од 30 и
50 литара, детелину у количини
од 500 снопова по 5 кг, пластичну
бурад од 50 литара (6 комада),
пиротски ћилим нов велики,
спортски бицикл. Тел. 064/47728-40
и 069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор „Лабин прогрес“
14 кс. Тел. 061/112-56-98.
Продајем фелне за опел астру,
фелне су оригиналне челичне,
опелове ЕТ 39,14Р у одличном
стању, 3 комада са старијим
гумама. Тел. 064/130-84-90.
Продајем замрзивач са
фиокама, два ТВ сточића. Тел.
061/18-44-316.
Продајем Дормео душек
мемори силвер нов. Трпезариски
сто и шест столица, половно. Тел.
064/390-62-76.
Орем и култивирам мање
баште и трављаке мото
култиватором. Вршац и околина.
Цена договор. Повољно. Тел.
063/83-21-772.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ, женски
бицикл „Рог“, ауто приколицу, гуме
за заставу и југо, роштиљ на струју,
ТВ „Филипс“, ауто куку, Бутан боцу
3 кг, кожне патике 43. Тел. 064/16858-94.
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 064/186-5244
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.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих нивоа
знања. Веома повољно!. Тел.
064/170-57-34.
Продајем половни исправан
телевизор Горење, цена 6.000
дин. Тел. 013/831-594 и 063/70047-48.

АУTОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛИ, ТРАКТОРИ
Продајем скутер piaggio
Hexagon 180 m 20, веома
очуван, у одличном стању,
2005, гаражиран, црвене
боје, аутоматски мењач,
регистрован, мало прешао,
сервис урађен, ветробран,
наслон за седиште, аларм,
церада. Хитно. 650 €. Тел.
064/510-50-66
.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.

У суботу 11. фебруара навршава се тужних 7 година од како нема
наше драге и вољене супруге, мајке и баке

АУРОРА
ЖИВАНОВИЋ
Време пролази, сећање на Тебе живи.
Твој лик чувамо у срцима и мислима.
Супруг Аца, ћерка Адријана и син Адријан са породицама.
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95 ПРЕМИЈЕРА НА БЕОГРАДСКОМ ФЕСТУ

МОНИКА БЕЛУЧИ ОТВАРА 45. ФЕСТ

На 45. Фесту, који се одржава од 24. фебруара
до 5. марта, биће приказано 95 премијерних
филмова, а награда „Београдски победник“ за
изузетан допринос филмској уметности биће
додељена српском глумцу и редитељу Љубиши
Самарџићу и шпанском синеасти Карлосу Саури.
Популарни београдски фестивал свечано ће
отворити филм Емира Кустурице „На млечном
путу“ и његова протагонисткиња, светска звезда
Моника Белучи.
Распевано, носталгично и звездано у
предстојећи Фест увео нас је мјузикл о коме
бруји филмска планета Ла-ла ленд. Тиме је
најављен низ ударних филмова главног Фестовог
програма као прворазредне атракције - кључни
оскаровски играчи психолошки трилер Она
са Изабел Ипер, биографска драма Џеки о
некадашњој првој дами Америке са Натали
Портман, породична драма Манчестер на
мору са Кејсијем Афлеком, тексашки трилер
По цену живота са Џефом Бриџисом и дубоко
хуманистичка Месечина.
Фест се одржава од 24. фебруара до 5. марта
под слоганом „Гледај – Open Your Eyes“ у више
дворана у Београду, у биоскопима у Крагујевцу,
Новом Саду и Сопоту, рекао је уметнички
директор Феста Југослав Пантелић.
Према његовим речима, награда „Београдски
победник“ за изузетан допринос филму ће ове
године бити додељена Карлосу Саури и Љубиши
Самарџићу.
Пантелић је истакао да ће екипе 14 филмова
присуствовати фестивалу и додао да ће
на специјалној пројекцији бити приказана
рестаурирана копија филма Никите Михалкова

Очи чорније, који је био најављен на једном од
ранијих Фестова, али није приказан.
Оно што Фест ставља у ранг етаблираних
такмичарских фестивала већ трећу годину јесу
филмови која ће конкурисати за „Београдског
победника“.
Уметнички директор Феста каже да је
тематика филмова који се налазе ове године у
такмичарском програму изузетно разнолика:
„Од филмова који третирају највећи проблем
данашњице, а то је тероризам, до комедија које
нас враћају у време социјализма. Дакле, сигуран
сам да ће свако моћи да пронађе оно што га

ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА
1. Арзамас, Ивана Димић

занима у програмима 45. Феста“.
Говорећи о филмовима са ЛГБТ тематиком,
Пантелић је навео да их има неколико, али је
додао да сматра да би етикетирање филмова са
ЛГБТ темама била дискриминација.
Пантелић је потврдио и да последњи филм
Горана Паскаљевића Земља богова неће бити
приказан на фестивалу, јер ће премијера филма
бити пре почетка Феста.
На свечаном затварању, када ће бити
додељене и награде, биће приказан филм
Тишина, филм о прогону хришћана у јапану у 17.
Веку, адаптација романа Шјусакуа Ендоа на коме
је жива легенда америчког и светског филма
Мартин Скорсезе радио скоро три деценије.
Градска секретарка за културу Града Београда
и председница одбора фестивала Ивона Јевтић је
подсетила на то да су градске власти обезбедиле
24 милиона динара за овогодишњи Фест, што је,
према њеним речима, пет милиона више него
претходне године.
Јевтићева је истакла и да ће Министарство
културе у следећих неколико дана саопштити
колико новца је обезбедило за фестивал.
Директорка ЦЕБЕФ-а, који трећи пут
организује Фест, Наташа Илић рекла је да је ове
године највећи број спонзора и додала да се
очекује 100.000 гледалаца.
Улазнице за отварање смотре коштају 500
динара, а за све остале пројекције су јефтиније.

2. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић
Мојсиловић
3. Зовем се мама, Јелица Грегановић
4. Па као, Владимир Табашевић
5. Српски витешки код, Марко Алексић

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

Извор: РТС

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. Слоумоушн суисајд – Каставеј
2. Маракуја – Зависан од тебе
3. С.А.Р.С. – Твој човек
4. Нола – Све би било лакше да је љето
5. Сассја – Њемица

ВРШАЧКА КУЛА
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SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
IZLOŽBENI PROSTOR 2500 m2
NAJVEĆI SALON U VOJVODINI
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg
“Jastreba”)
Radno vreme
od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h
Tel: 837-902

DOO

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

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 4, БРОЈ 60, 15. ФЕБРУАР 1980.

СЕМИНАР О ЛЕЧЕЊУ
АЛКОХОЛИЧАРА

Врхунски југословенски медицински стручњаци из
одељења неуропсихијатријских болница оспособљених
за сузбијање болести алкохолизма одржали су у Вршцу
крајем јануара дводневни семинар посвећен питањима
алкохолизма и примени ултразвука у неурохирургији и
психијатрији.
Организатор семинара била је Неуропсихијатријска
болница „Др Славољуб Бакаловић“, чији су стручњаци
последњих 11 година постигли изванредне резултате, не
само у одвикавању пацијената од чашице, већ и у њиховом
потпуном излечењу.
Посебно интeресовање стручњака, према оцени
начелника одељења за лечење алкохоличара у овој
болници, др Светозара Бокорова, иначе генералног
секретара семинара изазвало је уводно излагање водећег
научника у овој области, др Владимира Худолина из
Загреба. Овај цењени стручњак је говорио о програмима
заштите и унапређења друштвеног здравља, који ће бити
обавезни за све општине у Војводини. У Покрајини, наиме,
има евидентирано око 42.000 алкохоличара.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ ВРШАЦ,
ГОДИНА 17, БРОЈ 234, 28. МАРТ 1990.

ЕВРОПСКО РАДНО ВРЕМЕ

Искуства из више југословенских градова али и из
иностранства показују да је сасвим оправдано размишљати о
измени радног времена. На основу више иницијатива Вршчана,
а у циљу ефикаснијег коришћења радног времена. Извршни
савет је предложио да оно у Вршцу, најкасније од првог маја
, почиње у 8 часова ујутро, а завршава се у 16 часова, односно
да друга смена траје од 16 до 24 часа.
Разлози за овакво опредељење били су вишеструки.
Основна интенција је била у укључивање у европско радно
време , затим смањењу повреда на раду које су иначе биле
најчешће у раним јутарњим часовима,затим и у повећању
ефикасности рада јер је утврђено да, ако је радно време
прилагођено биолошком ритму организма, ефикасност расте
за 8 до 12 одсто.

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ 464, 18. АВГУСТ 2000.

ЛЕГЕНДА О ГРАДСКОЈ КУЋИ

За настанак овог дела градске куће постоји легенда
у старим вршачким списима. Она казује да је ово здање
саградио један Вршчанин од новца који му је његов
пријатељ старац са пуним поверењем оставио на чување
пре одласка у свет. Жеља богатог старца, који није имао
никог свог, била је да пође у Јерусалим на хаџилук. Хтео је да
посети Христов гроб и окаје своје грехе. Сво благо оставио
је младом пријатељу Вршчанину док се не врати. Ако старац
умре у далеком свету богатство би припало младићу. Време
је пролазило, старац се није враћао, а младић, изгубивши
стрпљење, поче да троши благо које је добио на чување.
Изабрао је најлепше место у граду и саградио кућу.Постао
је велики господин и на старог пријатеља већ је одавно
заборавио. Када се једног дана старац, ипак, вратио са свог
путешествја млади пријатељ га избаци као просјака на
улицу. Старац разочаран у свог некадашњег пријатеља, кога
је волео као сина, изрече страшну клетву: „Да се у тој кући
нико не роди, да у њој нико не поживи, да бораве само људи
у црном и да се у затвор претвори!“
Постоје писани трагови да је власник зграду временом
продао вршачком магистрату, уселила се администрација
у својим тамним оделима. Зграда више није коришћена за
становање, а једно време послужила чак и као затвор. Носе
ли легенде у себи делић стварности?
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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 (56)

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
Стара р.к. црква имала је три
алтара: главни алтар, иконостас,
имао је слику Благовести, један
споредни алтар посвећен је био
св. Михаилу, а други св. Ани 1).
Нек се то и знаде, да се већ онда
(1742) рим. к. гробље налазило
око цркве, већ сепаратно 2).
Лежало је на рогљу улице Месића
и улице Dreilaufer-a , где је сада
кућа Александровића бр. 324. –
онда ван места. г. 1744. ограђено
је баскијама. Уједно се може
закључити, по томе што се тих
година спомиње „мост Непомука“
(„Nepomuceni Brucken“) 3), да је
после „првог“ турског рата код
данашње општинске болнице
постојао мост и штатуа св. Јована
Непомука.
Г. 1742. заветовала се немачка
општина пред својим деканом
Христоф Шмалцером, да ће на дан
св. Урбана, после особене велике
мисе, обносити у винограде литију
4).
Напослетку да споменемо још
неке догађаје и личне промене у
овд. срп. ист.-правосл. дијецезе,
истина нису имали овде своју
столицу, али је од интереса да се
зна шта се ове периоде догодило
са овом столицом, једно што је
касније овамо пренешена, и друго
што је она била од великог утицаја
на развитак овог места.
Г. 1738. умре владика Максим
Несторовић 5). После њега дође
Јефимије Дамјановић, који већ
идуће године умре 6). Сад се
стане отимати за вршачку (тада
карансебешку)
епископску
столицу Исаија Антоновић, од год.
1731. владика арадски. Он потражи
од владе ову столицу јулија 1740.
и добије већ идуће г. 1741 7).
Месеца маја г. 1742. генерал-мајор
Енгелехофер подноси дворском
ратном већу у Бечу извештај, да
је
камерална администрација
Антоновића у звање увела. Али
митрополит Арсеније Јовановић
–Шакабенда, повређен у свом
праву и желећи да се одржи
почињени одношај епископата
према митрополиту, не хтеде га
као таквог признати, пошто је он
њега обишао, што је неправилно,
и ову епископију непосредно од

двора примио. Српски народни
Сабор г. 1744. узео је ову прилику
у претрес, и владином комесару
требало је доста речи, док је
патријаха наговорио, да „из
страхопоштовања према његовом
краљевском
величанству“
и
пошто
је
арадско-вршачки
епископ „своје погрешке признао
и закључцима цркве јавно
подвргао се – патријарски и
митрополитским
благословом
призна „ и за другу епископију „ad
dies vitae“ 8). Отуда је после кроз 7
година вршачко-карансебешком и
арадском епископијом управљало
једно лице.
После смрти митрополита А.
Јовановића, 29. јануара 748. год.
изабран је на Сабору у Карловцима
исте године септембрамесеца,
Антонијевић за митрополита.
На овом изборном сабору
свештеници и световњаци гласали

су за горњокарловачког владику
Павла Ненадовића, официри пак
за арадског, који бејаше изабран
9). Он је потврђен 11. новембра
1748. г. по саслушању извештаја
илирске дворске депутације 10).
Антоновић, који одмах после
избора оде у Беч да се царици
Марији
Терезији
поклони,
умре у Бечу 2. фебруара 1749.
г. тело му се пренесе у Будим и
у Српско гробље сарани. После
њега изабран буде 1. септембра
1750. г. за митрополита Павле
Ненадовић11).
На
место
упокојеног
Антоновића наименован буде за
епископа г. 1748. Јован Ђорђевић .
У то време вршачки владика
морао је за наименовање платити
извесне таксе, и то 500 фор.
угарској дворској канцеларији
и толико исто бечком дворском
ратном већу.

1)
Инвентар црквени од год. 1795. у
чанадској диец. архиви.
2)
Рачуни врш. нем. општине
3)
Ibidem
4)
Матрикуле р.к. парохије
5)
Васић, Пешти, Бем и др
6)
Pasty F. : A szӧrénzi Bánság, sr.I. str.
357.

7)
Ibidem, св. I.стр. 272,273 – На
искање владике Антоновића да може у
Беч путовати, даде му се дозвола само до
Пеште, пошто се незна, као што примећује
Енгелехофер у свом извештају – да ли ће
генерално манда без дозволе дворског
ратног већа допустити оваквом човеку да се
удаљи. Ibidem, св. I.стр. 273.

8)
H. Schwicker: Politische Geschichte
d. Serben, str. 96
9)
Lakatos Ottó: Arad tӧrténetc, sv.dr.
str.64.
10)
J.H.Schwicker:
Politische
Geschichte d Serben, str. 117
11)
Pesti F.A. szӧrényi báság, sv.I.str.
273
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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ДОМАЋИН СВЕТОСАВСКЕ АКАДЕМИЈЕ

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ „НИКОЛА БРАШОВАН“

-Мила Ђуричин, професор енглеског језика у ОШ „Младост“, и Велимир Радловачки, професор информатике у Школском центру
„Никола Тесла“, овогодишњи добитници „Брашовановог“ признања Пољопривредна школа „Вршац“
била је домаћин овогодишње
светосавске академије, одржане
у конгресној дворани Центра
Миленијум, дан уочи школске
славе,
Светог
Саве.
Том
приликом уручене су награде
„Никола Брашован“
најбољим
просветарима.
Овогодишњи
лауреати
„Брашовановог“
признања су Мила Ђуричин,
професор енглеског језика у ОШ
„Младост“, и Велимир Радловачки,
професор
информатике
у
Школском центру „Никола Тесла“.
Присутне је поздравио домаћин
директор Пољопривредне школе
„Вршац“ Срђан Клиска, честитао
свим просветарима славу и
подсетио на живот и дело Светог
Саве:
Научио је свој народ
шта је љубав, мирење, праштање
и знање , истинољубље, част
и достојанство. За све што је
учинио у оплемењивању српске
народне душе, дугујемо му велику
захвалност. Он нас је, на прави
начин, увео у ред крштених и
просвећених народа. Зато носимо
његов благослов све дотле
док смо просвећени његовом
православном вером.
Његово
преосвештенство
епископ
банатски
господин
Никанор је подсетио даје прошло
780 година како нас је напустио
овај велики српски светитељ,

родоначелник српског народа,
државе, просвете, болница...
Награду „Никола Брашован“
овогодишњим
добитницима
професорима Мили Ђуричин и
Велимиру Радловачком уручиле
су градоначелница Вршца Драгана
Митровић и Маријана Голомеић,
чланица Градског већа задужена за
школство.
-Светосавски празник је дан
духовности српског народа, јер је
наш светитељ посветио свој живот
трагању за љубављу, истином и
духовним просветљењем, рекла је
градоначелница Митровић. Током
свог трновитог пута, некадашњи
принц у овоземаљском, а светац
у оноземаљском животу, трудио
се да људима отвори очи како
би схватили вредност себе и
самог живота. Учио нас је да
сагледавањем животне истине,
афирмисањем
духовног
и
стапањем са културном баштином,
коренима и традицијом предака
можемо с поносом рећи да смо
служили себи и своме народу,
као што нам је у аманет завештао
Свети Сава. Користим прилику да
честитам славу свим професорима,
свим ђацима и да поздравим
и подржим све учеснике ове
светосавске академије који су је
увеличали својим трудом.
Срећну
школску
славу,
пожелела је и чланица Већа
Голомеић
свим
просветним

Хор Распевани професори
КУД „ПЕНЗИОНЕР“ ВРШАЦ ПРОСЛАВИО СВЕТОГ САВУ

Лауреати са градоначелницом Митровић и чланицом Градског већа Голомеић.
радницима,
ученицима
и
пензионерима и додала:
-Желела бих да нагласим да бити
просветни радник и ученик јесте
велика част, али, такође, и велика
одговорност. Јер, у сваком друштву
просвета је „spiritus movens „. Један
од принципа просвете, као што
нас је просветитељ Сава учио,
гласи: „Треба да учимо не да бисмо

потврдили оно што смо пре тога
мислили, већ да слушамо да бисмо
научили нешто ново“.
Присутнима су се обратили
лауреати захваливиши се на
указаној части и поверењу.
-Свој рад сам процењивала
на основу успеха мојих ђака у
средњој школи и даље, рекла је
Мила Ђуричин, добитница награде
„Никола Брашован“ , захваливши
се на признању. Када они заврше
своје образовање, постану главни
проценитељи наших резултата.
Младим колегама саветовала бих
да буду креативни, занимљиви,
да зацртају високе циљеве и себи
и ученицима, јер то је изградња
неких ставова према знању. Желим
вам свима да будете награђивани
на више начина, јер то сви
заслужујете радећи овај посао.
Професор Велимир Радловачки
захвалио се на престижном
признању Граду Вршцу и свима
који су учествовали у одлучивању
и додели.
-Желим да се захвалим
колегама из колектива Школског
центра „Никола Тесла“ , са којима
радим и успешно сарађујем већ
осамнаест година, а који су ме и
предложили за ову награду, рекао
је Радловачки. Такође, велико
хвала рекао бих и свим својим
ученицима који су ми омогућили
да будем добар наставник и да се
нађем на овом месту, међу вама.
Ученици
Пољопривредне
школе „Вршац“, заједно са својим
професорима,
приредили
су

Срђан
Клиска
домаћин
овогошиње светосавске академије
изузетан културно - уметнички
програм указавши на значај овог
српског светитеља који је поставио
темеље развоја целокупног српског
друштва. Свечани тон академији
дали су и хорови Музичке школе
„Јосиф Маринковић“ и „Распевани
професори“.

У СЛАВУ ПРВОМ СРПСКОМ ПРОСВЕТИТЕЉУ

У великој сали Удружења
пензионера из Вршца, у присуству
великог броја гостију и народног
посланика
Тање
Томашевић
Дамњановић,
Јовице
Заркула
председника
Скупштине
Града
Вршца, Татјане Николић, члан
Градског већа задуженог за социјалу
и др Ивана Јосића, члана Градског
већа задужен за здравство, КУД
Пензионер прославио је своју славу,
Светог Саву. Поздравну реч упутио је
Петар Вулетин, председник Градског
удружења пензионера, док је о Светом
Сави и Светосављу инспиративно и
надахнуто говорила проф. Љиљана
Панић Томашевић, председник
КУД „Пензионер“ и домаћин Славе.
Славски колач резао је г.јереј Бранко
Глумац, и говорио о значају Св. Саве
за наш народ, цркву, али и цео Балкан.
Пригодним програмом хор,
рецитал и фолклор представили
су се публици. Још једном је КУД
“Пензионер“ показао свој велики

ентузијазам и алтруизам, јер се
хорским певањем енергетски ниво
подиже изнад 10 Hz што условљава
добро расположење, вољу за животом
и инспиративно делује на младе људе.
Рад је услов за радостан живот
и доказ да старост, и поред свих
тегоба што носи, може бити лепа.
Богатство је од Бога дар, а Свети
Сава је своје богатство делио. Био је
хуманиста, филозоф, лекар, хемичар,
први миротворац створио је 1220
год. Рашку краљевину и свог брата
миропомазао у краља Стефана
Првовенчаног. Синан Паша 27. априла
1594. спалио је мошти Св. Саве, али
не и његову славу. И данас у цркви
Св.Тројице код Плеваља народ
иде на ходочашће тражећи утеху и
оздрављење.
Хором је дириговала проф Биљана
Петровић која заменила Антонију
Пешић.
Кореограф фолклора је Владета
Тошовић.

Ј.Е.
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ГОРАН ЂУРКОВИЋ НАЈБОЉИ СЕНИОР У 2016. ГОДИНИ

СВАКОМ УСПЕХУ РАДУЈЕМ СЕ КАО ДА ЈЕ ПРВИ

Параглајдериста Горан Ђурковић
један је од најтрофејнијих вршачких
спортиста у његовој историји.
Ваздухопловни савез Србије пет пута
га је прогласио најбољим пилотом,
вишеструки је шампион државе, са
репрезентацијом успео да дође до
светског трона и тренутно је први
на светској раг листи у прецизном
слетању на циљ.
Ипак, човек који је навикао на победничка
постоља истиче да је је осећај освајања
сваког новог трофеја исти као и код првог.
- Када сам први пут добио признање за
најбољег спортисту града, 2009. године, било
ми је невероватно драго. Међутим, излазећи
на бину Конгресне дворане Миленијум схватио
сам да и после осам година имам потпуно исто
усхићење због овог признања. Захвалан сам
Спортском савезу, Граду Вршцу, али и свим
који су допринели да добијем ово признање.
Да ли се слажеш да је протекла година
била једна од успешнијих у твојој каријери?
- Када са неким разговарам или поменем
резултате запрепастим се да ли сам то стварно
урадио . Титулу првака државе издвојио бих
као најважнији успех, без обзира на светска
достигнућа и рекорде. Сем тога победник
сам и Лиге Србије. Освојање Светског купа
омогућило ми је да са нађем у суперфиналу на
коме су наступили најбољи параглајдеристи
планете. Посебно ми је драго што је пет
учесника од могућих десет из Европе било из
Србије, а чак троје из Вршца, Тамара Костић,
Драган Попов и ја. Победио сам у Суперфиналу
и мислим да никоме до сада није пошло за
руком да заокружи целу ту причу.
Сем
појединачних
успеха
годину
је улепшао и сјајан резултат са
репрезентацијом Србије на Европском
првенству.
- Прошле године Србија је освојила сребрну
медаљу на Европском првенству и само тај
резултат био би довољан да годину сматрам
изузетно успешном. Искористио би прилику да
се захваим свим људима који су били уз мене
као и спонзорима. Сви досадашњи успеси
не би били могући без добре логистичке
подршке. Организација код куће, па тренинг,
па кад се све тако склопи једино онда може
доћи до доброг резултата.
Рекордер си по броју освојених
Златних орлова, највишег признања
Ваздухопловног савеза Србије. Да ли
су прошлогодишњи успеси довољни да
добијеш и шестог?
- У Ваздухопловном савезу има осам
спортова од којих су неколико нелетачки, тако
да Савез годишње проглашава двоје спортиста,
једног из нелетачке а другог из летачке гране. У
летачку грану спадају падобранство, моторно
летење, лако летење и једриличарство. А
нелетачкој су моделари ваздухопловног и
ракетног моделарства.
Свака комисија предлаже три своја најбоља
такмичара, израчунава се колико која медаља
односно рекорд доноси бодова. У досадашњој
каријери ни у једној години нисам освојио

толико бодова, колико их имам на основу
прошлогодишњих. Надам се да ћу заслужити и
шести пут то изузетно признање.
Планови за наредну годину?
- Фокус ће свакако бити на Светском
првенству које се одржава у Албанији у мају
месецу. Такође, ту је и домаћа лига у оквиру
које ће се једно коло одржати у Вршцу. Сем
тога, наш град ће бити домаћин још два велика
такмичења, Светског купа у прецизном слетању
и Међународног такмичења у прелету (заа
сад је регистровано учесника из 18 земаља).
Организацију и промоцију радимо са једним
циљем да привучемо што више људи . Циљ
нам је да у неком скоријем времену добијемо
организацију Светског првенства у прецизном
слетању.
За организацију досадашњих такмичења
добили сте одличне оцене од стране
Међународне параглајдинг асоцијације,
међутим, утисак је да на њима остварујете
слабије такмичарске резултате. Због чега?
- Прецизно слетање параглајдером на
циљ је специфичан спортспецифичан спорт,
потребно је пуно људи, радних организација,
као техничка подршка. Врло често нам треба
људи који баратају радио станицама и многих

других профила људи а њих није лако наћи
увек. Све шта нам је потребно за организацију
најчешће знамо сами ми летачи а није лако
бити у организацији и такмичити се. Тај део
притиска није мали када су такмичења у
питању и то је вероватно разлог.
Може ли се рећи да Србија спада у светске
силе у прецизном слетању на циљ?
- Параглајдинг је у великој експанзији у
свету када су у питању све три дисциплине,
лет, акробације и прецизно слетање. С
обзиром на то да у првих десет на светској
ранг листи Србија има пет пилота, може се
рећи да представљамо светску силу. Међутим,
такичари из Азије су у силном налету. Имају
врхунске услове, невероватну организацију
сваког такмичења је беспрекорна, њиховим
пилотима омогућено је да тренирају нон стоп.
Они су практично у професионалном статусу
пилоти. Такмичар, који је самном на Тајвану
делио треће место, а у Суперфиналу смо се он
и ја борили за титулу, тренира 8 сати сваки дан
с тим да има око 5 сати ефективног летења,
обезбеђен транспорт, возача који га вози на
старт. Висинска разлика од старта до циља је
око 100 – 150 метара што је сасвим довољно
за добар тренинг . Њега видим можда и као
будућег светског првака, али нећемо тако лако
да се предамо.
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КО Ш А Р К А
КОШАРКАШКИ КЛУБ ВРШАЦ НАЈБОЉИ КЛУБ У 2016. ГОДИНИ ПО ИЗБОРУ СПОРТСКОГ САВЕЗА

ПОВРАТАК СТАРЕ СЛАВЕ

На почетку сезоне циљ најуспешнијег
спортског колектива у Вршцу била
је стабилизација, међутим, спортски
апетити свих у клубу порасли су после
одлично одиграног првог дела првенства
Кошаркашке лиге Србије. Пласман у
Суперлигу, коју клуб није играо последње
четири сезоне, постао је сасвим реалан
захваљујући мукотрпном рад у свих, од
одличног играчког кадра до стручног
штаба у којем раде врхунски стручњаци.
Први тренер клуба је некадашњи
репрезентативац Владимир Ђокић, доказан
у тренерском послу на клупи Металца, али
и са младом репрезентацијом Србије са
којом је 2015. године постао шампион на
Европском првенству у Италији. Ђокићев
први сарадник је Горан Топић, члан
стручног штаба Србије на свим великим
такмичењима, и најбољи тренер Вршца
за прошлу годину. О физичкој спреми
тима брине Немања Брујић, а ту су и
физиотерапеути Велибор Косановић и
Иван Андрић.
КК Вршац се у овој сезони први
пут представио јавности приликом
обележавања седамдесет година постојања
клуба. Учешће Црвене Звезде, Будућности
и Мега Лекса довољно говори о квалитету
турнира. Тим је селектиран као спој
младости и искуства а дрес клуба у овој
сезони носи осам аутентичних Вршчана.
Екипу предводи харизматични капитен
Милош Савовић. Своју пету сезону у клубу
игра проверени кошаркашки ас Миљан
Павковић а своје знање несебично дели
и Бојан Крстовић. Милош Димић веома
често преузима одговорност. Подршку
имају од стране Марка Стојадиновића,
Младена Павловића и новопридошлог
Николе Јефтића. Млади талас предводе
Мирко Ђерић, Коча Јововић и Стефан

Митровић. Своју шансу чекају најмлађи,
Димитрије Спасојевић, Марко Узелац и
Милан Мунижаба.Тренинзима првог тима
се прикључују и јуниори Растко Мрђа,
Милан Јеловац и Марко Лалић. Повреда
је од терена одвојила екстраталентованог
Алексу Савића кога су током лета желели
наши највећи клубови.
Публика препознаје и подржава рад
екипе и стручног штаба. Атрактивна игра
и борбеност привлачи гледаоце у великом
броју. Јужнобанатски дерби између Вршца
и Тамиша у Миленијуму гледало је 2200
људи. Слична подршка публике виђена је
и на осталим утакмицама, посебно у дерби
сусретима против Динамика и Борца када
су навијачи дословце били шести играч
екипе.
Резултати КК Вршац, али и наше
репрезентације подигли заинтересованост

деце да тренирају кошарку. Тренутно
у млађим категоријама тренира преко
стотину дечака које предводе проверени
кошаркашки стручњаци - професори
Синиша Рудић и Горан Деђански, Марко
Миљуш и Срђан Кораћ. Број полазника
свакодневно расте. Кошарка је перјаница
вршачког спорта и у клубу се труде да воде
рачуна о њеној будућности.
Женски кошаркашки клуб Вршац
изазвао је кошаркашку револуцију на овим
просторима. Захваљујући женској кошарци
Вршац је доспео у жижу интересовања
домаће и иностране спортске јавности.
Женска екипа је у Вршац донела 20 трофеја ,
девет националних титула и 11 националних
купова. У клубу је поново легенда Биљана
Станковић, јединствена особа у нашем
спорту. 22 сениорске сезоне и 24 освојена
трофеја заслужују највећи респект. Њено

знање, искуство и харизма много помажу
тренеру Данијели Ризвић. Такође, присуство
такође трофејне играчице Марине Мандић
и Зорице Митов много значе великом броју
младих играчица. Прву Олимпијску медаљу
у наш град донела је из Рија девојка која
је поникла у дворани Миленијум- Тамара
Радочај.
Град Вршац заслужује да се нађе у друштву
најбољих тимова у региону имајући у виду
кошаркашку историју и инфраструктуру
којом располаже. Дугорочни циљклуба је
АБА лига. Први услов за прављење градске
спортске приче је остварен, клуб воде
Вршчани. Поред подршке публике клуб има
и велику подршку Града Вршца, локалних
привредника и предузећа који кошарку
виде као највећи вршачки спортски бренд.

НАЈБОЉА ЕКИПА АБА ЛИГЕ САСТАЋЕ СЕ СА НАЈБОЉИМ ТИМОМ КЛС У ЧЕТВРТФИНАЛУ КУПА

ВРШЧАНИ ДОЧЕКУЈУ НИШКИ КОНСТАНТИН У 16. КОЛУ КЛС

У београдском Хотел М извучени су
парови четвртфинала Купа Радивоја
Кораћа који се одржава у Нишу од 16.
до 19. фебруара. Кошаркаши Вршца
састаће се са првим фаворитом за
освајање трофеја, шампионом Србије,
Црвеном звездом. Утакмица се игра
у четвртак од 19:30 часова. Пре њих,
од 17 часова, на терен Дворане
Чаир истрчаће ФМП Железник и
суботички Спартак. У петак, другог
четвртфиналног дана, парови су:
Партизан - Дунав (С. Бановци), (од
19:30 часова), пре њих, од 17, састају
се Мега Лекс - Динамик. Победници
четвртфиналних дуела састаће се
у суботу у полуфиналу, бољи из
дуела ФМП - Спартак играће против
победника меча Вршац - Црвена
звезда, док ће се у другом полуфиналу
састати победници мечева Партизан Дунав и Мега Лекс - ФМП. Финале је у
недељу у 21 час.

Кошаркаши
Вршца
у суботу у Миленијуму
дочекују
нишки
Константин и желе победу
која ће их учврстити
на врху табеле. Клуб
је
ангажовао
велико
појачање, Ивана Мараша,
повратника из Ирана, који
жели нову афирмацију
на домаћој сцени. Меч се
игра у Центру Миленијум
са почетком у 18 часова.
Играчи истичу да је
подршка публике важан
фактор њихових добрих
резултата па позивају
симпатизере да им и овог
пута
помогну.Наравно,
наставиће се и са досадашњом
праксом када је у питању наградна
игра за гледаоце. Овога пута награде
је обезбедио позната вршачка

ВРШАЦ НА
ЗВЕЗДУ У КУПУ
КОРАЋА

ИВАН
МАРАШ НОВО
ПОЈАЧАЊЕ

Етно кућа “Динар” која је за три
најсрећнија гледаоца обезбедила,
једну породичну вечеру (4 особе) и
две интимне (2 особе).
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