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ВРШАЦ ДОМАЋИН СЕМИНАРА У
ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОЛИЦИЈЕ

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА
СРПСКИХ И ШВЕДСКИХ
ФОРЕНЗИЧАРА
Резултат вишегодишње успешне
сарадње српске и шведске полиције,
која траје од 2004. године, јесу 4
пројекта чија је укупна вредност око 5
милиона евра. У оквиру једног од њих
, у вршачком Хотелу Србија одржан је,
прошле седмице, дводневни семинар
на тему “Форензички третман лица
места код кривичних дела из области
против полних слобода и насиља у
породици”. Окупили су се активни
учесници српске полиције и других
институција окупљених око решавања
проблема везаних за наведену тему, а
биле су присутне и њихове колеге из
Шведске.
Стручњаци
шведске
полиције
изнели су своја искуства и методе
везане за специфично форензичко
третирање при сакупљању доказа
за процесуирање кривичних дела
насиља, усклађених са европским
стандардима.

Према речиима Лазара Нешића,
заменика начелника Националног
криминалистичко техничког центра
МУП-а Републике Србије, српска
полиција унапређује свој рад и
поступање у решавању ове врсте
кривичних дела усвајајући стандарде
који важе у земљама европске уније, у
складу са поглављима 23 и 24.
Звездан Радојковић, помоћник
директора Полиције, указао је на
значај ове сарадње и пројеката који
се реализују и додао да се форензика
у Србији налази на средини европске
лествице. Он је подсетио да је српски
Национални
криминалистичко
технички центар годинама члан
европске
мреже
форензичких
института што Србију обавезује да
ради по важећим међународним
стандардима, који се овде примењују
од 2014. године.
Ханс
Јарвестам,
руководилац
пројекта Полиције Шведске, нагласио
је да он и његови сарадници желе
да представницима Полиције Србије
пренесу своја искуства и знања везана
за решавање кривичних дела насиља.
Он је истакао да је основ великог
броја таквих дела везан за родно
насиље на што указује податак да је у
породичним свађама и расправама
међу супружницима прошле године у
Србији убијено тридесет жена.
Учесници семинара у Вршцу били
су и представници правосудних
органа, тужилаштва, судства, као и
центара за социјални рад и здравства.
Констатовано је да само удруженим
радом и заједничким снагама могу да
реше све присутнија кривична дела
насиља из области против полних
слобода и насиља у породици.
Учесници семинара подсетили су на
значај превенције и активностима на
подизању свести жртава насиља, али и
свих грађана.
Ј.Е.

ФОЛКЕР БУФИЈЕ, ПРЕМИЈЕР НЕМАЧКЕ ПОКРАЈИНЕ ХЕСЕН:

ХЕМОФАРМ – ПРИМЕР УСПЕШНЕ НЕМАЧКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Током државне посете Републици
Србији, Фолкер Буфије, премијер
немачке Савезне покрајине Хесен,
посетио је седиште компаније Хемофарм
у Вршцу, 28. фебруара. У делегацији је
током посете Хемофарму био и Аксел
Дитман, амбасадор Немачке у Србији.
Уз то што је пример успешне
компаније, један од повода посете
Буфијеа Хемофарму свакако је и то што
је Хемофарм више од 10 година члан
немачке ШТАДА групе са седиштем у Бад
Вилбелу у покрајини Хесен. Буфије је
обишао Хемофармову зграду Квалитет,
инвестицију вредну више од 6 милиона
евра коју је прошле године отворио
премијер Србије Александар Вучић.
Роналд Зелигер, генерални директор
Хемофарма и потпредседник ШТАДА
групе за Југоисточну Европу, упознао
је премијера Буфијеа са пословањем
компаније која је највећа немачка
инвестицију у Србији.
-Сви у Хемофарму смо поносни
што је премијер Буфије, међу бројним
компанијама
које
са
немачким
капиталом послују у Србији, одабрао
да посети управо нашу, нагласио
је Зелигер. ШТАДА
је
недавно
обележила деценију присуства и
успешног пословања у Србији, деценију
аквизиција и успешних инвестиција
вредних више од 200 милиона евра.
Континуиране инвестиције усмерене
су на константни развој, проширење
капацитета, унапређење квалитета
производа, иновације и посебно у радну
снагу, у вредне, квалитетне, образоване
људе којих је у Хемофарму тренутно око
3.000. Током 2016. године, Хемофарм
је у развој пословања, портфолија
и
компаније
реализовао
велике
инвестиције, учвршћујући лидерску
позицију у Србији и региону.
Зелигер је нагласио да ће се, као
председник УО Немачко - српске
привредне коморе, и даље залагати
за константно унапређење добре
пословне сарадње српских и немачких
привредника.
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Премијер савезне покрајине Хесен
изразио је задовољством свим оним
што је видео у Хемофармовој фабрици
у Вршцу.
-Хемофарм је модерна компанија
са високим стандардима која се може
упоредити са било којом компанијом у
Немачкој, рекао је Буфије. Ово је доказ
да се у Србији може успешно радити,
а ништа није убедљивије него добар
пример који смо овде видели.
Делегација
немачке
Савезне
покрајине Хесен обишла је погон
производње
лекова
и
контроле
квалитета који испуњавају најстроже
светске стандарде који чине Хемофарм
лидером на фармацеутском тржишту.
Као водећа фармацеутска компанија
у Србији са 11,7 одсто вредносног удела
на фармацеутском тржишту, Хемофарм
је уједно и лидер у региону који извози
у 38 земаља. Од 2006. године Хемофарм
је део ШТАДА групе, а реорганизацијом
немачког концерна 2016. године,
Хемофарм је постао регионални центар

ШТАДА групе за Југоисточну Европу. Као
регионални центар покрива и простор
Мађарске, Словеније, Хрватске, Босне
и
Херцеговине, Србије, Албаније,
Бугарске и Румуније.
Хемофарма има савремене фабрике у
Србији, Црној Гори и БиХ - Републици
Српској, које су усклађене са највишим
међународним
фармацеутским
стандардима. Корпоративну друштвену
одговорност, Хемофарм већ 24 године
реализује преко своје Хемофарм
Фондације,
а од 2012. публикује
Извештај о одрживом развоју, у коме су
питања социјалне правде и уважавања
људских права неке од кључних области.
Компанија ШТАДА заступљена је
широм света са око 50 друштава за
продају, у више од 30 земаља. Штадини
брендирани производи спадају у
најпродаваније у Немачкој, у својој
категорији. На дан 31. децембра 2015.
године ШТАДА је широм света имала
10.532 запослених.

Ј.Е.

ГИМНАЗИЛАЈЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

ПРИКАЗАНА ПРЕДСТАВА “РЕЦИ НЕ НАСИЉУ”

Ученици
вршачке
Гимназије
„Борислав Петров Браца“ придружили
су се обележавању Међународног
дана борбе против вршњачког
насиља. У школском амфитеатру
приредили су пригодан програм,
представу под називом “Реци не
насиљу” чије су поруке биле да укаже
на присуство вршњачког насиља,
осуду таквог понашања и одлучност
да се заустави. Подршку су им дали
њихови професори, а највећи део
активости око припреме обавили су
гимназијалци.
Према речиима Снежане Ђенић,
професорке социологије, ученици су
сами били иницијатори хуманитарнe
приредбe на тему вршњачког и
насиља уопште, што је за сваку
похвалу и представља добар начин да
се овакав негативан модел понашања
превенира.
Гост гимназијалаца на представи
била је др Драгана Ћорић, доценткиња и
професорка Правног факултета у Новом
Саду, иницијатор и један од аутора у
изради нацрта тзв. Алексиног закона.
-Драго ми је да је све више младих
заинтересованих за борбу против
вршањачког насиља, којима сте
се и ви придружили, рекла је др
Ћорић обраћајући се вршачким

Вршачки гимназијалци обележили дан борбе против насиља
гимназијалцима. – Јер, статистика је
поражавајућа и алармантна и указује
Обележавање
Међународног
на то да je скоро две трећине деце,
дана борбе против вршњачког
како у основним, тако и средњим
насиља
установљено је 2007.
школама, преживело неки вид
године. Повод је био канадски
вршњачког насиља. Било да је то
дечак, жртва вршњачког насиља,
вербално насиље на које се најмање
кога су другови вршњаци исмејали
обраћа пажња, или психичко или
и психички и физички злостављали
електронско насиље, све присутније,
јер је обукао ружичасту мајцу,
кога деца често нису ни свесна.
као подршку својој мајци која је
Огромну
подршку
главним
оболела од карцинома дојке. Из
актерима на сцени амфитеатра
тог разлога Међународни дан
пружили су њихови друари из
борбе против вршњачког насиља
школских клупа који су до последњег
назива се још и Дан ружичастих
места попунили салу.
мајица.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ВРШЦА ПРИМИЛА ПРЕДСТАВНИКЕ ПАРЛАМЕНТА РУМУНИЈЕ

УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА РУМУНСКИМ ЖУПАНИЈАМА
-Константин Кодреану, председник Комисије која брине о Румунима у дијаспори и члан румунског Парламента, оценио је
највишом оценом услове које је Град Вршац омогућио представницима румунске националне заједнице који овде живе -

Драгана Митровић, градоначелница
Вршца, угостила је, са својим сарадницима,
представнике Парламента Румуније и
чланове Комисије за бригу о Румунима у
дијаспори, у градској кући, прошле среде.
Теме разговора биле су положај представника
румунске националне заједнице, договори
о унапређењу сарадње на свим пољима,
од привреде, до туризма и културе, као и
нови прекогранични пројекти и заједничко
конкурисање код фондова Европске уније.
Градоначелница је упознала госте са
могућностима везаним за образовање које
Вршац пружа припадницима румунске
националне заједнице.
-У Вршцу се и основношколска и
средњошколска настава у појединим школама
у граду и селима одвија на румунском језику,
а слична ситуација је и по питању студија,
јер Висока школа струковних студија за
васпитаче “Михаило Палов” у Вршцу један број
својих студената румунске националности
школује на матерњем језику, нагласила је
градоначелница Митровић.
Она је подсетила да у оквиру Народног
позоришта „Стерија“, успешно ради и
Професионална сцена на румунском језику
и представља значајан корак ка неговању
и очувању румунске културе. Румуни који
живе на територији Града Вршца и у околним

општинама имају прилику да на матерњем
језику одгледају позоришне представе у
вршачком театру.
-Било је речи и о томе шта њихови
сународници раде и где се упућују након
средњег образовања, као и да се већина
младих опредељују за студирање у Темишвару
или неком другом универзитетском граду,
рекла је градоначелница Митровић. Али и да
део људи, такође, остаје у земљи, образује се
у Београду и потом се враћа у Вршац да би
радили као лекари и професори. Млади су
присутни у свим сферама. Разговарали смо и
о културној и туристичкој сарадњи.
Константин
Кодреану,
председник
Комисије која брине о Румунима у дијаспори

и члан румунског Парламента, оценио
је највишом оценом услове које је Град
Вршац омогућио представницима румунске
националне заједнице који овде живе.
Изразио је своје задовољство и када је реч
о положају Румуна у Србији и додао да је
приликом боравка у Београду, на састанку у
Парламенту Републике Србије, договорено
да се активира Комисија за међунационалну
сарадњу између Србије и Румуније. Комисија
не функционише јер Србија није именовала
свог члана, али је Кодреану изразио наду да
ће се то ускоро догодити како би Комисија
почела да ради.
-Желимо да Србија и Румунија сарађују
како на локалном тако и на централном нивоу,
да се та сарадња још више унапреди, нагласио
је Кодреану. Волели бисмо да се што више
градова из Србије и Румуније побратими, као
што Вршац намерава то да учини са румунским
градом Липова. Ова два града могла би, као
партнери, заједно да конкуришу и привуку
средства из европских фондова.
Представници румунског Парламента
изразили су жељу да донирају средства за
одређене пројекте везано за образовање и
културу. Донације би биле усмерене школама
у којима се настава одржава на румунском
језику, као и установама и удружењима који
негују румунски језик и националну баштину
нашег источног суседа.
Ј.Е.

ВРШЦУ ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ВОЈВОДИНЕ

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ

-Издвојено 1,4 милијарде динара за 68 пројеката у 39 градова и општина у Војводини - Вршац добио средства за побољшање
водоводне и канализационе мреже и за боље услове рада установа предшколског и основношколског образовања Управа за капитална улагања
Аутономне Покрајине Војводине
определила је 1.404.436.320
динара за 68 пројеката у
39 војвођанских градова и
општина. У згради покрајинске
Скупштине окупили су се
градоначелници и председници
општина који су потписали
уговоре о пријему средстава.
У име Града Вршца уговор је
потписала
градоначелница
Драгана
Митровић,
23.
фебруара. Уговоре су уручили
Игор Мировић, председник
Владе
АП
Војводине,
и
Недељко Ковачевић, директор
покрајинске Управе за капитална
улагања.
Овим је уговором Вршац
добио средства за финансирање
комуналних
пројеката,
за
адаптацију система централног
грејања
са
гасним
блок
генератором и реконструкцију
главног колектора фекалне
канализације
Ф800.
Вршац
се, такође, нашао и међу
општинама којима су одобрена
средства
за
побољшање
услова рада предшколских и
основношколских
установа.

Представници локалних самоуправа потписали уговоре у згради покрајинске Владе
Ова
финансијска
подршка
покрајинске Управе за капитална
улагања одобрена је на основу
приложених
пројеката
на
конкурс
за финансирање и
суфинансирање
пројеката
у области образовања и
водоснабдевања и заштита. Реч
је о бесповратним средствима.
Наиме, Управа за капитална
улагања Војводине је, током
јануара,
спровела
седам
конкурса:
за финансирање
и суфинансирање пројеката
у областима локалног и
регионалног
економског

развоја, културе, предшколског
и основног образовања и
васпитања,
развоја
спорта,
саобраћајне
инфраструктуре,
водоснабдевања и заштите вода и
здравствене заштите.
Приликом доделе уговора,
Мировић је подсетио да је,
у протеклих шест месеци,
покрајинска Влада издвојила
1.8 милијарди динара за готово
свих 45 општина на територији
Војводине.
Он је рекао да
очекује од градова и општина,
које су добиле средства, пуну
одговорност и ефикасност у

реализацији пројеката, који треба
да буду завршени до краја године.
Ковачевић је нагласио да
је циљ расподеле средстава
смањење јаза између развијених
и
неразвијених
општина
у Војводини и додао да је
Управа за капитална улагања
поуздани партнер. Он је
позвао представнике локалних
самоуправа да наставе да
спремају квалитетне пројекте
који ће подржати развој свих
друштвених сфера.
Ј.Е.

33

У АДАШЕВЦИМА ОБЕЛЕЖЕНО 75
ГОДИНА
ОД
УСТАНКА
ПРОТИВ
НАЦИСТИЧКЕ НЕМАЧКЕ

СУБНОР ВРШЦА
И КРАГУЈЕВЦА
ПОТПИСАЛИ
ПОВЕЉУ О САРАДЊИ
На свечаности поводом обележавања 75
година од устанка против окупатора нацистичке
Немачке, одржаној у Адашевцима, Савези
удружења бораца Народноослободилачког
рата Вршца и Крагујевца потписали су Повељу
о сарадњи 26. фебруара.

Своје потписе на повељу ставили су
председници Градских одбора СУБНОР-а
Крагујевца и Вршца, проф. Жељко Зиројевић,
пуковник у пензији, и Драгољуб Ђорђевић,
иначе обојица чланови Председништва
СУБНОР Србије.
-Користећи се овом пригодом, а у циљу
јачања јединства организације СУБНОР Србије,
потписали смо овај Протокол о сарадњи између
наших градских одбора, у пуном сагласју, каже
Драгољуб Ђорђевић, председник вршачког
СУБНОР-а. СУБНОР Србије је организација која
броји 130 хиљада чланова, а овај документ
се изродио са намером пуног остваривања
статутарних циљева и задатака.
Свечаност поводом годишњице приређена
је у Основној школи „Вук Караџић“
у
Адашевцима, у чијем се школском дворишту
налази споменик свим погинулим мештанима
овог места. Академију су, за пример свим
школама у Србији, приредили
ђаци и
професори ове образовне установе, заједно са
директорком Драгицом Перић.
-У месту храбрих, у сремачком селу
Адашевци, надомак Шида, обележена је
75. годишњица устанка против окупатора,
нацистичке Немачке и усташке, такозване
независне државе Хрватске, подигнутог од
стране српског народа, 26. фебруара 1942.
године, подсетио је Ђорђевић. У ратном вихору
од 1941 – 1945. године страдало је у усташким
и немачким логорима 330 мештана Адашевца,
док је њих 150 погинуло у партизанским
јединицама, у борби за слободу.
Повеља којом се усваја трајна сарадња у
баштињењу слободарских и антифашистичких
традиција Народноослободилачке борбе 1941.
до 1945. и остваривању садржаја хуманистичких
вредности на поштовању људских права,
слобода и равноправности.
Ј.Е.

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Вршац”
суфинансира Скупштина општине Вршац
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УСПЕШАН НАСТУП НА БЕОГРАДСКОМ САЈМУ

-Представљени туристички потенцијали Вршца - Александар Вучић похвалио штанд вршачке Туристичке организације
- На београдском Сајму промовисане манифестације Дани бербе грожђа и Винофест - ЈКП Други октобар приказао своје
угоститељске објекте Туристичка организација Града Вршца
представила је своју понуду на Међународном
сајму туризма у Београду, одржаном од 23.
до 26. фебруара. На модерно дизајнираном
штанду, у духу винске традиције и културе,
акценат промоције стављен је на овогодишњу
јубиларну манифестацију 60. Дане бербе
грожђа, као и Винофест. Када је реч о
туристичким занимљивостима Вршца, велико
интересовање владало је за брошуру „Видимо
се у Вршцу“ у којој је представљена комплетна
понуда нашег града.
-Вршац је изградио свој имиџ као винска
дестинација са мноштвом разноврсне понуде
која сваком туристи пружа богат садржај
и незаборавне тренутке, због којих се они
увек враћају у Вршац, каже Татјана Палковач,
директорка Туристичке организације Града
Вршца. Током Сајма, на нашем штанду одржан
је велики број састанака са представницима
медија, турооператерима из земље и
иностранства и осталим представницима
туристичке привреде.

„БУРЈАН“ ЗЛАТНИ
ПОБЕДНИК СЛАНИНИЈАДЕ
Традиционална
манифестација
Сланинијада, одржана је ове године тридесети
пут у Качареву, крајем фебруара. Било је близу
стотину излагача који су своје производе
изложили на више од 3.000 квадрата
затвореног и отвореног простора.

Успешна промоција Вршца на Сајму туризма
и знаменитости нашег града, туристи могли
Премијер похвалио вршачки штанд
Штанд Туристичке организације Вршац
посетио је Александар Вучић, премијер
Владе Републике Србије, и у разговору са
Јулкицом Митрашиновић, чланицом Градског
већа за туризам, похвалио је представљање
туристичке понуде Вршац. Премијер је
изразио велико задовољство како један
вински град као што је Вршац треба да
послужи за пример добре праксе и осталима
у окружењу.
Штанд Вршца на сајму туризма посетио
је и Павле Почуч, заменик покрајинског
секретара за привреду и туризам, чланови
групе „Неверне бебе“ и бројни посетиоци
београдског Сајма.

Пилот пројекат

Премијер Александар Вучић похвалио вршачки
штанд
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-Трудили смо се да унесемо неке новине
у представљању туристичке понуде нашег
града, нагласила је Јулкица Митрашиновић,
чланица Градског већа за туризам. Циљ нам је
да направимо понуду креативног рецептивног
туризма, заједно са Туристичком агенцијом
„Ступ Травел“, везано за овогодишњи 60. по
реду Грожђебал. Овај нови вид туристичке
понуде у Србији већ је увелико присутан
у свету. Гостима би се, приликом њиховог
боравка у Вршцу, понудили разноврсни
садржаји у којима би сами учествовали. Тако би,
уз обилазак културно - историјских споменика

да учествују у различитим радионицама.
Жене би могле да науче да праве банатске
кулинарске специјалитете, штрудлу са маком,
орасима, уштипке... док би мушкарци имали
прилику да се окушају у радовима у винограду,
да праве роштиљ... За овај пилот пројекат
заинтересован је и Покрајински секретаријат
за привреду и туризам.

„Стари млин“ на сајму туризма
На овогодишњем београдском Сајму
туризма, 39. по реду, учествовало је и ЈКП
„Други октобар“ које је представило своје
угоститељске објекте, у оквиру штанда ТО
Вршац.
У недељу, 26. фебруара, у хали 4, посетиоци
овог штанда имали су прилику да испробају
специјалитете Ресторана са преноћиштем
„Стари млин“, као и да сазнају све о туристичко
- угоститељској понуди ЈКП „Други октобар“.
Ресторан „Стари млин“ са преноћиштем
располаже са 13 смештајних јединица од којих
је један ВИП апартман. Ресторан је капацитета
200 места и погодан је за све врсте свечаности.
На 39. Међународном сајму туризма у
Београду, највећој манифестацији ове врсте
у региону, представило се 1.100 излагача из
56 земаља. Овога пута били су и туристички
радници Русије и Кине.
Ј.Е.

Реномирани произвођач производа од
меса Месара „Бурјан“ редовни је излагач
на качаревској Сланинијади. Али, не само
излагач, већ и редовни освајач признања за
врхунски квалитет месних производа. Тако је
било и на 30. Сланинијади. Месара „Бурјан“
освојила је прво место и понела титулу
златног победника у категорији индустријске
сланине.
У „Бурјану“ су задовољни добијеним
признањем који је још једно у дугом и богатом
низу награда које најбоље потврђују врхунски
квалитет производа од меса овог познатог
српског произвођача.

Ј.Е.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА СИНДИКАТА ТАКСИ ВОЗАЧА И АУТОПРЕВОЗНИКА “НЕЗАВИСНОСТ”

“ ТАКСИМЕТАР КУЦА ЗА ОТВОРЕНО СРЦЕ СВЕТА”

Вршачка Подружница Синдиката такси возача
и аутопревозника “Независност” покренула је
хуманитарну акцију под називом “Таксиметар
куца за Отворено срце света”. Реч је о акцији
прикупљања средстава за адаптацију, опремање
и покретање дневног боравка за младе за
чланове овдашњег Удружења “Отворено срце
света”.
Овакав вид дневног боравка намењен је
особама са интелектуалном и ометеношћу у
развоју и од неизмерне је користи за њих. Рад у
дневном боравку допринео би значајно развоју
способности и потенцијала ових особа и тако им
помогао да се припреме за самосталнији живот,
да се радно оспособе за једноставне производне
операције, што би им омогућило развијање
социјалних вештина и лакшу социјалну инклузију.
Удружењу “Отворено срце света” одлучили
су да помогну чланови Синдиката такси возача
и аутопревозника “Независност”, недавно
основане Подружнице у Вршцу, која броји
десетак чланова, и тако покажу друштвену
одговорност. Своје намере обелоданили су на
конференцији за медије, одржаној 23. фебруара.
-Сви имамо једнако право на достојан
живот зато смо се одлучили да покренемо
акцију “Таксиметар куца за Отворено срце
света” и помогнемо и пружимо подршку
Удружењу “Отворено срце света”, рекла је
Бранка Јакић, секретар Синдиката такси возача
и аутопревозника “Независност” Подружнице
Вршац, обраћајући се представницима медија.
Циљ акције је да позовемо остале превознике,
фирме, предузетнике и све остале да се укључе

у ову хуманитарну акцију. Наша возила имаће
налепницу “Таксиметар куца за Отворено срце
света” док ће остали учесници имати другу
налепницу „Моје срце куца за Отворено срце
света“. Ми ћемо максимално комуницирати
са својим корисницима. Свакодневно један
таксиста просечно искомуницира са најмање
двадесеторо људи у току свог рада, тако да су
таксисти велики потенцијал, са те стране.
Удружење “Отворено срце света” једно је
од најстаријих и најактивнијих у нашем граду.
Простор који им је уступила ШОСО „Јелена

Варјашки“ је тесан за окупљање чланова и рад са
њима.
-Евидентно је да се, последњих година,
повећава број чланова Удружења, каже Марија
Кери представница удружења”Отворено срце
света”. Деца стасавају, завршавају школу и тада је
највећи проблем што они немају места и начина
да испуне своје време и зато ми већ пар година
говоримо о дневном боравку који би служио
свим особама са сметњама у развоју. Јер, они
када заврше школу, имају одређене потенцијале
који, уколико се са њима даље не ради, неће ни

да се задрже ни развијају. У дневном боравку, они
би требало да се оспособљавају за обављање
једноставних радних операција, да се припремају
за самосталан живот, уче социјалним вештинама и
тако лакше омогући њихова социјална инклузија.
Сви заинтересовани Вршчани свој допринос
могу дати потписивањем донаторског уговора
или једноставно уплатом донације на рачун
Удружења “Отворено срце света” Вршац број
160 - 464366 - 38 , са назнаком “За опремање и
функционисање боравка отвореног срца”.
Ј.Е.
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ДУШАН ШИНКОВИЋ, ДР ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ, ВЛАСНИК ПРВЕ ПРИВАТНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ АПОТЕКЕ У БАНАТУ:

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 15, БРОЈ 465, 21. АПРИЛ 2000.

ШАМПИОН У КИКБОКСУ

Победама на квалификационом турниру, одржаном у Бору
почетком марта, у изузетно јакој конкуренцији Павловић се
изборио за финале на отвореном првенствуСрбије. У финалној
борби победио је члана нишког „Радничког“ и освојио плакету,
диплому и наравно титулу шампиона Србије.
Стево Павловић је на поменутом првенству наступао
као члан Савате - бокс клуба „Рума“, једне од најбољих
југословенских екипа.

Овог викенда биће одржано првенство Војводине у Бечеју
на коме ће Стево Павловић покушати да одбрани титулу
првака северне српске покрајине, освојену прошле године, у
категорији до 81 кг.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 15, БРОЈ 467, 12. МАЈ 2000.

НЕСВАКИДАШЊИ ГЕСТ

Вршачки произвођачи пива недавно су наследницима
Јована Цофмана, оснивача домаће пиваре, у Бечу, послали
10 гајби пива које носи презиме ове породице.

Поклон пошиљка из Вршца отпремљена је камионом који
је у ЗЦ „Вршац“ из престонице Аустрије донео хуманитарну
помоћ Удружења „Хуманитас“ из Беча. Председник поменуте
добротворне организације , каже да су потомци господина
Цофмана активно укључени у све активности „Хуманитаса“
на пружању помоћи СРЈ.
„ВРШАЧКА КУЛА“, ГОДИНА 15, БРОЈ 467, 12. МАЈ 2000.

ОВДЕ НИКАД НЕЋА БИТИ ЦИГАРЕТА

Многи покушавају да на нашим теренима производе
дуван за своје потребе или да се баве његовим гајењем
као исплатљивим послом. Оваквих покушаја било
је и ранијих година али углавном они нису довољно
планирани и научно потпомогнути а и нико није
финансијски стајао иза ових покушаја да би се дошло
до неких закључака.. У непосредној близини Атлагићеве
радње налази се четкарска радионица „Вулкан“ која је
добро позната јер је дуги низ година на истом месту.
Вршчани, пушачи често кажу да „код четкара“ (мислећи
при том на Атлагићеву радњу) има тих и тих цигарета.
Да би спречили забуну
и досадне пушаче који
често долазе у четкарску
радњу „Вулкан“ да траже
цигарете њени власници
су окачили цедуљу са
натписом:“Овде
нема
цигарета, није их било и
неће их никада ни бити“.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ЖИВОТИЊЕ УМЕЈУ ВИШЕСТРУКО ДА УЗВРАТЕ СВУ
ПАЖЊУ И ЉУБАВ КОЈУ ИМ ПОКЛОНИМО!

Душан Шинковић својим
суграђанима познат је као
др ветеринарске медицине,
власник
прве
приватне
ветеринарске
апотеке
у
Банату, али, исто тако, много
га Вршчана зна и као члана,
певача тамбурашке банде
„Банатске лоле“ која их је
увесељавала како на бројним
манифестацијама, тако и
на приватним прославама.
Породица
Шинковић
прави је пример музичке
фамилије. Душанова супруга
Олга је професор музике,
директорка Музичке школе
у Вршцу. Син Андрија,
инжењер
електротехнике,
свира виолину, а ћерка Ана је
завршила Музичку академију,
клавир.
Власник сте прве ветеринарске
апотеке у Банату. Када сте је отворили
и како сте се одлучили на тај корак?
-Апотеку сам отворио крајем 1993.
Одлучио сам се због више силе. Наиме,
ситуација је постала врло тешка у
сточарству, инфлација, плате никакве, није
могло да се живи од рада у Ветеринарској
станици у Вршцу. Ја сам водио Службу
за дезинфекцију,
дезинсекцију и
дератизацију која је радила преко рачуна,
инфлација је све„појела“. То ме је натерало
да одем из Станице. Био сам прво
годину дана у Апотеци „Евелин“, водио
сам магацин, и онда сам отворио своју
Апотеку, у Милоша Обилића 22, у склопу
породичне куће.
Како је било у почетку рада
Апотеке?
-Било је никако. Потребно је дуго
времена да се сазна да нешто ради
и постоји, и поред реклама. Једина
ветеринарска апотека била је тада
у Ветеринарској станици. Првих 5-6
месеци било је стварно тешко. Срећом,
моје колеге из веледрогерија дали су ми
робу и рекли да им платим кад продам.
Прошло је више од 10 година када ми је
последњи пут речено да нису знали за
моју апотеку. Ето, колико је требало да
стекнем име и да се зна за мене. Сад је
већ прошло 20 и више година, Апотека
добро функционише. Имам лекове за све
врсте домаћих животиња, нешто опреме
и отрова против разних штеточина, целу
палету заштите за сточарство и за кућне
љубимце. Мада је из године у годину све
лошије. Када сам отворио, 70 - 80 одсто
промета било је за велике животиње, а
остатак за љубимце. Сад се то окренуло.
Како се сточарство смањивало, тако
је упоредо број кућних љубимаца све
више растао. Одувек је било то да ко је
волео животиње, волео је, ко није, није.
Данас се само више потенцира брига о
љубимцима, хуманији однос.

Какви су били услови, законска
регулатива, за отварање апотеке?
-Такви да сам ја два пута отворио
једну исту апотеку. Први пут по законима
Југославије, а после два месеца поново
по српским законима. Била је права
папазјанија, није се знало која је чија
надлежност, докле је Југославија, докле
Србија, инспекције, сви системи су били
двојаки.
Када сте се определили за ветерину
као професију?
-Живео сам у Пландишту 5 година.
Близу нас је била ветеринарска станица, а
ишао сам и у разред са сином ветеринара.
Био сам стално код њих у дворишту,
а иначе од малих ногу сам волео
животиње. Нисам имао дилему шта ћу да
упишем после гимназије. Завршио сам
Ветеринарски факултет у Београду, 1978.
Одмах после месец дана почео сам да
радим на живинарској фарми у Вршцу,
„Живино Вршац“. Била је то добра фарма.
Радио сам тамо 5 - 6 година, научио
много тога и стекао вредно искуство у
живинарству. „Живино Вршац“ је после
пропао. Биле су то силне игре. Онда сам
годину и по дана био у Избишту, у „Елану“.
Имали су сточарство и живинарство.
Када је било потребно да више будем
код куће због породице, прешао сам у
Ветеринарску станицу Вршац. Ту сам
провео 10 година.
Да ли сте се некад и сами практично
окушали у сточарству?
-Јесам. Био је то један пилот пројекат,
што би рекли. Једна босанска фирма
чула је да овде има празних објеката и
организовала је тов пилића. Звали су ме
и ја сам надгледао ту производњу. Узео
сам и сам један објекат у Влајковцу и
утовио 22.000 пилића. Био је то добар
посао. После смо брат и ја утовили још
три турнуса пилића. Годину дана је
трајао тај наш бизнис. Дању сам радио у
Ветеринарској станици, ноћу на фарми.
Било је напорно. Почео сам са 78 кг и
стигао до 61 кг кад смо то завршили.
Било је то 1983. Нисам хтео да дам отказ
у Ветринарској станици и да кренем у
приватан бизнис. Већ је полако почињала
она луда инфлација.
У чему је та лепота ветерине што
Вас је определило да Вам то постане
професија?
-Нисмо ни свесни колико су животиње
невероватна и чудна бића, колико су
паметни, шта све могу и знају. Сећам
се када се једном другару разболео
пас. У питању је био штенећак, тешка и
заразна болест паса. Одлазио сам код
њега, давао псу пет дана инфузије, после
тога више ништа није могло да се уради.
Остало је било Божја воља. После пола
године, улазим у кућу, уз шкрипу точкова
зауставља се ауто и из њега истрчава
пас и јури према мени. Богами, препао
сам се. Пас је скочио на мене и почео да
ме лиже. Излази из аута тај мој другар
и пита ме:“Шта кажеш, је`л порастао
мој пас?“ И сад се просто најежим док
причам о томе. Можете ли да замислите
да ме је пас запамтио да сам долазио да
га лечим и сада ми показује захвалност. То
ме је уверило да животиње могу да врате
много више него што људи то могу и хоће.
Животиње умеју вишеструко да узврате
сву пажњу и љубав коју им поклонимо!
Они много више знају и осећају него што
ми мислимо.
Да ли сте Вршчанин родом?
-Рођен сам у Београду где су живели
мој деда и отац. После 2 - 3 године,
пошто тата, који је завршио медицински

-Било је много анегдота током
свирке. Сећам се да смо имали
организован боравак у Канади.
Седам дана свирке, обезбеђен
боравак, оно што зарадимо
све иде нама, били смо срећни.
Међутим, нисмо отишли у Канаду.
Отказао је један наш члан, нећу
да га именујем, плашио се да се
вози авионом. Тако да нисмо ни
стигли до Канаде.
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факултет, није имао посла, преселили смо се на
Косово. Тамо је могао да се запосли, као лекар,
без стажа. Ту смо остали 6 - 7 година. Живели
смо у Пожарању и Косовској Витини. Била су то
све српска села. Било је шиптарских породица,
али ми, као деца, нисмо осетили никакве
проблеме. Нема пуно сећања из детињства, али
сва су лепа. Међутим, Косово је било далеко,
сва фамилија овде, тако да смо се вратили у
Пландиште, 1963. Ту смо живели до 1971, и онда
сам постао Вршчанин.
Мајка Будимка, хвала Богу, жива је. Овде је
у Вршцу. Она је из Конака, девојачко презиме
јој је Брадаш. Отац се звао Жарко. Радио је дуго
у Вршцу као лекар опште праксе. Разболео се
и умро 1990. Имам брата Слободана. Живи и
ради у Панчеву, има двоје деце.
Када сте Ви основали своју породицу?
-Оженио сам се 1980. Супруга ми је Олга,
девојачко Ристић. Олга је професор музике,
већ 15 година директор Музичке школе у
Вршцу. Упознали смо се на једној свадби. Олга
је живела у Београду, певала је у познатом хору
„Колегијум музикум“. Била је гост на свадби.
Певао сам са друштвом и она је почела да се
распитује, свидело јој се како певам. Музика
нас је спојила. Било је то 1978, а у зиму две
године касније смо се венчали. Још мало па
смо 37 година у лепом, складном и срећном
браку. Добили смо сина Андрију. Завршио је
средњу музичку, свира виолину, а завршио је и
Електротехнички факултет. Живи у Новом Саду,
има породицу. Од пре 5 месеци постао сам и
деда. Имам дивног унука, зове се Вид.
После Андрије, родила се наша ћерка Ана.
Завршила је Музичку академију, клавир. Ради
у Вршцу, у Музичкој школи, спрема мастер. Сви
смо живи и здрави, а музика нас је повезала. Код
нас у кући се стално чује музика, увек неко пева
или свира. Моја свастика др Данка Ковачевић
рођена је 14. јануара и док је било забрањено
да се слави Српска нова година, ми смо
прослављали Данкин рођендан. Сад чекамо и
Српску нову годину и Данкин рођендан. Увек је
весело, пева се, свира. То су праве феште.
Сви су се у породици остварили на пољу
музике. Како је то било са Вама?
-Ја сам увек волео музику, али од ње није
могло да се живи. Тако сам се тек касније
мало више активирао. Једног дана дошли
су у моју апотеку двојица другара Бошко
Чејић и Милан Прокин - Прока и позвали ме
да певам са њиховом тамбурашком бандом
„Банатске лоле“. Тако је све почело, 1998. У то
време Фабрика чоколаде „Банат“ правила је
промоције и ми смо им били оркестар. Мој
први наступ био је на Петроварадину. Ишли
смо после и у Чачак, Сокобању... Певали смо у
Руском дому у Београду. Нисам имао трему. Ја
нисам тремарош. Олга ми се чудила како немам
трему. Само станеш и певаш, каже, као да те
није брига ко те све слуша. Нисам школован
за то, знам да знам, око мене добро друштво,
моји тамбураши, станем и певам. Сећам се да
сам једино имао трему када смо снимали за ТВ
Банат. Нисам могао да певам од треме.
У банди су у почетку свирали: Милан
Прокин - прим, Бошко Чејић, Ненад Бунчић
и Срђан Стефанов - бас прим, др Славко
Божић - контрабас, Ненад Спремо - контра,
онда је дошао Милан Свиларов - чело и један
невероватан уметник Дејан Марковић који
зна да свира неколико инструмената, да пева.
После је дошао и Ференц Сабо, свирао је
прим. Касније се та наша банда преполовила,
било је старијих који нису могли да прате тај
темпо. На крају смо остали нас петорица: Ненад
Спремо, Милутин Свиларов, Дејан Марковић,
Сабо Ференц и Душан Шинковић. Ја сам у
почетку лупао даире, после су ми забранили,
испадао сам из ритма, кажу. Тако да сам само
певао. Био сам задужен за маркетинг. Било је
то баш компликовано, јер сви смо имали своје
послове, а ово нам је био хоби, за душу. Није
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било лако уклопити термине за свирке.
Где сте све свирали?
-У најлепшој успомени ми је остао концерт
Радета Шербеџије у Миленијуму. Били смо му
пратња. И данас на својим концертима користи
тај исти концепт уласка са тамбурашима.
Диван човек. Лако смо нашли заједнички језик,
договорили смо се за пар минута и све је ишло
одлично. Тада је и наша банда била најјача.
Свирали смо на бројним манифестацијама,
приватним слављима. Нисмо се такмичили.
Звали су нас, али то нам није био циљ, свирали
смо за своју душу. Имали смо два наступа на ТВ
Банат, новогодишњи програм и касније један
шоу. Имали су они тада неке идеје за снимање
плоча, ЦД-а, али то није заживело. Наступили
смо и у емисији РТС-а која је ишла по градовима

Podvršanska 17 (u krugu bivšeg
“Jastreba”)
Radno vreme
od 8 do 20 časova,
subotom od 8 do 14h
Tel: 837-902

DOO

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

Србије. Њихов тонац је био одушевљен како
смо свирали и то 4 сата уживо. Звао нас је да
снимимо новогодишње „Знање имање“, али
један члан је био болестан па смо отказали.
Имамо на интернету 5 песама снимљених за
„Знање имање“, може да се види. Гостовали смо
уживо и у емисији „Србија уторком“ на РТС-у.
Ми смо се регистровали као банда у
Београду. Имали смо жиро рачун, али није
нам то ништа користило. Говорили су нам да
плаћају у кешу велике естрадне звезде, а ми им
тражимо да нам уплаћују на рачун.
Било је лепо то наше дружење. Трајало је до
пре 3 године када сам их ја напустио. Сећам се
када је требало да наступимо на Петроварадину,
већина банде ишла је комбијем. Нису могли да
певају кад су стигли, засмејавао их је целим
путем др Славко Божић, причао им је вицеве.
Промукли су од смејања. Било је и непријатних
догађаја. Сећам се када смо свирали у Руском
дому у Београду, један пензионер се угушио
храном и умро тик уз нас. Била је она велика
инфлација, пензионери су долазили на
догађаје где је било нешто да се једе. Тада је

у Руском дому била промоција Вршца, било
је много хране, а београдски пензионери су
трпали у торбе и јели што су брже могли. Тако
се и тај јадник угушио од залогаја. Баш је било
страшно све то видети.
Да ли сте задовољни својим животом?
Шта је у животу важно?
-У животу је важна само једна ствар здравље. Здрав човек има и воље, и жеље,
и снаге, срећа га прати, може да уради шта
планира и жели. Важна ми је моја породица,
свој сам посао радио вредно и поштено. А, да ли
је могло више и другачије?! Када сам завршавао
факултет, татин кум је живео у Канади, звао ме је
да дођем тамо. Сви услови за рад, хеликоптер,
10.000 долара плата. Где ћу ја у Канаду?! Далеко!
Овде ми је друштво, овде ми је све. Ко зна како
би било да сам отишао?! Али, задовољан сам
овако. Све је лепо. Имам леп брак, добру децу,
срећан сам, Богу хвала.
Јованка Ерски

Enološka
stanica
Vršac
Akreditovana laboratorija za
ispitivanje životnih namirnica

Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com
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‘’ВРШАЧКА ПИВАРА’’ А.Д. у стечају из Вршца, ул.Жарка Зрењанина бр.4, матични број 08044767 , чији је стечајни управник Агенција за
лиценцирање стечајних управника, Теразије бр.23, Београд

ОГЛАШАВА

издавање у закуп ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА у Вршцу
јавним прикупљањем писаних понуда
Предмет издавања у закуп:
1. Пословни
простор
‘’ПИВНИЦА’’ површине 1.100м2
који се налази у подруму
УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ‘’ВРШАЧКЕ
ПИВАРЕ’’ у стечају, у Вршцу,
улица Жарка Зрењанина бр.4
2. Припадајућа опрема и
инвентар
Минимално
прихватљива
понуда закупнине на месечном
нивоу износи 100.000,00 динара
у нето износу.
Право на учешће на јавном
прикупљању понуда имају сва
правна и физичка лица која:
A. Уплате новчани износ од
50.000,00 динара ради учешћа
на јавном прикупљању понуда,
на текући рачун стечајног
дужника ‘’ВРШАЧКА ПИВАРА’’
А.Д.. у стечају’’ из Вршца број
205-239171-84 код Комерцијалне
банке а.д., Београд, најкасније до
16.03.2017. год.
B. Предају потписане Изјаве
о губитку права на повраћај
новчаног износа за учешће на
јавном прикупљању понуда.
Новчани износи за учешће
на јавном прикупљању понуда
понуђачима чија понуда не буде
оцењена као најповољнија биће
враћени у року од 5 радних
дана од одржавања јавног

прикупљања понуда.
Понуђач губи право на
повраћај новчаног износа за
учешће на јавном прикупљању
понуда ако:
a. не поднесе понуду, или
поднесе понуду која не садржи
обавезне елементе
b. одбије да потпише уговор
о закупу
Уговор о закупу потписаће се
у року од 5 радних дана од дана
прихватања понуде од стране
стечајног управника.
Плаћање закупнине је до 5. у
месецу за текући месец.
Осим закупнине, закупац
преузима обавезу да сноси и
трошкове који настану по основу
закупа и то: трошкове утрошка
електричне енергије, утрошка
воде, текућег одржавања, износ
припадајућег пореза на имовину
и ПДВ као и све друге трошкове
који настану поводом закупа;
Уговор о закупу ће садржати
одредбу да се висина месечне
закупнине увећава за износ ПДВ.
Предмет закупа из овог огласа
издаје се у виђеном стању и
закупац се не може позивати на
његове физичке недостатке.
Предмет закупа се не може
издати у подзакуп без писмене
сагласности Закуподавца.
Уколико дође до ситуације да

се доставе исте новчане понуде
стечајни управник задржава
право да прогласи предметно
издавање у закуп неуспешним.
Такође, стечајни управник
задржава право да након
спроведеног јавног прикупљања
понуда не закључи уговор о
закупу ни са једним понуђачем,
без обзира на висину износа
достављенихпонуда.
Стечајни
управник нема обавезу накнаде
штете по било ком основу а
поводом учешћа на јавном
прикупљању понуда.
Затворена коверта понуде
мора да садржи:
-јасну и недвосмислену понуду
у динарима у нето износу за
предмет закупа на месечном
нивоу;
-извод из регистра привредних
субјеката и ОП образац, ако се као
потенцијални купац пријављује
правно лице.
-овлашћење за заступање,
oдносно
предузимање
конкретних радњи у поступку
прикупљања понуда за закуп (за
пуномоћнике);
-Потписану изјаву о губитку
права на повраћај износа за
учешће на јавном прикупљању
понуда.
Понуде се достављајулично у
затвореној коверти са назнаком

«Не отварати – понуда за закуп
пословног простора ‘’ВРШАЧКА
ПИВАРА’’ А.Д.. у стечају’’ из
Вршца, на адреси Агенције
за
лиценцирање
стечајних
управника, Центар за стечај,
Београд, Теразије 23, III спрат,
канцеларија 314. Крајњи рок
за доставу понуда је 21.03.2017.
године до 10:45 часова.Јавно
отварање понуда одржаће се
21.03.2017.године у 11:00 часова
(15 минута по истеку времена за
достављање понуда) у присуству
комисије коју образује стечајни
управник
и
представника
понуђача. У разматрање ће се
узети само исправне понуде које
пристигну у назначеном року.
Обилазак предметне имовине
може се извршити у договору са
повереником Рајком Пантићем
сваког радног дана од 8 до 16
часова, тел. 063/744-5323.
Сваки
заинтересовани
понуђач Образац текста изјаве о
губитку права на повраћај износа
за учешће на јавном прикупљању
понуда може прибавити сваког
радног дана од 8 до 16 часова
најкасније до рока дана уплате
новчаног износа за учешће на
јавном прикупљању понуда, у
договору са повереником Рајком
Пантићем.

OGLAS

za davanje u zakup hola Kongresne dvorane CENTRA MILLENNIUM AD Vršac
po pojedinačnim datumima u 2017. godini
1.Predmet zakupa je hol Kongresne
dvorane CENTRA MILLENNIUM AD, ul.
Omladinski trg 17. i to za sledeće datume:
a.15. i 16. septembar (Grožđebal)
b.31. decembar i 1. januar (Nova Godina)
2.Pravo prijave ponude za zakup prostora
(bez opreme) imaju sva privredna društva i
preduzetnici.
3.Ponude za zakup se dostavljaju
putem pisanih prijava, na adresu CENTAR
MILLENNIUM AD, Vršac, Omladinski trg 17, u
zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za zakup
ugostiteljskog objekta“.
4.Rok za podnošenje prijava je

20.03.2017. godine do 12h.
5.Otvaranje prijava obaviće ovlašćena
komisija CENTRA
MILLENNIUM AD, u
poslovnim prostorijama CENTRA MILLENNIUM
AD dana 20.03.2017. godine u 13h.
6.Svim ponuđačima koji dostave uredne
prijave za zakup sa ponudom, dostaviće se
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Prednost pri odabiru ponuđača imaće
ponude za više pojedinačnih zakupa.
7.Najpovoljniji ponuđač zaključiće Ugovor
o zakupu ugostiteljskog objekta i pripadajuće
opreme sa CENTROM MILLENNIUM AD u roku
od 30 (trideset) dana od dana zaključenja

oglašavanja zakupa.
8.Prostor koji je predmet zakupa,
dostupan je za razgledanje od dana
objavljivanja oglasa u nedeljnom listu
“VRŠAČKA KULA”, pa u narednih 14 dana,
na adresi sedišta CENTRA MILLENNIUM u
Vršcu, uz prethodno najavljivanje putem
telefona broj 013/800-100, svakog radnog
dana od 09-15h.
9.Ponuda za zakup prostora za
pojedinačne datume mora da sadrži sledeće
podatke: naziv i sedište, matični broj, PIB,
podatke kontakt osobe, kontakt telefon
i e-mail i ponuđeni neto iznos za zakup

prostora izražen u dinarima (bez uračunatog
poreza na dodatu vrednost). Ponuđači
imaju pravo da u svojim ponudama uključe
i druge datume koji nisu navedeni u oglasu.
10.Sve
dodatne
informacije
zainteresovani ponuđači mogu tražiti i
dobiti isključivo pisanim putem na adresi
zakupodavca ili putem elektronske pošte
na adresu osobe za kontakt zakupodavca.
11.Osobe za kontakt:
Srđan Prtljaga e-mail:
srdjan.prtljaga@millennium.rs
Vladan Majstorović
e-mail: vmajstorovic@millennium.rs
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ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ АМЕРИЧКЕ ФИЛМСКЕ АКАДЕМИЈЕ

„МЕСЕЧИНИ” ИПАК ОСКАР ЗА НАЈБОЉИ ФИЛМ

Драма „Месечина” освојила је Оскара
за најбољи филм на 89. додели награда
Америчке филмске академије на крајње
необичан начин.
Додела Оскара, шоу у којем обично
нема грешака или су минималне, ове
године остаће упамћена по томе што су
Феј Данавеј и Ворен Бити за најбољи филм
прво прогласили „Ла ла ленд”. И док је екипа
тог мјузикла већ била на бини и славила
тријумф, њихов продуцент Џастин Хоровиц
прекинуо их је рекавши да је дошло до
грешке и да је „Месечина” заправо изабрана
за најбољи филм.
Пошто је у том тренутку мало коме шта
било јасно у „Долби” театру у Лос Анђелесу,
један од организатора замолио је Ворена
Битија да покаже шта пише на картици у
коверти и он је окренуо лист на којем је било
исписано – „Месечина”.
Овој драми о одрастању Афроамериканца
и откривању сексуалности припала су још
два Оскара, за адаптирани сценарио и
споредну мушку улогу – Махершала Али.
„Ла ла ленд” је освојио шест статуета,
за режију (Демијан Шазел, стар 32 године,
постао је најмлађи редитељ који је добио
награду Америчке филмске академије),
сценографију,
фотографију,
музику,
оригиналну песму и Ема Стоун је награђена
за главну женску улогу.
Оскар за главну мушку улогу припао је

Кејсију Афлеку за ролу у драми „Манчестер
на мору” која је награђена и за оригинални
сценарио.
Глумица Вајола Дејвис награђена је за
споредну женску улогу у драми „Ограде”,
за најбољи страни филм проглашено је
иранско дело „Трговачки путник” у режији
Ашгара Фархадија који је пре пет година
такође славио у овој категорији али за филм
„Развод”. Тада је Фархади присуствовао
додели Оскара и лично преузео награду, али
сада није јер је недослаком изразио протест
против америчког председника Доналнда
Трампа који жели да забрани улазак у САД
држављанима седам, већином исламских
земаља, међу којима и Ирана.
За најбољи анимирани филм проглашен
је „Зоотрополис – град животиња”. Ратна
драма Мела Гибсона освојила је Оскаре за
монтажу и монтажу звука, „Долазак” за звук,
најбољи костим је у филму „Фантастичне
звери и где их наћи”, шминка у „Одреду
отписаних”, а визуелни ефекти у авантури
„Књига о џунгли”.

Како је дошло до забуне на додели Оскара
Овогодишњу доделу Оскара обележила
је забуна до које је дошло када је Феј Данавеј
за најбољи филм прогласила „Ла-Ла ленд”,
а глумац Ворен Бити је појаснио шта се
заправо десило на сцени.

Агенције истичу да је први пут да се
направи тако велика грешка на највећој
америчкој додели филмских награда.
Грешка је исправљена тек пошто је већи
део екипе „Ла-ла ленд” преузео награду.
Бити каже да му је дата погрешна коверта.
„Желим да вам кажем. Отворио сам
коверту и на њој је писало „Ема Стоун, ЛаЛа Ленд”. Зато сам толико дуго гледао у Феј
и у вас. Нисам покушавао да будем забаван”,
рекао је Бити, јавља Ројтерс а преноси Танјуг.
Да је тако било потврдио је и редитељ
победничког филма „Месечине” Бери
Џенкинс.
„Мислим да ми се живот не може
драматичније променити неко за ових 20-30
минута”, рекао је редитељ „Месечине” Бери
Џенкинс.

Ирански редитељ бојкотовао доделу
Оскара због Трампа

Ирански филм „Трговачки путник”
проглашен је за најбољи страни филм
на овогодишњој додели Оскара, али
режисер Ашгар Фархади није присуствовао
церемонији доделе награда у знак
протеста због извршне уредбе америчког
председника Доналда Трампа о забрани
уласка у САД држављанима седам махом
муслиманских земаља.
Фархади, којем је то други Оскар,
првобитно је најавио свој долазак на

доделу Оскара, али након што је уведена
привремена забрана путовања, он је навео
да је било питање да ли ће му бити дозвољен
улазак у САД.
У саопштењу које је прочитано на 89.
додели награда Америчке академије за
филмску уметност и науку, Фархади је рекао
да није присуствовао церемонији у знак
солидарности због Трампове политике
непоштовања.
„Подела света на категорије САД и
„наши непријатељи“ изазива страх – лукаво
оправдање за агресију и рат. Ти ратови
угрожавају демократију и људска права у
земљама које су саме биле жртве агресије.
Филмски ствараоци могу окренути своје
камере како би забележили заједничке
људске квалитете и разбили стереотипе
различитих нација и религија. Они стварају
емпатију између нас и других – емпатију
која нам је потребна данас више него икада“,
навео је Фархади у саопштењу.
Саопштење иранског редитеља прочитао
је на свечаности у Лос Анђелесу амерички
инжењер и астронаут, рођен у Ирану,
Анаушех Ансари, пренео је АФП.
Шеф иранске дипломатије Мохамад
Џавад Зариф честитао је на Твитеру
Фархадију на освајању Оскара, наводећи да
је поносан на филмску екипу и став исказан
против Трампове уредбе.

Извор: Политика

10 ВРШАЧКА КУЛА

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

ПЕТАК •3. март 2017.

МИРЈАНА НОВАКОВИЋ

К

ФАНТАСТИКА КАО ОРУЖЈЕ
ДРУШТВЕНЕ КРИТИКЕ

Фантастика је присутна у
већини ваших приповедака,
а ипак не изостаје друштвена
критика. Како ви објашњавате
тај спој?
- Фантастика је увек служила,
између
осталог,
друштвеној
критици, само је мало измештана
од стварности, па има угоднију
позицију
да
критикује,
увеличавајући,
користећи
алегорију, замишљајући другачији
свет који никад није постојао или
никад неће, тако да на располагању
има оружја недоступна класичним
реалистичком поступку. Осим тога
ужива и у ескапизму што јој даје
додатну драж.
„Када би постојале пилуле
против душевног бола, не би
Неке од прича објављених у било прича“ кажете у „Причи о
„Тајним причама“ настале су пре пилулама“. Верујете да прича
више од две деценије. Колико има терапеутско дејство? Је ли
су вам блиске после толике оно јаче за оног ко пише или за
временске дистанце? Јесте ли оног ко чита?
- Не знам да ли баш има
имали порив да их мењате?
терапеутско
дејство, могуће је
- Приче су ми и блиске и нису
да
има
и
за
писца
и за читаоца.
блиске, на начин како су вам, на
Верујем
да
сваки рад,
пример,
сопствено
па
чак
и
онај
досадни
детињство или младост
или
напорни
(наравно,
„Постоје
блиске у зрелом добу.
Јесте то били ви, али истраживања која не у екстремима), има
више нисте какви сте говоре о потреби позитвно дејство, јер
били – наравно да хомо сапиенса да рад је увек бољи од
нерада. Читање је боље
су основне особине
од нечитања и писање
све
наратизује,
то
или чак темперамент
је боље од неписања.
јест
да
замисли,
остали, али доживљај и
разумевање углавном представи, обради Постоје истраживања
која говоре о потреби
су се променили.
као
причу.
Ако
хомо сапиенса да све
Зато нисам имала
наратизује, то јест да
је
овој
врсти
жељу да променим
представи,
било шта у причама својствено да тако замисли,
обради
као
причу.
Ако
(не
рачунајући чини, онда прича
је
овој
врсти
својствено
лекторске исправке).
да тако чини, онда
може да буде
Иако
верујем
да
прича може да буде
терапија“
је
орвеловско:
терапија, настала из
„ко
контролише
садашњост
контролише
и
прошлост“ заиста тачно, мислим
да није добро, а у оваквим
случајевима није ни потребно –
тако би прошлост могла стално да
се мења и саображава тренутним
потребама.

њига приповедака Мирјане
Новаковић „Тајне приче“
(Лагуна, 2016) састоји се од
седам прича насталих деведесетих
година, испричаних кроз жанрове
хорора,
антиутопије,
научне
фантастике, али прожетих снажном
друштвеном критиком. Мирјана
Новаковић ауторка је књиге
„Дунавски апокрифи“, као и романа
„Страх и његов слуга“ „Јоханн’с
501“ и „Тито је умро“. Добитница
је награде „Лазар Комарчић“, а сва
три њена романа била су у најужим
изборима за Нинову награду. Њене
књиге су превођене на француски,
енглески, немачки, македонски,
бугарски и грчки језик.

потребе: ако сте успели нешто
да осмислите као причу, онда сте
се већ мало емотивно удаљили,
и онда и лоше ствари могу да се
мало лакше прихвате.
Радња у вашим приповеткама
смештена је у прошлост,
садашњост, па чак и далеку
будућност. Које време вам је
најизазовније за писање?
- Свакако је најтежа прошлост
јер захтева истраживање, мада
и то буде забавно, читате много

„МОЈИ ЛИКОВИ ВОЛЕ МУЗИКУ“
-Волим да слушам музику, па претпостављам зато и моји ликови воле да иду
на концерте или увек знају шта хоће да слушају. Наравно шта ко слуша, служи и
као карактеризација ликова, мада је то врло клизава територија, и као у свему,
кад дође до укуса.

и сазнајете свашта,
је да је то зато
али то троши време, и
„Ако пишете што је то бугарски
на крају избаците 95
риминалистички
о садашњости, кроман:
одсто ствари које сте
све је исто,
открили. Будућност је морате да пазите само су имена мало
слатка за замишљање, да не претерате, другачија. Слично је
пустите машти на а окружени сте било у Грчкој, само
вољу, а садашњост је
што су имена више
невероватним другачија.
компликована у једном
врло ретко схваћеном догађајима које да
По вашем роману
аспекту: ако пишете је било ко ставио у „Страх
и
његов
на пример о политици, књигу, рекли би да слуга“ пре готово
морате да пазите да не
15 година настала
претерате, а окружени је претерао. Живот је
и
позоришна
сте
невероватним
је претеранији представа у режији
догађајима које да
од књига и то Кокана Младеновића.
је било ко ставио у
Прижељкујете
ли
књигу, рекли би да је писце прилично позоришну
или
ограничава“
претерао. Живот је
филмску адаптацију
претеранији од књига
још неког свог дела?
и то писце прилично ограничава.
- Наравно, зашто да не? Увек
Ваше књиге се међусобно је занимљиво видети тумачење
разликују жанровски, стилски... књиге кроз адаптацију у другу
Шта бисте ипак издвојили као уметност. Адаптације су не само
заједнички именилац?
финансијски
исплативије
од
- Постоје неке теме које су књига, већ су и прилика да много
ми одувек била занимљиве: више људи сазна за књигу, па је
уклопљавање или сукоб појединца онда можда узме и прочита. Филм
са друштвом, питање слободе може да види и више стотина
и побуне, друштвена критика. хиљада људи што је неупоредива
Завере су ми драга тема. Издаја и цифра у односу на број читалаца.
на личном и на друштвеном плану. Такође сама чињеница да је неко
Наративни преокрети, формални спреман да уложи веће паре у ваше
експерименти. Нема свега од дело, значи да га сматра добрим
овога што сам набројала у свакој или макар исплативим, што годи
књизи, али у већини су важне теме сваком аутору. Као и са представом
и/или поступци.
по роману „Страх и његов слуга“
Ваше су књиге превођене изузетно је занимљиво видети
на неколико језика. Како их је како
драматурзи,
глумци,
страна публика доживела?
костимографи, сценографи и
- Наравно да што је (географски и остали замаишљају и спроведе у
по менталитету) земља ближа, то је дело, у живот, нешто што је било
схватање књига боље. Занимљиву само слово на папиру – како
ствар је рекао мој издавач на дејствује опредмећивање мисли.
бугарски, кад су га питали зашто је
штампао срспки криминалстички
Т.С.
роман („Тито је умро“), одговорио

КУЛТУРА
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ВРШАЧКА КУЛА

НА САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

ПРОМОВИСАН ВРШАЧКИ ВЕНАЦ

На 39. Међународном сајму
туризма у Београду, у петак 24.
фебруара, на штанду Туристичке
организације
града
Вршца,
посетиоцима
је
представљен
традиционални
Међународни
фестивал фолклора „Вршачки
венац“ који организује Културни
центар Вршац.
Посетиоци водећег сајма туризма
у региону и највеће туристичке
манифестације у Србији, могли
су да виде најновији промо филм

фестивала, као и да премијерно
чују које су земље учеснице
на
овогодишњем
фестивалу.
„Вршачки венац“ су представиле
директорка фестивала Олга Петров
и организаторка Татјана Вукелић,
које су најавиле да се овогодишњи,
јубиларни 20. „Вршачки венац“
одржава у периоду од 10. до 13.
јула и позвале све заинтересоване
да овом приликом дођу у Вршац и
уживају у музици, песми и игри.
Међународни
фестивал

фолклора
„Вршачки
венац“
основан је 1993. године, са
интенцијом да, попут познатих
светских фестивала, сачува и
негује оно што је највредније у
богатом фонду народних песама
и игара. Ова фолклорна смотра
има намеру да, како стручној
критици, тако и широкој публици,
прикаже највреднија достигнућа
међународне фолклорне сцене.

ОБЕЛЕЖЕН НАЦИОНАЛНИ ДАН КЊИГЕ У КЊИЖЕВНОЈ ОПШТИНИ ВРШАЦ

ПОКЛОНИ ЗА ЧИТАОЦЕ СВИХ
ГЕНЕРАЦИЈА

Књижевна општина Вршац
обележила је и ове године 28.
фебруар, Национални дан књиге.
Различитим акцијама, КОВ је још
једном учинио књигу ближом
читаоцима
свих
генерација,
подсетивши на Андрићев цитат:
„Остати равнодушан према књизи,
значи лакомислено осиромашити
свој живот“.
Дан
када
је
политичар,
дипломата, уставописац и кнежев
секретар Димитрије Давидовић
упутио писмо кнезу Милошу о
уређењу Библиотеке, узет је за Дан

Народне библиотеке Србије, који
је 2013. године проглашен и за
Национални дан књиге. Поручивши
да за књигу никада није ни прерано
ни прекасно, КОВ је и ове године
овај празник посветио својим
читаоцима, мислећи истовремено
и на оне најстарије, али и на
оне најмлађе, који тек треба да
заволе писану реч. Представници
Књижевне општине Вршац тако
су у уторак обишли ђаке Основне
школе „Ђура Јакшић“ у Павлишу,
уручили им своја најновија издања
и разговарали са њима о важности

читања добрих књига. И библиотека
Геронтолошког центра постала је
богатија за нове наслове КОВ-а,
који су већ од самог оснивања
библиотеке нашли место на њеним
полицама и оплеменили духовни
живот наших најстаријих суграђана.
За крај прославе овог важног
празника, у просторијама КОВ-а у
подне се огласио гонг и љубитељи
писане речи, са омиљеном књигом
у руци, читали су стихове или
одломке које су одувек желели да
поделе са неким.
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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12 ВРШАЧКА КУЛА

ФОТОРЕПОРТАЖА

Вршачка кула вам представља радове деце, полазника
Ликовне школе сликарског атељеа Морариу. Радови су
инспирисани годином петла, која је недавно наступила по
кинеском календару. Погледајте како су мали уметници
видели ову тему.
Ликовни педагози: Доминика Морариу и Даниела Морариу
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ГОДИНА ПЕТЛА ВИЂЕ

Nikola Rajlic, 7 godina
Nikola Rajlic, 7 godina

Taisa Krnjacki, 7

Stefan Seratlic, 9 godina

Stefan Seratlic, 9 godina

Taisa Krnjacki, 7 godina

ФОТОРЕПОРТАЖА
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ВРШАЧКА КУЛА

ЕНА ОЧИМА МАЛИХ УМЕТНИКА

7 godina

a

Maksimovic Nikola, 7 godina

Milica Veselinovic

Maksimovic Nikola, 7 godina

Jovana Maksimovic

Romana Putnik, 11 godina

Romana Putnik, 11 godina
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14 ВРШАЧКА КУЛА

БАНАТСКИ ВЕСНИК
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Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

Пројекат суфинансира Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине

ВРШАЧКА КУЛА
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10.

16.
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ПРОДАЈА –
ЗАМЕНА

Продајем стан на Тргу
Андрије Лукића. Тел. 064/23276-51.
Продајем кућу 20 м2, у
Белој Цркви, или мењам за стан
40 м3 Београд, кућа има плац
10 ари и добро је опремљена.
Тел. 851-946
Продајем гарсоњеру 28 м2.
Тел. 062/511-751.
На продају дворишна
гарсоњера у Вршцу. Тел.
013/807-337 и 061/72-39-359,
(после подне).
Продајем двособан стан у
Вршцу, Иве Милутиновића 80,
близу центра. Тел. 062/511-751.
Продајем кућу са локалом,
120 м2, (мушки и женски wc,
кухиња, две терасе) плац,
башта на брегу, асфалтни пут,
код цркве Св. Теодора , кућа
је на спрат са четворособним
станом. Продајем кућу у
Војводинцима са великим
плацом. Тел. 061/117-51-92.
Кућа на продају у
Призренској 55, цена 55.000
евра. Тел. 062/889-24-67.
Продајем стан 58,46 м2,
први спрат, центар, погодан
и за пословни простор. Цена
40.000 евра. Тел. 064/44-32-517.
Издајем или продајем
локал 135 м2, у Подвршанској
17 Тел. 064/123-17-56.
Продаје се једнособан стан
у центру Алибунара.
Тел. 304-914 или 2101640.
Продаје се двособан стан
у центру Алибунара Тел.
064/459-68-04 или 210-16-40.
Продајем јако повољно
укњижен стан – кућу у центру
Панчева, фронт 13 м, гаража,
шупа. Тел. 063/75-79-722 и
064/1323-663.
На продају кућа у Павлишу
са великим плацом. Тел.
062/471-511.
Продајем приземну кућу у
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка
Катића 9, струја, вода , плин,
башта. Веома повољно. Тел.
061/65-65-933 или 063/70-14481.
На продају дворишни
стан у Другог октобра 13. Тел.
065/542-20-82.
Продајем кућу у Павлишу,
ул. Жарка Зрењанина. Тел.
060/034-35-33.
Мењам кућу са две
стамбене целине за двособан

стан, може и продаје, В.
Попе 46.Тел. 834-926.
На продају двособан
стан од 64м2 у улици
Вука Караџића 4, цг, тел,
кабловска,
комплетно
реновиран (све ново). Тел.
066/51-48-254.
На продају савршена
кућа, спратна, на плацу
650м2 са виноградом.
Хитно и повољно. Тел.
0046704930046 и 2801-130.
Продајем у Панчеву,
строги центар, двособни
стан 56 м2, цг, код старе
поште /Радова зграда). Тел.
063/8008-243 и 013/348-683.
Продајем кућу у ул. Југ
Богдана, Повољно. Тел. 013/
28-32-563.
На продају реновирани
дворишни
станови
(двособан + гарсоњера).
Изузетна локација, погодно
за пословни простор. Тел.
061/71-39-82.
Продајем плац на
Сребрном језеру, површина
5,01 ар, власник. Тел.
064/96-64-709 и 069/211-9565.
На продају кућа на
Гудуричком путу или
замена за стан или мању
кућу у Вршцу или Панчеву.
Тел. 064/168-58-94.
Хитно на продају кућа.
Тел. 069/512-12-04.
На продају кућа од 120
м2 на 14 ари плаца, струја,
вода, плин, телефон. Вреди
погледати. Нови Козјак.
Идеално за пензионере. Без
улагања.Тел. 648-228.
Продајем или мењам
за стан кућу од 240 м2, са
поткровљем, гаражом od
30 m2, на плацу од 1000
м2, у Вршцу, Панонска 54.
Тел.060/353-41-63.
На продају приземна
кућа од око 80 м2, на плацу
од око 5 ари, ул. Живе
Јовановића 13 у Вршцу.
Хитно. Тел. 064/248-76-91 и
013/ 806-441
Продајем стан од 30 м2
Улица Светозара Милетића
2 (код школе „Вук Караџић“)
Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан
стан 43 м2, приземље,
у Вршцу, ул. Архитекта
Брашована
8 (код
Железничке станице и
Пољопривредне
школе)
Звати од 21 до 22.30 сати на
тел. 805-095
Број
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На продају кућа у
Павлишу са великим
плацом. Тел. 062/471-511.
Продајем
трособан
стан у центру Алибунара.
Тел. 064/15-11-983.
Продајем новију кућу
у Вршцу, сређена, ПВЦ
столарија,
комплетна
инфраструктура.
Могућност исплате у
ратама. Тел. 060/66-07-901.
На продају кућа у
Избишту, нова градња,
приземље и спрат 100 м²,
плац са баштом 18 ари. Тел.
064/456-01-05.
Продајем
кућу
у
Гундулићевој 31, Вршац.
Тел. 063/764-91-04.
Продајем приземну
кућу у Вршцу, 5,4 ара плаца
, ул. Јанка Катића 9, струја,
вода, плин, башта. Веома
повољно. Тел. 061/65-65933 и 063/70-144-81.
Продајем стан од 50,20
м2. Бул. Ж. Зрењанина 89.
Једнособан. Тел. 064/42954-83.
На продају сређена
кућа од 100 квадрата у
близини центра града. У ул.
Николе Тесле 49. Тел. 807322 и 064/27-17-446.
Кућа на продају, на
плацу од 500 м2, стан 90
м2, гаража, подрум 50м2,
у Вршцу, ул. Јоргована, код
ЈАТ-а, вода, канализација,
струја, телефон, централно
грејање. Цена 45.000 еура.
Тел. 064/12-46-099 и 060/4456-004.
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. 061/171-3982.
На
продају
кућа
са окућницом 100м2 и
великом баштом 1700 м2
у Уљми. Тел. 064/87-13-470.
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МОГУ СЕ ПРЕДАТИ НА КУПОНУ ИЗ
НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА “ВРШАЧКЕ
КУЛЕ”
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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.

Продајем кућу за
рушење на лепом месту,
мањи плац, струја, вода,
плин,
канализација.
Повољно. Тел. 064/35-12026.
У Избишту продајме
кућу,
новија
градња
(приземље и спрат)100
м2, 18 ари плац, башта и
помоћни објекти, вода,
струја. Тел. 064/456-01-05.
У Избишту кућа на
продају, нова градња,
приземље плус спрат
100м2, плац 18 ари са
помоћним зградама и
баштом. Тел. 064456-01-05.
Продајем стан 31
м2,строги центар града, код
Владикиног двора, Данила
Илића 2. Тел. 063/882-97-82.
Продајем кућу у Југ
Богдана 18. Нова градња,
одмах
усељива
без
улагања. Тел. 064/18-65244.
Продајем ланац земље
потез „Црвенка“, близу
града, поред асфалтног
пута за Румунију. Тел.
064/124-75-57 и 013/807816.
На продају сређена
кућа у Улици Николе Тесле
49. Кућа има 100 квадрата,
такође
има
сређено
двориште са 2 помоћне
просторије. Цена 38.000
евра. Тел. 064/27-17-446.
Продајем кућу са
окућницом у Избишту,
Вељка Радукића 36. Тел.
064/588-68-39.
Продајем2,5
ланца
земље потез Кевериш,
удара у асфалтни пут
Вршац-Влајковац.
Тел.
062/511-751.
Продајем
кућу
у
Маргитском
насељу,
изграђена на плацу од 335
м2. Кућа је новије градње,
ПВЦ столарија, централно
грејање, паркети, гаража
за 2 аута. Могућа замена
за стан са доплатом. Тел.
060/660-79-01.
Продајем кућу нова
градња, приземље и спрат
100м2, плац са баштом 18
ари. Тел. 064/456-01-05.
Продајем стан од 30 м2
у центру (код Вука Караџић
школе) ул. Светозара
Милетића 2. Тел. 062/282112 или 069/417-28-49.
Продајем кућу са
помоћним објектима (око
110м2) воћњаком, баштом
и
пољопривредним
земљиштем
све
укупно 5807м2. Кућа је
легализована,
(дневни
боравак, кухиња, две собе,
остава, купатило са wc-ом
и поткровље) вода, струја
и канализац. Има пољски
wc и бунаре. Налази се на
белоцркванском путу.
Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици
2. Октобра 83. Тел. 064/51089-06.
Продајем стан 55м2,
ул. Феликса Милекера
20/1 и сателитску антену
(Швајцарска). Тел. 063/86297-49.
На продају кућа од
100м2 саграђена у близини
центра града са мањим
двориштем и две нус

просторије.Улица Николе
Тесле 49. Цена 38.000 €. Тел.
064/27-17-446.
П р о д а ј е м
једноипособан стан у
центру Вршца, 30м2 и
подрум 80 м2, приземље,
а може и одвојено. Тел.
065/5485-902.
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, 064/957-70-76 и
066/570-40-00.

КУЋЕ, СТАНОВИ,
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ
Стан
за издавање
опремљен,
клима,
кабловска, интернет, веш
машина. Близу Пилотске
академије. Тел. 065/505-7424.
Издајем
дворишни
полунамештен стан, у ул.
Пашићев трг 5. Тел. 064/26779-76.
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. 064/38-92738.
Издајем стан у града
за студенткиње (ученице).
Посебан улаз, одвојене
комуналије и цг.Тел. 838702 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. 065/23893-83.
Издајем стан у центру
Вршца за студенткиње
или ученице. Засебан улаз,
одвојене
комуналије,
централно грејање.
Тел:
013/838-702,
063/789-1014
Издајем
намештен
трособан стан са два
купатила у Хемограду.
Погодан за породицу
или две три девојке. Тел.
013/836-847 и 063/782-3526.
У Београду издајем
двособан намештен стан
студентима. Тел. 065/81485-71.

Издајем
намештен
једнособан стан у центру ул.
Анђе Ранковић (централно
грејање,
кабловска,
интернет). Тел. 060/350-3060.
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 2101623.
Издајем собе – лежаје
за
раднике
(самце),
употреба купатила. Тел.
063/551-403.
И з д а ј е м
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. 061/195-4291.
Издајем
намештену
гарсоњеру у Вршцу, ул.
Доситејева 7. Тел 062/16035-25 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.
060/335-11-72.
Продајем или мењам
нову кућу за стан мањи уз
доплату. Кућа има 240м2
са поткровљем, гаражом
30м2 на плацу 1000м2,
Вршац Панонска 54. Тел
060/353-41-63.
На продају викендица
код Планинарског дома,
има струје. Цена. 2.100 €.
Тел. 063/257-823.
Продајем једнособан
стан 36 квадрата у
приземљу Н. Толстоја 1 улаз
2 стан 2Тел: 063/352 - 007 и
069/28 - 93 - 116

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“),
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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. 837637 и 064/915-88-35.
На продају комода за ципеле
(може и као ормарић), сточић
дрвени (собни), оградицу за бебе,
фрижидер, сто трпезаријски са шест
столица, две фотеље, тросед, сет (3
комада) стаклених сточића, врата
дрвена, пластичну бурад. Тел. 833806 и 069/129-53-12.
Поштена, радна и вредна жена
служила би и неговала старије
особе и радила кућне послове. Тел.
064/28-10-216.
OSB плоче за подасчавање
кровова. цена 296 дин м2. Превоз
на адресу. Тел.062-437-236
Купујем старе изгореле склопке
ЦН 250 и 170 може и у деловима.
Купујем и контакте од склопки
изгореле. Тел. 060/358-62-09.
Хитно и повољно дајем
часове енглеског основцима и
средњошколцима, такође услужно
радим припрему за штампу, дизајн,
прелом. Тел. 069/62-66-99 и 063/74220-13.
Пензионер, ситуиран, живи
сам, жели да упозна жену до 60
година старости ради брака. Тел.
064/48-77-098.
Купујем електрични шпорет,
кухињски сто и орман. Тел.063/73392-47.
На продају 2,5 ланца земље
потез Кевериш, удара на асфалтни
пут Вршац-Влајковац. Тел. 062/511-

751.

Радила би и чувала старије
особе. Тел. 064/313-44-64.
Помагала бих породици
или старијој особи у кућним
пословима, може и чување
деце. Тел. 063/159-14-48.
Продајем четворо врата
са стаклима,од џете, годиште
1988. Тел. 060/0330-746.
Продајем:
дрвене
жалузине за прозоре и
балконска
врата,
ауто
приколицу и 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.

На продају
плантажа лешника
у околини Вршца,
пут према Белој
Цркви, површине
63 ара, ограђена са
викендицом. Засад је
у деветој години.
Тел: 064/ 562 - 5818
Часови немачког језика
(Бела Црква), припрема за
полагање А1,А2,Б1 испита на
Гете институту. Тел. 013/853783.
На продају 12 ланаца
земље прве класе, и велики
воћњак са викенд кућом, све у
једном комплексу. Тел. 066/3634-36 Договор.
Продајем шиваћу машину
„Багат
–Јадранка“кабинет,
ножни погон, мало коришћена,
добро очувана. Тел. 013/806527.
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. 063/482418.
Самици, запосленој жени
педесетих година, потребна
лепо сређена кућа или већи
стан. Могућ сваки договор. Тел.
066/36-34-36.
Озбиљна жена 54 год.
образована, културна, вредна,
радна, запослена, чувала би
децу у поподневним сатима.

Могућ сваки договор. Имам
искуство у чувању деце. Тел.
066/36-34-36.
Мушкарац,
пензионер,
тражи озбиљну жену око 60
година, по могућности саму.
Тел. 062/158-44-39.
Купујем замрзивач
и
шпорет „Смедеревац“ на дрва.
Тел. 069/18-505-65.
За продају две веш
машине „Горење“ и „Индесит“
потпуно исправне, у одличном
стању и машина за сушење
веша „Еида“ исправна. Цена
повољна.Тел. 064/429-06-14.
Купујем старе неисправне
плинске бојлере за делове. Тел.
063/482-418 и 2101-623.
Продајем
котао
за
централно грејање 24 kW,
плински, нов, некоришћен.Тел:
061/303-1537
Продајем
самоходну
косилицу, бензински мотор.
Тел: 061/303-1537
Купујем
брилијантне
минђуше Тел: 061/303-1537
Купујем замрзивач са
фиокама. Тел. 063/733-92-47.
Продајем два телевизора
и женски бицикл. Веома
повољно. Тел. 061/60-496-46.
Вршим услужно машинско
млевење воћа дуње и јабуке.
Тел. 063/11-21-270.
Продајем два половна
замрзивача,
исправна.
Повољно. Тел. 013/ 28-32-563.
Продајем
шатор
за
камповање. Повољно. Тел. 826251 и 064/22-76-993.
На продају преградна
шестокрилна врата од пуног
дрвета. Димензије 285х380 цм.
Тел013/ 893-363.
Слободна и вредна жена
спремала би по кућама и
служила старије особе. Тел.
065/542-20-82.
Дајем часове енглеског,
преводим
са
енглеског,
услужно
радим
дизајн
и припрему за штампу,
израђујем слике, графике и
др. Уметничка дела, продајем
гардеробу 55кг на више! Тел.
069/62-66-99 ; 063/74-22-013 и
013/835-129.
На продају ТА-пећ 3,5 kw
магнохром Краљево. Нова. Тел.
013/805-936.
Продајем два тучана
радијатора (један двадесет
ребара) и лап топ Тошибасателит C75D-А-17 са ласерским
штампачем-HP Laser Jet P1005.
Tel. 063/862-97-49.
За продају две веш
машине, исправне, у одличном
стању. Врло повољно. Тел,.
064/429-06-14.
На продају мотор, мењач
генерално сређен и делоци за
фићу. Такође на продају кућице
за псе и мачке. Тел. 064/280-5720.
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. 065/33-55343
Продајем
комбиновани
електрични шпорет, хармоника
врата, санитарије половне са
ормарићима и огледалом за
купатило, вунени тепих, мушки
бицикл, машину за куцање,
метална врата са прозором,
унутрашња врата. Тел. 065/803-1606.
Продајем шиваћу машину
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-34410.
На продају казан 100 л. за
ракију, са мешачем превртач и
табакерка у одличном стању. Цена
450€. Тел. 066/216-216.
Трофазни
електромотор,
мотор од веш машине „Горење“
комбинезон и прслук за ловце
и риболовце нов, патике за
рукометаше нове. Тел. 064/390-6276.
Продајем абрихтер монофазни
са круњачем и прекрупачем у
склопу. Тел. 826-266.
Продајем апарат за варење. Тел.
826266
Продајем већа вучна колица за
мотор или бицикл. Тел. 826-266.
Продајем половна бурад од 120
и 200 л, коришћена за комину. Тел.
826-266.
Продајем велико саксијско
цвеће, филадендрон, фикус, алоја,
јапанско дрво. Повољно. Тел. 826266.
Вршим услужно поправку
плинских пећи, шпорета, бојлера,
решоа. Врло повољно. Дајем и
гаранцију. Тел. 2101-623 063/482418.
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 063/85-73135.
На продају салонит плоче
великог формат, 850 дин . комад.
Тел. 065/20-30-750.
Продајем пластично буре за
купус од 120 л. коришћено једну
сезону. Цена 600 дин. Тел. 013/806527.
Купујем крмаче од 200 кг и
навише. Продајем половне дрвене
прозоре, дупло стакло, добро
очувани. Тел. 063/84-67-605.
Продајем домаћу ракију од
трешње и брескве. Тел. 064/11-95384 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. 061/18-44316.
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. 064/168-5894.
Продајем замрзивач са
фиокама, два тв сточића. Тел.
061/18-44-316.
Продајем
замрзивач
сандучар 400л. исправан. Тел.
064/18-65-244.
На продају мало коришћени
ручни циркулар „Макита“ (4.000
дин.), Електрична хобла стерн
(3.500 дин), „убодна тестера“
Bosch (3.500 дин.). Све заједно
10.000 дин. Тел. 061/88-249-88.
Вршим поправку плинских
пећи, бојлера, решоа са
гаранцијом. Тел. 063/482-418 и
013/21-01-623.
На продају малокалибарске
пушка, круњач и прекрупач
на струју, војнички кревети са
мадрацима, уклапају се и на
спрат. Тел. 064/393-17-17.
Продајем круњач (круни,
меље а има и циркулар за
сечење дрва, дасака и летви
до 12 цм.), 6 комади буради од
куване пластике 120 литара,
дрвену бурад од 30 и 50 литара,
детелину у количини од 500
снопова по 5 кг, пластичну
бурад од 50 литара (6 комада),
пиротски ћилим нов велики,
спортски
бицикл.
Тел.
064/47728-40 и 069/290-69-53.
Купујем
фрезу
за
мотокултиватор
„Лабин
прогрес“ 14 кс. Тел. 061/112-5698.
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.060020-83-43.
Продајем лап топ „Тошиба“
сателит- Ц75Д-а, 17 инча,
са ласерским штампачем
идва тучана радијатора са по
двадесет ребара. Тел. 063/86297-49.
Продајем
замрзивач
сандучар дрвени регал са
столом, шиваћу машину „Багат“
и вунени тепих. Тел. 064/18-65244.
Средовечном
мушкарцу
потрбна помоћ у кући. Плата по
договору. Тел. 066/939-25-49.
Продајем пећ на дрва
„Крека“, веш машину „Бош“,
брачни кревет, тросед и
фотеље, стилски сто и столице,

диван- отоман, плинску пећ,
прозор и храстова врата. Тел.
063/266-096.
На продају кавез за коке
носиље, 120€. Тел. 065/20-30750.
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. Тел. 061/18-44-316.
Дајем часове математике
ђацима свих узраста и свих
нивоа знања. Веома повољно.
Тел. 064/170-57-34
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. 013/831594 и 063/700-47-48.
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.
Продајем кирби усисивач
серије „5“ , у беспрекорном
стању . Вршим сервис кирби
усисивача са набавком делова.
Тел. 060/0330746.
Бошова
ланчана
електрична тестера АКЕ 405
нова некоришћена, Wurth
дубоке радне ципеле бр.
43 нове некоришћенеТел:
064/1955 - 269

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

„ВОДА ЈЕ МАГНЕТ И НЕВЕРОВАТНА СИЛА“

На адреси Филипа Вишњића 72 у Вршцу
налазе се просторије Еко-риболовачког друштва
„АБЦ“. „АБЦ“ је прво био угоститељски објекат.
Отворен је давног 1. фебруара 1985. године и
према речима власника и директора Друштва
Мирка Нешића, својевремено је био омиљено
окупљалиште младих Вршчана. Кафић не ради
од 2002. године, али је зато претворен у, по
много чему јединствено, Еко-риболовачко
друштво „АБЦ“.
Надомак Вршца, у селу Стража, на каналу
Дунав-Тиса-Дунав,
захваљујући
„АБЦ“-у,
али и подршци локалне самоуправе и
Водопривредног предузећа „Воде Војводине“,
пре неколико година изграђена је риболовачка
писта прилагођена особама са инвалидитетом
и лицима са посебним потребама, као таква –
јединствена у Србији. Визија Мирка Нешића
била је да омогући рекреацију и уживање уз
воду и на води онима којима је то до тада било
недоступно.
- Као једини признати и препознатљиви у
Србији, али и у Европи, израдили смо излетиште
на коме су израђене платформе прилагођене
и приступачне особама са инвалидитетом,
параплегичарима,
квадриплегичарима.
У
Европи постоје још две сличне платформе, али
израђене од бетона, наша је јединствена јер је у
складу и симетрији са природом и окружењем,
израђена од дрвета.
Како сте дошли на идеју да направите
такво излетиште?
- Пре дванаест година доживео сам
саобраћајну несрећу. Баш испред просторија
„АБЦ“-а, на пешачком прелазу, ударио ме је
ауто. Поломио сам ногу и доживео повреде
главе, после којих сам одређено време провео
у болници, а последице мојих повреда су тада

ВАНДАЛИЗАМ НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ
- Ништа од онога што смо урадили
не би било могуће без помоћи и
подршке
локалне
самоуправе,
медија, чланова Друштва и донатора.
Међутим, имамо и проблема, а
највећи је вандализам. Неколико пута
су нам уништавали излетиште, кидали
клупе, сунцобране... Не знам шта је то
у нашем менталитету што човека тера
да уништи нешто лепо што је неко
други направио...

још увек биле неизвесне. Тада сам себи рекао да
ћу у случају да избегнем судбину да доживотно
будем окован у колицима, посветити своје
време особама са инвалидитетом и особама са
посебним потребама. Желео сам да смислим
нешто што би им олакшало живот и омогућило
им рекреацију поред воде. Данас се за излетиште
које сам направио зна у целом свету, а додатно је
интересантно што овако нешто постоји у граду
без реке!
Зашто сте за место излетишта изабрали
баш Стражу?
- Мислио сам да је локација на каналу
Дунав-Тиса-Дунав идеална из више разлога.
Пре свега, у самом насељеном месту постоји
амбуланта, затим постоје продавнице, вода је

беспрекорно исправна за пиће, далеко боља
од оне коју пију Вршчани. Сваке годино носимо
узорак на бактериолошку и физичко-хемијску
анализу, а Стража водом снабдева Белу Цркву,
Банатску Паланку, Црвену Цркву, Гребенац...
Затим, саобраћајне везе су одличне. Стража је
на регионалном путу који се одржава, чисти
од снега. На 200 метара од излетишта налази
се и железничка станица, па су везе са целом
Србијом, али и иностранством, олакшане.
Очување животне средине нам је изузетно
важно. На свакој платформи се налазе канте за
смеће, а излетници су одушевљени уредношћу
и чистом природом.
Какве се активности нуде посетиоцима?
- Риболовци и љубитељи природе у великој
мери зависе од временских прилика. Од 52
викенда у години, бар 25 можемо одмах да
одбацимо због снега, леда, паклених врућина...
У то време не пецамо, имамо друге активности.
На излетишту је омогућена вожња кануима,
камповање, бициклизам и броjни пратећи
програми. Кануе нам уступљује Клуб екстремних
спортова „Авантура 4x4“ из Панчева и то је врло
атрактивно. Два пута годишње организујемо
такмичење у пецању удицом на пловак, обично
током Грожђебала и у јулу. Учествују наши
чланови, а интересантно је да их обично најмање
има из Вршца.
Ко су ваши посетиоци?
- Долазе нам људи из целе Србије, али у
великом броју и из суседне Румуније, Аустрије
и из других земаља. Многи посетиоци нам
долазе организовано, код нас су боравили
спортисти, чланови клубова борилачких
вештина, деца из школа намењених особама са
сметњама у развоју... Посећеност је из године
у годину све већа. Излетиште је опремљено
дрвеним клупама, сунцобранима од трске,
обележеним местима за роштиљање. Пре пет
година смо на горњем бедему засадили 2.200
садница сибирског бреста. То је данас већ једна
веома лепа шумица и фабрика кисеоника. У
близини нема ораница, па нема ни загађивања
пестицидима и хербицидима. Једини проблем
нам представљају комарци, али се и против
њих успешно боримо. Мој покојни отац био
је инструкор и пилот у привредној авијацији,
а и сам имам искуство у пилотирању, па имам
одличну сарадњу са Привредном авијацијом
која нам помаже у томе.

Излетиште у Стражи сте лично
пројектовали?
- Похађао сам својевремено Вишу техничку
школу, па ми грађевина није непозната. Сам
сам урадио идејни пројекат. Пројекат је коштао
6.000 евра. Морали смо да мислимо на све, на
коте, одбрану од поплава, врсту дрвета која је
коришћена у изградњи, носивост платформи и
још многе детаље.
Поред тога, осмислили сте и ознаку којом
се обележава пецарошко место за особе са
инвалидитетом?
- За тај логотип сам добио сребрну плакету
на „Тесла фесту“, сајму иновација у Новом Саду,
2008. године. Наградила ме је међународна
комисија. Тада је на том сајму било преко 1.500
излагача из више од 50 земаља. Представљане
су најразличитије иновације, из области попут
медицине, електронике, саобраћаја... Тај логотип
који је јединствен на планети, заштитио сам као
интелектуалну својину.
Од када се ви бавите риболовом?
- Рибљи фонд канала Дунав-Тиса-Дунав
данас је страшно десеткован. Рибе имају
бројне непријатеље, поред природних, ту су и
рибокрадице и загађивачи. Ја сам први контакт
са пецањем имао кад ми је било шест година,
на Охридском језеру, у Македонији. Од тада
само што нисам спавао са пецаљком. Вода је
невероватна сила и магнет, ја сам изузетно везан
за њу. Међутим, ево сада је већ пета година како
не пецам. Стварам услове за будуће генерације.
Т.С.

ВРШАЧКА КУЛА
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НА САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

ПРОГЛАШЕНИ ПОБЕДНИЦИ ФОТО
КОНКУРСА АГЕНЦИЈЕ СТУП ТРАВЕЛ

Поводом одржавања 39.
Међународног сајма туризма
у Београду, агенција „Ступ
травел“ је у сарадњи са
Туристичком организацијом
Града Вршца организовала
наградну игру са вредним
наградама.
Фејсбук
фото
конкурс
„Незаборавно лето у Грчкој“
имао је за циљ промоцију
породичних и пријатељских
вредности,
уживања
са блиским особама на
путовањима и подсећање на
неке лепе тренутке и успомене.
За љубитеље путовања ово је
била права прилика да освоје
награду по својој мери, било
да желе да се релаксирају
на неком лепом скривеном
месту,
летују
повољно,
упознају културне садржаје
на новим дестинацијама,
проведу време истражујући
природу и животињски свет
или повољно шопингују у
најбољим тржним центрима.
На конкурсу је учествовало
око 100 такмичара из више
градова: Београда, Панчева,
Зрењанина,
Вршца...
На
фејсбук
страну
агенције
пристигао је велики број
лепих фотографија. Многе
фотографије су добиле велику
подршку лајковима од стране

„Острво које се воли, а на њему смо се и ми волели“ - Оливера Гапић из Жаркова

пријатеља учесника. Лајкови
су према правилима конкурса
претворени у бодове, а потом
је и петочлани жири бодовао
10 најбољих фотографија
изабраних лајковањем.

“Лето на Тасосу” - Наташа Маљковић Чонић из Вршца

„Љубав под морем“ - Наташа Милићев из Зрењанина

Прво место, са укупно
20 бодова, освојила је
Оливера Гапић из Жаркова
за фотографију са називом
„Острво које се воли, а на
њему смо се и ми волели“.
Оливера ће, са својим дечком
Владимиром, бити у прилици
да искористи ваучер од
300 евра за путовање са
агенцијом „Ступ Травел“, до
краја септембра 2017. године.

vrsackakula@open.telekom.rs
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Са
другопласираном
фотографијом „Љубав под
морем“ конкурисала је Наташа
Милићев, из Зрењанина. Са
освојених 12 бодова Наташа
ће искористити ваучер од 150
евра за изабрано путовање са
агенцијом „Ступ Травел“ , до
краја септембра 2017. године.
Треће место припало је
вршчанки Наташи Маљковић
Чонић, чија је фотографија

сачињена на Тасосу, у 2016.
години, освојила укупно 10
бодова. Наташа је освојила
дегустацију вина за две особе
у винском подруму у Вршцу.
Награђенима честитамо, а
свим осталима се захваљујемо
на учешћу и прелепим
фотографијама које су нам
послали.
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

20 ВРШАЧКА КУЛА

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Вршачка кула, лист Социјалистичког савеза радног народа Општине
Вршац, година 10, број 113, 24. фебруар 1984. године

ЗАНИМЉИВИ ПРОЈЕКТИ У РО “НОВИ ЕЛАН” ИЗ ИЗБИШТА

САВРЕМЕНА ФАРМА ДО ОКТОБРА

Првих дана пролећа у Избишту ће почети градња савремене фарме
за тов јунади, капацитета две хиљаде комада годишње. Предрачунска
вредност овог објекта износи 156 милиона динара, а средства су
обезбеђена удруживањем на нивоу СОУР ПИК “Агропанонија”, у чијем
саставу послује Пољопривредна радна организација “Нови елан” из
Избишта, као и од банака и чланова репроцелине за производњу
меса.
- Фарма за тов јунади ће имати најсавременију технологију, истиче
Аурел Зарија, генерални директор РО “Нови елан”. - Исхрана јунади
биће искључиво кабастом храном, а за производњу силаже одвојено
је око 50 хектара. Такође, наставићемо са праксом пострне сетве.
Радна организација “Нови елан”, иначе, упошљава 185 радника,
а располаже са 2.150 хектара ораница. Овај колектив годишње
испоручи пет хиљада свиња, две хиљаде јунади, и око 150.000
бројлера. Поред фарме јунади, која до јесени треба да буде завршена,
у “Новом елану” ове године планирају доградњу сушара и изградњу
силоса. Ова улагања ће премашити 80 милиона динара.

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 (60)

I КЊИГА

ПЕРИОДА БАНАТ
1718-1778.

Вршачка кула, лист Општине Вршацгодина 20, број 310, 4. март 1994. године

ИМПРОВИЗОВАНЕ СУШНИЦЕ ИЗАЗИВАЈУ ПОЖАРЕ

ШУНКЕ СА УКУСОМ ШТЕТЕ

Звучи невероватно, али је истинито. Судећи по разлозима због
којих су ватрогасци укључивали продорне сирене на интервентним
колима црвене боје минулих недеља, у Вршцу су неадекватне сушнице
за месо опасније од бројних импровизованих лагера са горивом.
У истинитост оне народне “где има дима...” уверило се више
наших суграђана у чијим је импровизованим сушницама за месо
избио пожар. Не само да су под налетом ватрене стихије остали без
димљених ђаконија: шунке, кобасице, сланине и ребараца, већ су
цех сушења меса на таванима, у шупама и по подрумима платили у
виду великих материјалних штета оставши без кровова, па чак и целе
стамбене зграде.
Серији пожара забележених ове зиме у граду кумовала су
неисправнма ложишта, непрочишћени димњаци и неконтролисано
паљење трава и корова у потезу Малог Рита.
- Стара пракса да имамо више посла зими него лети поновила се и
у 1994. - истиче Момир Георгијевски, командир Општинске ватрогасне
јединице у Вршцу. - У јануару и фебруару интервенисали смо 22 пута.
Пролеће је на прагу и време када се у повртњацима, воћњацима,
виноградима и око зграда уништавају трава и коров. Пламени језичци
на мах гутају сасушене травњаке, гране и коров, па постоји опасност
од пожара ширих размера. Речју, ватра мора бити под будним оком.

Вршачка кула, лист Општине Вршац, година 30, број 561, 2. јул 2004.

ФИНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ У БРЗОМ ИСПИЈАЊУ ПИВА У ВРШАЧКОЈ ПИВНИЦИ

КРИГЛА НА ЕКС

Зоран Пуја, такмичар из Јасенова, освојио је највећи пехар
међу 12 учесника у финалном такмичењу у брзом испијању пива,
одржаном 19. јуна у вршачкој пивници “Шампион”. Криглу поива од
0,5 литара попио је за 3,5 секунди.
У оквиру кампање “Да пијемо наше вршачко”, произвођачи
јечменог напитка “Вршачка пивара” АД, организовали су током
протекла два месеца такмичење у брзом испијању пива у 12 места
општина које се ослањају на Вршац. У ресторанима у којима се точи
вршачко пиво, у овој врсти брзине опробало се 120 учесника, од
којих је 12 из Пландишта, Сечња, Беле Цркве, Алибунара, Банатског
Карловца, Уљме, Јасенова, Вршца...у суботу стало испред црте
поређаних кригли.
С једне стране навијачи у зеленом, с друге екипа у црвеним
мајицама... бодрили су, још пре почетка такмичења оне у мајицама
разних боја, који су ко са криглом испред себе, ко без ичега седели
за истим столом.
А онда одједном гужва око шанка. Тек малко више простора
испред 12 орошених кригли које су чекале финалисте. По двојица,
како Илија Удовичић, један од организатора каже, ради узајамног
подстицања на брзину, прилазили су шанку. У моменту укључивања
штоперице, подижу криглу, испијају пиво, враћају криглу на шанк.
Тек тада се штоперица искључује. Публика пева, навија, дозива. Неки
морају да понове такмичење. Отишло је виша пива по мајици. У
други круг финала ушла је тројка најбржих. Сви су награђени. Харис
Маличовски (Вршац), Драган Божовић и Зоран Пуја, обојица из
Јасенова. Такмичари су пили пиво “Шампион” за које је урађено ново
кување, са више јечма и слада.

ИЗ СТАРОГ АЛБУМА
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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
Г. 1755. обе општине заједнички
подигну мост за 175, 56 н. 1) Овај
мост водио је преко Месића, и
држи се да је стајао пред кућом
„хотел Адлера“.
Када је г. 1763. изашао црквени
патент о колонизацији, коме се
насељеницима на камералном
добру отпушта пореза за шест
година (занатлијама на десет
година) а поклања дрво по горење
–дођоше у наш предео млоги
насељеници, да повећају стара
места или нова да подигну.
Онда су по највишој наредби
од 20. фебруара 1763. исушене
баруштине око Вршца, песковита
места шумом засађена, а здравија
места Немцима насељена. Тако је
постала Моравица, село северно
од Вршца на тамишградском путу.
У периоду насељавања, 1764
- 1769. и немачки Вршац нешто је
проширен. Овде је за досељенике
30 кућа назидано, по једна на
сваку породицу.Сем онога што је
напред споменуто, добила је свака
од ових породица земљу и алате,
стоку и рану, жито за годину дана
или новац за ово, који се је имао
у малим ратама за три године
држави вратити. За ово време
могоше се ове фамилије толико
подићи, да им је лако било вратити
позајмљени дуг. Куће су им биле
од плетера блатом премазане,
или набијаче, покривене трском
или кукурузовином. Неке куће
имале су собу и кујну, а неке по
три одељења, осим тога башту, и
нужне стаје за алате и марву2).
Ови наши нови насељеници
дођоше из предела око Мајнца,
из Швабена, Франкена, Аустрије,
Чешке и Моравске. Они су
претеци
фамилијама
Бојгер,
Гребер, Гетман,Шертер, Шпајдл,
Аргени (италијанског порекла) и
др. Неке се породице ових година
преселише из једне у друго место.
Тако дођоше овамо из Б. Цркве
два Милекера 3), а из Панчева
Прандел, да оснују јаке фамилије и
од утицаја на општинске прилике.
Онда се доселише и неки
Хрвати, који се касније претопише
у Немце. Хрват бејаше Тушкан у
7. десетини и Јосиф Михајловић,
који дођоше овамо из Земуна г.
1773. Од њих постадоше угледне
немачке породице.

Међу досељеницима које се
тада доселише у јужну Угарску,
Мађара је врло мало било,
највише растурени по српским и
романским селима. Осим оних у
Торонталу и на Муришу, живели су
неки око Вршца и у самом Вршцу.
Они су у својој рођеној земљи,
остављени без помоћи, лутали од
села до села, ранећи се од наднице
и службе. Није дакле чудо што су
се одродили и претопили у друге
народности. Уопште Mађарима
је тешко било ухватити корена у
Банату, немачка , односно царска
влада, не радо би ово гледала.
Само се је католичко свештенство,
погледом на једнакост вере,
заносило жељом за стабилитет
Мађара.
Особито је вршачки рим. кат.
свештеник и прота Вук Бранко
Павле Бранковић премишљао да
насели Чукур Малу Мађарима,
Србима р.к. вере и Романима
који су око Вршца живели. Он
изведе на Мису ц.к. председника
земаљске администрације, грофа
Бригида, који је г. 1764. или 1765.
Вршац походио, и одавде показа
му Чукур Малу с препоруком да је
насели Мађарима што се налазе

у Вршцу наа српској страни, у
Павлишу и вршачком округу, који
ће јошт за коју годину, без цркве
и школе, напустити своју веру и
обичај, па примити православље.
Бригидо
упути
Вука
на
саветника зем. администрације
Рача, са којим се он и договарао.
Рач, са којим се он и договарао.
Рач му посаветује, да ову прилику
јави бискупу, да би овај о томе
поднео извештај овој комисији.
Међутим Вук, који је осим
редовног помоћника о свом
трошку држао и личног, неког
Ермана, нареди, да овај једанпут
придикује мађарским језиком.
Но како власт црквена Ермана
наскоро у Оравицу премести,
не беше више никога, који би
могао Мађаре на њиховом језику
поучити. Вук замоли свога бискупа
Енгела, да поднесе представку, ако
би се слагао са његовим планом,
„за место мађарско-илирског
капелана и учитеља, кога би ерар
са 100 ф. имао наградити 4).
Но разметнути Мађари овога
предела не спојише се ове
периоде у засебну општину, нити
је дозвољено место за капелана,
што га је Бранковић тражио.

1)
Freiherr v. Czoernig: Etnographi d.
oest. Monarchie, sv. III. Str. 27- J.H.Schwicker:
Goschichte d.Tem Banats, str. 277 i 402.

2)
Griselini: Gesch.Tem.Banats, sv.I.
str. 185,497, kao i I. tablica bakroreza u ovom
delu.

3)
Матрикуле р.к.парохије
Вуков деканални извештај од г. 1766. стр.
293-411, у чанадско
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ФУД Б А Л

ОД Б О Ј К А
ДРУГА ЛИГА СЕВЕР СЕНИОРИ 16. КОЛО

НОВИ
ТРИЈУМФ
БАНАТА
БАНАТ - ПРОЛЕТЕР 3:1
(25:20, 18:25, 25:11, 25:13)

Остали резултати 16. кола
Херцеговина - Ботафого
Сомбор - Кикинда 		
Шид - Војводина 2 НС Семе
Младост (Т) - Кулпин 		
Младост (НП) - Дунав Волеј

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

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

47
34
28
28
26
24
23
21
20
18
10
9

16 - 0
12 - 4
9-7
9-7
8-8
9-7
7-9
7-9
6 - 10
7-9
4 - 12
2 - 14

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР СЕНИОРКЕ 16. КОЛО

НОВИ
НЕУСПЕХ
ВРШЧАНКИ
ВРШАЦ - ЕЛАН ВОЛЕЈ 0:3
(18:25, 14:25, 22:25)

Табела:
1.Партизан 		
2.Рума 		
3.Волејстарс		
4.Одбојка 013		
5.Нови Сад 		
6.Панонија		
7.Елан Волеј 		
8.Младост (НП)
9. Апатин		
10.Футог Вест		
11. Вршац 		
12.Младост (И)

ВРШАЦ УЛАЗИ У ПОСЛЕДЊУ ФАЗУ ПРИПРЕМА ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ

НОВАЈЛИЈЕ ПОЛОЖИЛЕ ИСПИТ У
ТЕМИШВАРУ

Фудбалери Вршца обављају последњу
фазу припрема за наставак првенства
у Српској лиги Војводина. До почетка
пролећног дела остало је још седам дана,
али по речима тренера Горана Мрђе, посла
има јако пуно.
- Задовољан сам до сада урађеним,
играчи се труде да спроведу у дело све што
тражим од њих и временом очекујем да
то и усаврше. Када у тиму имате скоро 70
одсто нових играча у односу на јесењи део
не знам колико тренер треба да буде вешт
па да за месец и по дана направи компактну
целину која ће играти добро. Сигуран сам
да ћемо ми личити на тим, али далеко од
оног како ја желим да Вршац изгледа.
Колико сте припремних мечева
одиграчи и како сте задовољни
учинком?
- Вршац је до сада одиграо седам
припремних утакмица три је победио,
три изгубио и једну одиграо нерешено.
Осим залагањем, задовољан сам и
квалитетом играча које смо ангажовали
током прелазног рока. Појединци, можда,
неће у старту доћи до изражаја јер мало
теже прихватају принципе на којима
инсистирам, тако да је тим тренутно
састављен од момака који прихватају и
испуњавају моје задатке. Сигуран сам да ће
се временом сви ослободити својих старих
навика и тада ће њихов индивидуални
квалитет избити у први план.
Последњи меч одигран против друге
екипе Темишвара показује да сте на
добром путу.
- Одиграли смо доста квалитетно у

Капитен Рокса (први с лева) са арбитрима и капитеном друге екипе Темишвара на
прошлонедељној припремној утакмици
добром ритму, али без обзира што смо
- У суботу играмо утакмицу у Панчеву
победили (3:1, голове су постигли Вуковић против београдског Бродарца, члана
2 и Драгићевић) анализирам пре свега Српске лиге Београд, биће то генерална
грешке, којих је било, и трудим се да игру проба за наставак сезоне. После те
подигнем на још виши ниво.
утакмице мислим да ћемо имати јаснију
Шта вас очекује у последњој недељи слику о нашем тиму и о ономе што би
припрема?
требали да радимо.

Б А Д М И Н ТО Н
У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“

Остали резултати 16. кола:
Младост (НП) - Одбојка 013
Волејстарс - Апатин 		
Футог Вест - Рума 		
Партизан - Панонија 		
Нови Сад - Младост (И) 3:0
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0:3
3:1
0:3
2:3

14-2
41
13-3
39
12-4
37
11-5
33
10-6
30
10-6
30
7-9
21
6 - 10 18
6 - 10 18
5 - 11 15
2 - 13
6
0 - 16 -1

ОДРЖАН ТУРНИР „СТЕРИЈА ИГРА БАДМИНТОН“

У оквиру промоције спорта
и здравог и активнијег живота
школараца, у ОШ „Јован Стерија
Поповић“
реализован
је
пројекат под називом „Стерија
игра бадминтон“. Пројекат
је трајао четири недеље, а
суфинансиран је од стране
Покрајинског
секретаријата
за спорт и омладину, у оквиру
афирмације школског спорта,
са 142.000 динара.
Тачка
на пројекат стављена је
организовањем турнира за
ђаке ове вршачке основне
школе, 24.фебруара.
-Намера школе је да
оваквим пројектима упознаје
све ученике са различитим
спортовима и развија здраве
стилове живота и става да
је активност свакодневна
потреба, рекла је Љиљана
Бешлин, директорка ОШ „Јован
Стерија Поповић“. Пројекат је
трајао четири недеље у току
којих су се сви ученици од
првог до четвртог разреда,
њих 390, упознали са основним
елементима бадминтона, уз рад
са лиценцираним тренерима.
Све је крунисано завршним
турниром у четири узрасне

категорије дечака и девојчица,
на коме је учествовало 182
ученика, а најуспешнји су
освојили своје прве спортске
медаље. Задовољство ученика
је било велико, а опрема, која је

793 ђака који похађају наставу
у две смене.
Организовати наставу и
активности у једној овако
великој школи захтева потпуну
посвећеност, огромну енергију,

набављена за овај спорт , остаје
у школи и биће коришћена на
часовима физичког васпитања,
на спортским сусретима и даје
могућност за организовање
нове спортске секције.
ОШ „Јован Стерија Поповић“
је највећа основна школа на
територија Града Вршца, а
трећа у Јужном Bанату. Броји

организациону
вештину
и
толеранцију
почевши
од дирекора, наставника,
сарадника у настави и
ненаставног особља, сматра
Маријана Голомеић, чланица
Градског већа задужена за
образовање. Овај пројекат
афирмације
спортова
Покрајинског
секретаријата

за спорт и омладину јасно
показује да Школа брине
о здравом развоју својих
ученика. Град Вршац, такође,
подржава активности везане за
здрав и правилан развој наше
деце, јер сматрамо да улажући у
децу, улажемо у своју будћност.
Осим пројекта „Стерија
игра бадминтон“, у ОШ „Јован
Стерија Поповић“ успешно
је имплементиран и пројекат
који је финансиран од стране
компаније Нестле на тему
здраве исхране.
Школа
има запажене резултате на
пројекту „За зеленије школе“
који је, такође, под окриљем
Покрајинског секретаријата,
а од недавно кренули су и са
програмом „Међународне еко
школе“.
Према речима Голомеићеве,
наведени пројекти показују
да се у овој вршачкој школи
успешно ради на подизању
свести ђака за очување
животне средине. Деца се
едукују да изграде правилан
и зрав однос према себи, као
и својој околини, животној
средини.
Ј.Е.
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КО Ш А Р К А
У ВОЈВОЂАНСКОМ ДЕРБИЈУ НИЈЕ БИЛО НЕИЗВЕСНОСТИ, ВРШАЦ АТРАКТИВНОМ ИГРОМ РАЗГАЛИО ПУБЛИКУ У МИЛЕНИЈУМУ

ВРШЧАНИ САЗРЕЛИ ЗА СУПЕРЛИГУ
ВРШАЦ – СПАРТАК 101:74 (28:13, 28:28, 24:19, 21:14)

ВРШАЦ – СПАРТАК 101:74
(28:13, 28:28, 24:19, 21:14)
Центар Миленијум, гледалаца 1.100,
судије: Миливоје Јовчић, Марко Јурас,
Богдан Васиљевић (БГ)
ВРШАЦ: Павковић 6 (8 ас), Павловић
2 (3 ск, 1 ул), Митровић 2 (1 ас, 2 ул),
Крстовић 13 (1 ас, 1 ул), Јововић 9 (2 ск, 3
ул), Спасојевић 4 (1 ск), Савовић 12 (1 ск,
1 ул, 6 ас), Димић 4 ( 2 ск, 1 ас), Минчев 5
(2 ск), Стојадиновић 15 (4 ск, 1 ас, 1 ул),
Ђерић 19 (5 ск, 3 ас, 1 ул), Јефтић 10 ( 4 ск,
4 ас, 1 ул)
СПАРТАК: Матић 2 (2 ск, 1 ас), Јовишић
5 (1 ас), Љубенковић 4 (1 ск, 3 ул), Христов
6 (1 ас), Прља 9 (8 ск), Николић 10 (2 ск, 5
ас), Мишчевић 13 (4 ск, 1 ул), Јеленић 22 (3
ск, 3 ас, 1 ул), Лучић, Куриџа, Андрејевић
3 (1 ас, 1 ул)
Све је у Миленијуму одисало суперлигашком
атмосфером у недељу увече. Вршац је против
Спартака пружио можда и најатрактивнију игру
ове сезоне, заслужено славио убедљив тријумф а
на трибинама је било највише гледалаца у овом
првенству. Изабраници тренера Владимира
Ђокића премашили су стандарде на које је
вршачка публика навикла па су, осим убедљивог
тријумфа, за око 2000 симпатизера приредили и
прави ватромет вансеријских потеза, ефектних
проигравања и спектакуларних завршница.
Посебно су били надахнути Јефтић, Павковић,
Крстовић, Стојадиновић и Јововић, док су Мирко
Ђерић и капитен Милош Савовић имали свој
шутерски шоу. Сви играчи су дали допринос

тријумфу, публика је посебно поздравила поене
Димитрија Спасојевића за стотку у кошу ривала
и младог бугарског репрезентативца Јордана
Минчева који је са пар потеза показао да поседује
огроман таленат. Све то могло би да значи да
је коначно дошло време да Вршац заигра у
Суперлиги. Откако наступа у КЛС то му још није
пошло за руком.
Помоћни тренер Вршца Горан Топић истиче

да екипа није достигла свој максимум.
- Коначно смо имали на окупу цео тим што
није био случај претходна два месеца. Били смо
мотивисани да после Купа лигашко такмичење
наставимо како ваља. Мало нас брине повреда
Јефтића. Битно је да смо сачували непобедивост
на домаћем терену, али нема опуштања јер су за
нас све утакмице кључне до краја, нагласио је
популарни Топа.

ВРШЧАНКЕ СЕ ПОБЕДОМ ПРОТИВ РАДИВОЈА КОРАЋА ПРИБЛИЖИЛЕ ПЛЕЈ - ОФУ

ШАМПИОН ПАО У МИЛЕНИЈУМУ

ВРШАЦ – РАДИВОЈ КОРАЋ 71:66 (13:24, 23:17, 20:11, 15:14)
ВРШАЦ – РАДИВОЈ КОРАЋ
71:66 (13:24, 23:17, 20:11,
15:14)
Центар
Миленијум,
гледалаца
300,
судије:
Марковић (Чачак), Ускоковић
(Ваљево)
ВРШАЦ: Илић, Мандић 19
(8 ск), Ратковић, Керкез 4 (1
ск), Стјепановић, Станковић,
Митов 23 (14 ск, 3 ас),
Јовановић (3 ск, 1 ул), Мршић
14 (3 ск, 2 ас, 1 ул), Радовић 11
(1 ск, 7 ас), Половина, Бошњић
(2 ск)
РАДИВОЈ
КОРАЋ:
Н.
Вучковић 5 (5 ск, 1 ас), Николић
16 (2 ск, 2 ас, 1 ул), Турудић 17
(7 ск, 2 ас, 4 ул), Митровић 6 (3
ск), Лекић, Спасојевић 2 (1 ск,
2 ас), Илић 2 (2 ск), Л. Вучковић
3 (3 ск, 2 ас), Недељков,
Новковић, Стоиљковић 15 (5
ск), Селаковић

Захваљујући великој борбености
и
максималном
залагању
кошаркашице Вршца савладале
су српске шампионке и на корак
су од пласмана у плеј – оф. Гошће
из Београда одлично су почеле
меч, већ у првој четвртини дошле
до двоцифрене предности (22:10),
али је Вршац у другом периоду
ухватио резултатски прикључак
захваљујући
вансеријским
потезима искусне Марине Мандић.
У другом полувремену ситуација
на терену се потпуно променила.
Домаћи тим је био самоуверен
и фанатично борбен а одличном
игром Анђеле Радовић и Марије
Мршић дошао је до минималне
предности у 24. минуту (44:43). У
последњој четвртини Мандићева
је добила пету личну грешку, али
је у тиму Вршца све конце игре
преузела Зорица Митов и водила
своју екипу до важне победе. Њен
кош за двоцифрену предност
Вршца (63:52) у 34. минуту био је

одлучујући за исход дербија.
-Пресудила је наша добра
одбрана у другом полувремену
због чега смо добили смопоуздање
у нападу у кључним тренуцима.
Ова победа је добар подстрек
да истрајемо до краја у борби за
пласман у плеј - оф, али далеко од

ШАХ
ОДИГРАНА ПОЛОВИНА ПРВЕНСТВА ШАХ КЛУБА “БОРА КОСТИЋ” И ГРАДА ВРШЦА

ГУЖВА У ВРХУ ТАБЕЛЕ

Одиграна је прва половина првенства Шах клуба
“Бора Костић” и Града Вршца и по свему приказаном
до сада следи узбудљива и неизвесна завршница.
Чак шест играча је у интервалу од 1,5 поена а ако
при томе имамо у виду и директне сусрете између
водећих, јасно је да најзанимљивији део турнира тек
следи.
Резултати 7. кола: Ђорђев - Попов 1:0, Митрованов
- Ђонин реми, Ранков - Овчаров реми, Узелац Петровић 0:1, Станимировић - Зорић реми, Бућан Милић 1:0
Табела: Ђонин 5,5, Бућан, Ђорђев по 5, Петровић,
Ранков по 4,5, Митрованов 4, Војна 3,5, Зорић, Милић,
Узелац по 3, Станимировић, Овчаров по 2,5, Попов 2,
Радулов 0 поена.

тога да је све завршено. Чека нас
кључна утакмица против Краљева,
рекла је тренер Вршчанки Данијела
Ризвић
Дерби претпоследњег кола
Женске кошаркашке лиге Вршац Краљево игра се у суботу у Центру
Миленијум са почетком у 19 часова.

КЛС 18. КОЛО
Младост Адмирал - Динамик 74:83
Дунав - Константин
95 : 75
Тамиш - Борац		
80 : 82
Вршац - Спартак		
101 : 74
Металац - ОКК Београд
84 : 63
Беовук 72 - Напредак Рубин 83 : 102
Смедерево 1953 - Слога
79 : 97
Табела:
1.Вршац		

18 14

4

32

2.Динамик

18 14

4

32

3.Борац		

18

13 5

31

4.Спартак

18

11 7

29

5.Дунав		

18

11 7

29

6.Напредак

18

10 8

28

7.Младост

18

10 8

28

8.Тамиш		

18

10 8

28

9.Металац

18

8

10

26

10.Беовук 72

18

8

10

26

11.ОКК Бгд

18

7

11

25

12.Слога		

18

7

11

25

13.Смедерево

18

2

16

20

14.Константин

18

1

17

19

ЖЛС 20. коло
Краљево - Студент		
75 : 55
Новосадска ЖКА - Шумадија 65 : 71
Партизан 1953- Црвена звезда53 : 82
Спартак - Врбас Медела
64 : 76
Шабац - Војводина		
20 : 0
Вршац - Радивој Кораћ
71 : 66
Табела:
1.Радивој Кораћ

20 17

3

37

2.Црвена звезда

20 16

4

36

3.Партизан 1953

20 15

5

35

4.Краљево

20 13

7

33

5.Вршац		

20 13

7

33

6.Врбас Медела

20 12

8

32

7.Шабац		

20

9

11

29

8.Спартак

20

8

12

28

9.Студент

20

7

13

27

10.Шумадија

20 6

14

26

11.Новосадска ЖКА20 4

16

24

12.Војводина

20

20

20 0

24 ВРШАЧКА КУЛА

ПЕТАК •3. март 2017.

