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ВЕЛИКО
ИНТЕРЕСОВАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА УЧЕШЋЕ
НА “ОКРУГЛОМ СТОЛУ”

СУБВЕНЦИЈЕ И
КОМАСАЦИЈА
НАЈВАЖНИЈЕ
ТЕМЕ

УСКОРО КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У ЦЕНТАР ВРШЦА

НОВО РУХО ТРГА ПОБЕДЕ

Град Вршац и Градска већа за
област пољопривреде и рурални
развој, организовали су “Округли
сто” намењен пољопривредним
произвођачима. Први у низу
планираних “Округлих столова”
одржан је у Влајковцу, у писуству
бројних
пољопривредних
произвођача.
Идеја оваквих сусрета је
упознавање
произвођача
са
темама
важним
за
пољопривредну производњу и
развој села, о чему су говорили

Међу инвестицијама везаним за
центар Вршца, за које су издвојена
средства овогодишњим буџетом, је
и реконструкција Трга Победе, на
сугестију грађана. Овај део центра
града остао је неуређен.
Према речима градоначелнице
Драгане Митровић, у плану је да
са првим лепим данима започне
комплетна реконструкција овог дела

центра Вршца. Она ће обухватити
партерно уређење, постављање
нове јавне расвете, мобилијара како
би Вршчани наредног лета имали
где да проведу слободно време, јер
је ова део центра веома посећен
током лепих дана. Биће постављене
нове клупе за седење, уређено
шеталиште,
сређена
постојећа
фонтана.

Грађани су поздравили ову одлуку
градске власти, јер у Трг Победе
није улагано неколико деценија а
заједничка жеља свих је да Вршац
буде леп и уређен град. Руководство
Града Вршца испоштоваће предлоге
и идеје грађана како би се стекли сви
услови да Вршац понесе епитет лепе
банатске вароши.
Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ И ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОБУЧАВАЈУ
чланови Градског већа за
пољоптивреду
Слободан
Јованов, и за рурални развој
Славиша Максимовић.
-Размена информација са
пољопривредницима
коју
смо у Влајковцу показала се
као веома интересантна за
пољопривредне произвођаче,
због чега ћемо са овом праксом
наставити и у наредном периоду.
Теме о којима смо говорили
веома су важне за произвођаче,
а овај неформални састанак са
мештанима, био је и прилика
да се ми као представници
локалне самоуправе упознамо
са проблемима и потребама
становништва у селима наше
општине, оценили су за портал
еВршац чланови Градског већа
Слободан Јованов и Славиша
Максимовић.
Највеће
интересовање
мештана
Влајковца,
било
је
за
процес
комасације
пољопривредног
земљишта,
субвенције државе, атарске
путеве, одбрану од поплава
тему, али и за теме локалног
развоја и могућности увођења
канализације .
Наредни “Округли сто” са
пољопривредницима” заказан
је за понедељак 20. фебруар, са
почетокм од 11 часова у малој
сали Градске куће у Вршцу.

ДЕВЕТНАЕСТ НОВИХ
ЛИЧНИХ ПРАТИЛАЦА ЗА
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Вршац
је
међу
ретким
градовима у Србији, који је за
децу са инвалидитетом обезбедио
финансирање личних пратилаца.
Град и вршачки Центар за социјални
рад организовали су још једну обуку
кандидата за личне пратиоце, који ће
деци са инвалидитетом помагати око
обављања свакодневих активности.
До сада је обуку за пружање услуге
личног пратиоца у Вршцу успешно
завршило једанаесторо полазника, а у
Центру за социјални рад врши се обука
коју похађа још деветнаест кандидата,
будућих личних пратилаца.
Обуку и припрему
кадра за
ангажовање лица за потребе особа са
инвалидитетом обавља лиценцирано
Удружење за дечју и церебралну
парализу из Ивањице.
-Лични пратилац је једна од услуга
социјалне заштите која је посебан
вид подршке деци, али и њиховим
породицама, истиче Татјана Николић,
чланица Градског већа задужена за
социјална питања.Обучавањем и
ангажовањем што већег броја личних
пратилаца, Град Вршац омогућава
особама са инвалидитетом да, у складу
са законским актима, остваре своја
права. Мада је број од једанаесторо
е-вршац.рс личних пратилаца сасвим довољан,

одлучили смо се за нову обуку како
бисмо предупредили евентуалне
проблеме у пружању ове услуге ,
који би могли да настану у случају
непредвиђених околности .
Николићева
наглашава
да
Град Вршац брине о особама
са инвалидитетом и жели да им
омогући услове за што квалитетнији
свакодневни живот. Циљ свих
ових активности, које спроводи
градска управа, заједно са Центром
за социјални рад, јесте да Вршац

има спреман и обучен кадар који
ће квалитетно моћи да обавља
посао личних пратилаца особа
са инвалидитетом. Пратиоци су
значајна помоћ и подршка особама са
инвалидитетом и сметњама у развоју,
као и њиховим породицама. Пратиоци
им помажу око свакодневних потреба,
облачења, одржавања личне хигијене,
исхране и комуникације са циљем да
се лакше укључе у друштво.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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Градоначелница
Вршца
Драгана Митровић састала се са
представницима аустријске фирме
Имофинанз (Immofinanz) у Градској
кући прошле седмице. Том приликом
најављено
је
да
Аустријанци
планирају да крену са изградњом
ритеил парка стоп шоп- тржног
центра на месту некадашње ливнице,

локацији између Градског језера и
међународног пута за Румунију. Реч
је о парцели површине од око 8.000
квадрата, а изградња би текла по
фазама.
-Ми ћемо, као Град, пружити
све што је у границама наших
могућности како би се овај пројекат
што реализовао у што краћем року,
рекла је градоначелница Митровић
обраћајући се медијима након
састанка у свом кабинету. - Изградња
Ритеил парка је веома је значајна
за наш град, јер би то за Град Вршац
значило 250 до 300 нових радних
места. Вршац би био четврти град у
Србији који има један такав велики
тржни центар и сама његова локација
поред међународног пута где је
велики промет аутомобила, пре свега
из Европске уније, суседне Румуније,
али и из Украјине, Русије и суседних
земаља, ома велики значај.
Представници аустријске фирме
нагласили су да припремају потребну
документацију како би што пре
кренули са радовима на изградњи
тржног центра.
-Они су купили парцелу на којој се
налазила бивша ливница, обавестили
су ме да им се допада ова локација
самим тим што се налази близу
међународног пута и Градског језера,
краја за који планирамо извесна
улагања у будућности.

Према плану тржни центар требало
би да буде изграђен до краја ове или
почетком наредне године, када је реч
о првој фази пројекта.
Прва фаза изградње
коштаће око 10 милиона евра, док
ће реализација друге и треће фазе
зависити од интересовања за закуп
локала, од остварења прве фазе,
истакла је градоначелница. Уколико
интересовање буде добро могуће је
и проширење тржног центра у делу
према Градском језеру.
Према планираном пројекту у
тржном центру биће 22 трговине
добро познатих светских и домаћих
брендова, као и паркинг са 330 места
за возила. Уз нова радна места, тржни

центар би допринео побољшавању
пословне климе, јер је Стоп шоп
најуспешнији
бренд
компаније
Имофинанз у области малопродајних
центара у Аустрији и Централној и
Источној Европи.
Стоп шоп је најуспешнији бренд
компаније Имофинанз у области
малопродајних центара у Аустрији и
Централној и Источној Европи, која
обухвата 58 малопродајних центара
у седам европских земаља(Аустрија,
Мађарска, Пољска, Словачка, Чешка,
Словенија и Србија). У Србији га имају
Ниш, Ваљево и Чачак. У продајним
објектима ових ржних центара су
најпознатији светски брендови.
Ј.Е.

УСПЕШНО ЗАВРШЕНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

„СВИСЛАЈОН ТАКОВО“ НОВИ ВЛАСНИК
„ВРШАЧКИХ ВИНОГРАДА“

Након три неуспеле приватизације,
„Вршачки виногради“ добили су
новог власника на јавном надметању,
10. фебруара. Купио их је концерн
„Свислајон Таково“, који је у
власништву бизнисмена Родољуба
Драшковића по цени од 575 милиона
динара, односно 4,6 милиона евра.
Почетна цена за некадашњи
југословенски
бренд
„Вршачке
винограде“ била је 480 милиона
динара, што представља половину
тренутно процењене вредности
овог
предузећа
продатог
из
стечаја. Како сазнајемо, уз новог
власника Родољуба Драшковића,
занитересована су била и своје
понуде доставила још два купца.
Према изјави Драшковића, датој
пре јавног надметања, он је исказао

интерес да постане власник и купи
„Вршачке винограде“ јер жели да
подигне тај бренд и врати стари сјај
„Виноградима“.
Након
продаје
поменуте
вршачке фирме, Жељко Влаховић,
потпредседник „Свислајон Такова“,
изразио је задовољство што ће
„Вршачки виногради“ бити враћени
Вршчанима и најавио да су у плану
инвестиције међу којима је тренутни
приоритет припрема винограда за
овогодишњу производну сезону.
Коментаришући број запослениих,
Влаховић је нагласио да ће број
радника одредити потребе посла.
Подсећамо да је последњи од три
пропала покушаја проналажења
новог власника„Вршачких винограда“
био 2013. године.
Републичка

ДРАШКОВИЋ:

ВРАТИЋЕМО
ВРШАЧКА ВИНА НА
ПИЈЕДЕСТАЛ

Власник
компаније “Свислајон
Таково” Родољуб Драшковић рекао је
за “Телеграф” да ће му главни приоритет
бити да “Вршачким виноградима” за
годину дана врати углед који су имали
крајем прошлог века.
– Вршачки виногради коначно
су добили власника који ће својим
улагањем и домаћинским трудом све
учинити да вршачка вина врати на
пиједестал, тамо где су пре 25 година и били. У последњих 20 година“Вршачки виногради”
су пропадали и осиромашили. План је да се сада са квалитетом, асортиманом и новим
засадима подигну у водећег континеталног произвођача вина у целој регији. Намера
нам је да инвестирамо у вршачке подруме и у прераду грожђа – рекао је Драшковић.
Нови власник не скрива задовољство што је купио компанију за коју је као и сви
Вршчани емотивно везан.
– Вршчанима могу да поручим само то да сам вратио винограде Вршцу – додао је
Драшковић.
Агенција за приватизацију изабрала
је тада јединог понуђача, кинеску
компанију „Гуан нан” чија је понуда
била 5,3 милиона евра, а процењена
вредност „Винограда“ била је тада
29 милиона евра. Приватизацију је
поништило Министарство привреде
Републике Србије.
Временом су „Вршачки виногради“

почели да губе вредност као фирма у
реструктурирању, а потом и у стечају.
Тако да је тренутна процењена
вредност овог предузећа око 960
милиона динара, нешто мање од
осам милиона евра. У власништву
„Винограда“ је 206 објеката, 516
парцела, 140 возила.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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У КОНГРЕСНОЈ ДВОРАНИ МИЛЕНИЈУМ ОДРЖАНА ХУМАНИТАРНА ПРИРЕДБА СРЕДЊОШКОЛАЦА

„РЕЦИ НЕ НАСИЉУ“

Градска власт подржала иницијативу средњошколаца
Вршачки средњошколци показали
су хуманост, емпатију и друштвену
одговорност приредивши приредбу
„Реци НЕ насиљу“ , у конгресној
дворани
Центра
Миленијум,
прошлог четвртка.
Приредба је имала хуманитарни
карактер и ујединила је овдашње
средњошколце, а велику подршку
пружили су им бројни суграђани
који су се придружили акцији.
Наиме, улазница је била или сто
динара, или пластични чепови или
дечја гардероба. Новац од продаје
улазница намењен је Удружењu
„Физио“, пластични чепови акцији
„Сакупи хумани чеп“ Удружења
„Параквад ВШ“ , а дечје гардероба и
играчке београдском Свратишту за
децу.
Идеја о хуманитарној приредби
потекла је од самих средњошколаца.
Леп културно - уметнички програм
припремили су заједно ђаци
Хемијско - медицинске школе,

ПРИКУПЉЕНО 55.000 ЗА
УДРУЖЕЊЕ „ФИЗИО“
На хуманитарној
приредби
“Реци НЕ насиљу” Вршчани
су потврдили своју хуманост.
Иницијатори и организатори
приредбе задовољни су јер
је прикупљено доста од свега
што је користило као улазница.
Средњошколци су већ уручили
новац прикупљен од улазница,
55.850 динара Удружењу “Физио”,
сакупљене пластичне чепове
Удружењу “Параквад ВШ”, а део
дечје гардеробе и играчака однеће
корисницима
белоцркванског
Дома за децу без родитељског
старања
“Вера
Радивојевић”.
Акција прикупљања дечје одеће и
играчака биће настављена до краја
месеца, јер су Вршчани показали
велико интересовање.

Вршачки школарци приредили пријатно вече у Миленијуму
Пољопривредне школе, Гимназије
„Борислав Петров Браца“, Школског
центра “Никола Тесла” и Музичке
школе “Јосиф Маринковић”.
Подршку
овдашњим
средњошколцима
пружила
је
и градска власт. Приредби су
присуствовале Драгана Митровић,
градоначелница Вршца, и Маријана
Голомеић, чланица Градског већа за
образовање.
Градоначелница
Митровић
захвалила се Вршчанима који су
подржали ову хуману идеју младих
суграђана и додала:
Вршачки средњошколци су
доказали да су паметни, толерантни
и несебични. Једна оваква тема
требало би да буде свакодневно
предмет нашег интересовања. Град
Вршац подржава ову иницијативу
и овај пројекат парламената наших
средњих школа. На овај начин

видимо да се омладина укључује и
интересује за свакодневне проблеме,
а посебно ми је драго што је управо
од њих потекла иницијатива за
отварање Канцеларије за младе.
Град ће подржати иницијативу
за поновно покретање рада
Канцеларије за младе. На тај начин
омогућићемо вршачкој омладини да
ради на пројектима, да буду активни.
Мислим да је то добар начин да се
млади укључе у друштвени живот и
да се брину о себи, свом здрављу и
да утичу на стварање бољих услова
живота, школства, образовања и
васпитања, А, ми смо, као локална
самоуправа, ту да подржимо ову, али
и све друге иницијативе младих у
Вршцу.
Вршачки
средњошколци
приредили су својим суграђанима
једно пријатно и незаборавно вече у
конгресној дворани Миленијума.
Ј.Е.

55

6

ВРШАЧКА КУЛА

ИНТЕРВЈУ
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СТЕВАН ДОЗЕТ, ТВ СЕРВИСЕР, ЕВРОПСКИ СУДИЈА И ОДГАЈИВАЧ ГОЛУБОВА УМЕТНИЧКОГ ЛЕТА:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 24, БРОЈ 437, 23. ЈУЛ 1999.

САВРЕМЕНИ ТРЖНИ
ЦЕНТАР НА ЋОШКУ

Одборници СО усвојили су на последњој
седници, између осталих, и одлуку о утврђивању
нацрта урбанистичког пројекта дела блока 55
који обухвата простор у Стеријиној од бивше
зграде Гимназије до објекта СУБНОР-а у ул. Вука
Караџића.Нацртом је утврђена намена будућих
грађевинских објеката на овој локацији, дати
су урбанистичко технички услови за њихову
изградњу и амбијеталну заштиту постојећих
објеката, као и урбанистичко архитектонска
решења и услове фазне изградње пословног
објекта и пратећег садржаја.
Извесно је да ће будући тржни центар бити

грађен на око 1000 квадрата, да ће имати око 30
локала, а вредност инвестиције процењује се на
око 12,5 милиона динара. Инвеститор „Инвест
стан“ , притом рачуна на средства од продаје
преосталог пословног простора у згради у
Љубљанској број 3, као и од купопродајних
уговора за простор у новој згради.
ВРШАЧКА КУЛА ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 24, БРОЈ 437, 23. ЈУЛ 1999.

НА ПУТУ СОЛИ И ПЕТРОЛЕЈА

Трговина сољу преко ових банатских шорова
датира од пре стопедесет година. На „сланој
магистрали“ од истока, преко Вршца, даље на запад
крајем века „уцртава“ се и петролеј. Од првих дана
половине прошлог века до данас пут соли и петролеја
прекидали су само ратови, буне и револуције, али су
људи који су се бавили овим бизнисом налазили су
и у тешким временима форме транспорта соли уз
помоћ шверцера и кријумчара. На овом путу до данас
према разним дестинацијама широм Европе прошле
су стотине милиона тона соли. То није случајно, али
зашто све кроз Вршац.

Вршачки сокаци и кибицфенстери добро памте
да је ова варош надалеко била позната по трговцима
коња, жита а посебно вина, која су се радо пила и на
бечком двору. Мање је познато, али ипак то време
остаје забележено по трговцима соли. Најпознатији
међу њима били су : Гига Андрејевић, Ана Бозор....

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

МОЈИ СУ ГОЛУБОВИ ЛЕТЕЛИ ПО ЦЕЛОЈ
ЕВРОПИ, АЛИ НАЈЛЕПШЕ ЛЕТЕ НА
ВРШАЧКОМ НЕБУ!

Стеван Дозет познат је
Вршчанима као ТВ сервисер,
који се увек нађе када ТВ
закаже, али и по свом хобију
-голубарству. Успешан је узгајивач голубова уметничког
лета, вишеструки шампион
Европе. Али, најдражи успех,
каже, му је што је Вршачког
превртача уврстио у спортску
расу признату од Европске
уније превртача.

Где почиње Ваша животна
прича?
-Рођен сам у Купинику, 30 -так км
од Вршца, на самој румунској граници,
1961. Родитељи су ми Душан и Душанка,
а имам и старијег брата Драгана. Када
сам имао 9 година, отац је отишао у
Шведску да ради, држава је тада легално
организовала одлазак на привремени
рад у иностранство. Ризиковао је, продао
коње, краве, и он и његов брат кренули
су на два различита краја света - отац у
Шведску, стриц у Аустралију. Али, срећом,
обојица су се добро снашла. После годину
дана отишла је и мајка у Шведску. Годину
дана остао сам у Купинику, живео сам са
тетком, аонда одлазим у Вршац, 1972,
где је брат већ био. Становали смо код
рођака 5-6 година. Завршио сам ОШ „Вук
Караџић“, а онда сам отишао на занат у
„Теслу“. У међувремену, отац купује кућу у
Фрушкогорској и ту се пресељавамо брат
и ја. Ту и данас живе отац и брат, мајка
је умрла пре две године. После средње
школе, иако сам уписао Електротехнички
факултет у Београду, отишао сам у војску,
такав је био закон. Било је тешко вратити
се у школску клупу, после тих годину дана
војске, тако да сам напустио факултет,
мада сам био одличан ђак чак и ђак
генерације. Завршио сам ванредно Вишу
електротехничку школу. Тако сам са тим
звањем инжењера, отворио касније ТВ
сервис „Спектар“, 1988. Пар година после,
1994, купио сам кућу у Никите Толстоја
(тада Љубљанска), сазидали смо нову кућу
и ту сам преселио сервис, у коме и данас
радим.
Има ли посла данас за предузетнике,
за ТВ сервисере?
-Мој занат је типичан пример како
један перспективан занат врло брзо може
да постане неитнересантан и да се угаси.
Ово није стари занат, као рецимо сајџијски.
Телевизори су код нас почели да се продају
60, 70 -тих година и да се поправљају
и ево, за 40 година, занат већ изумире.
Експанзија је била управо у време када
сам ја почињао. Био сам 2-3. генерација
мајстора. Прво су били лампаши, којих
већ није било када сам почео да радим.
После су били транзисторски телевизори,
онда су кренули да производе интегрална
кола, то су већ савременији телевизори
и ту сам се ја укључио. Било је лепо бити
мајстор у то време. Мој колега је волео
да каже да је у кући прво био доктор, па
тв сервисер. Данас је сасвим другачије.
Дођу муштерије и кажу да поправим тв
ако није нешто скупо, ако је велики квар,
купиће нови. А, уствари, данас је 10 пута
теже поправити тв него некада, и толико
пута више је наш занат обезвређен. Да
бисте данас поправили неки ЛЦД, ЛЕД ТВ,
морате добро да баратате компјутером,
интернетом, да познајете 5-6 језика, јер
се делови, евентуална помоћ за кварове,
траже преко разних форума, на немачком,
енглеском, руском... Актуелни су пољски
форуми. Техника толико брзо напредује
да не можете да је испратите. Морате све
то да пратите на интернету, на Јутјубу има
филмова од отварања апарата, до замене
СМД чипова. Морате да усавршавате
радионицу новим инструментима, а занат
изумире. Поправке се своде на ситне,
јефтиније делове, када је квар већи, купује
се нови тв. А, држава нема слуха за то, порез
је све већи, не жалим се, то је чињеница.
С друге стране, посла је све мање. Доћи
ће време да више неће бити овог заната,

а показатељ за то је да данас у граду има
пријављених 3 ТВ сервиса. Раније је било
7-8 приватних и два државна сервиса, ЕИ
Ниш и Техника. Постајемо потрошачко
друштво. Нема поправке, купујемо ново
кад се поквари. Штета је, јер имам толико
искуства и знања, поправио сам око
60.000 апарата, и сад ћу доћи у ситуацију
да све то не могу ни да искористим ни
да некоме пренесем. Питање је да ли ћу
моћи да дођем и до пензије, да ли ће за
10 -так година уопште бити потребни ТВ
сервисери.
Вршчани Вас не познају само као
ТВ сервисера, већ и као успешног
голубара. Од када је љубав према том
Вашем хобију?
-Голубове сам заволео као дете. Са 7-8
година већ сам имао голубове. Отац их је
волео и држао. Мислим да се љубав према
животињама наслеђује, не стиче. Правио

сам гнезда на тавану неке нове штале
коју нисмо никад ни користили јер је отац
отишао у Шведску. Знао сам сатима да
будем тамо, да се дружим са голубовима.
Они ме враћају у детињство. Не знам шта
бих дао да могу да видим себе како се
играм на том тавану са голубовима. Био
сам јако срећан. Човек у детињство може
да се врати не само визуелно, већ и другим
чулима. Била је нека баба Марица код нас у
комшилуку. Имала је неки висок, крештав
глас. Бака је имала ћерку која је живела у
Вршцу. Нисам је познавао док једног дана
није дошла једна бака, отворила врата
сервиса и питала ме:“Је`л си ти Стево?“
оним истим крештавим гласом. Тај ме је
глас вратио у детињство, почеле су да
се нижу слике. Одмах сам схватио да је
то ћерка моје баба Марице. У детињство
ме враћа и посебан мирис старих тавана
пуних голубова. То су они каратавани,
данас готово да нема таквих места.
Када сте почели озбиљније да гајите
голубове?
-Држао сам их годинама, уз неке
прекиде, а када смо се преселили у нашу
кућу у Фрушкогорској улици, одлучио
сам да кренем озбиљније. Првог голуба
добио сам од Будимира Мандића, са
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његовим братом Браном ишао сам у школу.
Буда је и данас велики голубар. Био је то расан
голуб писмоноша, фако боје. Набавио сам и
Вршачке превртаче, фасцинирали су ме. Ја и
данас тврдим да је то једна од најлепших раса
голубова на свету, поготову спортских раса. За
Вршачког превртача може да се каже да је и
украсни и спортски голуб, што је ретко. Он је и
леп, али и прави резултате, што сам ја у пракси
доказао. Имао сам два прекида у држању
голубова због одласка у војску, а озбиљно сам
почео да их гајим када сам се уселио у моју нову
кућу, 1994, после паузе од 10 година. Набављао
сам добре голубове, Вршачке превртаче од
свих голубара у Вршцу. Данас је све мање
голубара који држе Вршачке превртаче, могу
се пребројати на прсте две руке. Почео сам да
тренирам голубове и да их селектирам. Када сам,
2000, чуо да постоји летачки кавез и европска
асоцијација која се бави такмичењем голубова
превртача на ливади са тим кавезима, почео сам
и ја то да радим. Фасцинирало ме је то да довезу
голубове свако из своје земље, пуштају их на
ливади да лете и они слећу на кавезе и такмиче
се чији су најбољи. Голуб је везан за кућу, а ви
му тренинзима усадите да му је кавез кућа где
год се налазио. Тако сам и ја, са пријатељима,
кренуо на такмичења. Први наступ имао сам
у Немачкој, 2005. Када сам пустио Вршачке
превртаче, судија (Немац) ми је пришао и рекао
на српском: “Добро голуб“. Био ми је то још већи
подстицај да кренем са Вршачким превртачима.
Имам ја и друге расе: Бирмингемски ролер,
потиче из Енглеске, и турски превртач Такла. Са
све три ове расе освајао сам титуле европског
шампиона, то значи да сам у тој раси имао
најбољи резултат у години. Седам пута сам
био европски шампион са Бирмингемским
ролерима, ту сам убедљиво најбољи у Европи,
нико није остварио такав резултат. Са Вршачким
превртачима био сам 4 пута европски шампион
што ми је још драже. Једном сам био шампион са
Таклама и једном са расом Вамен. Тако да имам
12-13 титула европског шампиона.
Ви сте један од оснивача клуба у Вршцу.
Како се зове клуб?
-Да, зове се Српски клуб превртача- Вршац
и такмичимо се у Европској унији превртача.
Имамо добре резултате и драго ми је јер је
Вршац некада био велики голубарски центар.
Ми се равноправно такмичимо са голубарима
из Немачке, Француске, Швајцарске, Белгије,
Холандије, Словачке, Чешке и Хрватске. Имала је
и Аустрија клуб, али је угашен.
Активни сте у Европској унији превртача.
Које функције имате?
-Изабран сам 2008. за флугварта и
координатора Европске уније превртача (ЕФУ).
Резултате из сваке земље шаљу мени и на крају
године направим ранг листу и објавим. На основу
тих резултата проглашавају се шампиони.
Постао сам и европски судија за голубове
уметничког лета. Много сам научио од
Аустријанца Мартина Мајера. Убрзо после
постао сам главни судија - флугварт за целу
Европу па сам обучавао друге судије из нашег
клуба, из Хрватске, Чешке, Словачке. Стекао
сам пуно пријатеља бавећи се голубарством.
Лепо се дружимо, поштујемо. Сећам се када су
ми приредили изненађење за мој 50. рођендан.
2011. Имали смо турнир у Словачкој. Пре тога
сам им напоменуо да можда нећу доћи јер
ми је тада рођендан и то јубиларни. Успели
су да ме убеде, па сам, ипак, отишао. Нико
више ништа о томе није говорио. Провели
смо читав дан на такмичењу, ја сам ћутао. А,
увече су ми приредили изненађење - торту са
мојом сликом са голубовима на којој је писало
„Човек који својим хобијем спаја људе“. Била је
и вечера, права фешта, гомила поклона. Тако
сам прославио рођендан у друштву голубара,
пријатеља из разних крајева Европе. Био сам
одушевљен. Захваљујући голубарству, имам
пријатеље широм Европе. Због тога сам научио
и немачки језик. Ишао сам на часове са 40-так
година.
Шта је Ваш највећи успех?
-Мој најдражи и највећи успех је признавање
Вршачког превртача од стране Европске
асоцијације. Успео сам да Вршачки превртач
буде признат као спортски голуб. Много људи је
стварало Вршачког превртача и признат је као
украсни голуб, а сада и као спортски.
Какав је голуб Вршачки превртач? Колико
постоји као раса?
-Године 1965. званично је признат од
Југословенског савеза, пар година касније
и од Европског савеза голубова, а од 2005.
и као спортски голуб од стране Европске
уније превртача. То су 3 најважнија догађаја у
историјату те наше расе. Стварање је почело
пре сто година. Од тих старијих људи, који
су учествовали у стварању стандарда и
признавању ове расе живи су још: Милан
Остојић, Никола Радивојевић, Душан Давидов и
Тихомир Милунов из Вршца. Вршачки превртач
је мањи, ситан голуб, гаји се у свим бојама, али
једнобојан, не шарен. Специфичност му је да има
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лепу, пуну капу, мало ниже постављену, и има
две ружице изнад капе, по томе је јединствен.
Има мали кљун, беле очи, само бели примерци
имају тамне очи, са жутим или бледо розим
очним оквирима. Најчешће боје су бела, црна,
жута, црвена и сива, тзв,вуга.
Да ли сте имали још неки хоби, сем
голубарства?
-Као дечак са 15 -так година почео сам да
се бавим музиком. Добио сам гитару, ишао
на часове, касније ме је занимала електрична
гитара, рок музика. У међувремену сам, са
другарима, основао бенд „ТНТ“. Кад сам се
вратио из војске, почео сам да правим појачала,
звучнике. Основали смо бенд „Јенки“, 1981.
Певач у бенду био је Златко Копил, соло гитара
Радмило Ивковић - Шмрци, бас гитара је био
Горан Јефтовић, бубњар Драган Перовић и ја
сам био ритам гитара. Свирали смо 5 година и
онда сам их ја напустио. Оженио сам се и почео
да радим. Свирали смо хардрок. Имали смо
неколико снимака направљених у Београду.

Свирали смо у парку, Дому омладине, на
гитаријадама, знали су људи за нас.
Када сте основали породицу?
-Моја супруга Бранислава (девојачко Патаки)
и ја венчали смо се 1985. Имамо две ћерке, Јасну
и Сању. Старија Јасна наследила је љубав према
музици и таленат од супруге и мене. Бранислава
је певала у хору и мислим да је и музикалнија
од мене. Јасна је завршила Музичку академију
у Београду и сада је пијаниста. Тренутно ради
привремено у једној музичкој школи у Новом
Саду. Сања је завршила Педагошку академију,
али, ето, ни једна од ћерки нема сталан посао.
Невоља нашег друштва је што млади људи
немају посао.
Да се вратимо Вашем хобију. Шта Вас је то
привукло да толико заволите голубове?
-Они ме враћају у детињство, а ја то волим.
Волим кад ујутро одем у голубарник па ми лепо
почне дан, али и када их тренирам, док смо на
ливади. То је за мене један предиван осећај.
Ја волим нашу равницу, непрегледна поља
под пшеницом. Ја сам рођен у равници. Волим
Банат, Војводину. Када сам у природи, опустим
се, волим звук тишине, а добро ми дође и свеж
ваздух, јер ови телевизори зраче. Голубови
су лепе, паметне животиње. Ово је, уствари,
планета животиња, а ми људи смо је узурпирали.
Људи се чуде како се ја то разумем са мојим
голубовима. Они ми узвраћају љубављу. Та
слобода док лете, док се преврћу у ваздуху, и сам
се осећам слободно. Моји су голубови летели по
целој Европи, али најлепше лете на вршачком
небу!
Све своје искуство, знање око голубова,
пренео сам на папир и објавио књигу „Голубови
уметничког лета на летачком кавезу“, 2009. Да се
то знање и искуство не истопи, да не нестане,
ако некад неко пожели да се бави њима да има
где да прочита и нешто научи. Један пријатељ
из Шведске, и сам је писао књиге и текстове за
„Зов“, честитао ми је на књизи и рекао ми је да
је то голубарска поезија. Ја нисам књижевник,
склонији сам природним наукама. Писао
сам језиком голубара хобисте све што сам
доживео на тој ливади, такмичењима са својим
голубовима. Желим да се захвалим проф. Славку
Бранкову који ми је много помогао око књиге.
Јованка Ерски
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Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
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ПЕТАК •17. фебруар 2017.

ГРАД ВРШАЦ
На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично
тумачење) , члана 46. став 1. тачка 12 Статута града Вршца („Службени лист града Вршца“ бр.10/2008, 13/2008, 3/2015 и 1/2016), чланa 4.
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије“
број 16/16 ) и Одлуке о буџету града Вршца за 2017. годину, Градоначелник града Вршца , расписуjе

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања у 2017. години
I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Према Одлуци о буџету града Вршца за 2017. годину,
средства у износу од 20.000.000 ,00 динара, намењена
су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања у
2017. години.
Намена конкурса је суфинансирање производње
медијских садржаја из области јавног информисања, који
доприносе истинитом, непристрасном, правовременом
и потпуном информисању свих грађана града Вршца;
заштити и развоју људских права и демократије;
унапређивању правне и социјалне државе; слободном
развоју личности и заштити деце и младих; развоју
културног и уметничког стваралаштва; развоју
образовања, укључујући и медијску писменост као
део образовног система; развоју науке, спорта и
физичке културе; заштити животне средине и здравља
људи; и осталих медијских садржаја који доприносе
задовољавању потреба грађана за информацијама и
садржајима из свих области живота, без дискриминације,
имајући пре свега у виду особе са инвалидитетом и
националне мањине.
Садржаји намењени деци морају поштовати етичке
норме и све законске прописе из области заштите права
детета.
Mедијски садржаји који буду предложени у пријави
на Конкурс града Вршца уз уважавање критеријума
наведених у претходном ставу треба да обезбеде
информисање и укључивање грађана у развој локалне
заједнице тако што ће омогућити:
- да се обезбеди јавни интерес грађана и насељених
места на територији града Вршца за производњу и
објављивање следећих медијских садржаја: општи
информативни медијски садржаји, садржаји из области
политике, културе, образовања, комуналне политике,
религије, економије, социјалне заштите, заштите
животне средине, цивилног сектора, мањинских група,
деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све друге
садржаје који су битни за живот грађана;
- да се обезбеди правовремено информисање грађана
Вршца и насељених места на територији града Вршца у
случају елементарних непогода, несрећа и свих ситуација
које могу изазавати поремећај у уобичајеном животу
грађана (временске непогоде, загађење и слично);
- процесе јавних слушања и јавних расправа у
поступку израде и доношења oдлука Скупштине града
Вршца, које директно утичу на квалитет живота, стандард
и уважавање људских и мањинских права сваког члана
локалне заједнице;
- презентовање информација од јавног значаја из
делокруга рада органа града Вршца;
- да се обезбеди правовремено и потпуно
информисање као и едукацију грађана о парципативном
буџетирању, током процеса израде и доношења Одлуке
о буџету града Вршца за 2018. годину;
- презентацију и праћење имплементације свих
пројеката финансираних из буџета града Вршца, путем
Конкуса, за организације цивилног друштва;
- презентовање руралног развоја у насељеним
местима са територије града Вршца, промоције и
едукације пољопривредника, значаја удруживања, али
и садржаја из културе, здравства, бриге о маргиналним
групама;
- презентовање спортских и културних догађаја, као
и културног и индустијског наслеђа са територије града
Вршца, са циљем очувања и прављења архивске грађе о
локалним актерима и темама.

II ПРАВО УЧЕШЋА
На Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар
медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2. правно лице, односно предузетник који се бави
производњом медијских садржаја и који има доказ да ће
суфинансиран медијски садржај бити реализован путем
медија који је уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија
који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су
у претходном периоду добила средства намењена
пројектном суфинансирању, а нису у уговореном
предвиђеном року и прописаној форми поднела
наративни и финансијски извештај и лица за која се
утврди да су средства ненаменски трошила.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним

проjектом на једном конкурсу.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с
једним пројектом за сваки медиј.
Најмањи износ средстава који се може одобрити
по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ
средстава по пројекту износи 10.000.000,00 динара
Учесник конкурса може поднети захтев за
суфинансирање пројекта у износу до највише 80%
вредности предложеног пројекта, односно највише до
износа утврђеног конкурсом.
Учесник конкурса који је у текућој календарској
години већ користио средства намењена пројектном
суфинансирању у области јавног информисања на
републичком, покрајинском или локалном нивоу, може
учествовати на конкурсу за суфинансирање истог
пројекта само још једном у тој години, и то у износу који
уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности
пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати
пројекти пријављени на Конкурс су:
1) Мера у којој је предложена пројектна активност
подобна да оствари јавни интерес у области јавног
информисања:
2) Mера пружања веће гаранције привржености
професионалним и етичким медијским стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,
посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
• остваривање јавног интереса у области јавног
информисања;
• остваривање намене конкурса;
• усклађивање пројеката са реалним проблемима,
потребама и приоритетима циљних група;
• идентификованих и јасно дефинисаних потреба
циљних група,
• заступљености иновативног елемента у пројекту и
новинарско истраживачог приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
• усклађености планираних активности са циљевима,
очекиваним резултатима и потребама циљних група;
• степен утицаја пројеката на квалитет информисања
циљних група;
• мерљивост индикатора који омогућавају праћење
реализације пројекта;
• разрађеност и изводљивост плана реализације
пројекта;
• степен развојне и финансијске одрживости пројекта
(позитивни ефекти пројекта настављају се након што се
оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
• степен организованих и управљачких способности
предлагача пројекта
• неопходни ресурси за реализацију пројекта;
• стручних и професионалних референци предлагача
пројекта, које одговарају предложеним циљевима и
активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
• прецизности и разрађености буџета пројекта, који
показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним
активностима;
• економске оправданости предлога буџета у односу
на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана
посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од
стране државних органа, регулаторних тела или тела
саморегулације у последњих годину дана, због кршења
професионалних и етичких стандарда (податке прибавља
стручна служба од Регулаторног тела за електронске
медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за
штампане и онлајн медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казне или мере
предузете активности које гарантују да се сличан случај
неће поновити.
Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. општи информативни и специјализовани медијски
садржаји од значаја за живот и рад грађана као и
презентовање рада органа локалне самоуправе на
територији града Вршца;
2. актуелност теме;
3. допринос у очувању српског националног и
културног идентитета и jезика;
4. допринос очувању националног и културног
идентитета националних мањина које живе на територији

града Вршца;
5. допринос предложеног пројекта унапређењу и
равноправности положаjа осетљивих и маргиналних
друштвених група;
6. пројекти који доприносе медијској оригиналности
и разноврсности;

IV РОКОВИ
Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од
дана обjављивања у недељном листу Вршачка кула и
Вршачке вести и веб сајту града Вршца.
Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог
о расподели средстава достави Градоначелнику града
Вршца.
Решење о расподели средстава доноси се најкасније у
року од 90 дана од дана закључења конкурса.
Период имплементације пројеката је најкасније до
31.12.2017. године, а рок за подношње извештаја је до
31.01.2018.године.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за
учешће на Конкурсу достави у пет примерка. Образац
се преузима са сајта града Вршца. Учесник Конкурса је
обавезан да приложи и копије следећих докумената у
једном примерку:
1. решење о регистрациjи правног лица или
предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
2. решење о регистрацији из Регистра медија односно
Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне
регистре;
3. потврда Народне банке Републике Србије да нема
евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да
нема блокаде рачуна)
4. доказ о техничкој опремљености за реализацију
понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица
или попис основних средстава)
5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма
издата од Регулаторног тела за електронске медије;
6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих)
да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том
медију (обавезно само за правна лица и предузетнике
регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског
програма);
7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја
(трејлер, примерак новина, џингл и сл);

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења,
регистрована најмање три године пре датума
расписивања Конкурса, да предложе чланове
конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци
заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним
путем обрате граду Вршцу- Кабинету градоначелника.
Уз предлог за чланове комисије доставити доказ
да је удружење регистровано најмање три године пре
датума расписивања овог Конкурса, као и биографије
предложених кандидата.
Предлоге слати до закључења Конкурса.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Комплетан текст Конкурса и Образац за пријаву
обjављују се и могу се преузети на сајту града Вршца, где
су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном
конкурсу, биће обjављено на интернет страници града
Вршца www.vrsac.org.rs, и достављено свим учесницима
конкурса у електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на
погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу:
Градска управа града Вршца,
Трг победе 1
26300 Вршац,
са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Додатне информациjе се могу добити у Градској
управи града Вршца, у Кабинету градоначелника радним
даном од 8 до 15 часова, у канцеларији број 110 или на
телефон 013/800-555.а
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ТИЈАНА ЈОКИЋ, НАЈБОЉА ЈУНИОРКА У 2016. У ИЗБОРУ СПОРТСКОГ САВЕЗА:

„ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ У
АРГЕНТИНИ СУ МОЈ НОВИ ЦИЉ“

Најбоља јуниорка Вршца,
млада стонотенисерка Тијана
Јокић недавно се са врло
конкурентног светског турнира
у Чешкој вратила са још једном
медаљом, овог пута бронзаном.
Иначе, у својој спортској
каријери, Тијана има више од две
стотине медаља, а на европској
и светској ранг листи тренутно
заузима 14, односно 44. место.
Стоним тенисом се бави већ
десет година, а иако због школе
и тренинга свакодневно путује
на релацији Уљма – Вршац по
најмање два пута, успева да
усклади све обавезе и да у ономе
што ради буде – изузетна.
Пре неколико дана вратила си се
са бронзаном медаљом са турнира
у Чешкој. О каквом такмичењу је
реч?
- Био је то турнир светске
организације, турнир који се бодује за
светску ранг листу, на којој се тренутно
налазим на 44. месту, док сам на
европској ранг листи 14. по реду.
Каква је била конкуренција?
Какви су твоји утисци са такмичења?
- Турнир је био веома добар и
конкуренција је била врло јака, с
обзиром на то да долазе играчи
из целог света и било је преко
300 учесника. Учествовале су и
играчице из Јапана, које су у врху
светске ранг листе. Задовољна сам
својом игром, јер сам баш доста
тренирала и спремала се током
зимског распуста. У екипном делу смо

оправдале очекивања и пласирале
се полуфинале, у којем смо поражене
од репрезентације Русије у веома
драматичном мечу са резултатом 3-2.
У дублу и у појединачном делу нисам
баш имала неку спортску срећу, нити
сам имала среће у жребу, те сам за
улазак у четвртину финала изгубила
од Румунске репрезентативке Тање
Плаиан, резултатом 4-2. Док смо у
дублу поражене од Францускиња
Форт-Ле Скур. Ово такмичење је веома
значајно, јер је први бодовни турнир
у низу турнира који ме очекују пре
Европског првенства, које ће у јулу
бити одржано у Португалу.
Иза тебе су бројни спортски
успеси. Које би издвојила као
најзначајније?
- Само протекле године сам
остварила веома добре резултате,
освојивши чак 33 медаље, како
на турнирима у Србији, тако и на
иностраним турнирама. Ако треба да
издвојим неку, то је свакако Европска
сребрна медаља, коју сам освојила на
Европском шампионату, одржаном
у Загребу. Наравно, велики успех у
мојој каријери је и то што наступам
за репрезентацију Србије, већ пет
година, најпре у кадетској, а сада већ
и у јуниорској категорији. Такође,
имала сам и прилику да дебитујем за
сениорску репрезентацију Србије на
позив селектора.
Када си и како почела да
тренираш стони тенис?
- Почела сам са седам година, када
сам кренула у први разред. Мој теча
и тата су ме одвели да пробам, јер су
они тада рекреативно играли. Мени
се допало и ево вредно тренирам већ
10 година и свакодневно путујем за
Вршац, а у припремном делу путујем
и два пута дневно. 2007. године сам
проглашена за младу наду општине
Вршац и то је такође био подстицај да
наставим да тренирам. Сада већ имам
и преко 200 медаља.
Живиш у Уљми, а тренираш у
Вршцу. Колико деца из Уљме имају
услова да се баве спортом?
- Мислим да деца могу да се
пронађу, ако желе, у неком спорту,
мада исто тако мислим да ће имати
већи избор по завршетку започете
градње спортске хале у школи.
Ко су твоји узори у спорту?
- Узор у спорту ми је, као и већини
спортиста, наш најбољи тенисер и
спортиста, Новак Ђоковић. Допада ми

се његово понашање на терену и то
како се бори за сваки поен.
Шта ти када је о стоном тенису
реч предстоји у блиској будућности,
а какви су ти дугорочни планови?
- Сада ме очекују највише турнири
у иностранству, али ту је и државно
јуниорско и сениорско првенство.
Прво што ме чека је турнир у
Италијанском граду Лињану, који се
одржава од 3. до 9. марта. Што се тиче
дугорочних планова, почела сам већ
да се припремам за Олимпијске игре
младих, које ће се одржати наредне
године у Буенос Аиресу, у Аргентини,
и то ми је уједно и циљ. Поред свега
сам и одлична ученица друге године
економског смера ШЦ „Никола Тесла“
и овом приликом бих се захвалила и
професорима који имају разумевања
када сам на неким припремама или на
турнирима.
Учествујући
на
спортским
такмичењима имали си прилике да
пуно путујеш. Где си све била? Која
су места и због чега на тебе оставила
најјачи утисак?
- Путовања су свакако најлепши
део спорта, мада немам пуно времена
да обилазим знаменитости градова у
којим се такмичим. Била сам у Дубаиу,
Барселони, Венецији, на Малти,
Турској, Пољској, више пута у Чешкој,
Словачкој, Мађарској, Хрватској,
Аустрији, Румунији, Црној Гори. Али
највећи утисак на мене је оставила
Јужноафричка Република, тачније
град Кејптаун, јер је пре свега други
континент, другачији је начин живота,
људи, природа, све је другачије у
односу на оно на шта смо ми навикли
у свакодневном животу.
Која су твоја интересовања изван
спорта?
- Имам јако мало времена за било
које друге активности, јер се из школе,
пошто путујем, враћам у 15 часова, а
сваког дана већ у 18:15 крећем поново
за Вршац, јер ми тренинг почиње у
19 часова. За то мало времена треба
да научим све што ми је потребно за
школу, а и да се одморим, да бих могла
добро да одрадим тренинг. Када се све
то скупи, уме да буде веома напорно,

али успевам некако да се организујем
и постигнем све.
Да ли су твоје професионалне
амбиције везане за спорт или
планираш да се једног дана бавиш
нечим другим?
- Сигурно ћу наставити да се
професионално
бавим
стоним
тенисом. Желела бих да играм за неки
добар клуб у иностранству, у којем бих
имала и добре тренинге и то ми је за
сада неки већи циљ.
Недавно си на Избору за
спортисту године града Вршца
за 2016. годину проглашена за
најбољу јуниорку. Шта за тебе значи
ово признање?
- Захвалила бих се на том признању,
јер је велика част бити изабран у
таквом кругу спортиста. А то ће за
мене бити само подстрек да још више
тренирам и остварујем још боље
резултате.
Т.С.
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ГОДИШЊИЦА У ЗНАКУ ХУМАНОСТИ

„ТАЧКА СУСРЕТАЊА“ ПРОСЛАВИЛА
ТРЕЋИ РОЂЕНДАН

Удружење
за
промоцију
културе, науке и уметности
„Тачка сусретања“ прославило
је у уторак, 14. фебруара
трогодишњицу свог постојања.
У „Салону код Порте“ отворена је
хуманитарна продајна изложба
на којој су представљени радови
вршачких сликара и фотографа у
координацији сликарке Невене
Чолаков.
- У славу љубави прослављамо
трогодишњицу
постојања
Удружења „Тачка сусретања“, а
у славу хуманости, уз посебну
радост,
отварамо
изложбу
вршачких сликара и фотографа
који даривањем својих радова
желе да помогну Удружењу
„Физио Вршац“ – речено је у
„Тачки сусретања“.
Трећи рођендан Удружења
увеличали су и ученици Музичке
школе „Јосиф Маринковић“,
а у реализацији изложбе и
читаве вечери учествовали су и
волонтери у култури, ученици
Хемијско-медицинске школе.
- Прича о „Тачки“ је првобитно
настала као идеја да изникне
једно
место,
измештено
из
свакодневнице,
разних
друштвених побуда, растерећено
елитизма
или
популизма,
огољено,
чистокрвно,
окрепљујуће; где ћемо се срести,

разменити знања, искуства,
способности и наставити даља
животна путовања. Где ћемо
бити инспирисани или бити
инспиратор многим младим
људима. Где нестају границе
и разлике – истакли су из
Удружења.
У „Салону код Порте“ за
ове три године уприличено је
око 110 догађаја: књижевних
вечери, предавања, трибина,

концерата,
перформанса,
изложби, хуманитарних акција...
„Тачку сусретања“ посетили су
бројни уметници, међу којима
и Рада Ђуричин, Васа Павковић,
Давид Албахари, Милисав Савић,
Слободан
Зубановић,
Енес
Халиловић, Зоран Т. Поповић,
Срђан В. Тешин, Милан Р. Симић,
Угљеша Шајтинац, Вуле Журић,
Александар Тешић, Славољуб
Станковић,
Павле
Зелић,
Александар Гаталица, Јелена
Ленголд, Милета АћимовићИвков,
Горан
Скробоња,
Мирољуб Стојановић, Мухарем
Баздуљ, Марчело, Мирослав
Кирин, Аида Багић…
На хуманитарној изложби
радове су изложили Зоран
Туркан, Влада Маринковић,
Дарко
Секулић,
Аница
Радошевић, Владимир Предић,
Марио Фијатовић, Иван Блануша,
Никола Митровски и Невена
Чолаков
Т.С.

72 ГОДИНЕ ВРШАЧКОГ ТЕАТРА

ГОДИШЊИЦА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „СТЕРИЈА“

Народно позориште „Стерија“
обележило је у петак, 10. фебруара
свој празник. Позориште је
прославило 72 године рада, а
празник је био и прилика да в.д.
директорка Марина Лазаревић
упути
посебне
честитке
овогодишњим
„јубиларцима“:
Мерими
Огризовић,
Жељку
Новакову, Горану Марковићу, Ивану
Ђорђевићу и Бориславу Крљићу.
Иначе, у уторак је премијерно
у НП „Стерија“ одиграна представа
„Vinovatul“ или „Кривац“ Јона
Бејешуа у режији Зорана Цветковића
и извођењу професионалне сцене
на румунском. Представа говори о
вечитом питању кривице и опроста,
а изводе је глумци Елена Иванка и
Јонела Куђија.
Следећег уторка, 21. фебруара
у 20 часова следи још једна
премијера. У питању је праизведба

представе „Мама“, чији текст и
режију потписује Александра
Урошевић, која је истакла да је у
питању комедија и драма, прича о

дилемама савремене жене, праву
на сопствени избор и очекивањима
и притисцима друштва.
Т.С.

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
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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ“ ОБЕЛЕЖИЛА ШКОЛСКУ СЛАВУ И 96 ГОДИНА РАДА

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ ПР

Мисија Пољопривредне школе је да обезбедимо нашим ђацима све неопходне услове који су складу са савременом наставом, је

Пољопривредна школа „Вршац“ прославила је школску славу
Светог Трифуна, 14. фебруара, и обележила 96 година постојања
и рада. Већ по традицији проглашени су победници овогодишње,
25. по реду, изложбе алкохолних пића.

Светом Трифуну у славу
Након резања славског колача, које су обавили свештеници
Православних цркава Српске и Румунске, одржана је приредба
коју су припремили ученици Пољопривредне школе заједно са
хором „Распевани професори“.
Директор Срђан Клиска поздравио је госте и кратко
образложио резултате рада Школе која је из године у годину све
престижнија.
-Доста тога је урађено у школи и наставићемо са даљим
уређењем како саме школе тако и простора око ње, рекао је
директор Клиска. Школска економија сваким даном добија нови
и све бољи изглед. Сви започети радови завршавају се на време и
квалитетно. Уредили смо школске учионице по најсавременијим
стандардима, реконструисали хемијску лабораторију и квалитетно
је опремили. У 21. веку смо и сматрамо да наша деца заслужују
најбоље образовање и најквалитетније усвајање практичних
вештина. Јер, једино тако бићемо конкуренти и спремни за нова
времена, нове пословне изазове и нове генерације ученика.
Мисија Пољопривредне школе је да обезбедимо нашим ђацима,
све неопходне услове који су складу са савременом наставом, јер
је образовање кључ напретка ђака кроз школовање, али и кроз
њихов будући живот и рад.
Клиска је подсетио да су ђаци ове школе постигли запажене
резултате на бројним такмичењима, а потом је уручио захвалнице
и дипломе најуспешнијим ученицима.

Рекордан број узорака
Већ традиционално, на дан школске славе одржана је и 25.
Изложба алкохолних пића. Смотра оцењивања квалитета вина
и ракије има сваке године све више учесника и излагача. Ове
је године приспело укупно 97 узорака јаких алкохолних пића ракије, вина и специјалних пића. Међу узорцима је било 12 јаких
алкохолних пића од грожђа, 49 јаких алкохолних пића од воћа,
18 црвених вина, 15 белих вина и 5 специјалних пића, као нова
категорија уведена ове године.
Приспеле узорке анализирали су стручњаци Енолошке
станице „Вршац“, „Вршачких винограда“, као и професори
Пољопривредне школе „Вршац“. У циљу одређивања и квалитета
пића вршене су хемијске анализе, а одржане су и две дегустације
за одређивање органолептичких карактеристика.
-Из године у годину квалитет пића и изложбе је све бољи
и бољи, јер то је и циљ манифестације, каже Васил Миловић,
председник Дегустационе комисије и професор прехрамбене
технологије у Пољопривредној школи „Вршац“. Ми организујемо
после и саветовање за произвођаче, тако да се квалитет пића
заиста побољшава. Ове године су бела вина боља што ми је
изузетно драго, јер је вршачко виногорје карактеристично баш за
бела вина која овде дају најбољи квалитет. Када је реч о жестоким
пићима, стандардно су нам добре лозоваче, а ракије од воћа
показују тренд бројности, наравно и квалитета. Било је тешко
пробати 67 ракија. Воћне ракије су од златног квалитета до оних
који треба још да уче, има простора за побољшање.

Награђени излагачи задовољни признањима
Златна медаља, прво место у категорији белих вина припало
је Јосифу Недину, за Бели бургундац. Недин је и у категорији
црвених вина освојио сребрно одличје за купажу.
Најбољу ракију од грожђа, награђену златном медаљом,
произвео је Никола Ристић. Јарославу Боднару златна медаља
припала је за лозовачу 2014. Милутин Крстајић је у категорији
ракија од воћа освојио прво место за дуњевачу, док је Никола
Тодоровски из Пландишта награђен златном медаљом у
новоуведеној категорији специјалних пића за вино од вишње и
меда.
-Вино може да се прави од свег воћа, не само од грожђа, а
пошто поседујемо воћњаке и гајимо пчеле, одлучили смо се,
мој брат и ја, да направимо неки свој производ, да би подигли
то на виши ниво, каже Никола Тодоровски. Не постоји посебан
рецепт, у питању је класично вино, уместо грожђа иду вишње, са
додатком меда.
Јосиф Недин, власник гудуричке Винарије „Недин“, задовољан
је освојеним признањима:
-Ја сам већ 25 пута учесник ове изложбе, од самог почетка.
Комисија је врхунска и желим да проверим квалитет својих
производа. Анализе су квалитетне, раде се параметри који нама
доста значе. Оне нису званично признате од неких институција,
као што је Министарство, али нама пуно значе као смерница у
производњи.
Ј.Е.
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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. 013/807337 и 061/72-39-359, (после подне).
Продајем двособан стан у
Вршцу, Иве Милутиновића 80,
близу центра. Тел. 062/511-751.
Продајем кућу са локалом,
120 м2, (мушки и женски wc,
кухиња, две терасе) плац, башта
на брегу, асфалтни пут, код цркве
Св. Теодора , кућа је на спрат са
четворособним станом. Продајем
кућу у Војводинцима са великим
плацом. Тел. 061/117-51-92.
Кућа на продају у Призренској
55, цена 55.000 евра. Тел. 062/88924-67.
Продајем стан 58,46 м2,
први спрат, центар, погодан и за
пословни простор. Цена 40.000
евра. Тел. 064/44-32-517.
Издајем или продајем локал
135 м2, у Подвршанској 17 Тел.
064/123-17-56.
Продаје се једнособан стан у
центру Алибунара.
Тел. 304-914 или 2101640.
Продаје се двособан стан у
центру Алибунара Тел. 064/459-6804 или 210-16-40.
Продајем
јако
повољно
укњижен стан – кућу у центру
Панчева, фронт 13 м, гаража, шупа.
Тел. 063/75-79-722 и 064/1323-663.
На продају кућа у Павлишу са
великим плацом. Тел. 062/471-511.
Продајем приземну кућу у
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја, вода , плин, башта.
Веома повољно. Тел. 061/65-65-933
или 063/70-144-81.
На продају дворишни стан у
Другог октобра 13. Тел. 065/542-2082.
Продајем кућу у Павлишу, ул.
Жарка Зрењанина. Тел. 060/034-3533.
Мењам кућу са две стамбене
целине за двособан стан, може и
продаје, В. Попе 46.Тел. 834-926.
На продају двособан стан
од 64м2 у улици Вука Караџића
4, цг, тел, кабловска, комплетно
реновиран (све ново). Тел. 066/5148-254.
На продају савршена кућа,

спратна, на плацу 650м2 са
виноградом. Хитно и повољно.
Тел. 0046704930046 и 2801-130.
Продајем у Панчеву, строги
центар, двособни стан 56 м2,
цг, код старе поште /Радова
зграда). Тел. 063/8008-243 и
013/348-683.
Продајем кућу у ул. Југ
Богдана, Повољно. Тел. 013/ 2832-563.
На продају реновирани
дворишни станови (двособан +
гарсоњера). Изузетна локација,
погодно за пословни простор.
Тел. 061/71-39-82.
Продајем
плац
на
Сребрном језеру, површина
5,01 ар, власник. Тел. 064/96-64709 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. 064/248-7691 и 013/ 806-441
Продајем стан од 30 м2
Улица Светозара Милетића 2
(код школе „Вук Караџић“)
Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан стан
43 м2, приземље, у Вршцу,
ул. Архитекта Брашована 8
(код Железничке станице и
Пољопривредне школе) Звати
од 21 до 22.30 сати на тел. 805095
На продају кућа у Павлишу
са великим плацом.
Тел.
062/471-511.
Продајем трособан стан у
центру Алибунара. Тел. 064/1511-983.
Продајем новију кућу у
Вршцу, сређена, ПВЦ столарија,
комплетна инфраструктура.
Могућност исплате у ратама.
Тел. 060/66-07-901.
На продају кућа у Избишту,
нова градња, приземље и спрат
100 м², плац са баштом 18 ари.
Тел. 064/456-01-05.
Продајем
кућу
у

Број
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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 064/2717-446.
Кућа на продају, на плацу
од 500 м2, стан 90 м2, гаража,
подрум 50м2, у Вршцу, ул.
Јоргована, код ЈАТ-а, вода,
канализација, струја, телефон,
централно грејање. Цена
45.000 еура. Тел. 064/12-46-099
и 060/44-56-004.
Продајем апартман на
Златибору, 53 м2, дупчекс,
ужи део града, намештен,
укњижен, паркинг. Може и
замена за стан у Београду.
Хитно. Тел. 064/154-18-11.
Кућа на продају у 2.
октобра
83,
површина
800 квадрата са великим
двориштем.
Мењам гарсоњеру у
Вршцу за једнособан стан у
Вршцу. Тел. 061/294-11-61.
На продају реновирани
дворишни станови (двособан
плус гарсоњера), ул. Жарка
Зрењанина, Вршац. Изузетна
локација погодно за пословни
простор. Тел. 061/171-39-82.
На продају кућа са
окућницом 100м2 и великом
баштом 1700 м2 у Уљми. Тел.
064/87-13-470.
Продајем кућу за рушење
на лепом месту, мањи
плац, струја, вода, плин,
канализација. Повољно. Тел.
064/35-12-026.
У Избишту продајме кућу,
новија градња (приземље
и спрат)100 м2, 18 ари плац,
башта и помоћни објекти,
вода, струја. Тел. 064/456-0105.
Продајем једнособан стан
у Никите Толстоја 1. Приземље.
Цена по договору. Тел. 893-116
и 063/85-73-135
У Избишту кућа на продају,
нова градња, приземље плус
спрат 100м2, плац 18 ари са
помоћним зградама и баштом.
Тел. 064456-01-05.
Продајем
стан
31
м2,строги центар града, код
Владикиног двора, Данила

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.

Илића 2. Тел. 063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ
Богдана 18. Нова градња,
одмах усељива без улагања.
Тел. 064/18-65-244.
Продајем ланац земље
потез „Црвенка“, близу града,
поред асфалтног пута за
Румунију. Тел. 064/124-75-57 и
013/807-816.
На продају сређена кућа
у Улици Николе Тесле 49. Кућа
има 100 квадрата, такође има
сређено двориште са 2 помоћне
просторије. Цена 38.000 евра.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем
кућу
са
окућницом у Избишту, Вељка
Радукића 36. Тел. 064/588-6839.
Продајем2,5 ланца земље
потез Кевериш, удара у
асфалтни пут Вршац-Влајковац.
Тел. 062/511-751.
Продајем
кућу
у
Маргитском насељу, изграђена
на плацу од 335 м2. Кућа је
новије градње, ПВЦ столарија,
централно грејање, паркети,
гаража за 2 аута. Могућа
замена за стан са доплатом.
Тел. 060/660-79-01.
Продајем кућу нова
градња, приземље и спрат
100м2, плац са баштом 18 ари.
Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 м2
у центру (код Вука Караџић
школе) ул. Светозара Милетића
2. Тел. 062/282-112 или 069/41728-49.
Продајем
кућу
са
помоћним објектима (око
110м2) воћњаком, баштом и
пољопривредним земљиштем
све укупно 5807м2. Кућа
је легализована, (дневни
боравак, кухиња, две собе,
остава, купатило са wc-ом
и поткровље) вода, струја
и канализац. Има пољски
wc и бунаре. Налази се на
белоцркванском путу.
Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 2.
Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55м2,
ул.
Феликса
Милекера
20/1 и сателитску антену
(Швајцарска). Тел. 063/862-9749.
На продају кућа од 100м2
саграђена у близини центра
града са мањим двориштем
и две нус просторије.Улица
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €.
Тел. 064/27-17-446.
Продајем једноипособан
стан у центру Вршца, 30м2 и
подрум 80 м2, приземље, а
може и одвојено. Тел. 065/5485902.
На продају кућа 150 м2 на
плацу од 1500 м2, на вшшачком
брегу, Карпатска 39, плин вода,
струја, телефонски прикључак.
Предиван поглед на град. Тел.
064/11821-81.
Продајем двособан стан
51 м2, у Вршцу, приземни са
нуз просторијама и гаражом,
укњижен. Улица Првомајска
43/1. Тел. 833-806, 064/957-7076 и 066/570-40-00.

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. 064/267-7976.
Издајем кућу у Бихаћкој,
близу Миленијума. Тел. 065/88599-78.
Издајем локал 33 м2, у
Жарка Зрењанина бр. 77. Тел.
063/894-91-63
Издајем гаражу у центру
Вршца, улаз из Дворске поред
Владичанског двора. Тел.
064/51-52-245.
За издавање једнособан
намештен стан(соба, кухиња,
купатило), нова градња, у
дворишту Филипа Вишњића 31,
Вршац. Тел. 064/429-06-14.
Запосленој
девојци
потребна
сређена
или
полунамештена
кућа
за
становање у замену за
одржавање. Тел. 064/38-92-738.
Издајем стан у града за
студенткиње (ученице). Посебан
улаз, одвојене комуналије и
цг.Тел. 838-702 и 063/789-10-14.
Издајем собе ученицима
(намештене), собе се налазе на
5 мин. Од центра, Улица Црног
Јована 18. Бесплатан интернет
и кабловска. Засебан улаз и
комуналије. Тел. 065/238-93-83.
Издајем стан у центру
Вршца за студенткиње или
ученице. Засебан улаз, одвојене
комуналије, централно грејање.
Тел: 013/838-702, 063/7891014
Издајем
намештен
трособан стан са два купатила у
Хемограду. Погодан за породицу
или две три девојке. Тел.
013/836-847 и 063/782-35-26.
У
Београду
издајем
двособан намештен стан
студентима. Тел. 065/814-85-71.
Издајем
намештен
једнособан стан у центру ул.
Анђе Ранковић (централно
грејање, кабловска, интернет).
Тел. 060/350-30-60.
Издајем локал у центру
града 35 м2 код румунске цркве,
санитарни чвор, клима, фиксни
телефон, засебно комуналије.
Тел. 064/837-26-35.
Издајем
намештени
једнособни стан у Вршцу. Звати
после 17 сати. Тел.834-975.
Запосленој
девојци
потребна кућа за становање и
одржавање. Тел. 064/389-27-38
и 2101-623.
Издајем собе – лежаје
за раднике (самце), употреба
купатила. Тел. 063/551-403.
Издајем полунамештену
гарсоњеру на Тргу Андрије
Лукића. Тел. 060/335-11-72.
Издајем
ненамештен
једноипособан стан (48м2) на
првом спрату, зграда преко пута
Педагошке академије. Усељив
од 1. октобра. Тел. 064/170-98-41.
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
Локал за издавање 22 м2,

Милоша Обилића 19, Вршац.
Врло повољно. Тел. 062/422-562.
Издајем
ненамештен
двособан стан у згради, у
строгом центру. Тел. 060/335-1172.

РАЗНО

Услужно
вршим
култивирање мањих башта у
Вршцу и околини. Долазим на
вашу адресу. Тел. 063/8321-772.
У Алибунару на продају
половна
бела
техника,
електрични штедњак, тв у боји.
Тел. 064/459-68-04.
Продајем класичну гитару
одличног звука.Тел. 21-01-640.
Продајем
половна,
исправна, балконска врата
(80х225цм
„Словенијалес“),
очувана, са дуплим термо
стаклом и пластичним ролом.
Цена 60 евра.Тел. 064/123-17-56.
Продајем
полован,
исправан прозор (80х140 цм
„Словенијалес“),
очуван,
са дуплим термо стаклом и
пластичним ролом. Цена 40 евра.
Тел. 064/123-17-56.
На продају шиваћа машина
„Унион“, руска, нова, само глава,
очувана. Тел. Тел. 064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ
ЦЗ-7,62
,тетејац,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 100 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем полован очуван
пиштољ ЦЗ-99 , дуга деветка,
први власник, само лицима са
дозволом. Цена 200 евра.Тел.
064/123-17-56.
Продајем нову бокс врећу за
тренирање (вишебојна), годину
дана гаранције, са унутрашње
стране велика појачања, дупло
дно. (фи35х120цм) Цена 35 евра.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем пластични спојлер
– дефлектор за кров аутомобила
за лакшу вучу ауто приколице и
мању портрошњу горива. Цена
30 евра. Тел. 064/123-17-56.
Продајем половну, очувану,
комплетну, оргинал фабричку
ауто куку (немачку) од Ауди-а
100, са електро инсталацијом.
Тел. 064/123-17-56.
Продајем два половна,
очувана лимена поклопца
мотора („бубрега“)и предњи
лимени блатобран од Piago
„Vespe“PX 200. Цена 200 евра. Тел.
064/123-17-56.
Продајем кауч, фотељу,
лежај и сточић за дневни
боравак. Тел. 837-637 и 064/91588-35.
На продају комода за ципеле
(може и као ормарић), сточић
дрвени (собни), оградицу за бебе,
фрижидер, сто трпезаријски
са шест столица, две фотеље,
тросед, сет (3 комада) стаклених
сточића,
врата
дрвена,
пластичну бурад. Тел. 833-806 и
069/129-53-12.
Поштена, радна и вредна
жена служила би и неговала
старије особе и радила кућне
послове. Тел. 064/28-10-216.
OSB плоче за подасчавање
кровова. цена 296 дин м2. Превоз
на адресу. Тел.062-437-236
Купујем старе изгореле
склопке ЦН 250 и 170 може и у
деловима. Купујем и контакте од
склопки изгореле. Тел. 060/35862-09.
Хитно и повољно дајем
часове енглеског основцима
и средњошколцима, такође
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услужно радим припрему за штампу,
дизајн, прелом. Тел. 069/62-66-99 и
063/742-20-13.
Пензионер, ситуиран, живи сам,
жели да упозна жену до 60 година
старости ради брака. Тел. 064/48-77098.
Купујем електрични шпорет,
кухињски сто и орман. Тел.063/73392-47.
На продају 2,5 ланца земље
потез Кевериш, удара на асфалтни
пут Вршац-Влајковац. Тел. 062/511751.
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. 063/15914-48.
Продајем четворо врата са
стаклима,од џете, годиште 1988. Тел.
060/0330-746.
Продајем: дрвене жалузине
за прозоре и балконска врата, ауто
приколицу и куку за „заставу 101“,
метални светларник са орнамент
стаклима, бојлер„горење“ од 10л, два
фото апарата полароид, нов дрвени
прозор са пластичном ролетном и
машину за центрифугирање веша.
Тел. 061-187- 89-30.
Купио бих казан за печење
ракије, пожељно широк аплитак,
може и са нагорелим ложиштем. Тел.
064/254-95-95.
Часови немачког језика (Бела
Црква), припрема за полагање
А1,А2,Б1 испита на Гете институту. Тел.
013/853-783.
На продају 12 ланаца земље прве
класе, и велики воћњак са викенд
кућом, све у једном комплексу. Тел.
066/36-34-36 Договор.
Продајем шиваћу машину „Багат
–Јадранка“кабинет, ножни погон,
мало коришћена, добро очувана. Тел.
013/806-527.
Продајем плац 13,50 ари на Тари,
на малом језеру, село Заовине. Тел.
063/384-430.
Продајем тросед на развлачење
у француски лежај, мању троделну
витрину са гардеробним орманом,
више врста фотеља. Тел. 807-793 и
063/187-1673.
Купујем полован комбинован
шпорет, пола струја пола плин. Тел.
063/482-418.
Самици, запосленој жени
педесетих година, потребна лепо
сређена кућа или већи стан. Могућ
сваки договор. Тел. 066/36-34-36.
Озбиљна жена 54 год.
образована, културна, вредна,
радна, запослена, чувала би децу у
поподневним сатима. Могућ сваки
договор. Имам искуство у чувању

деце. Тел. 066/36-34-36.
Мушкарац,
пензионер,
тражи озбиљну жену око 60
година, по могућности саму. Тел.
062/158-44-39.
Купујем замрзивач
и
шпорет „Смедеревац“ на дрва.
Тел. 069/18-505-65.
За продају две веш машине
„Горење“ и „Индесит“ потпуно
исправне, у одличном стању и
машина за сушење веша „Еида“
исправна. Цена повољна.Тел.
064/429-06-14.
Купујем старе неисправне
плинске бојлере за делове. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Продајем котао за централно
грејање 24 kW, плински, нов,
некоришћен.Тел: 061/303-1537
Продајем
самоходну
косилицу, бензински мотор.Тел:
061/303-1537
Купујем
брилијантне
минђуше Тел: 061/303-1537
Купујем замрзивач са
фиокама. Тел. 063/733-92-47.

ОЧИШЋЕН ЛЕШНИК
НА ПРОДАЈУ
кг 900 дин.
тел. 064/562 - 5818
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 ; 063/7422-013 и 013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем
два
тучана
радијатора (један двадесет
ребара) и лап топ Тошиба-

сателит C75D-А-17 са ласерским
штампачем-HP Laser Jet P1005.
Tel. 063/862-97-49.
За продају две веш машине,
исправне, у одличном стању.
Врло повољно. Тел,. 064/429-0614.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делоци за
фићу. Такође на продају кућице
за псе и мачке. Тел. 064/280-5720.
На продају 4 челичне фелне
13 од опел корсе, електрични
шпорет са четири рингле. Тел.
064/665-88-04 и 832-027.
Продајем скенер А4 формата
без кабла и пуњача и један ЦД
плејер. Цена по договору. Хитно
и повољно. Тел. 069/266-99,
063/74-22-013 и 013/835-129.
На
продају
велики
круњач „Чаковец“ и два плуга
једнобразни и двобразни. Тел.
062/344-014 и 013/28-24-932.
Продајем двокрилне дупла
дрвене прозоре са пластичним
ролетнама, добро очувани. Цена
35 €. Тел. 063/187-16-73 и 807-793.
Продајем добро очуван
казан за ракију од 100 литара
(свега 7 казана печено), казан је
плитак а широк са комплетним
додацима. Тел. 064/477-28-40 и
069/ 290-69-53.
На продају 2 плафоњерке,
електрогрејаче
“Иколаин“.
Инфрацрвени зраци снаге 800W,
еко – чисто. Тел. 065/33-55-343.
Продајем електрични котао
од ЕВК 9 KW, ЈВ 3/4, некоришћен,
гаранција до децембра 2017.
произвођач ИМПРО. Тел. 065/3355-343
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника
врата, санитарије половне са
ормарићима и огледалом за
купатило, вунени тепих, мушки
бицикл, машину за куцање,
метална врата са прозором,
унутрашња врата. Тел. 065/80316-06.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/4034-410.
На продају казан 100 л. за
ракију, са мешачем превртач
и табакерка у одличном стању.
Цена 450€. Тел. 066/216-216.
Трофазни
електромотор,
мотор од веш машине „Горење“
комбинезон и прслук за ловце
и риболовце нов, патике за
рукометаше нове. Тел. 064/39062-76.
Продајем
абрихтер
монофазни са круњачем и
прекрупачем у склопу. Тел. 826266.
Продајем апарат за варење.
Тел. 826266
Продајем већа вучна колица
за мотор или бицикл. Тел. 826266.
Продајем половна бурад
од 120 и 200 л, коришћена за
комину. Тел. 826-266.
Продајем велико саксијско
цвеће, филадендрон, фикус,
алоја, јапанско дрво. Повољно.
Тел. 826-266.

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 8. do 14. фебруара на територији Града Вршца преминуло је
14 лица:
Милоје Шушњар (1957), Ленуца Томић (1946), Анђелија Стојадинов (1937),
Сава Радак (1948), Рада Живковић (1939), Меланија Божин (1940), Милена
Павлов (1953), Марија Миок (1930), Вукоман Црнковић (1933), Марија јанчић
(1928), Марија Ивковић (1928),
Раде Ребић (1950), Бела Гашпар (1952), Емилија Бранков (1934).

Вршим услужно поправку
плинских пећи, шпорета, бојлера,
решоа. Врло повољно. Дајем и
гаранцију. Тел. 2101-623 063/482-418.
Продајем две нове пећи на
чврсто гориво, половни двокрилни
и трокрилни прозор са ролетнама,
половна трпезариска врата, мерач
притиска и нов радио касетофон. Тел.
064/390-62-76.
Продајем три дрвена двокрилна
прозора. Тел. 893-116 и 063/85-73-135.
На продају салонит плоче великог
формат, 850 дин . комад. Тел. 065/2030-750.
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 807793.
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. 061/88249-88.
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. 064/39317-17.
Продајем круњач (круни, меље
а има и циркулар за сечење дрва,
дасака и летви до 12 цм.), 6 комади
буради од куване пластике 120
литара, дрвену бурад од 30 и 50
литара, детелину у количини од 500
снопова по 5 кг, пластичну бурад од

50 литара (6 комада), пиротски
ћилим нов велики, спортски
бицикл. Тел. 064/47728-40 и
069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор „Лабин прогрес“
14 кс. Тел. 061/112-56-98.
Продајем фелне за опел
астру, фелне су оригиналне
челичне, опелове ЕТ 39,14Р у
одличном стању, 3 комада са
старијим гумама. Тел. 064/13084-90.
Продајем Дормео душек
мемори силвер нов. Трпезариски
сто и шест столица, половно. Тел.
064/390-62-76.
Орем и култивирам мање
баште и трављаке мото
култиватором. Вршац и околина.
Цена договор. Повољно. Тел.
063/83-21-772.
Продајем зидну плинску
грејалицу заједно са лулама. Тел.
062/880-51-27.
Продајем краљицу пећ,
женски бицикл „Рог“, ауто
приколицу, гуме за заставу и југо,
роштиљ на струју, ТВ „Филипс“,
ауто куку, Бутан боцу 3 кг, кожне
патике 43. Тел. 064/168-58-94.
Та пећ од 6 kw на продају,
исправна,
оштрач-тоцило
електрично, кабинет машина
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-02083-43.
Продајем лап топ „Тошиба“
сателит- Ц75Д-а, 17 инча, са
ласерским штампачем идва
тучана радијатора са по двадесет
ребара. Тел. 063/862-97-49.
Продајем
замрзивач
сандучар дрвени 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, диванотоман, 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 064/18652-44
Продајем
четвороделни
регал, дводелну судоперу,
т. Креденац, два тв сточића.
Комоду за постељину, мали
прозор са шалоном, кревет без
мадраца, витрину за књиге, кауч.

МАРИЈА БУГАРЧИЋ
МАРА
1996-2017.

Прошло је пуно година без тебе,
али ћеш вечно живети у нашим
срцима.

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. 065/20-30750.
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.
На продају клизаљке
„Адидас“ 40-41, очуване ,
повољно. Тел. 013/831-560.
Продајем оградицу за бебе,
сто трпезаријски са 6 столица,
две фотеље, тросед, врата
дрвена, електрични шпорет и
кухињске радне делове. Тел.
013/833-806 и 064/957-70-76.

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.

МИОДРАГ БУГАРЧИЋ
БАТА
1991-2017.

Хвала ти што си нам показао да
доброта и љубав немају заборав.
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР

ОТКРИЋА ЗАБОРАВЉЕНОГ НАУЧНИКА

ОТКРИО ЈЕ ЕВОЛУЦИЈУ КАДА И ДАРВИН,
АЛИ ЈЕ ЗАБОРАВЉЕН

Пре тачно 150 година, тада 43-годишњи
Алфред Русел Волас проглашен је председником
антрополошког одељења Британског удружења
за унапређење науке. Био је то мали гест
захвалности тадашњих британских природњака
човеку који је осам година пре открио еволуцију
кроз природну селекцију.
Јесте, био је ту и Чарлс Дарвин са својим
делом „О пореклу врста“ из 1859. у којем су
били обухваћени и Воласови радови из година
истраживања, због чега се и јесте догодило то да
је у то доба јавност, и то не само научна, славила
и Воласа и Дарвина као оне који су открили
еволуцију. Волас је чак био тај који је имао
довољно храбрости да јавно изађе са својим
открићима, док се Дарвин, који се бојао објаве
да га не би разапели, тек тада окуражио да јавно
иступи.
Само што је колективна свест једног
заборавила, а другог не. Штета јер се рођени
Велшанин показао као важна особа на мноштво
начина.
Имао је само 26 година кад је као острашћени
љубитељ истраживања природе отишао на своје
прво истраживање. Била је реч о Амазонији, где
је рачунао да ће наћи мноштво животињских и
биљних примерака, до тада сасвим непознатих
Европљанима.
Тешко је и замислити да би у викторијанско
доба неко четири године тумарао по Амазонској
прашуми, а кад је већ све то преживео, остало
је још само да се вратити у Велику Британију
америчким бродом Хелен.
Међутим, био је август 1852, кад се, на сред
Атлантика запалио бродски терет. Настала је
пометња, спашавали су се најпре људски животи,
а након што су путници и посада угасили пожар,
испало је да су животиње које је Волас превозио,
ослобођене како не би изгореле, поскакале у
море бежећи пред ватром.
Сви примерци које је Волас носио са собом
су изгорели, и скоро па све белешке за четири
године истраживања. Није банкротирао јер је
био осигуран, али је због крхких живаца и мање
било довољно за нервни слом.
Само две године касније, Волас је, као прави
Велшанин, организовао још једну експедицију.
Овај пут у Малајски архипелаг, о којем највећи
део Европљана тада није имао појма чак ни да
постоји, па је тамо провео пуних осам година,
од 1854. до 1862. Авантура је била већ и само
путовање из Лондона до Сингапура, које се
одужило на пола године коришћења апсолутно
свих тадашњих начина транспорта.
Волас је био чак одушевљен како је
брзо допутовао. А вукао је са собом, онако
викторијански, све од намештаја до папра и соли.
Осим тих егзистенцијалних „нужности“, путовао
је још и са научном опремом за прикупљање
узорака; мрежама, кавезима, кутијама... Са својим
помоћником Чарлсом радио је сваког дана током
тих осам година.
Истражио је мноштво острва на којима до
тада није био ниједан Европљанин и уживао
као никад раније у животу. Разлог за то је било,
између осталог, и то што је Европа управо
сазнала, захваљујући геологу Чарлсу Лајелу, да
свет није стар неколико хиљада година, него
много, много више.
И док је тих неколико година тумарао по

џунглама Борнеа, Суматре, Јаве, стотинама и
хиљадама острва између азијског и аустралијског
главног копна, проверавао је Лајелову идеју.
Слободоуман и бистар, од првог тренутка
му је било јасно о чему је овај говорио кад је
објашњавао полако мењање планина, долина,
целих масива, па тако и изгледа комплетне
Земљине коре. А онда је комплетну логику
применио на жива бића.
Орангутан, на пример, нема коначан изглед,
него такав који се стално мења, из генерације у
генерацију. Био је на тачно пола своје авантуре
кроз џунгле југоисточне Азије, кад је доспео на

је било страх да их објави, да га конзервативни
кругови не разапану због задирања у, како
су они такве ствари доживљавали, Божју
неприкосновеност Његове Креације.
Али, када је видео да је Волас преживео,
иако се његове тезе савршено поклапају с
Дарвиновим, онда се и он окуражио. Свет је тако
добио двојицу твораца теорије еволуције живих
бића.
Славили су обојицу. С тим што је Волас
прикупио 125.000 примерака разних врста, од
чега 5.000 сасвим нових. Еволуција му је пала
на памет док је проматрао разлике и сличности

острво Тернате и тамо написао свој „Тернатески
есеј“, у којем је објашњавао да се врста полако
претвара у другу врсту само под притиском
настојања да преживи.
Његов пријатељ Бејтс био је један од научника
који је био одушевљен: „Идеја је попут истине
саме, тако једноставна и очигледна, да ће онај ко
је прочита и разуме, бити погођен самом њеном
једноставношћу, а опет, истовремено је и тако
савршено оригинална“.
Бејтс, наиме, као ни нико други, није знао
да је 20 година раније Дарвин на Галапагосу
проверавао практично исте идеје, само што га

животињских врста на суседним острвима
раздвојенима морем. Борнеански и суматрански
орангутани, на пример.
Приметио је и то да је мноштво острва делом
из, или Азије или Аустралије, али да су остали
одвојени након што је море порасло и изоловало
те животиње у сопственим еволуцијским
„џеповима“.
Коначно, Волас је још тада, средином 19.
века, најозбиљније упозорио на то што човек
уништава прашуме. Ако је ко знао о чему
говори, он је знао када је написао „острво Јава
има вероватно најчудеснију и најзанимљивију
тропску прашуму на свету“.
У његово доба и јавански тигар и јавански
носорог живели су срећно и нетакнуто, али он
је приметио да се „модерна цивилизација шири
преко тог тла“, предвидевши ужас који је уследио
од 20. века.
Данас јаванског тигра више нема, јавански
носорог је најугроженија врста носорога на
свету, на острву Јава настанило се 145 милиона
људи, Индонезија је постала земља синоним за
крчење шума, а прошле године чак и за најгору
еколошку катастрофу у људској историји, кад
се, као последица паљења шума, запалио чак
и тресет. Индонезија је на неколико месеци
постала највећи загађивач угљен диоксидом на
свету, гори од САД-а или Кине, али се о томе није
много говорило.
Извор: www.express.hr
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ЛАГУНИНА ТОП ЛИСТА
1. Арзамас, Ивана Димић

2. Јанин календар, Јана Дачовић
3. Твој анђео чувар, Мирјана Бобић
Мојсиловић
4. Зовем се мама, Јелица Грегановић
5. Српски витешки код, Марко Алексић

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

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. Торул – Сејвиор ов лав
2. С.А.Р.С. – Твој човек
3. Филип Диздар – Траволта
4. Натали Диздар – Мјесто за једно
5. Калидо – Губим све
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ОПШТИНЕ
ВРШАЦ, ГОДИНА 8, БРОЈ 97, 24. ДЕЦЕМБАР 1982.

КУДА НАС ВОДИ БЕСПРАВНА
ГРАДЊА?

-Често се поставља питање: зашто (и у Вршцу)
бесправно граде? Одговор је при томе врло
једноставан –зато што нема припремљених терена
за изградњу индивидуалних стамбених објеката.
Прошле године СИЗ становања и грађевинског
земљишта нудио је плацеве на Маргитском путу.
Интресовање је било велико. Током 1982. међутим,
није понуђена ни једна нова парцела. Разлози су
углавном познати. Јако се тешко решавају имовинско
–правни односи, а пуно времена треба и за израду
основна парцелизације и препарцелизације
грађевинског земљишта на геодетским картама,
обухатајући нивелациона и регулациона решења.
А управо велика тражња плацева за индивидуалну
стамбену изградњу условила је ницање првих малих
нових насеља лево и десно од пута на излазу из
Вршца према В. Средишту . Ту имамо урбанизацију
подножја брда дужине 2,5 км од грађевинског реона.
То је иначе Просторним планом предвиђена да буде
–туристичко – рекреативни локалитет (десна страна
Вршац-Гудурица), с викенд кућама максималне
корисне површине 40м.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 17, БРОЈ 282, 27. МАЈ 1992.

ПРОГРАМ НА 33. КАНАЛУ

У понедељак, 18. маја, почела је са емитовањем
локалног програма Телевизија Вршац. Програм се
емитује на 33. каналу и траје непрекидно 24 часа. У
време када нема прилога из студија , који се и ове године
налази у Хотелу „Србија“ , гледаоци могу посматрати
програм са сателита.
Иначе , програмска шема предвиђена да се сваког
дана стартује са дечјим програмом у 18 часова, у 19,30
преузима дневник Телевизије Србија, а након тога следи
„Вршачка хроника“, специјалне емисије са тематским
одређеним садржајем, затим програм за младе и
филмови.
Током програма биће неколико пута емитоване
вршачке вести. Екипа телевизије Вршац позива и
читаоце „Вршачке куле“ да се са својим сугестијама
и предлозима укључе у стварање програма, а уједно
позива заинтресоване за рад на телевизији да се појаве
у Студију ТВ Вршац у Хотелу „Србија“.
„ВРШАЧКА КУЛА“ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 27, БРОЈ 505, 29. МАРТ 2002.

„СКАЛПЕР“ ЛЕПОТА

Већ четири године тим младих специјалиста са ОРЛ
одељења Здравственог центра, др Здравко Вулић, др
Вера Бељин и начелник др Зоран Миловановић ради
пластичне операције ушију и носа.
Естетска операција ушних шкољки не захтева
нарочито компликовану опрему, тако да је након
овладавање техником рутински примењујемо на
нашем одељењу. Да осада је обављено преко 150
захвата, каже др Здравко Вулић. Да би се избегле
физичке и психолошке трауме оптимални узраст за
ову операцију је до поласка детета у школу.
Када су у питању естетски захвати на носу, који
због деформације носне преграде – септума, могу
да изазову функционалне сметње у смислу отежаног
дисања, вршачки оториноларинголзи обавили су 40
операција.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији
Вршца објављивали смо на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима
објавићемо текстове из Милекерове књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

Феликс Милекер
ПовесницА слободне краљеве вароши Вршца (58)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

IX. ОДЕЉАК
1751-1775.

ДАЉИ РАЗВИТАК ВРШЦА
Вршац под Комором - Изглед предела - Јавне грађевине - Колонизација под Маријом Терезијом Стање угарских насељеника - Павле, Вук, Бранко, Бранковићи - Морал и религиозност овд. Немаца
- Школске вести - Немачка школа добија два учитеља - Влада смишља да подигне нем. Учитељску
школу у Вршцу - Владика Јован Ђорђевић пренаша своју столицу у Вршац
До сада је управа у јужним
пределима Угарске војничка била.
Но 1751. царица Марија Терезија
одели управу војничку од
камералне. Услед тога остадоше
окрузи Панчево, Н. Паланка,
Мехадија и један део Бечкерека
по старом, сви остали окрузи
потпадоше
под
непосредну
управу
„ц.
кр.
Земаљске
администрације“ у Тамишграду.
Од ње су зависили виши и нижи
чиновници оних округова, који
су припадали Комори; благајници
државне порезе, као и скупљачи
десетка од ране и сена, царине и
калдрмине 1).
За српске прилике заведена је
у Бечу царском резолуцијом од
22. септембра 1751. г. „дворска
депутација in Banaticis et Illiricis“,
да се брине за српске интресе
„qnoad naticis et spiritualia“.
Тако Вршац са округом
својим, потпаде под нову владу
у Тамишграду – да под њоме
остане до г. 1778. кад је земља
јужне Угарске односно управе
претрпела нову промену.
Већ године 1745. окрузи су
подељени у срезове. У вршачки
камерални округ спадала су у
почеткучетири
среза,
Равна,
Карашево, Џам и Вршац. Касније. г.
1765, карашевачки срез припадне
карансебешком округу, и по
томе од сада су вршачком округу
припадала остала три среза 2).
Г. 1753. вршачки округ плаћао је
63.875,14 н. главарине – највише
од свију округова у Банату 3),а у
Вршцу постојао је за сабирање
десетка у натури особени велики
магазин на четири спрата, где је
сада лепа зграда Ј.Цофмана.
Тешки су били последњи
ударци, које је јужна Угарска
претрпела. Земља, на многим
местима без народа, жалосно
је изгледала. И Вршац је много
страдао, али се је скоро опоравио
трудом и постојанством његових
становника. Ране се залечише, а
старо се благостање повратило.
1)
Печат окружног звања, величине
сребрне форинте, био је округао, са ауст.
Орлом и натписом: Wer: Dist: Ver: W: AMts
*Sigil*
2)
Szentkláray: Szász év. Sv.I. str.42-

За кратко време по сеоби Немаца,
наш се предео јако променуо, и
Вршац је сасвим друкче изгледао.
Куд год око допираше, изгледала
је земља лепша и пријатнија.
Шуме прокрчене, поље урађено,
друмови и путови уређени. У
месту се развила индустрија,
трговина и обрт. Лепе, удесне
куће, досељеника сређене у
правилне улице, не само што су
улепшале део немачке вароши,
већ су још служиле за образац
Србима. Једном речи нем.
насељеници имали су одличан
утицај на развитак Вршца. Они су
донели културу и чедност међу
становништво, које је толико
време стењало под турском
варварском управом.
Г. 1757. 9. маја, био је у Вршцу
ради
каноничке
визитације
чанадски владика, гроф. Енгел
од Ваграјна. Он је том приликом

нашао, да се записници о кретању
народа, заведени г. 1752. добро
воде и наредио, да се овако и
даље ради 4). По начину вођења
ових записника имали су се
управљати и остали свештеници
наше околине, такву је наредбу
издао владика између осталих
места за Дету 5). И г. 1765. држао
је владика Енгел каноничку
визитацију у Вршцу 6). Немци су
сада већ имали четири улице. Но
колонисти и даље су долазили.
Између осталих и г. 1750. кад је
у Вршцу било инвалида. На овај
начин место се је непрестано
ширило. Сад су куће већ до старог
католичког гробља допирале. Зато
нем. општина, г. 1755. купи њиву
код капеле св. Рохуса, ондашњег
јубиларног свештеника и декана
Реша за 13 ф. одреди је за ново
гробље и у њему, по дозволи више
власти, г. 1756. подигне три крста.

44.

Adattar sv. IV. Str. 142
6)
Рачуни врш. нем. општине г.
1765.
7)
Рачуни врш. нем. општине оних
година, у вар. архиви

3)
4)
парохије
5)

Ibidem, str. 190
Матрикуле врш.

нем.

р.к.
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АТЛ Е Т И К А

ПИОНИРИ ВАК 1926 ПРВАЦИ СРБИЈЕ

Протеклог
викенда
атлетичари
Вршачког
атлетског
клуба
1926
наступили су у Београду на
дворанском првенству Србије
за старије и за млађе пионире
и исписали нову страницу
историје, како клупске тако и
вршачке краљице спортова.
Атлетичари ВАК-а 1926 Алексеј
Федор Павков и Наталија Дијак
постали су прваци Србије.
Алексеј Федор Павков је у
категорији старијих пионира, у
дисциплини 60м са препонама
освојио сребрну медаљу
истрчавши трку у времену 9,05

секунди. Након тога наступио
је и у дисциплини 300 метара
где је освојио златну медаљу

и титулу државног првака са
временом 39,32 секунди што је
уједно и његов лични рекорд на
такмичењима у дворани. Ово
је уједно и прва златна медаља
са државних првенстава за
Вршачки атлетски клуб 1926.
У
категорији
млађих
пионирки у недељу је
наступила и Натала Дијак, која
јеосвојила златну медаљу и
постала првак Србије у трци
на 200 метара. Она је деоницу

истрчала у времену 21,41
секунди.
- Веома сам поносан на
успехе
наш
атлетичара.
Наталија и Алексеј су најбољи
пример
квалитетног
и
систематског рада у нашем
клубу, али и доказ да се трудом
и упорношћу могу постићи
жељени резултати. Желим да
похвалим труд и залагање, не
само њих већ и све деце нашег
клуба, рекао је Ален Ризвиċ,
тренер вршачког атлетког
клуба 1926.

ДОБАР НАСТУП АТЛЕТИЧАРА
“АТИНЕ”
У оквиру такмичења на
Првенству Србије за млађе
категорије одржане су и трке
сениора и јуниора где су
наступили чланови ак Атине и
постигли солидне резултате.
Мича Петар је у трци на 60
метара истрчао резултат 7,65
секунди а на 200 метара 24,65.

Марко Бегенишић је на 60
метара остварио време 7,88
секунди а на 200 метара 25,47.
Иван Жарков је на 60 метара
трчао 7,93 секунде, на 200
метара 26,01.
Следеће такмичење на
којем ће наступити АК Атина је
Првенство Србије у вишебоју
у дворани које обухвата 7
дисциплина: 60 метара, скок у
даљ, бацање кугле, скок увис,
60 метара препоне,скок са
мотком и 1000 метара.

СТРЕЉАШТВО

ЛИГА ПИОНИРА ВОЈВОДИНЕ

Екипа пионирки Стрељачког клуба
Уљма у саставу: Јелена Јованчов,
Милица Јовановић и Милица Илин
је заузела друго место, иза екипе
Јединства из Старе Пазове. Трећа је
била екипа Стражилова из Сремских
Карловаца.
У генералном пласману , редослед је
исти. 1. Јединство 2. Уљма 3. Стражилово
Након 8 кола екипе Уљме и Јединства
имају исти број бодова 44, али збир
резултата је био на страни Јединства, за
6 кругова више. Тако се завршила још
једна успешна сезона у лиги Војводине

за СК ”Уљма”, пионирке су заузеле друго
место, кадеткиње друго место и млађе
јуниорке треће место.
У Смедереву је одржано финале Купа
Србије. Екипа СК “Уљма“ наступила је у
саставу Богица Гаврилов, Александар
Моња и Немања Стојанов, у дисциплини
ваздушни пиштољ, која је у првој сезони
(тренирају тек 6 месеци) изборила
пласман у финале Купа Србије , као
осмопласирана екипа. У самом финалу
је свој пласман поправила , заузевши 7.
место .

ФУД Б А Л
ПРИПРЕМЕ ФУДБАЛЕРА ВРШЦА ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ У СРПСКОЈ
ЛИГИ ВОЈВОДИНА

ЗА САД 16 НОВАЈЛИЈА

Припреме фудбалера Вршца за
пролећни део сезоне у Српској лиги
Војводина улазе у завршну фазу. Екипа
тренера Горана Мрђа бруси форму
кроз припремне мечеве, до сада су се
састали са београдским друголигашем
Телеоптиком
(2:2),
војвођанским
лигашима Радничким из Сутјеске (2:3)
и Радничким из Ковина (4:1), као и
подручним лигашем Црвеном звездом
из Павлиша (5:0)
- Могу бити задовољан урађеним
у фази стицања снаге, задовољан сам
трчањем и залагањем на утакмицама,
наравно очекује нас тежак посао
уигравања екипе јер у тиму имамо 16

нових играча. Списак још увек није
коначан, неки момци су на проби,
највероватније ће бити још појачања.
Очекује нас јака провера против
суперлигаша Чукаричког у Београду у
суботу, а следећег викенда одиграћемо
и припремни меч са румунском
Политехником, рекао је Мрђа.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (ПАВЛИШ) - ВРШАЦ
0:5 (0:4)

Судија Благоје Мијајиловић,
гледалаца 100, стрелци: Рајковача
25, 43, Рокса 30, 39, Војнов 70 мин.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА:Веселиновић
А. , Јовановић, Гвозденов, Тадић

Уигравање за пролеће: ФК Вршац
, Олујић , Делкић , Радосављев,
Којић, Чејић, Радић , Дрндарски.
Играли су још: Ратковић, Толанов,
Гајић
ВРШАЦ: Тодоровић, Јанковић,
Ђурић, Јаћимовски, Петровић

М., Лукић, Гудан, Рајковача,
Војнов, Рокса, Шобат. Играли
су још: Главичанин, Јеремић,
Бабић, Петровић Н., Крачуњел,
Радаковић, Ћулибрк,Вагић.

СПОРТ
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ВРШЧАНИ ПРОДУЖИЛИ САРАДЊУ СА ШЕФОМ СТРУЧНОГ ШТАБА

ЂОКИЋ У
ВРШЦУ ДО
2018.

Кошаркашки клуб Вршац и његов шеф стручног штаба
Владимир Ђокић договорили су се о продужетку сарадње и у
наредној сезони. Вршчани планирају још чвршћу стабилизацију
клуба и афирмацију још већег броја младих играча, веома су
задовољни досадашњим радом младог стручњака и желе
да га задрже на месту првог тренера. Због тога су актуелном
селектору младе репрезенације Србије понудили сарадњу и
у сезони 2017/18. Већ на почетку свог ангажмана Владимир
Ђокић је стекао симпатије вршачке кошаркашке јавности и
публике а позиција Вршца на табели КЛС довољно говори
колико је успешан.

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР СЕНИОРИ 14. КОЛО

БАНАТ
ДОМИНИРА
ДРУГОЛИГАШКИМ
СЕВЕРОМ
БАНАТ - БОТАФОГО 3:0

ВИСОК КВАЛИТЕТ КОШАРКЕ У ДЕРБИЈУ 17. КОЛА КЛС

БОРАЦ – ВРШАЦ

(25:16, 25:17, 25:17)

Резултати:
Херцеговина - Сомбор 		
Шид - Кикинда 		
Младост (Т) - Пролетер		
Младост (НП) - Војводина 2 НС Семе
Дунав Волеј - Кулпин 		

78:68 (24:21, 17:18, 20:11, 17:18)
Чачани
и
Вршчани
одиграли су сјајан меч у
Хали Борца крај Мораве и
показали да им је место у
Суперлиги Србије. Борац
је за нијансу био бољи, до
победе је дошао захваљујући
одличној игри у другом
полувремену. Повреде и
болести у редовима Вршчана
(Ђерић, Јефтић, Савовић,
Павловић,
Стојадиновић,
Митровић) узеле су свој
данак у у великој мери
им отежале припрему за

утакмицу и реализацију
договорене тактике.
Борац је у последњем
минуту прве четвртине
имао 6 поена предности
(24:18), док је Вршац своје
највеће вођство остварио
у 14. минуту када је водио
са 8 поена разлике (34:26).
Главне полуге у игри Борца
били су Радоњић, Мићић
и Александар Тодоровић,
док су Вршчани имали
расположеног
Јефтића,
Крстовића и Павковића.

Табела:
1. Банат 		
2. Дунав Волеј
3.Шид 		
4.Херцеговина
5.Кулпин 		
6.Младост (Т) 		
8.Војводина 2 		
9.Сомбор 		
10.Младост (НП)
11.Кикинда 		
12.Ботафого 		

ВРШЧАНКЕ НИСУ УСПЕЛЕ ДА СЕ РЕВАНШИРАЈУ БЕОГРАЂАНКАМА ЗА ПОРАЗ У КУПУ СРБИЈЕ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – ВРШАЦ
79:69 (19:23, 19:15, 19:15, 22:16)

Изабранице
тренера
Стеле Бошњић и Данијеле
Ризвић одлично су почеле
меч у Хали Баскетленд,
биле бољи ривал у првом
полувремену, углавном биле
у вођству, али нису успеле
да у истом ритму издрже до
краја.
Вршац је дошао до
предности од 6 поена

(21:15) у 9. минуту, исто
резултатско
одстојање
задржано је и почетком
друге четвртине, када је у 12.
минуту било 28:22. Звезда
је одговорила серијом 6:0,
дошла до изједначења, али
су Вршчанке узвратиле
тројком
Мандићеве
и
двојком Радовићеве за
ново вођство од пет поена

разлике (33:28). До краја
првог полувремена водила
се жестока борба, на одмор
се отишло са нерешеним
резултатом (38:38).
Преокрет је најавила
најбоља играчица утакмице,
Снежана Богићевић, тројком
за вођство Звезде 51:44.
Вршчанке су последњу
прилику за прикључак

МЛАДИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ БУГАРСКЕ ДОШАО ПО ПРЕПОРУЦИ ЖЕЉКА ОБРАДОВИЋА

имале у 32. минуту када је
Мандићева смањила на
59:55, али само два минута
касније црвено – беле имале
су двоцифрену предност
67:55, поново захваљујући
ефикасној Богићевићевој,
чиме је и решено питање
победника.

МИНЧЕВ ИЗ ФЕНЕРБАХЧЕА У ВРШАЦ

Вршчани су уочи завршнице КЛС
и Купа Радивоја Кораћа ангажовали
младог бугарског репрезентативца
Јордана Минчева (19, 203), који се
у недељу увече прикључио екипи
и одрадио први тренинг. Минчев
игра на позицији крила, у Вршац је
стигао на позајмицу из истанбулског
Фенербахчеа,
по
препоруци
најтрофејнијег европског тренера
Жељка Обрадовића који шефа
стручног штаба Вршчана Владимира
Ђокића познаје још из играчких дана.
Искусни Жоц има високо мишљење о
Ђокићевом раду и сматра да ће Минчев
у Вршцу имати најбоље услове да се
развија. У питању је један од највећих
талената европске кошарке који је
поникао у Левском из Софије са којим
је наступао у АБА лиги у сезони 2014/15.

Од ове сезоне је у Фенербахчеу и
већ је омирисао евролигашки барут
одигравши по осам минута против
Басконије и Црвене звезде.
У Кошаркашком клубу Вршац истичу
да ће Минчев свакако имати простора
да се афирмише у њиховим редовима
и наглашавају да им је велика част што
се гигант европске кошарке определио
да баш овде пошаље једног од својих
највећих бисера. Наравно, на томе
велику захвалност упућују тренеру
Фенербахчеа Жељку Обрададовићу.
Вршчани се надају да ће оправдати
указано поверење, да ће Минчев из
Вршца узлетети до висина које му
предвиђају стручњаци као и да ће дати
допринос у искушењима која клуб
очекују у наредном периоду.

3:1,
3:0,
1:3,
2:3,
3:1

41,
32,
27,
24,
22,
17,
20,
17,
16,
9,
6

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР
СЕНИОРКЕ 14. КОЛО
Младост (НП) - Волејстарс 0 : 3,
Футог вест - Одбојка 013 1 : 3,
Вршац - Апатин
2 : 3,
Партизан - Рума
3 : 2,
Нови Сад- Елан Волеј
0 : 3,
Младост (И)- Панонија 0 : 3
Табела:
1.Партизан 		
2.Рума 		
3.Волејстарс 		
4.Одбојка 013 		
5.Панонија 		
6.Нови Сад 		
7.Елан Волеј 		
8.Футог вест 		
9.Младост (НП) 		
10.Апатин 		
11.Вршац		
12.Младост (И) 		

37,
33,
31,
30,
27,
25,
18,
15,
15,
15,
6,
0

ПРВА
ВОЈВОЂАНСКА
ЛИГА ИСТОК
СЕНИОРКЕ 10. КОЛО
Инђија- Пролетер 3 : 0,
Крајишник - Бечеј 0 : 3,
Херцеговина - Кикинда 0 : 3,
Житиште - Банат 3 : 0
Табела:
1.Банат 		
2.Кикинда 		
3.Инђија 		
4.Житиште 		
5.Бечеј
6.Младост 		
7.Пролетер 		
8.Крајишник		
9.Херцеговина 		

20,
18,
17,
16,
12,
10,
8,
4,
3

24 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •17. фебруар 2017.

