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Јавно комунално предузеће 
“Други октобар”, заједно са 
градском управом, гради шест 
нових игралишта за децу, а 
вредност радова износи око 
тринаест милиона динара. 
Средства су обезбеђена из 
уштеде коју је остварило ЈКП 
„Други октобар“ у претходном 
периоду. Игралишта су намењена 
малишанима узраста од три до 
десет година.

Градоначелница Вршца Драгана 
Митровић похвалила је идеју о 
изградњи дечјих игралишта која је 
потекла од ЈКП „Други октобар“ да 
део уштеђених средстава уложи у 
ове пројекте. 

-Осим што показује друштвену 
одговорност према средини у 
којој послује, ЈКП Други октобар” 
на овај начин доказује и да 
су могуће уштеде уколико се 
рационално послује, нагласила је 
градоначелница Митровић. Свих 
шест игралишта биће постављена 
на локацијама на којима су некада 
била игралишта у која није улагано 
годинама и која су због тога 
пропала или више не постоје. На 
овај начин “Други октобар” и Град 
Вршац показују да су им грађани 
и у улагање у боље услове живота 
како у граду, тако и у селима, на 
првом месту.

Нова уређена дечја игра 
биће на следећим локацијама 
у граду: угао Боре Костића и 
Љутице Богдана, угао Руских 
ослободилаца и Бихаћке, угао 

Митрополита Стратимировића 
и Космајске, Маргитско насеље 
и два игралишта на Тргу Андрије 
Лукић. Имаће површину од 100 
до 150 квадрата, а добиће и лепа 
имена као што су Дечја радост, 
Зврк, Бубамара, Детлић, Цврчак и 
Сунцокрет. 

- Дечја игралишта су за 
нас улагање у будућност, а на 
овај корак смо се одлучили 
како бисмо нашим најмлађим 
суграђанима омогућили безбедан 
простор за игру, рекао је Небојша 
Перић, директор ЈКП “Други 
октобар” и нагласио да ће то бити 
савремена игралишта са високим 
стандардима, посебно када је реч 
о безбедности деце која ће их 
користити. - Игралишта ће бити 
ограђена, што ће олакшати  да 
се новопостављени мобилијар 
сачува. Када деца више не буду 

на игралиштима, у ноћним 
часовима врата игралишта ће 
се закључавати. Иницијатива за 
уређење игралишта настала је 
ослушкујући потребе грађана, а 
ми их само спроводимо у дело. 
Надам се да је ово само почетак 
и да ћемо и у наредном периоду 
препознати потребе и проблеме 
грађана Вршца и изаћи им у 
сусрет. Жеља нам је да и свим 
насељеним местима урадимо 
исти посао, да се уреде дечја 
игралишта, зелене површине, 
комунална ифраструктура, све 
што живот чине лакшим. 

Према речима директора 
Перића, завршена је прва фаза 
изградње- бетонирање, а у 
наредној фази  биће постављене 
специјалне подлоге и мобилијар. 

Ј.Е.

ГРАД ВРШАЦ И ЈКП “ДРУГИ ОКТОБАР” ФИНАНСИРАЈУ ШЕСТ НОВИХ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА 

КУТАК ЗА НАЈМЛАЂЕ ВРШЧАНЕЂАЦИ ПРВАЦИ СПРЕМАЈУ СЕ ПОЛАКО ЗА 
ШКОЛСКЕ КЛУПЕ

ОД ПОНЕДЕЉКА 
ПОЧЕО УПИС ПРВАКА 
Од понедељка, 3. априла, почео  је упис 

будућих првака који ће на јесен први пут сести 
у школске клупе. Пријаве за упис ђака првака, 
школе примају до 31. маја, до када званично траје 
упис. Међутим, према одлуци које је саопштио 
Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине, упис је 
могућ и накнадно, после 31. маја.

На јесен ће у први разред основне школе 
кренути  деца која до 1. септембра 2017. године 
навршавају најмање шест и по година, а највише 
седам и по година. Тачније уписује се генерације 
деце рођене од 1. марта 2010. године до 28. 
фебруара 2011. године.

У школу могу да се упишу и деца која до 1. 
септембра навршавају шест година до шест 
и по година, уз обавезну проверу њихове 
спремности за полазак у школу. У школску 
2017/18. годину могу да се упишу  и деца старија 
од седам и по година, која то нису могла раније 
из оправданиих разлога, због болести или нечег 
другог.

Школе уписују децу која живе на подручју те 
образовне установе. Међутим, ако родитељи 
имају посебан захтев да њихови малишани 
упишу школу која није на територији којој 
припадају, школа је дужна да то учини у складу 
са могућностима. 

Према процени ресорног Покрајинског 
секретарија, добијених на основу броја 
малишана у обавезном припремном 
предшколском програму, очекује се да ће у 
Војводини први разред основне школе уписати 
око 17.500 деце, што је за око 300 ђака мање 
него прошле године.

Ј.Е.

Током прошле и ове године средствима 
самодоприноса доста је тога урађено у 
ОШ “Моша Пијаде” у Гудурици како би се 
побољшали услови за рад и наставу ученика 
и наставног особља ове образовне установе. 
Завршене радове обишли су представници 
градске власти прошлог четвртка. До сада 
је укупно уложено око 2 милиона динара за 
санацију и реконструкцију гудуричке школе.

- Током прошле године доста је уложено у 
ову школу у Гудурици, нагласила је Маријана 
Голомеић, чланица Градског већа задужена 
за образовање. Ове године уложено је око 
900.000 динара у електро инсталацију и 
подове, а све укупно, ове и прошле године, 
уложено је 2,1 милион динара. Рађени су 
подови који нису поправљани 110 година 
од кад је школа саграђена. Уложена су 
средстава самодоприноса да би деца у 
школи имала што боље услове за рад, а 
захваљујући и ангажовању директора који 
је успео да лоцира све актуелне проблеме, 
успели смо то да санирамо и данас ова 
школа има много боље услове за одвијање 
наставе. Свој допринос реконструкцији и 
санацији школе, што подова, што електро 
инсталација,  дали су и професори који су 
врло предани, вредни и посвећени послу. 
Сада имају једну дигиталну учионицу 
где деца имају наставу на савременом и 
врхунском нивоу. 

Сређене су просторије школске 
библиотеке, кабинета за информатику, као и 
део где је вртић за најмлађе Гудуричане.

- Урађено је шест просторија са новим 
подовима, бетониране су три просторије, и 

све то кошта око 700.000 динара, објаснио 
је Ненад Васић, директор ОШ “Моша Пијаде” 
у Гудурици. За 350.000 динара заменили 
смо електричне инсталације у свим 
просторијама, нису замењене у ходнику 
школске зграде због старог стила градње 
и ту су стављене штедљиве сијалице. 
Набавили смо и три велика рефлектора 
за двориште где нам је спортски терен и 
један за улаз у зграду школе. Ставили смо 
и савремене аутоматске осигураче. Све ове 
инвестиције нашој школи много значе. 

Према речима директора Васића, један 
од горућих проблема школе у Гудурици 
је непостојање адекватног простора за 
одвијање фискултурне наставе.

Простор од стотинак квадратних метара, 
стар стотинак година као и зграда школе, 
није реновиран. Одустало се од тог пројекта 

2009. године. 
- Имам обећање из градске управе, 

од господина Сантрача који је задужен 
за спорт, да ће у догледно време да се 
уради пројекат сале у школском дворишту 
величине 500 квадрата, каже Васић. Сала би 
била зидана, не балон или монтажна. То би 
за нашу школу много значило.

Значило би и за омладину читавог села, 
јер постоји само једно игралиште током 
летњег периода, а зими нема простора за 
бављење спортом.  

У  ОШ “Моша Пијаде” у Гудурици наставу 
ове школске године прати  око 90 ђака. И 
гудуричка школа има судбину коју деле све 
сеоске школе, да се сваке године број ђака 
смањује. 

Ј.Е.

КВАЛИТЕТНИЈА НАСТАВА ЗА ЂАКЕ У ГУДУРИЦИ

САМОДОПРИНОСОМ РЕНОВИРАН ДЕО  
ОШ “МОША ПИЈАДЕ”

Градоначелница и директор ЈКП „Други октобар“ обишли игралишта 
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Вршац и цела Србија су у недељу, 
2. априла изабрали председника 
Републике. Убедљиву победу већ у 
првом кругу однео је Александар 
Вучић, који је, на нивоу Србије 
освојио више гласова него свих 
десет осталих кандидата. На 
другом месту према броју гласова 
је Саша Јанковић, на трећем 
Лука Максимовић, четврти је Вук 
Јеремић, а пети др Војислав Шешељ. 
Александар Вучић освојио је највеће 
поверење гласача и у Вршцу, Белој 
Цркви и Пландишту. 

На територији Града Вршца у 
недељу ујутро у 7 часова отворено 
је 56 бирачких места, а право гласа 
имало је 46.537 грађана. Своје 
грађанско право сви пунолетни 
становници Вршца и околних 
насељених места могли су да 
остваре до 20 сати истог дана, уз 
важећи документ:  личну карту, 
пасош или возачку дозволу.

На изборе је изашло 26.173 
бирача што, изражено у процентима 
износи 56,23 одсто. За Александра  
Вучића гласало је 13.654 бирача 

(53,15 одсто). Саша Јанковић је 
добио 4.922 гласа (19,16 одсто), Лука 
Максимовић 2.204 (8,58 одсто), а Вук 
Јеремић 1.549 (6,03 одсто). 

Сви остали кандидати за 

председника Србије добили су 
у Граду Вршцу мање од хиљаду 
гласова: др Војислав Шешељ 
989, Ненад Чанак 911, Бошко 
Обрадовић 607, Саша Радуловић 

523, Александар Поповић 135, 
Милан Стаматовић 107 и Мирослав 
Паровић 89. 

На 30 бирачких места у самом 
граду, гласало је 18.535 од 31.674 
грађана колико је уписано у 
бирачки списак. Највеће поверење 
поклонили су Александру Вучићу 
- 8.917 гласова, затим следи Саша 
Јанковић са 4.074, Лука Максимовић 
1.741, Вук Јеремић 1.070 и др 
Војислав Шешељ са 689 гласова. 

Иста слика је и у насељеним 
местима Града Вршца. Највећи број 
бирача гласао је за Александра 
Вучића. У Павлишу је од 1.126 

бирача изашлих на изборе за Вучића 
гласало 779, у Уљми 877 од 1.410 
изашлих, док је у Избишту од 632 
бирача број 6 заокружило 362.

Републичка изборна комисија 
донела је одлуку да се понове 
избори на бирачком несту 48 у 
Уљми. Разлози понављања, као и 
време одржавања поновљених 
избора, према речима Јована 
Кнежевића, начелника Градске 
управе и координатора радног 
тела за спровођење избора на 
територији Града Вршца, РИК ће 
накнадно објавити.

Ј.Е.

ИЗАБРАН ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ У ПРВОМ КРУГУ

УБЕДЉИВА ПОБЕДА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА У ВРШЦУ

Вршчани остварили своје грађанско право на изборима

Град Вршац
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Акција обнове и уређења Спомен 
шуме у Куштиљу договорена минулог 
викенда у просторијама сеоске Месне 
заједнице на иницијативу Недељка 
Мрвоша, инжењера Војводина шума и 
Драгољуба Ђорђевића, председника 
СУБНОР Града Вршца, започета је 
уз безрезервну подршку чланова 
Градског већа Славише Максимовића, 
задуженог за рурални развој, и Милоша 
Васића, задуженог за екологију и 
очување животне средине. У акцију 
су се укључили и Виорел Балаћан, 
председник Савета МЗ Куштиљ, Марин 
Мејић такође из Куштиља, одборник у 
Скупштини Града Вршца и радници МЗ 
Куштиљ Георге Микша и Миле Вину.

Јован Брадваревић, покрајински 
инспектор за шумарство и ловство из 
Новог Сада, дао је налог и услове за 
уређење Спомен шуме, уз доследну 
примену прописа из области заштите 
природе. 

- У овој шуми столетних 
храстова, на обали реке Караш, 
подигнути су, 1963 и 1965. године, 

споменици Јужнобанатском 
партизанском одреду, погинулим 
мештанима у Првом светском рату и 
погинулим антифашистима у другом 
светском рату, каже Драгољуб 
Ђорђевић, председник СУБНОР Града 
Вршца. Укупно је четири споменика. 
Својевремено је куштиљска Спомен 
шума била уређена, а генерације 
мештана радо су је користили за излете, 
одмор и разоноду.  Међутим, време и 
небрига учинили су своје. Споменици 
су девастирани, бунари здраве воде 
обрасли растињем. Спомен шума је у 
власништву државе и могла би се, по 
својој лепоти, сврстати  у споменике 
природе.

Радове на уређењу шуме обавиће 
радници „Војводина шуме“, док ће 
споменике обновити ЈКП „Други 
октобар“. Прилазни пут поправиће и 
оспособити Месна заједница Куштиљ 
постојећом механизацијом. Радови 
на уређењу Спомен шуме у Куштиљу 
тебало би да буду готови до краја лета.

Ј.Е.

У КУШТИЉУ ПОКРЕНУТА АКЦИЈА УРЕЂЕЊА СПОМЕН ШУМЕ

НОВИ СЈАЈ СТАРИМ СПОМЕНИЦИМА

Годишњим оперативним 
програмом одржавања чистоће 
на јавним површинама ЈКП „Други 
октобар“, коју обављају екипе ЕЈ 
Комуналац, и ове године предвиђена 
је акција под називом “Април- месец 
чистоће”.

-Ова акција се спроводи сваке 
године и подразумева појачан 
ниво активности превасходно 
на пролећном уређењу јавних 
површина, поручују из ЈКП „Други 
октобар“.  Спроводи се детаљно 
уређење зелених површина 
(орезивање стабала и шибља, 
пролећно грабуљање травњака и 
кошење траве, окопавање цветњака 
и садница, монтажа клупа, спортских 
и дечјих реквизита). 

У оквиру одржавања чистоће јавних 
површина врши се прање улица, 
спроводе се акције на уређењу мањих 

дивљих депонија у граду, одвози се 
кабаст отпад из домаћинстава, чисте 
канали, прилазни  путеви граду...

Намера ЈКП “Други октобар” је да се 
на виши ниво подигне чистоћа и град 
добије уређенији и лепши изглед 
организовањем разних акција  и након 
месеца чистоће уз помоћ и подршку 
грађана. Новина, која је уведена ове 

године, је позив који су вршачки 
комуналци упутили грађанима и 
установама да искажу своје потребе 
и идеје за уређење простора у коме 
живе и раде. Биће отворен конкурс 
под називом “Зелени кутак”, а на крају 
акције биће проглашен победник.

Ј.Е.

ИЗ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  “ДРУГИ ОКТОБАР” ПОРУЧУЈУ

ПОЧЕЛА АКЦИЈА “АПРИЛ- МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ”

Уређењем до лепшег лица града

Покретачи и актери акције уређења Спомен шуме

Румунски град Темишвар био је, 
протеклог викенда, престоница вина,  
како поштоваоци Бахусове капљице кажу. 
Одржан је 14. по реду  Салон вина ВИНВЕСТ. 
Била је то лепа прилика за љубитеље добре 
капљице за дегустацију и куповину, око 300 
врста вина из Румуније, Србије, Немачке, 
Италије, Мађарске, Молдове и Француске.

Србију су и ове године представили 
Туристичка организација Вршац са 4 винара 
из Вршца и Гудурице. 

Како сазнајемо у Туристичкој 
организацији Града Вршца, посетиоцима 
Салона своје производе представили 
су Породична винарија „Виник“, Подрум 
купиновог вина „Таталовић“, Породични 
подрум „Селекта“ и Винарија „Бахус“. Као 
и много пута до сада, највећа атракција су 
били Таталовићево „Душаново купиново 
вино“ и „Бермето“ Породичне винарије 
„Виник“. 

Темишварски Сајамвина ВИНВЕСТ 
била је изузетно квалитетна, окупила је 
најбоље винаре, што потврђује и рекордна 
посећеност током три дана манифестације.

Ј.Е.

ВРТИЋ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК“  ПОСТАО ЧЛАН МЕЂУНАРОДНОГ ПРОГРАМА „ЕКО ШКОЛЕ У СРБИЈИ“

ПРВИ ЕКОЛОШКИ КОРАЦИ ВРШАЧКИХ МАЛИШАНА

Успешан наступ на темишварском Салону вина

АПЕЛ ГРАЂАНИМА
ЈКП “Други октобар” апелује 

на грађане да, пре почетка 
грађевинских радова у својим 
домаћинствима, позову надлежне 
службе, како би лоцирали постојећу 
комуналну инфраструктуру, у овом 
случају гасоводне инсталације,  а 
све у циљу спречавања оштећења 
инсталација.

- Грађани су почели грађевинске 
радове на својим стамбеним 
објектима и неретко се дешава 
да оштете гасовод што доводи 
до истицања гаса у атмосферу, 
апелују из ЈКП “Други октобар”. 
Зато апелујемо да се суграђани 
јаве служби Гасовода ЈКП “Други 
октобар” како би наш представник 
изашао на терен и лоцирао гасну 
мрежу. Сва оштећења до сада 
су санирана, а трошкове сноси 
извођач радова. 
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Вера Недељков добро је 
позната свим љубитељима 
театра. Ради у НП „Стерија“ 
као организатор. Међутим, 
мало Вршчана зна да Вера има 
најдужи стаж у храму Талије 
икада, 38 година, као и то да 
је почела као професионални 
члан овдашњег глумачког 
ансамбла.

Где почиње Ваш живот?
- Рођена сам на Светог Саву, 27. јануара, 

1957, у једном лепом селу, Добрици, 50 
-так километара од Вршца. У селу у ком се 
родила чувена сликарка Зора Петровић, 
близу мог комшилука, додуше давно пре 
мене. А, у мом непосредном комшилуку 
се родио и живео у детињству свима нама 
добро познати Вршчанин књижевник 
Душко Белча. Ето, по томе је значајна 
моја улица у Добрици. Мој отац се звао 
Светислав, мајка Персида. Моја мама 
је рођена Вршчанка. Сви њени преци 
су Вршчани, стара вршачка породица 
Вишацки, која је живела у Улици Цара 
Лазара. Моји баба и деда су били Мрцајеви. 
Имала сам сестру Гордану, 2 године старију. 
Као мала прележала је упалу мозга, имала 
је последице, преминула је у 48. години. 
Њена болест је обележила живот мојих 
родитеља, па и мој живот. Учинила ме 
је осетљивијом, племенитијом, дала 
ми могућност да можда боље разумем 
туђу патњу, бол, а и туђу радост. Можда 
је све то утицало и на моју љубав према 
књижевности. Још од основне школе, коју 
сам завршила у Добрици, истицала сам 
се као најбољи ученик из српског језика, 
ишла сам на такмичења, освајала прва 
места. После сам уписала тада чувену, 
елитну вршачку Гимназију, друштвено 
- језички смер, и прешла у Вршац, 1972. 
Дошла сам сама, без родитеља, становала 
сам приватно.  Као гимназијалка, била сам 
члан омладинске сцене при позоришту 
коју су водили чика Раде Симић и 
Михајло Костадинов, покојни глумци. 
Из те генерације омладинске сцене 
поникло је много успешних људи који се 
професионално баве глумом: Слободан 
Љубичић, првак позоришта у Ужицу, Зоран 
Богданов, глумац у Српском народном 
позоришту, покојни Јанош Тот.

Писала сам и поезију. Била сам члан 
Књижевног клуба Лаза Нанчић, који је 
био под патронатом Васка Попе, а који 
су водили проф.др Милан Узелац и 
књижевник Драги Бугарчић. Било је доста 
чланова. Неки и данас пишу поезију. Ја 
понекад напишем  нешто, у прози, чисто 
да задржим за себе, не објављујем ништа. 
Али, као средњошколка, објављивала сам 
у Гимназијалцу, у омладинском часопису 
Венац, у Књижевној речи… Нисам објавила 
књигу, не размишљам у том правцу. Можда 
када одем у пензију, али не више поезију, 
можда прозу. 

Где сте наставили школовање?
-Филолошки факултет у Београду, групу 

за југословенску и светску књижевност,  
уписала сам 1976, као редован студент. 
Након годину дана, пожелела сам да мало 
путујем и дошла сам овде на Биро да се 

пријавим. Ту сам видела конкурс за глумце 
у Позоришту „Стерија“. Волела сам и 
књижевност и глуму. Пријавила сам се, нас 
15 је било на аудицији и примљена сам, као 
једина девојка, на приправнички стаж за 
глумицу. Након годину дана пробног рада, 
комисија ме је примила у стални радни 
однос, 1980. И данас имам статус глумице, 
али бавим се другим послом већ годинама. 

Које сте ликове игралии у којим 
представама?

-Као глумица, радила сам 6 година. 
Имала сам 24 премијере. Прва улога 
била је у представи „Човек који је видео 
смрт“ Виктора Јефтимиуа, у режији Еугена 
Ванче, редитеља и директора Позоришта 
из Решице са којим смо имали одличну 
дугогодишњу сарадњу. Старије колеге су 
говориле нама, тада младим глумцима, 
да не можемо одмах да добијемо главну 
улогу, већ да морамо прво да носимо тацну, 
без текста у представи. Тако сам и ја прво 
носила тацну, без текста. Славко Татић, син 
Миће Татића, режирао је „Покојника“ и ја 
сам добила улогу ћерке Вукице. Оставила 
сам тацну и почела да говорим. Улоге су се 
низале, а онда је Радомир Путник написао 
пародију на „Краља Ибија“, комедију „Баца 
Ица и његова Мица“.  Режирао је Милован 
Новчић, сценографију и костиме радио 
је Милан Блануша. Била је то велика 
ансамбл представа, луда комедија. Баца 
Ицу је играо Томислав Пејчић, мајка 
Мицу Јаков Салак, крупан мушкарац, 
на кога је та женска улога деловала 
просто депримирајуће. Али, био је тако 
оригиналан, диван. Сви смо се бескрајно 
добро забављали у представи. Ја сам 
прво играла гласника, а онда је редитељ, 
што се ретко дешава, одузео улогу тада 
јединој професионалној глумици Љуби 
Куликовој и дао је мени. Била је то улога 
сина Влајка. Баца Ица је имао тројицу 
синова. Играле смо их Дојна Петровић, 
тада Пенце, Валентина Станисављев и 
ја. Биле смо обучене и нашминкане као 
мали кретени, а тако смо и играле. Чак 
смо и певале на сцени. Ја немам слуха, а 
требало је да фалширамо, тако да смо биле 
оригиналне, на нивоу задатка.  Мислим да 
је то био једини пут кад сам ја јавно певала 
и то онако из срца. Тада сам схватила шта 
значи добра подела улога, када глумац 
осети лик који тумачи. Каква је то срећа, 
немерљиво задовољство.  Кроз неке друге 
улоге осетила сам и шта значи када тешко 
успеваш да пронађеш нешто заједничко са 
ликом, како да га представиш публици.  

Које још улоге памтите?
- Играла сам Илонку Молнар у 

„Косанчићевом венцу“ Слободана 
Селенића, у представи на мађарском, 
у режијаи Славка Татића. Читали су ми 
текст и ја сам га говорила на мађарском 
језику. Представа је добро прошла. И 
„Баца Ица и његова Мица“ је била врло 
успешна представа. Томислав Пејчић је 
добио награду на Сусретима војвођанских 
позоришта. Сећам се Миодрага Кујунџића, 
позоришног критичара оштрог пера, врло 
цењеног, писао је за „Дневник“. Након 
премијере „Баца Ице“ написао је ужасно 
лошу критику о представи. Међутим, после 
наступа на тим Сусретима Војвођанских 
позоришта у Новом Саду, он је демантовао 
себе, написао је врло похвалну критику, 

што се ретко дешава у свету критичара. 
Било је то врло поштено и коректно од 
њега. 

Моја глумачка каријера била је 
обележена ускакањем у представе. У 
„Баца Ицу“ сам ускочила у пола процеса 
рада. Други пут је то било у „Балканском 
шпијуну“ Душана Ковачевића, у режији 
Душка Родића, играла сам Соњу. Дојна 
Петровић  је то играла, али разболела се и 
није могла да крене на турнеју са нама.  
Имала сам једну пробу пре поласка. Знала 
сам текст, јер смо сви ми тада млади глумци 
били присутни на пробама, тако су нас 

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 25, БРОЈ 411, 5. АПРИЛ 1999.

ОДРЖАН ПРОТЕСТНИ СКУП ВРШЧАНА НА 
ГРАДСКОМ ТРГУ

ОТАЏБИНО, ТУ САМ

Више хиљада Вршчана поручило је да је за мир, али и да 
ће своју отаџбину бранити свим средствима од зликоваца 
који бацају смртоносне товаре на наше градове и села не 
бирајући циљеве. Протестни скуп обележен је бројним 
плакатима и паролама од којих издвајамо неке: Клинтоне 
срамна флеко, никада се нећеш опрати, Клинтоне, чувај 
се, мобилисан је бата Живојиновић, Вршачка Гимназија 
старија од САД, Колумбо, изем ти откриће, Дуже Срби 
могу гладни него ви сити...

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 25, БРОЈ 419, 4. МАЈ 1999. ГОДИНЕ

36. ДАН ОД ПОЧЕТКА НАТО АГРЕСИЈЕ НА НАШУ 
ЗЕМЉУ ЗЛОЧИНАЧКИ ПРОЈЕКТИЛИ ПАЛИ И НА 
ВРШАЦ

МЕТЕ РЕПЕТИТОРИ НА БРЕГУ
Двадесет деветог 

априла, у 22 сата и 42 
минута над вршачким 
небом чула се бука 
авиона, а затим и прва 
експлозија. Убрзо 
потом, свега три минута 
касније и друга, а онда, 
у истом интервалу у 22 
сата и 48 минута и трећа. 
Мета агресора били су 
предајници РТС-а на 
Брегу. Бука авиона и 
детонације узнемирили 
су Вршчане који су након 
експлозија, у највећем 
броју провели бесану 
ноћ страхујући од нових 
налета. Причињена 
штета на објектима на 
Брегу је велика, како на 
грађевинском делу тако 
и због уништене опреме 

ИНТЕРВЈУ
ВЕРА НЕДЕЉКОВ, ОД ГЛУМИЦЕ ДО ОРГАНИЗАТОРА, 38 ГОДИНА У ВРШАЧКОМ ПОЗОРИШТ У:

ПОЗОРИШТЕ ЈЕ ОАЗА, ПОМАЖЕ ДА 
БОЉЕ И ШИРЕ САГЛЕДАМО ЖИВОТ

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

_НАСТАВАК НА 
НАРЕДНОЈ СТРАНИ
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училе старије колеге, да се тако најбоље 
стиче занат. Другу пробу имала сам на 
нишкој сцени, мислила сам да ћу да умрем. 
Представа је добро прошла, под мојом 
огромном тремом. 

Како је функционисало вршачко 
Позориште у то време?

- Позориште је, тих осамдесетих, 
деведесетих, имало 18 глумаца. Данас има 
8: 5 жена и 3 мушкараца. Тужно. Ја се већ 
неко време питам и у себи и јавно не само 
како уопште функционишемо, већ и како 
успевају да пронађу представе, текстове, 
где могу да направе поделу улога са  таквим 
глумачким ансамблом. Дакле, са 25 и са 18 
глумаца, ми смо спали на 8, на граници смо 
да будемо професионално позориште. 
Али, зато смо, уместо глумаца, примали 
неке друге кадрове. Све то што данас има, 
треба да постоји, али позориште постоји, 
пре свега, због глумаца. Све остале службе 
су пратеће. 

Како се завршила Ваша глумачка 
каријера и чиме сте наставили да се 
бавите?

- Престала сам јер нисам више желела 
да радим тај посао. У једном тенутку било 
нас  је 5 младих глумица и није било посла 
за нас. Да бисмо све могле да дођемо до 
изражаја, потребно је да ансамбл има 30 
и више глумаца. У позоришту је много 
више мушких ликова, мање женских. 
Карактерне улоге носе глумице средњих 
година, старије, а тек по нека се нађе за 
младу глумицу. Ниси могао да дођеш до 
улога, мада се много радило. Имали смо 7 
вечерњих и 2 дечје премијере. Имали смо 
обавезу да одиграмо 120 представа само 
у Вршцу, гостовања се нису рачунала. У то 
време указало се слободно радно место 
организатора у Позоришту. Плата је била 
знатно већа од глумачке, мислила сам да ћу 
само преподне бити на послу, планирала 
сам породицу, децу. Прихватила сам посао 
организатора, 1984, и то радим и данас. 
Наставила сам да глумим у представи 
„Жена са три мужа“ Петра Петровића 
Пеција коју је режирао Томислав Пејчић. 
Касније сам још једном заиграла у дечјој 
представи Драгана Џанкића и Пејчића, 
након 10 година. Играла сам мачка. 
Уживала сам. 

Шта је посао организатора у 
позоришту?

- Трудила сам се да свој посао радим 
што боље умем и могу. У то време било 
је мало школованог стручног кадра, 
катедра за организацију на Факултету 
драмских уметности доста је касно 
основана. Позориште ме није слало ни 
на какву обуку, учила сам се сама. Посао 
организатора подразумева уговарање 
представа, гостовања, продају представа, 
сарадњу са директором у прављењу 
недељног распореда. Временом се посао 
проширио и на ПР послове, сарадњу са 
медијима, представљање позоришта. 
Понашала сам се као домаћин позоришта. 
Има ме и у сали, да видим како публика 
реагује, како су глумци играли, како је 
публика задовољна... Ја сам у вршачком 
Позоришту пуних 38 година. Од оснивања 
Позоришта, ја сам неко ко је ту најдуже, 
од свих који су тренутно запослени у 
Позоришту, имам најдужи стаж у тој 
кући, али и икада. Највећа сатисфакција 
ми је што сам 3-4 пута била проглашена 
за најбољег радника. Једном је то било, 
2001, у анонимној анкети запослених. 
За Дан позоришта, 2015, добила сам 
награду за изузетан допринос развоју 
позоришне уметности. Посебно ме је 
обрадовало када је, прошле године, на дан 
Стеријиног рођења, 13. јануара, тадашњи 
управник Иван Ђорђевић, на иницијативу 
Бојане Ђорђевић Иванов, кроз један вид 
амбијенталног позоришта, на Малој сцени, 
кроз дијалог са публиком, организовао 
Вече са Вером Недељков. Била ми је то 
највећа и најлепша награда, велика част и 

никада нећу заборавити тај њихов велики 
гест. Захвална сам им на томе. Мала сцена 
је те вечери била пуна. Понела сам много 
лепих утисака, добре енергије, цвећа које 
сам тада добила. У сусретима након те 
вечери, чула сам да су и људи у публици 
уживали, да су чули много тога о мени 
што нису знали, о Позоришту, да је једна 
таква замисао да се прича са људима врло 
лепа и похвална.  Те вечери се причало и 
са Меримом Огризовић, суфлерком у НП 
„Стерија“.  

Ви сте позориште сагледали 
практично са свих страна, са сцене, 
али и иза ње, као логистика. Шта је то 
позориште?

- Позориште је оаза, један други свет, 
који помаже да боље и шире сагледамо 
живот. Свака представа обогаћује човеков 
духовни, сазнајни свет. Море текстова, 
на стотине сам одслушала. Током своје 
каријере, урадила сам више од 4.000 
представа, организовала сам их, продала, 
помогла да се оне реализују на сцени 
нашег или других позоришта. Организатор 
сам свих 25 Фестивала Позоришне јесени, 
ове године је јубилеј. Била сам организатор 
неколико Сусрета војвођанских 
позоришта, Стеријиних дана у Вршцу 
осамдесетих година. Сусрела сам се са 
најеминентнијим именима позоришног 
света. То су хиперсензибилни људи који 
имају ширину да боље сагледају живот. 
Њихове креације су чаробне, човек остаје 
задивљен, занеми. Људи у позоришту 
умеју да се друже, да живе, обрадују 
се ситницама. Имала сам невероватну 
подршку својих колега и у најлепшим, али 
и најтежим тренуцима у животу.

Како је изгледао Ваш лични живот?
- Удала сам се за Бранислава Недељкова, 

1984, пејзажног архитекту, човека широког 
образовања. Рођен је у Вршцу, унук је деда 
Бралета Цукераша. Родитељи су му радили 
на железници, прешли су у Зрењанин 
где је Бранислав завршио гимназију, а 
када је завршио факултет, вратио се у 
Вршац код баке. Провели смо 24 године 
у лепом и срећном  браку, Бранислав 
је, нажалост,  преминуо 2009. Имамо 
Светлану, наше једино дете, на коју сам 
изузетно поносна. Завршила је енглески 
језик и књижевност на Филолошком 
факултету у Београду. Мастерирала је пре 
рока са просеком 10. Добила је канадску 

стипендију и у Канади уписала и завршила 
докторске студије. Кандидат је за доктора 
наука, пред одбраном доктората. Летос 
се удала за Финца Алексиа Ехте. Живе у 
Шкотској, близу Единбурга. Ја сам срећна 
и изузетно поносна мајка. Сигурна сам да 
би и Бранислав био пресрећан. Светлана 
је остварила све наше снове. Каријеру је 
искључиво сама градила. 

Ја верујем у бескрајни круг чињења 
добрих дела. Кад помогнеш неком, 
свако се добро добрим врати. Мене то 
прати кроз живот и верујем у то. Кад 
год сам могла помагала сам младим 
људима, а када је моја Светлана отишла 
у Канаду, надала сам се и веровала да ће 
и њој тамо негде далеко неко помоћи. 
И јесу! Тако се и догодило и срећна сам 
због тога!

Јованка Ерски

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

Akreditovana laboratorija za ispiti-
vanje životnih namirnica

Enološka 
stanica 
Vršac SVE NA JEDNOM MESTU:

NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

која је у њима била монтирана. Оба репетитора нису 
више у функцији.

ВРШАЧКА КУЛА, ГОДИНА 25, БРОЈ 421, 10. МАЈ 1999. ГОДИНЕ

САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ЗА ОДБРАНУ, ОДЕЛЕЊЕ 
ЗА ОДБРАНУ ВРШАЦ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Обавештава се становништво да су снаге НАТО 

агресора дана 6. маја 1999. године у 23,25 часова гађале 

железнички мост код села Ватин. Железнички мост 
погођен је са два пројектила и потпуно је уништен, 
као и пруга са обе стране моста у дужини од 30 метара. 
Том приликом оштећен је и далековод који напаја 
електричном енергијом села Маргиту, Велики Гај, Купиник 
на подручју општине Пландиште, као и део Пландишта и 
насеље Ватин и гранични прелаз на подручју општине 

Вршац. Надлежне службе и екипе су на терену ради 
отклањања квара. Од детонација су оштећене многе куће 
у насељу Ватин, а екипа за утврђивање штете је на терену 
и утврђује насталу штету. Нема погинулих и повређених.

За Општински штаб Цивилне заштите
Славко Милошевић

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА
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На 12. седници Скупштине 
општине Пландиште, којом 
је председавао Ендре Сабо, 
председник Скупштине 
општине Пландиште, 
одлучивало се о 21 тачки 
дневног реда. 

Одборници су на самом 
почетку седнице потврдили 
мандат Олини Родић, новој 
одборници са листе Српске 
напредне странке, након чега 
је нова одборница положила 
заклетву. Одборници СО 
Пландиште разрешили су 
Јована Илића са функције 
члана Општинског већа, 
на лични захтев, а након 
тога изабрали новог 
члана Јозефа Хавијара, 
дипломираног инжењера 
пољопривреде из Ковачице, 
запосленог у Министарству 
пољопривреде. 

На последњој седници 
СО Пландиште разматран 
је и усвојен први ребаланс 

буџета за 2017. годину. У 
оквиру ове тачке је речено да 
је буџет општине Пландиште 
за ову годину креиран на 
470 милиона динара а да ће 
донација која је одређена 
за санацију Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ у 
Пландишту, добијена од 
Канацеларије за јавна 
улагања, директно бити 
уплаћена извођачу радова. 

Одборници СО Пландиште 
усвојили су и измене одлука 
које се односе на комуналне 
казне које ће убудуће бити 
фиксне. 

На дневном реду последње 
седнице Скупштине општине 
била је и Одлука о мрежи 
предшколских установа 
на територији Општине 
Пландиште у оквиру које је 
одлучено да ће и предшколска 
одељења у ОШ „Јован Стерија 
Поповић“ и ОШ „Јован 
Јовановић Змај“ од сада 

бити у оквиру Предшколске 
установе „Срећно детињство“ 
Пландиште. 

Разматрани су Извештај 
о раду Историјског архива 

Бела Црква за 2016. годину, 
Извештај о раду Народне 
библиотеке Пландиште у 
2016. години, Извештај о раду 
Културно образовног центра 

„Вук Караџић” Пландиште 
и Извршења плана рада 
Дома здравља „1. октобар“ 
Пландиште за претходну 
годину. 

ОДРЖАНА 12. СЕДНИЦА СО ПЛАНДИШТЕ 

УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА 

Након потписивања уговора са 
извођачем радова о комплетној 
реконструкцији Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ у Пландишту 1. 
марта, пре око две недеље почели су 
и радови. 

Данас се у овом објекту школује 
350, са подручним одељењима 540 
ђака. Представници школе и локалне 
самоуправе истичу да у школу није 
значајније улагано још од како је 
изграђена 1974. године, међутим, 
сада ће бити обновљена у потпуности, 
захваљујући Канцеларији за 
управљање јавним улагањима Владе 
Републике Србије која је обезбедила 
средства. 

Председник Општине Пландиште 
Јован Репац наглашава да ће исплата 
извођачима радова ићи директно 

преко Канцеларије за јавна улагања, а 
не преко Општине. Вредност пројекта 
износи 88 милиона динара. 

- Радимо мало у отежаним 
околностима. Горњи спрат објекта 
је испражњен и ученици су прешли 
у слободне учионице у другом делу 
зграде. Радимо радним данима и 
суботом. Извођачи су кренули од 
крова, преко фасаде, воде, тротоара 
око објекта – објашњава Сава 
Дивљаков, директор школе. 

Због радова су и три одељења 
пребачена у другу смену, па се настава 
сада одржава и у поподневним 
часовима, што раније није био случај. 
Рок за завршетак радова је 150 дана, 
тако да ће ученици нову школску 
годину започети у реновираној 
школи. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ПЛАНДИШТУ 

У ШКОЛУ УЛОЖЕНО 88 МИЛИОНА ДИНАРА 

Општина Пландиште наградила 
је и ове године најбоље студенте. 
За добијање новчане награде која 
ове године износи 50.000 динара 
студенти са територије општине 
Пландиште требало је да испуне 
неколико критеријума: да имају 
просек оцена преко 8,5, да су редовни 
студенти на државним факултетима 
и да имају пребивалиште на 
територији општине Пландиште. 
Ове године, критеријуме је испунило 
19 студената којима је председник 
општине Јован Репац у просторијама 
КОЦ-а „Вук Караџић“ Пландиште 
уручио награде. 

Председник општине је честитао 
свима на постигнутом успеху и 
добијеним наградама и рекао да се 
нада да међу њима има и оних који 
ће се након студија вратити да раде 
у општини Пландиште, где су увек 
потребни млади и добри кадрови. 

Ове године најбољи студенти у 
општини Пландиште су: Теа Павлица, 
на докторским студијама, Ивана 

Пејовић, Небојша Максимовић 
и Катарина Здравески на мастер 
студијама и студенти основних 
студија: Марио Перић, Никола 
Колевски, Анела Храшко, Петар 
Јанчић, Немања Тасевски, Зора 

Пешевски, Тијан Џодан, Бојан 
Николовски, Сања Брезичанин, 
Јована Стефановски, Мирослав 
Ћорда, Ксенија Стојић, Сузана 
Личина, Александра Хорват Жељка и 
Грачан. 

Општина Пландиште доделила је 
и новчану помоћ бруцошима, као 
подстицај за успешно и редовно 
студирање. Њима ће у наредних 
десет месеци бити уплаћивано 5.000 
динара месечно. 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ НАГРАДИЛА НАЈУСПЕШНИЈЕ СТУДЕНТЕ 

ПО 50.000 ДИНАРА ЗА НАЈБОЉЕ

Пројекат “Јавно информисање и културно-историјска баштина општине Пландиште”
суфинансира Скупштина општине Пландиште
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У петак, 31. марта, на Градском 
тргу, обележен је Светски дан особа са 
аутизмом у организацији Удружења 
„ Отворено срце света“ и ШОСО „ 
Јелена Варјашки“, а под  слоганом  
„Срушимо баријере за аутизам 
заједно: изградимо приступачно 
друштво“. Обележавање је почело 
различитим активностима (спортски 
полигон, цртање кредама по тргу 
, цртање по балонима и писање 
лепих жеља), у којима су учествовали 
ученици основних и средњих школа, 
предшколске установе, као и многи 
грађани који су на тај начин дали свој 
допринос обележавању овог дана.                                    

 Након тога одржан је програм 
у коме су осим чланова удружења 
„Отворено срце света“ учествовали, 
хор ученика школа „ Вук Караџић“ и 
„ Јелена Варјашки“, ученици Основне 
школе „ Младост“ и КУД „ Лаза Нанчић“. 

 Пре самог програма, присутни су 
упознати са чињеницом да се Светски 
дан особа са аутизмом обележава од 
2007. године, доношењем резолуције 

Генералне скупштине Уједињених 
нација, а са циљем истицања 
потребе побољшања квалитета 
живота деце и одраслих са аутизмом. 
Поводом овог дана Међународна 
организација „Аутизам Европе“  
подсећа на чињеницу да особе са 
аутизмом имају идентичне људске 
вредности као и било ко други и 
да је потребно обратити пажњу на 
поштовање њихових људских права 
и достојанствености. Особама са 
аутизмом је потребна подршка од 
првог тренутка када се уоче рани 
знаци аутизма, па и касније током 
читавог живота. Аутизам је хронично 
стање са којим ове особе и њихове 
породице морају да живе и зато 
је веома важно да се они разумеју 
прихвате и недискриминишу.

Након програма организатори су 
се захвалили свим присутнима, граду 
Вршцу, Дому омладине и Туристичкој 
организацији на техничкој подршци.

Марија Кери Кутлешић 
дефектолог-логопед

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ ОТВОРЕНО СРЦЕ СВЕТА“ И ШОСО „ ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ОСОБА  СА  АУТИЗМОМ

Програм обележавања Светског дана особа са аутизмом 

У организацији Удружења 
“Параквад ВШ” и Града Вршца, одржан 
је хуманитарни концерт у Центру 
Миленијум, како би се обезбедила 
средства за завршетак игралишта за 
особе са инвалидитетом. Игралиште 
је већ започето на зеленој површини 
код Хотела Србија, који је обезбедио 
локацију. 

Организатори су задовољни 
одзивом Вршчана када је реч 
о концерту, а сакупљено је 
469.771 динара. Према пројектној 
документацији  за изградњу 
отвореног игралишта за особе 
са инвалидитетом у центру града 
потребно је укупно 25.000 еура. Пре 
више од месец дана организован 
је донаторски ручак на коме је 
сакупљено 1.495.000 динара. Заједно 
са новцем са хуманитарног концерта, 
до сада је прикупљено укупно 
1.964.771 динара. 

Вршчани су и овога пута 
потврдили своју хуманост доласком 
на концерт у великом броју.  На 
концерту су, такође хуманитарно, 
учествовали Амадеус Бенд, Оркестар 
Мише Мијатовића, Звезде Гранда, 

Дејан Матић, Наташа Ђорђевић, 
а заједно са њима наступио је и 
Вршчанин Огњен Инђић.

-Желим да се захвалим свима 
који су нам помогли да реализујемо 
овај пројекат и сакупимо средства 
за игралиште које ће много значити 
особама са инвалидитетом , каже 
Драган Виторовић, председник 
Удружења “Параквад ВШ”. Хвала 
свима који су дошли на наш 
хуманитарни концерт, као и свим 
донаторима, пријатељима и 
спонзорима концерта.

 Сви који нису искористили 
прилику да помогну доласком 
на хуманитарни концерт, могу 
то да учини и сада, јер се акција 
прикупљања средстава за игралиште 
наставља. Сви људи добре воље 
могу да уплате новац на наменски 
жиро рачун за игралиште: С.Х.У.П.И.К 
“ПАРАКВАД ВШ”, Бул. Милоша 
Обилића 10, 26300 Вршац, Србија, 
Банка Поштанска Штедионица А.Д. 
Београд Ж.Р. 200-2741150101866-18, 
сврха уплате: донација за игралиште 
за особе са инвалидитетом.

Ј.Е.

ОДРЖАН ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА ИГРАЛИШТЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

САКУПЉЕНО БЛИЗУ ПОЛА МИЛИОНА ДИНАРА

Вршчани на хуманитарном концерту у Миленијуму
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Роман „Ина“ Крсте Поповског 
духовита је, горка и помало 
„ишчашена“ алегорија о 

савременом друштву и принципима 
на којима оно почива: одрицању, 
прилагођавању, одустајању (од себе), 
зарад мало тренутног задовољства и 
благостања. 

Када се Владимир, главни јунак 
овог романа, са својим родитељима 
досели из Крајине у село надомак 
Београда, кућни љубимац му постаје 
крава Расина. Суочени са бедом, 
родитељи који ионако подозревају 
од Владимировог односа са Расином, 
уз његово одобрење и обећање да ће 
крава преживети сакаћење, почињу 
да је једу део по део... 

Крста Поповски дипломирао је 
на Катедри за општу књижевност и 
теорију књижевности Филолошког 
факултета у Београду. Био је главни 
и одговорни уредник часописа за 
књижевност и ликовну уметност 
Звоно и извршни уредник Књижевне 
речи. Објавио је три књиге 
поезије: „Двогласја“, „Паганалије“, 
„Искушења“ и спев „Савез“. Аутор 
је романа „Тата“, „Еј“, „Судбине“ и 
„Трудови“. 

„Ина“ је прича о остацима – 
Владимирове краве Расине, љубави, 
поверења, топлине, домовине... Ина 
(туђа и страна) је оно што остаје када 
се ономе што нам је важно одузме 
суштина? 

- „Ина“ је, у ствари, 
роман о поступном 
одрицању: одрицању 
од делова свог 
народа, одрицању од 
достојанства, одрицању 
од етичких принципа, одрицању од 
сопствених ставова, од сопствене 
идеологије, сопствене поетике, а 
све зарад опипљивог благостања, 
одлагања сопствене пропасти, зарад 
напредовања у служби, задржавања 
позиција, зарад удовољавања онима 
који нас ниподаштавају и који ће нас 
ниподаштавати и када се свега свог 
одрекнемо. Као када носите са собом 
лопту у нади да ће вас момци на терену, 

ако ни због чега другог а оно бар због 
лопте, прихватити „као свог“ и играти 
са вама фудбал. Обично се догађа да 
мангупи узму лопту, а вас пошаљу да 
седите крај терена. 

Одрицање обично иде дотле док не 
постанете нешто друго, управо то што 
обично стоји у укрштеним речима као 
објашњење речи од три слова „ина“: 
туђа, страна. 

Крава Расина у вашем роману 
умире осакаћена и слаба. На коме 
је већа кривица: на онима који су 
је део по део појели или на оном 
ко је веровао да ће се одржати на 
осакаћеним ногама? 

- Чини ми се да је то потпуно 
јасно: кривица је најпре на ономе 
ко је склапао погодбе и веровао да 
ће Расина моћи да стоји на костима 
„без меса“, осакаћена. Они који 
прождиру део по део краве себи ни 
не постављају питања. А углавном 
не постављамо више себи никаква 
питања, већ: у се, на се и пода се. 
Далеко од тога да пропагирам 
аскетизам. Напросто, ламентирам над 
стањем духа савременог, а поготово 
нашег савременог човека. Тај се човек 
стиди својих обележја, чини му се да 
је у „туђој постељи боље“ (Ш. Бодлер, 
„Anywhere out of the world“, Париски 
сплин), даће ону поменуту лопту, и 
сестру и мајку мангупима, само да га 
бар понекад назову по имену. Не дајем 
у роману никаква решења, решења 
су у основним етичким, социолошким 
и психолошким принципима. Нити 
износим политички програм, само сам 
згађен. 

У критици се повела полемика 
око става да је ваш 
роман идеолошки 
једностран. Је ли вам 
на уму била политичка 
метафора када сте 
писали „Ину“? 

- Пре може бити речи о 
једној историографској метафори него 
о политичкој метафори. Опет, чак и да 
је политичка метафора, роман „Ина“ 
не износи експлицитно политички 
став. Знамо да „песник није иманентан 
песми“, али знамо и бројне романе чија 
је тема почивала на политици и који 
су изнели политичке ставове, било 
ауторове или ставове 
тога времена. Да не 
говоримо о 20. веку који 
је век политике. Можемо 
ићи далеко унатраг: 
„Илијада“ је идеолошки 
једнострана; „Хамлет“ 
такође; „Гаргантуа 
и Пантагруел“ је 
антисхоластички роман; 
„Зли дуси“ су политички 
трилер који говори о 
појављивању првих 
марксиста и анархиста 
у Русији, средином 19. 
века. Потпуно је јасан и 
став Достојевског према 
тим левичарима, чита се 
између редова. 

Ако је идеолошки 
једнострано волети своју 
отаџбину, не стидети је 
се, не одрицати је се, не 
спочитавати сопственом 
народу лењост и 
осионост, не оптуживати 
га због тога што оне који 
су му наносили зло сада 
не доживљава као добронамерне 
васпитаче... онда је „Ина“ идеолошки 
једностран роман. 

Дотичете се у „Ини“ и модерне 
уметности. Какав је ваш став према 
концептуализму и савременој 
уметности уопште? Мислите ли 
да домаћи аутори плаћају цену 
прилагођавања савременим 
трендовима у уметности? 

- Не мислим да је концептуализам 
а приори рђав, не-уметност, нити да 
је фигуралност у ликовној уметности 
гарант да је дело успело. Овде је 

било речи о претварању 
једне већ састављене 
скулптуре, готовог 
уметничког дела, у 
концепт. Напросто, тема 
изискује форму, концепт 
или нешто треће. Наши 
писци нису нити рђавији 
од светских писаца, 
нити се ту може уопште 
постављати питање 
модерности. Они писци 
који су спремни да 
подражавају трендове, 
било код нас било у 
свету, а не марећи за то 
шта су сами имали на 
уму да изразе, наравно 
да плаћају цену. То опет 
спада у оно одрицање 
о којем смо малочас 
говорили. 

Породични односи 
и дисфункционална 
породица су честа тема 
у вашим романима? 

-Породицу дожи-
вљавам као основну 

јединицу друштвеног живота, 
молекул. Мноштво молекула чини 
народ, мноштво народа свет... Зато 

ме породица и породични односи 
занимају. Човек, појединац – то је атом. 
А знамо да атоми у природи не опстају 
сами, везују се с другим атомима 
јонским и ковалентним везама. А као 
што молекули у хемијским реакцијама 
губе своја својства, тако се и породице 
изобличавају, руше, мењају форму. 
Дакле, постају дисфункционалне. 
Опет, и када не функционише све како 
треба, људи опет остају ту на окупу, у 
породици, а управо то је занимљиво 
посматрати. Када се све одвија како 
треба – то нико не примети. Свих пет 
мојих романа, укључујући и збирку 
приповедака „Недела“ која ће се ове 
године појавити у издању Нишког 
културног центра представљају један 
опус („Породични завет“) посвећен 
породици, који је истовремено 
парафраза Новог завета. 

Како видите Србију данас? 
Да ли јој је ближа метафора 
дисфункционалне породице, 
напола поједене краве или нечег 
трећег? 

- Без много размишљања – 
метафора напола поједене краве. Али 
то није случај само са Србијом и само 
с нашим народом. Враћамо се опет на 
прво питање: одрицати се, али докле? 
Слична је судбина задесила бројне 
народе, поготово мале народе: сви 
трпе, ћуте и надају се да ће та киша 
некако сама од себе проћи. Е прошла 
би – да је киша. Али нису се над нас 
надвили облаци, нити нам о главе 
добује киша: то нам на главу пада 
пљувачка оних који ће нас прождрати 
ако се не узјогунимо, или ако им не 
умакнемо. 

Т.С. 

КРСТА ПОПОВСКИ: 

„ОДРИЧЕМО СЕ СВЕГА ЗАРАД ОДЛАГАЊА 
СОПСТВЕНЕ ПРОПАСТИ“ 

„Човек, 
појединац – то је 
атом. А знамо да 
атоми у природи 
не опстају сами, 

везују се с другим 
атомима јонским 

и ковалентним 
везама. А као 
што молекули 

у хемијским 
реакцијама губе 

своја својства, 
тако се и породице 

изобличавају, 
руше, мењају 

форму, постају 
дисфункционалне“ 

РАЗГОВОР СА КЊИЖЕВНИКОМ

„Србија данас личи 
на напола поједену 

краву“ 

ХУМОР ЈЕ НАЈМОЋНИЈЕ ПОЛИТИЧКО ОРУЖЈЕ“ 
„Карактерише вас веома особен хумор. У једном сте интервјуу рекли да 

сматрате да је Вуди Ален опаснији за америчко друштво од Мајкла Мура, а да за 
Француску државу није било веће опасности од Раблеа. 

- Теме мојих романа – „Тата“, „Еј“, „Судбине“, „Трудови“ и последњег „Ина“ – 
такве су да просто изискују неки ведрији приступ. Када бих се много „уозбиљио“ и 
лишио их хумора нити бих имао снаге да их напишем, нити би читаоци пожелели 
да их читају. Сем ако нису мазохисти или болују од попуног одсуства емпатије. А 
то би био баш превише узак круг читалаца. 

Хумор је свакако политички најмоћније оружје. Видимо сви како се на хумор 
жестоко реагује. Сем тога, мислећи људи јако озбиљно схватају живот. Свему 
озбиљно приступају: нацрт, разрада, макета, па тек онда почну да граде. Било да 
је реч о браку, куповини крпе за патос, избору обданишта за дете итд. А живот се 
смеје и прави смицалице. Замислите само онога који се месецима тако озбиљно 
спремао за путовање „Титаником“: гледао географску карту, писао агенцији, 
купио карту шест месеци унапред... све испланирао... а оно... 
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Удружење „Тачка сусре-
тања“ у среду, 12. априла од 
18:30 у „Салону код Порте“ 
приређује књижевни сусрет 
са двоструким добитником 
Нинове награде за књижевност 
Драганом Великићем. О 
његовом целокупном опусу 
говориће књижевник и 
књижевни критичар Милета 
Аћимовић Ивков, модератор 
сусрета биће Марија Васић 
Каначки, професорка 
књижевности и књижевница, 
а музичку пратњу уприличиће 
Никола Бенгин, (гитара), 
студент треће године Музичке 
академије у Београду. 

Драган Великић 
је дипломирао општу 
књижевност са теоријом 
књижевности на београдском 
Филолошком факултету. Од 
1994. до 1999. године био је 
уредник издавачке делатности 
Радија Б 92. Писао је колумне за 
НИН, Време, Данас, Репортер 
и Статус. Од јуна 2005. до 
новембра 2009. године био је 
амбасадор Републике Србије у 
Аустрији. 

Аутор је романа: „Виа 
Пула“ (1988 – Награда Милош 
Црњански), „Астраган“ (1991), 
„Хамсин 51“ (1993), „Северни 
зид“ (1995 – стипендија Фонда 

„Борислав Пекић“), „Дантеов 
трг“ (1997), „Случај Бремен“ 
(2001), „Досије Домашевски“ 
(2003), „Руски прозор“ 
(2007 – Нинова награда 
за најбољи роман године, 
Награда „Меша Селимовић“ 
за најбољу књигу године, 
Средњоевропска награда 
за књижевност), „Бонавиа“ 
(2012), и „Иследник“ (2015 
– Награда „Кочићево перо“, 
Нинова награда за најбољи 
роман године). Написао је 
књиге прича: „Погрешан 
покрет“ (1983), „Стаклена 
башта“ (1985), „Београд и друге 
приче“ (2009), књиге есеја: „ЈУ-
тлантида“ (1993), „Депонија“ 
(1994), „Стање ствари“ (1998), 
„Псећа пошта“ (2006) и „О 
писцима и градовима“ (2010). 
Објавио је књигу изабраних 
интервјуа: „39,5“ (2010), 
затим монографију „Пула 
– град интервал“ (2014) – у 
коауторству са фотографом 
Игором Зиројевићем и 
историчарком уметности 
Паолом Орлић. 

Књиге Драгана Великића 
преведене су на петнаест 
европских језика. Заступљен 
је у домаћим и иностраним 
антологијама. 

Т.С. 

КУЛТУРА

PINGVIN

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

ДВОСТРУКИ ДОБИТНИК НИНОВЕ НАГРАДЕ У „САЛОНУ КОД ПОРТЕ“ 

КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ СА ДРАГАНОМ ВЕЛИКИЋЕМ 

Промоција најновије књиге вршачког 
књижевника Драгог Бугарчића одржаће се 
следећег четвртка 13. априла од 19 часова у „Салону 
код Порте“. О роману „Обдукција“ (Чигоја) поред 
аутора ће говорити и др Драгица Станојловић, 
песникиња, Илија Бакић књижевник, књижевни и 
стрип критичар и Дејан Мак, писац, који ће бити у 
улози модератора. 

Драги Бугарчић, који је на књижевној сцени 
присутан већ више од пола века, аутор је 14 романа, 
неколико песничких и прозних књига. И његов нови 
роман, као и многе претходне књиге, инспирисан 
је Вршцем, односно необичном судбином једне 
аутентичне личности, Немца рођеног у Вршцу. 
Роман „Обдукција“ пета је књига Драгог Бугарчића 
која се бави судбином подунавских Немаца, 
после романа „Споредна улица“, „Гаталица“, „Слепи 
споменик“ и књиге „Крст на вршачком Шинтерају“. 

Т.С. 

ПРОМОЦИЈА НОВОГ РОМАНА ДРАГОГ 
БУГАРЧИЋА У „ТАЧКИ СУСРЕТАЊА“  

РОМАН О 
НЕОБИЧНОЈ 

СУДБИНИ 
ВРШАЧКОГ НЕМЦА 

 Већ пету годину заредом у Градској 
библиотеци у Вршцу одржавају се 
бесплатни часови српског језика и 
математике као припрема за полагање 
мале матуре. 

- За бесплатне часове српског 
језика и математике већ годинама 
влада велико интересовање 
вршачких осмака, а наша установа 
увек излази у сусрет потребама 

својих корисника. Тако смо се и ове 
године организовали и драго ми је 
што можемо да помогнемо нашим 
младим суграђанима да буду успешни 
у решавању тестова на малој матури – 
рекла је директорка библиотеке Маја 
Качарић. 

Настава траје већ месец  дана, а 
часови ће се одржавати све до 15. јуна 
када почиње полагање мале матуре. 
Часови српског језика одржавају се 
понедељком  од 18.30 до 20 часова, 
а математике средом и петком од 
18.30 до 20 часова у библиотеци. 
Организатори поручују да има 
слободних места, тако да се свако ко 
је заинтересован може прикључити 
у било ком тренутку. Предавачи 
су библиотекарка Драгана Ракић 
и Јелена Пантелић, дипломирани 
инжењер. 

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ОРГАНИЗУЈЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ОСМАКЕ

БЕСПЛАТНИ ЧАСОВИ ЗА МАЛЕ МАТУРАНТЕ 
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У организацији Удружења 
Требињаца „Јован Дучић“ из 
Београда, Архива Југославије 
и Удружења Херцеговаца 
из Вршца, у Градском музеју 
Вршца је у петак 24. марта 
отворена изложба под 
називом „Јован Дучић у 
дипломатији“. Аутори изложбе 
су Миладин Милошевић и 
Душан Јончић из Архива 
Југославије. 

- Живот Јована Дучића, 
песника и дипломате, био је 
снажан и моћан, и оставио је 
толико трагова, чије наслеђе 
духовно баштинимо и данас. 
Све што је начинио тај принц 
поезије, филозофије и прозе, 
када се сабере, може се 
закључити да су трагови 
толико моћни, да и данас 
у овим тешким временима 
усправљају човека – рекао је 
Звонимир Сантрач, директор 
Градског музеја у Вршцу. 

Изложбу је отворио 
градоначелник Требиња Лука 
Петровић који је истакао да 
се нада да ће ова изложба, 
између осталог, допринети 
и да се грађани Требиња 
и Вршца међусобно боље 
упознају. 

Јован Дучић, велико 
име српског песништва, 
остварио је завидну 
дипломатску каријеру. Први 
је у историји југословенске 
дипломатије који је именован 
за амбасадора. Припадао 
је кругу интелектуалаца-
књижевника који су 
професионалну каријеру 
градили у дипломатији. 
Пут ка том успеху није био 
ни лак ни брз, наводи се у 
каталогу изложбе „Јован 
Дучић у дипломатији“, аутора 
Миладина Милошевића и 
Душана Јончића из Архива 
Југославије, која је недавно 
отворена у Градском музеју 
Вршца. 

Преносимо вам тек мали 
део изложених фотографија 
и докумената који се у згради 
Конкордије могу погледати до 
25. априла. 

ЈОВАН ДУЧИЋ У ДИПЛОМАТИЈИ 

ПРВИ АМБАСАДОР У ИСТОРИЈИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

 Уверење Српске православне парохије требињске – 
Извод из књиге рођених Јована Дучића, 8. април 1938. 

 Јован Дучић, ђак Српске православне основне школе 
у Требињу 

Јован Дучић у Солноку. Фотографију је 
посветио Јови Тупањанину, 29. јун 1894.

Јован Дучић као студент у Женеви, 1901. 

 Јован Дучић пред зградом Посланства Краљевине 
СХС у Риму 

Јован Дучић испред фонтане Delle Naiadi у Риму, 
1914. 

Јован Дучић у друштву са послаником Краљевине СХС у Мадриду 
др Антом Тресић-Павичићем, Велеом, Т. Ристићем, 1921. 

Јован Дучић са министром иностраних послова Венецуеле Е. Г. 
Борхесом испред дворца Пардо код Мадрида, 1920.  

 Кафана „Коларац“ у Београду у којој је Дучић често боравио 

Јован Дучић, посланик Краљевине Југославије у Риму у свом кабинету, 1935. 
Јован Дучић и Милан Ракић у Министарству иностраних 

послова у Београду, лето 1928. 
Јован Дучић, посланик Краљевине 

Југославије у Будимпешти, 1932. 

 Споменик Његошу, рад Томе 
Росандића, који је Јован Дучић 
поклонио родном граду Требињу, 28–
29. мај 1934. 
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ЈОВАН ДУЧИЋ У ДИПЛОМАТИЈИ 

ПРВИ АМБАСАДОР У ИСТОРИЈИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Јован Дучић као студент у Женеви, 1901.  Јован Дучић на излету у швајцарским Алпима, 1901. 

 Легитимација Јована Дучића, Атина, 5. март 1923. Јован Дучић у Каиру, 1926. 

Јован Дучић обилази знаменитости Египта, 1926. 

Јован Дучић у свом кабинету у Посланству 
Краљевине СХС у Каиру, 1927. 

Јован Дучић у 
Београду, 1927. 

 Споменик Његошу, рад Томе 
Росандића, који је Јован Дучић 
поклонио родном граду Требињу, 28–
29. мај 1934. 

Јован Дучић, амбасадор Краљевине Југославије у Букурешту, на пријему у друштву дипломатског кора, 1940. Јован Дучић, амбасадор Краљевине Југославије у Букурешту у 
свечаној униформи, 1939. 
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вода, струја. Тел. 064/456-01-
05.

У Избишту кућа на продају, 
нова градња, приземље плус 
спрат 100m2, плац 18 ари са 
помоћним зградама и баштом. 
Тел. 064456-01-05.

Продајем стан 31 
m2,строги центар града, код 
Владикиног двора, Данила 
Илића 2. Тел. 063/882-97-82.

Продајем кућу у Југ 
Богдана 18. Нова градња, 
одмах усељива без улагања. 
Тел. 064/18-65-244.

Продајем ланац земље 
потез „Црвенка“, близу града, 
поред асфалтног пута за 
Румунију. Тел. 064/124-75-57 и 
013/807-816.

На продају сређена кућа 
у Улици Николе Тесле 49. Кућа 
има 100 квадрата, такође 
има сређено двориште са 2 
помоћне просторије. Цена 
38.000 евра. Тел. 064/27-17-
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 m2. 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 
100m2, плац са баштом 18 ари. 
Тел. 064/456-01-05.

Продајем стан од 30 m2 
у центру (код Вука Караџић 
школе) ул. Светозара 
Милетића 2. Тел. 062/282-112 
или 069/417-28-49.

Продајем кућу са 
помоћним објектима (око 
110m2) воћњаком, баштом и 
пољопривредним земљиштем 
све укупно 5807m2. Кућа 
је легализована, (дневни 
боравак, кухиња, две собе, 
остава, купатило са wc-ом 
и поткровље) вода, струја 
и канализац. Има пољски 
wc  и бунаре. Налази се на 
белоцркванском  путу.

Тел. 069/290-69-53.
Кућа на продају у Улици 2. 

Октобра 83. Тел. 064/510-89-06.
Продајем стан 55m2, 

ул. Феликса Милекера 
20/1 и сателитску антену 
(Швајцарска). Тел. 063/862-97-
49.

На продају кућа од 100m2 
саграђена у близини центра 
града са мањим двориштем 
и две нус просторије.Улица 
Николе Тесле 49. Цена 38.000 €. 
Тел. 064/27-17-446.

Продајем једноипособан 
стан у центру Вршца, 30m2 
и подрум 80 m2, приземље, 
а може и одвојено. Тел. 
065/5485-902.

На продају кућа 150 m2 на 
плацу од 1500 m2, на вшшачком 
брегу, Карпатска 39, плин вода, 
струја, телефонски прикључак. 
Предиван поглед на град. Тел. 
064/11821-81.

Продајем двособан стан 
51 m2, 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.

Кућа на продају 
у Маргитском насељу 
изграђена на плацу од 350 
квадрата, централно грејање, 
пвц столарија, комплет 
инфраструктура.

Тел: 060/6607-901
Двособан стан на продају, 

65 квадрата, Омладински трг 
12, прекопута Миленијума, 
цена по договору.

Тел: 013/836-023
На продају кућа на 

Маргитском насељу новије 
градње, на парцели од 350 
квадрата. Пвц столарија, 
сређена, могућност замене за 
стан уз доплату.

Тел: 060/6607-901, 
060/3256-070

Продајем кућу у Павлишу, 
стара градња.

Тел: 062/826-8613
На продају спратна кућа, 

гаража, плац 720 квадрата, 
воћњак, виноград, може 
и замена за двособан стан 
у ужем центру Вршца уз 
доплату. Врата балконска, 
дупло стакло, Словенијалес, 
нова.

Тел: 064/280-5862, 
013/837-631

Продајем новију спратну 
кућу са двориштем и баштом 
у Панонској улици у Вршцу бр. 
62. 

Тел: 064/90-30-439
На продају викендица са 

велиим плацем на Широком 
билу  – екстра повољно

Тел: 060/022-9643
Продајем двособан стан 

у згради 67 m2 или мењам за 
мањи. Цена по договору. Тел. 
063/723-76-55.

Продајем новију кућу 200 
m2 комплетно опремљену, 
парно грејање, демит фасада, 
укњижена. Може замена за 
мању уз доплату. Тел. 063/ 89-
09-896.

Продајем кућу у Пaвлишу 
стара градња. Тел. 062/82-68-
613.

Повољно продајем 
укњижену кућу (стан), у 
Панчеву, 67 m2, у центру  града 
без посредника, власник. Тел. 
064/13-23-663 и 063/75-79-722.

КУЋЕ, СТАНОВИ, 
ЛОКАЛИ ИЗДАВАЊЕ

Стан  за издавање 
опремљен, клима, кабловска, 
интернет, веш машина. Близу 
Пилотске академије. Тел. 
065/505-74-24.

Издајем дворишни 
полунамештен стан, у  ул. 
Пашићев трг 5. Тел. 064/267-
79-76.

Издајем кућу у Бихаћкој, 
близу Миленијума. Тел. 
065/885-99-78.

Издајем локал 33 м2, у 
Жарка Зрењанина бр. 77. Тел. 
063/894-91-63

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.

КУПОН  ЗА МАЛЕ  ОГЛАСЕ

ТЕКСТ ОГЛАСА: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
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БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ 

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

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.

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ
КУЋЕ, СТАНОВИ, 

ЛОКАЛИ ПРОДАЈА – 
ЗАМЕНА

Продајем стан на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 064/232-76-51.

Продајем кућу 20 m2, у Белој 
Цркви, или мењам за стан 40 m2 
Београд, кућа има плац 10 ари и 
добро је опремљена. Тел. 851-946

Продајем гарсоњеру 28 m2. 
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 m2, (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 m2, 
први спрат, центар, погодан и за 
пословни простор. Цена 40.000 
евра. Тел. 064/44-32-517.

Издајем или продајем локал 
135 m2, 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 m, гаража, 
шупа. Тел. 063/75-79-722 и 
064/1323-663.

На продају кућа у Павлишу са 
великим плацом. Тел. 062/471-511.

Продајем приземну кућу у 
Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. Јанка 
Катића 9, струја, вода , плин, 
башта. Веома повољно. Тел. 
061/65-65-933 или 063/70-144-81.

На продају дворишни стан у 
Другог октобра 13. Тел. 065/542-
20-82.

Продајем кућу у Павлишу, ул. 
Жарка Зрењанина. Тел. 060/034-
35-33. 

Мењам кућу са две стамбене 
целине за двособан стан, може и 
продаје, В. Попе 46.Тел. 834-926.

На продају двособан стан 
од 64м2 у улици Вука Караџића 
4, цг, тел, кабловска, комплетно 
реновиран (све ново). Тел. 066/51-
48-254. 

На продају савршена кућа, 
спратна, на плацу 650m2 са 
виноградом. Хитно и повољно. 
Тел. 0046704930046 и 2801-130.

Продајем у Панчеву, 
строги центар, двособни стан 
56 m2, 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 069/211-95-65.

На продају кућа на 
Гудуричком путу или замена 
за стан или мању кућу у Вршцу 
или Панчеву.Тел. 064/168-58-
94.

Хитно на продају кућа. Тел. 
069/512-12-04.

На продају кућа од 120 
m2 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 m2, 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 m2, 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 m2 
Улица Светозара Милетића 2 
(код школе „Вук Караџић“)

Тел. 069/417-28-49.
Продајем једнособан стан 

43 м2, приземље, у Вршцу, 
ул. Архитекта Брашована  8 
(код Железничке станице и 
Пољопривредне школе) Звати 
од 21 до 22.30 сати на тел. 805-
095

На продају кућа у Павлишу 
са великим плацом.  Тел. 
062/471-511.

Продајем  трособан стан у 
центру Алибунара. Тел. 064/15-
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 m², плац са баштом 
18 ари. Тел. 064/456-01-05.

Продајем кућу у 
Гундулићевој 31, Вршац. Тел. 
063/764-91-04.

Продајем приземну кућу 
у Вршцу, 5,4 ара плаца , ул. 
Јанка Катића 9, струја, вода, 
плин, башта. Веома повољно. 
Тел. 061/65-65-933 и 063/70-
144-81.

Продајем стан од 50,20 
m2. Бул. Ж. Зрењанина 89. 
Једнособан. Тел. 064/429-54-
83.

На продају сређена кућа 
од 100 квадрата у близини 
центра града. У ул. Николе 
Тесле 49. Тел. 807-322 и 064/27-
17-446.

Кућа на продају, на плацу 
од 500 m2, стан 90 m2, гаража, 
подрум 50м2, у Вршцу, 
ул. Јоргована, код ЈАТ-а, 
вода, канализација, струја, 
телефон, централно грејање. 
Цена 45.000 еура. Тел. 064/12-
46-099 и 060/44-56-004.

Продајем апартман на 
Златибору, 53 m2, дупчекс, 
ужи део града, намештен, 
укњижен, паркинг. Може и 
замена за стан у Београду. 
Хитно. Тел. 064/154-18-11.

Кућа на продају у 2. 
октобра 83, површина 
800 квадрата са великим 
двориштем.

Мењам гарсоњеру у 
Вршцу за једнособан стан у 
Вршцу. Тел. 061/294-11-61.

На продају реновирани 
дворишни станови (двособан 
плус гарсоњера), ул. Жарка 
Зрењанина, Вршац. Изузетна 
локација погодно за пословни 
простор. Тел. 061/171-39-82.

На продају кућа са 
окућницом 100m2 и великом 
баштом 1700 m2 у Уљми. Тел. 
064/87-13-470.

Продајем кућу за рушење 
на лепом месту, мањи 
плац, струја, вода, плин, 
канализација. Повољно. Тел. 
064/35-12-026.

У  Избишту продајме кућу, 
новија градња (приземље 
и спрат)100 m2, 18 ари плац, 
башта и помоћни објекти, 

Запосленој девојци 
потребна сређена или 
полунамештена кућа за 
становање у замену за 
одржавање. Тел. 064/38-92-
738.

Издајем стан у града 
за студенткиње (ученице). 
Посебан улаз, одвојене 
комуналије и цг.Тел. 838-702 и 
063/789-10-14.

Издајем собе ученицима 
(намештене), собе се налазе на 
5 мин. Од центра, Улица Црног 
Јована 18. Бесплатан интернет 
и кабловска. Засебан улаз и 
комуналије. Тел. 065/238-93-
83.

Издајем стан у центру 
Вршца за студенткиње 
или ученице. Засебан улаз, 
одвојене комуналије, 
централно грејање. 

Тел: 013/838-702, 063/789-
1014

Издајем намештен 
трособан стан са два купатила 
у Хемограду. Погодан за 
породицу или две три девојке. 
Тел. 013/836-847 и 063/782-35-
26.

У Београду издајем 
двособан намештен стан 
студентима. Тел. 065/814-85-
71.

Издајем намештен 
једнособан стан у центру ул. 
Анђе Ранковић (централно 
грејање, кабловска, интернет). 
Тел. 060/350-30-60.

Издајем локал у центру 
града 35 м2 код румунске 
цркве, санитарни чвор, клима, 
фиксни телефон, засебно 
комуналије. Тел. 064/837-26-
35.

Издајем намештени 
једнособни стан у Вршцу. Звати 
после 17 сати. Тел.834-975.

Запосленој девојци 
потребна кућа за становање и 
одржавање. Тел. 064/389-27-38 
и 2101-623.

Издајем собе – лежаје за 
раднике (самце), употреба 
купатила. Тел. 063/551-403.

Издајем полунамештену 
гарсоњеру на Тргу Андрије 
Лукића. Тел. 060/335-11-72.

Издајем ненамештен 
једноипособан стан (48м2) на 
првом спрату, зграда преко 
пута Педагошке академије. 
Усељив од 1. октобра. Тел. 
064/170-98-41.

Издаје се кућа (мања, 
двособан стан) намештена, 
има климу, кабловску, плин. 
Бихаћка 81 а. Повољно. Тел. 
062/422-562.

Издајем гарсоњеру у 
Панчеву, намештену, центар, 
за једну особу или млађи пар. 
Тел. 061/195-42-91.

Издајем намештену 
гарсоњеру у Вршцу, ул. 
Доситејева 7. Тел 062/160-35-25 
и 063/877-99-85.

На продају кућа у улици 
Иве Милутиновића 160а. 
Повољно. Тел. 064/598 - 3898

Локал за издавање 22 м2, 
Милоша Обилића 19, Вршац. 
Врло повољно. Тел. 062/422-
562.

Издајем ненамештен 
двособан стан у згради, у 
строгом центру. Тел. 060/335-
11-72.

Продајем или мењам 
нову кућу за стан мањи уз 
доплату. Кућа има 240м2 са 
поткровљем, гаражом 30м2 на 

На продају кућа у 
улици Иве Милутиновића 
160а, одлична локација. 
Повољно!

Тел: 064/598-3898
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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

Локал за издавање у улици Ж. 
Зрењанина 77, 33 квадрата.

Тел: 063/894-9163
Кућа са двориштем за 

издавање од 01. марта 2017. 
(ненамештена), 3 собе, предсобље, 
трпезарија - ниша и купатило, 
стара градња, све адаптирано.

Тел: 064/4290-614
Издајем ненамештену кућу 

60 квадрата у Подвршанској, 
предност ученицима и мањој 
породици. Посебан улаз, одвојене 
комуналије, кабловска, интернет.

Тел: 061/2940-062
Издајем двособан стан код 

пољопривредне школе. Цена 100 
евра.

Тел: 062/80-89-153
Издајем двособан и 

једнособан стан. Призренска 39 
Вршац.

Тел: 063/86-88-049, 013/834-
678

Издајем дворишну намештену 
гарсоњеру. Слободна од 10. 
априла, комуналије одвојене, 
центар града. Цена 90 евра.

Тел: 063/18-25-995, 013/838-
733

Издајем двособан стан 
на Војничком тргу, централно 
грејање, намештен, 2 спрат, лифт. 
Повољно. Тел. 064/15-47-110.

РАЗНО
Купио бих казан за печење 

ракије, пожељно широк аплитак, 
може и са нагорелим ложиштем. Тел. 
064/254-95-95.

Часови немачког језика (Бела 
Црква), припрема за полагање 
А1,А2,Б1 испита на Гете институту. 
Тел. 013/853-783. 

На продају 12 ланаца земље 
прве класе, и велики воћњак 
са викенд кућом, све у једном 
комплексу. Тел.  066/36-34-36 
Договор.

Продајем плац 13,50 ари на 
Тари, на малом језеру, село Заовине. 
Тел. 063/384-430.

Продајем тросед на развлачење 
у француски лежај, мању троделну 
витрину са гардеробним орманом, 
више врста фотеља. Тел. 807-793 и 
063/187-1673.

Купујем полован комбинован 
шпорет, пола струја пола плин. Тел. 
063/482-418.

Самици, запосленој жени 
педесетих година, потребна лепо 
сређена кућа или већи стан. Могућ 
сваки договор. Тел. 066/36-34-36. 

Озбиљна жена 54 год. 
образована, културна, вредна, 
радна, запослена, чувала би децу у 
поподневним сатима. Могућ сваки 
договор. Имам искуство у чувању 
деце. Тел. 066/36-34-36. 

Мушкарац, пензионер, тражи 
озбиљну жену око 60 година, по 
могућности саму. Тел. 062/158-44-39. 

исправна, оштрач-тоцило 
електрично, кабинет машина 
„Јадранка“-шиваћа. Тел.060-020-
83-43.

Продајем  лап топ „Тошиба“ 
сателит-  Ц75Д-а, 17 инча, са 
ласерским штампачем идва 
тучана радијатора са по двадесет 
ребара. Тел. 063/862-97-49.

Продајем замрзивач 
сандучар дрвени регал са 
столом, шиваћу машину „Багат“ 
и вунени тепих. Тел. 064/18-65-
244.

Средовечном мушкарцу  
потрбна помоћ у кући. Плата по 
договору. Тел. 066/939-25-49.

Продајем пећ на дрва 
„Крека“, веш машину „Бош“, 
брачни кревет, тросед и фотеље, 
стилски сто и столице, диван- 
отоман, плинску пећ, прозор и 
храстова врата. Тел. 063/266-096.

На продају кавез за коке 
носиље, 120€. Тел. 065/20-30-750.

Продајем храстови сто 
120х80+ 2х40 и 6 столица , лепо 
и очувано. Тел. 831-594

Продајем две бутан боце 
исправне,празне. Тел 064/186-
52-44

Продајем четвороделни 
регал, дводелну судоперу, 
т. Креденац, два тв сточића. 
Комоду за постељину, мали 
прозор са шалоном, кревет без 
мадраца, витрину за књиге, 
кауч. Тел. 061/18-44-316.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих 
нивоа знања. Веома повољно. 
Тел. 064/170-57-34

Часови математике за 
основце, средњошколце и 
студенте у Уљми, апсолвент 
Метематичког факултета. Тел. 
060/501-50-01.

На продају метални „У“ 
профил 8х4 цм 900 дин. по 
дужном метру. Тел. 065/20-30-
750.

Дајем часове математике 
ђацима свих узраста и свих 
нивоа знања. Веома повољно!. 
Тел. 064/170-57-34.

Продајем половни исправан 
телевизор Горење, цена 6.000 
дин. Тел. 013/831-594 и 063/700-
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 

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. 826-
251 и 064/22-76-993.

На продају преградна 
шестокрилна врата од пуног 
дрвета. Димензије 285х380 цм. 
Тел013/ 893-363.

Слободна и вредна жена 
спремала би по кућама и 
служила старије особе. Тел. 
065/542-20-82.

Дајем часове енглеског, 
преводим са енглеског, услужно 
радим дизајн и припрему за 
штампу, израђујем слике, 
графике и др. Уметничка дела, 
продајем гардеробу 55кг на 
више! Тел. 069/62-66-99 ; 063/74-
22-013 и 013/835-129.

На продају ТА-пећ 3,5 kw 
магнохром Краљево. Нова. Тел. 
013/805-936.

Продајем два тучана 
радијатора (један двадесет 
ребара) и лап топ Тошиба- 
сателит C75D-А-17 са ласерским 
штампачем-HP Laser Jet P1005. 
Tel. 063/862-97-49.

За продају две веш машине, 
исправне, у одличном стању. 
Врло повољно. Тел,. 064/429-06-
14.

На продају мотор, мењач 
генерално сређен и делоци за 
фићу. Такође на продају кућице 
за псе и мачке. Тел. 064/280-57-
20.

На продају 4 челичне фелне 
13 од опел корсе, електрични 
шпорет са четири рингле. Тел. 
064/665-88-04 и 832-027.

Продајем скенер А4 формата 
без кабла и пуњача и један ЦД 
плејер. Цена по договору. Хитно 
и повољно. Тел. 069/266-99, 
063/74-22-013 и 013/835-129.

На продају плантажа 
лешника у околини 
Вршца, пут према Белој 
Цркви, површине 63 ара, 
ограђена са викендицом. 
Засад је у деветој години.

Тел: 064/ 562 - 5818

БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

ИЗ КЊИГА МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ ГРАДА ВРШЦА
У периоду од 28.  марта до 1. априла на територији Града Вршца преминуло 

је 23 лица: Рајка Ристић (1960), Јонел Крничан (1943), Стана Вуков (1935), 
Миломирка Поштин (1942), Олга Маринковић (1938), Душан Влаховић (1955), 
Томислав Новаков (1935), Милан Керкез (1932), Миладин Јевремовић ( 1945), 
Јован Богић (1935), Милорад Савић (1940), Стеван Халберг (1938), Милосава 
Вујовић (1931), Милка Јованов (1963), Војислав Сретеновић ( 1928), Роза Пастор 
(1935), Јонел Долинга (1958), Нада Јанчија (1940), Михајло Војнов (1935), Саша 
Мијатовић (1966), Виде Шијаковић (1956), Милан Талпеш (1947), Жива Ђуричин 
( 1948).

некоришћена, Wurth дубоке 
радне ципеле бр. 43 нове 
некоришћенеТел: 064/1955 - 269

Продајем шиваћу машину 
“Багат” (половна), врло 
повољно.

Тел: 2891-209
На продају замрзивач 

сандучар “Ободин” 300 литара, 
сасвим исправан

Тел: 013/ 2820-059, 069/377-
0073

Поштена и вредна жена 
служила би и неговала старију 
особу и радила кућне послове. 
Тел. 064/33-926-33.

На продају два хектара 
земље, у Великом Средишту, у 
близини карауле и телевизор 
„Самсунг“. Тел. 065/88-37-420.

За продају машине за 
прање веша „Горење“, „Беко“, 
„Индесит“ све у исправном 
стању. Комбинован електрични 
шпорет „Кончар“ исправан. Тел. 
064/42-90614.

Продајем повољно ПВЦ 
улазна врата и ПВЦ преграде 
(делимично застакљене) 
висине 2,60 ширине 3,50 м. И 
две фотеље. Тел. 064/33-926-33.

АУTОМОБИЛИ, МОТО-
ЦИКЛИ, 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. 28-32-
536.

На продају ауто Мазда 
626, 1500 кубика, 1997 
годиште, цена 650 евра.

Тел: 2891-209
На продају Југо 55. 
Тел: 063/844-8994

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-
55-343

Продајем комбиновани 
електрични шпорет, хармоника 
врата, санитарије половне са 
ормарићима и огледалом за 
купатило, вунени тепих, мушки 
бицикл, машину за куцање, 
метална врата са прозором, 
унутрашња врата. Тел. 065/803-
16-06.

Продајем шиваћу машину 
„Багат“. Повољно. Тел. 068/40-
34-410.

На продају казан 100 л. за 
ракију, са мешачем превртач 
и табакерка у одличном стању. 
Цена 450€. Тел. 066/216-216.

Трофазни електромотор, 
мотор од  веш машине „Горење“ 
комбинезон и прслук за ловце 
и риболовце нов, патике за 
рукометаше нове. Тел. 064/390-
62-76.

Продајем абрихтер 
монофазни  са круњачем и 
прекрупачем у склопу. Тел. 826-
266.

Продајем апарат за варење. 
Тел. 826266

Продајем већа вучна колица 
за мотор или бицикл. Тел. 826-
266.

Продајем половна бурад 
од 120 и 200 л, коришћена за 
комину. Тел. 826-266.

Продајем велико саксијско 
цвеће, филадендрон, фикус, 
алоја, јапанско дрво. Повољно. 
Тел. 826-266.

Вршим услужно поправку 
плинских пећи, шпорета, 
бојлера, решоа. Врло повољно. 
Дајем и гаранцију. Тел. 2101-623   
063/482-418.

Продајем две нове пећи 
на чврсто гориво, половни 
двокрилни и трокрилни 
прозор са ролетнама,  
половна трпезариска врата, 
мерач притиска и нов радио 
касетофон. Тел. 064/390-62-76.

Продајем три дрвена 
двокрилна прозора. Тел. 893-
116 и 063/85-73-135.

На продају салонит плоче 
великог формат, 850 дин . 
комад. Тел. 065/20-30-750. 

Продајем пластично буре 
за купус од 120 л. коришћено 
једну сезону. Цена 600 дин. Тел. 
013/806-527.

Купујем крмаче од 200 кг 
и навише. Продајем половне 
дрвене прозоре, дупло стакло, 
добро очувани. Тел. 063/84-67-

605.
Продајем домаћу ракију од 

трешње и брескве. Тел. 064/11-953-
84 и 013/416-182.

Продајем краве и телад. Тел. 
064/11-953-84 и 013/416-182.

Продајем фрижидер, електрични 
шпорет, регал, сто за телевизор, 
мали прозор са шалоном, кревет за 
једну особу без мадраца, витрину за 
књигедве дводелне судопере. Тел. 
061/18-44-316.

На продају плински бојлер ДДГ, 
замрзивач „Ободин“ и фрижифдер 
„Ободин“. Тел. 063/187-16-73 и 807-
793.

На продају моторна тестера 
„Долман“ исправна, краљица пећ, 
плински сат и редуктор, бутан боца 
од 5 кг и 3кг, патике кожне број 44, 
бунда крзнена женска број 42, јакну 
женску кожну број 44. Тел. 064/168-
58-94.  

Продајем замрзивач са фиокама, 
два тв сточића. Тел. 061/18-44-316.

Продајем замрзивач сандучар 
400л. исправан. Тел. 064/18-65-244.

На продају мало коришћени 
ручни циркулар „Макита“ (4.000 
дин.), Електрична хобла стерн (3.500 
дин), „убодна тестера“ Bosch (3.500 
дин.). Све заједно 10.000 дин. Тел. 
061/88-249-88.

Вршим поправку плинских пећи, 
бојлера, решоа са гаранцијом. Тел. 
063/482-418 и 013/21-01-623.

На продају малокалибарске 
пушка, круњач и прекрупач на струју, 
војнички кревети са мадрацима, 
уклапају се и на спрат. Тел. 064/393-
17-17.

Продајем круњач (круни, меље 
а има и циркулар за сечење дрва, 
дасака и летви до 12 цм.), 6 комади 
буради од куване пластике 120 
литара, дрвену бурад од 30 и 50  
литара, детелину у количини од 500 
снопова по 5 кг, пластичну бурад 
од 50 литара (6 комада), пиротски 
ћилим нов велики, спортски бицикл. 
Тел. 064/47728-40 и 069/290-69-53.

Купујем фрезу за мотокултиватор 
„Лабин прогрес“ 14 кс. Тел. 061/112-
56-98.

Продајем фелне за опел астру, 
фелне су оригиналне челичне, 
опелове ЕТ 39,14Р у одличном стању, 
3 комада са старијим гумама. Тел. 
064/130-84-90.

Продајем 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, 

БОРЕ АЛЕКСИЋА  
1955-2007.

Увек си у нашим срцима и 
сећањима. Вечно на тебе мислимо. 

Твоји: супруга Дора, син Драган, снаја Катарина, унук Огњен, 
сестра Криста  и остала родбина и пријатељи

Враме пролази, а бол остаје. Десет година од смрти нашег драгог
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СВЕ ПОХВАЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 
Школски центар „Никола Тесла“ био 

је по први пут домаћин Републичког 
такмичења из пословне економије, 
одржаног 31. марта и 1. априла. На 
такмичењу је учествовало више 
од двадесет средњошколаца из 21 
школе,  у пратњи својих професора 
ментора. Међу њима су били и 
представници Вршца, Беле Цркве и 
Алибунара.

Маријана Голомејић, чланица 
Градског већа задужена за 
образовање, свечано је отворила 
такмичење и пожелела успешно 
надметање учесницима и пријатан 
боравак у нашем граду. 

Прво место на Републичком 
такмичењу освојила је Александра 
Радичевић, ученица панчевачке 
ЕТШ “Паја Маргановић” са ментором 
Иваном  Перић. Другопласирана је  
Ивана Лукић, Пета економска школа 
“Раковица” Београд (ментор Божана 
Вујовић), док је треће место припало 
Сандри Ивић, Економско-трговинска 
школа Смедерево, ментор  Љиљана 
Маслаћ. 

Немања Богданов, ученик 
Школског центра „НИкола Тесла“ 
освојио је девето место. Ментор му је 
био Бобан Ђорђевић. Јована Јанков, 
ученица белоцркванске школе, 
освојила је 15.место (ментор Милан 
Басараба), а Душан Петровић из 
Алибунара 19. Његов ментор био је 
Јонел Гетејанц.

Такмичари су били распоређени 
по учионицама ШЦ „Никола Тесла“, 
а задаци су били шифровани. По 

завршетку такмичења, радове је 
прегледала комисија у саставу: 
проф. др Благоје Пауновић и проф. 
др Зорица Челиковић са Економског 
факултета у Београду и Драгана 
Стојановић, наставник економске 
групе предмета из Друге економске 
школе из Београда. Уследила је 
проглашавање резултата и додела 
диплома, захвалница и награда 
најуспешнијим такмичарима, 
менторима и школама. 

Жељко Ивковић, директор ШЦ 
„Никола Тесла“, нагласио је да су 
и школа и град почаствовани што 
су били домаћини једног оваквог 
такмичења које је, уз помоћ дежурних 
наставника и ученика ове Школе, 

протекло у најбољем реду и доброј 
атмосфери. Организатори су добили 
високу оцену и похвале за квалитетно 
одрађен посао. За менторе је, током 
дводневног боравка у Вршцу, 
организован округли сто. Предавање 
о спољној политици одржао је декан 
огранка Факултета у Вршцу у оквиру 
Универзитета Џон Незбит, проф. др. 
Милан Милановић. Округлом столу 
су присуствовали  и представници 
Економског факултета у Београду, 
Универзитета Сингидунум и 
издавачких кућа Дата Статус и Завода 
за издавање уџбеника.

Ј.Е.

ЛАГУНИН НАГРАДНИ 
КОНКУРС ЗА ДЕЦУ 

„НАЈЧУДНИЈА 
КЊИГА НА 

СВЕТУ“ 
У сусрет манифестацији 

„Дечји дани културе“, која ће 
бити одржана од 21. до 23. 
априла, издавачка кућа Лагуна је 
расписала наградни конкурс на 
тему „Најчуднија књига на свету“. 
Конкурс траје до 24. априла 2017. 
и на њему могу да учествују деца 
узраста од 7 до 15 година. 

На конкурсу могу учествовати 
кратке приче (до 3 странице, 
односно у електронском формату 
до 5.000 карактера са размаком) 
или цртежи до величине А4 
(у електронском формату, 
скенирани на 300 дпи). 

Тема обухвата све што може да 
се доведе у везу с књигом која је 
најчуднија од свих књига на свету: 
цртеж или опис најчудније књиге 
на свету; измишљена књига, 
књига која је жива – говори, хода, 
има необичне особине; песма 
о најчуднијој књизи; догађај са 
најчуднијом књигом на свету; 
сусрет деце са најчуднијом 
књигом на свету... 

Дакле, поштована децо, пустите 
машти на вољу – измислите, 
нацртајте, измаштајте, створите 
најчуднију књигу на свету и 
освојте вредне награде. 

Приспеле радове прегледаће 
жири: Урош Петровић, писац 
за децу, Бранко Стевановић, 
песник за децу, и Зоран Пеневски, 
уредник дечјих издања у Лагуни. 

Првих пет радова биће 
награђени комплетима књига 
у издању Лагуне, а најбољи 
радови биће објављени у књизи 
„Најчуднија књига на свету“. Списак 
одабраних радова биће познат 
у јунској Ноћи књиге, а издање 
„Најчуднија књига на свету“ биће 
промовисано на дечјем дану Сајма 
књига у Београду. 

Радове слати на адресу :
Лагуна

за конкурс
 „Најчуднија књига на свету“

Краља Петра 45, 6. спрат
11000 Београд, Србија

 или на и-мејл:
 konkurs@laguna.rs. 

Радове можете донети и на 
манифестацију „Дечји дани 
културе“. 

ПРЕДСТАВНИЦИ ВРШАЧКОГ ФЕСТИВАЛА ФОЛКЛОРА НА РЕГИОНАЛНОМ САСТАНКУ У НИШУ 

„ВРШАЧКИ ВЕНАЦ“ УЗОР НОВИМ ФЕСТИВАЛИМА 
Представници Фестивала 

„Вршачки венац“ присуствовали су 
регионалном састанку организатора 
фолклорних фестивала који делују у 
оквиру Светске мреже организатора 
фолклорних фестивала ЦИОФФ, који 
је одржан у просторијама Студентског 
културног центра у Нишу, последњег 
дана марта. 

Овом приликом разматрани су 
нови аспекти сарадње и развоја 
у овој области. Циљ окупљања и 
тема разговора било је повезивање 
свих организатора фестивала и 
побољшање међународне фолклорне 
сарадње у земљи и региону. Састанку 
су поред Вршчана, присуствовали 
и представници других фестивала 
из Србије и региона и то из Ниша, 
Сремске Митровице, Владичиног 
Хана, Пирота, Црне Горе, Мађарске, 
Румуније и Бугарске. 

Истог дана одржана је и седница 
управног одбора ЦИОФФ-а, а овом 
приликом Вршачки фестивал који ове 
године слави свој јубилеј, наведен 
је као пример добре праксе и узор 
новим фестивалима чије је покретање 
у плану. Фестивал „Вршачки венац“ 

се одржава ове године у периоду 
од 10. до 13. јула на Градском тргу, а 
Културни центар Вршац, организатор 
манифестације, и ове године ће 
отворити врата многобројним 
домаћим и иностраним ансамблима. 

 Додела признања најбољим такмичарима

МЕЂУНАРОДНИ ДАН KЊИГЕ ЗА ДЕЦУ ОБЕЛЕЖЕН У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

ВРШАЧКИ ОСНОВЦИ У ДРУЖЕЊУ СА КЊИГОМ 
У Градској библиотеци у Вршцу у 

понедељак је обележен Међународни дан 
књиге за децу. Основцима су представљене 
књиге Сесил Мери Баркер на енглеском 
језику из фонда Градске библиотеке. Кроз 
занимљиве радионице, вршачки основци 
су у Градској библиотеци могли да сазнају 
и занимљивости о животу и делу Ханса 
Кристијана Андерсена. 

Од 1967. године, сваког 2. априла, 
на рођендан чувеног бајкописца Ханса 
Кристијана Андерсена, обележава се 
Међународни дан дечје књиге. „Читав 
свет је пун чудеса, али ми смо на њих тако 
навикли да их називамо свакодневним 
стварима“, речи су чувеног Андерсена, 
једног од најпознатијих писаца бајки и 
прича за најмлађе. 

Дечије одељење Градске библиотеке 

намењено је узрасту до 15 година, и има 
фонд од око 37 хиљада наслова. Осим тога, 
на крају сваке школске године свршени 
прваци основних школа добијају од 
Градске библиотеке на поклон чланске 
карте са плаћеном годишњом чланарином, 

а акција се показала као веома успешна, јер 
већина њих остаје верна књизи и посећује 
библиотеку редовно и у наредним 
годинама. 

Т.С. 
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КУЛИН КИБИЦФЕНСТЕР
АРХЕОЛОЗИ ИСКОПАЛИ ДРЕВНО БЛАГО 

КИНЕЗИ ПРОНАШЛИ БЛАГО У 
ПОТОПЉЕНИМ БРОДОВИМА 

Кинески археолози пронашли 
су заборављено благо у бродовима 
који су откривени на дну реке у 
југозападној кинеској провинцији 
Сечуан. 

Директор Института за 
археолошка истраживања Гао 
Далун рекао је да је са дна реке 
извађено више од 10.000 предмета, 
а у питању су златници, сребрни и 
бронзани предмети, драгуљи, као и 
велики број сабљи, ножева и другог 
оружја и оруђа. 

Археолошко налазиште 
смештено је око 50 километара 
јужно од града Ченгдуа на дну реке 
Минџанг, и то на месту на којем се у 
њу улива притока Џинџијанг. 

Претпоставља се да се ради 
о благу које је побуњеник Жанг 

Сијанжонг покушао да чамцима 
пребаци на југ пошто је 1646. 
Године поражен од снага династије 
Минг. Неки историјски извори 
тврде да је том приликом потонуло 
више од хиљаду чамаца са благом. 

Археолози су на основу 
историјских података са доласком 
сушне сезоне у јануару почели да 
врше ископине на дну реке, а прве 
предмете су пронашли већ после 
ископаних пет метара. 

- Ово су предмети веома 
значајни и вредни за науку, 
историју и уметност. Допринијеће 
бољем разумевању живота у доба 
Минг династије – рекао је археолог 
Ли Бокијан. 

Извор: Политика 

ТОП ЛИСТА ЛАГУНЕ  
1. Човек по имену Уве, Фредрик Бакман 

2. Арзамас, Ивана Димић 
3.Твој анђео чувар, Мирјана Бобић 
Мојсиловић 
4. Драган Гага Николић – Господин мангуп, 
Група аутора 
5. Зовем се Мама, Јелица Грегановић 

ТОП ЛИСТА МАЛЕ ЛАГУНЕ 
1. Научи да програмираш, Макс Вејнрајт 

2. Мали принц, Антоан де Сент Егзипери 
3.Урнебесна физика, Светислав 

Пауновић, Бранко Стевановић, Игор 
Коларов 

4. Хајдук у Београду, Градимир Стојковић 
5. Мој савршени свет – Том Гејтс, Лиз 

Пишон 

МТВ ДОМАЋА ТОП ЛИСТА 
1. Сассја – Но проблемо 
2. . Блубрд – Фреш 
3. Женекесе – Дрвеће 
4.Неверне бебе и Даниел 

Кајмакоски – Још се надам 
5. Торул – Мандеј 

ПРЕИСПИТИВАЊЕ ЧОВЕКОВОГ УТИЦАЈА НА ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ? 

ЂАВОЉИ АДВОКАТИ СПРЕМНИ ДА ОСПОРЕ 
КЛИМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА
Научници који не прихватају 

консензус о глобалном загревању 
предложили америчком конгресу 
формирање „црвених тимова” који 
би преиспитали уврежене ставове. 

Угледни научници који не 
прихватају мишљене већине о 
климатским променама позвали 
су ове седмице амерички конгрес 
да одобри средства за „црвене 
тимове” који би истражили 
„природне” узроке глобалног 
загревања и преиспитали закључке 
научног панела Уједињених нација, 
пише „Вашингтон пост”. 

Идеју о научној контрасили 
представили су истраживачи 
познати по томе што доводе 
у питање утицај човекових 
активности на глобално загревање, 
и то баш у време када председник 
Доналд Трамп и други чланови 
америчке администрације 
изражавају сумњу у прихваћене 
ставове о климатским променама 
и размишљају да драстично смање 
новац за истраживања. 

Главни задатак „црвених тимова” 
био би да оспоре научни консензус 
о променама климе, а укључујући 
рад Међувладиног панела УН о 
климатским променама (ИПЦЦ). 

Џудит Кари, професор на 
Технолошком факултету Џорџије, 
рекла је пред Конгресом да је 
дужност научника да се стално 

преиспитују и да би стављајући се 
у улогу ђавољег адвоката помогли 
да се општеприхваћене теорије 
поново истраже и уоче могуће 
грешке. 

Израз „црвени тимови” 
користи се иначе за специјалне 
групе формиране да побољшају 
учинак неке организације 
тако што се стављају у положај 
супарника, изазивача или ђавољег 
адвоката. Користили су их ЦИА и 
министарство одбране да тестирају 
безбедносне операције или војне 
тактике тако што преузимају улогу 
непријатеља, хакера или страних 
влада. 

Оспоравати климатске промене 
на овај начин потпуно је сулуд 
предлог, по мишљењу Питера 
Фрумхофа, директора у једном 
научном удружењу. Он каже за 
„Вашингтон пост” да национална 
академија наука већ има независне 
саветнике владе и да су и они 
подржали научни консензус да 
су климатске промене највећим 
делом последица човекових 
активности. 

Џудит Кари и научници који деле 
њене ставове признају да људско 
деловање има последице, али 

доводе у питање колика је та улога 
у односу на природне варијације 
климе. Неки се такође не слажу 
да глобално загревање директно 
утиче на учесталост и жестину 
урагана, поплава и других непогода 
и тврде да је представа о научном 
консензусу политичка творевина. 
Због тога би, кажу, политичари 
требало да се информишу са више 
различитих страна. 

- ИПЦЦ је престао да прихвата 
људе који се не слажу са 
увреженим ставом, тако да тамо 
имате консензус оних који се слажу 
са консензусом – каже Џон Кристи 
са Универзитета Алабаме. 

Климатолог Мајкл Ман 
са државног универзитета 
Пенсилваније, ког је демократска 
мањина позвала на саслушање 
у Конгресу, истиче да су тврдње 
о пристрасности научника 
бесмислене и да политичари који 
сматрају да постоји потреба за 
алтернативним мишљењем бирају 
науку у коју желе да верују.

- Они почну са идеологијом, 
а онда сходно томе бирају науку. 
Међутим, истраживања не 
функционишу тако. То није шведски 
сто с којег селективно узимате оно 

у шта ћете веровати. Није реч о 
вери него о доказима – рекао је 
Ман. 

У време када пресушују 
средства за научна истраживања 
било које врсте, идеја о „црвеним 
тимовима” за климатска 
истраживања можда ће остати на 
нивоу предлога. Међутим, ако се 
ипак оствари, могли би да буду 
искоришћени као оправдање за 
деловање администрације која је 
обећала да ће поништити бројне 
прописе и циљеве претходне 
власти и већ је почела да остварује 
обећања. 

Критичари оптужују Трампа 
да заснива америчку политику 
о клими на теорији завере да је 
глобално загревање превара. 
Чланови нове администрације, 
укључујући и председника, 
изразили су сумње у прихваћену 
науку о климатским променама 
и наговестили да је деловање 
у правцу заштите планете 
непотребно. На чело Агенције за 
заштиту животне средине (ЕПА) 
постављен је „климатски скептик” 
Скот Пруит, а буџет јој је знатно 
скресан. 

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

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Но да се опет вратимо 
реформама Бранковића. 
Он је односно хришћанске 
веронауке  и морала издао 
за парохије свога округа 
сходне наредбе. Деца се 
пописивала и подељена 
су била у три одељења, и 
то од 6-10, од 11-15 и од 
16 до 20  године. Прва два 
одељења (од 6. до 15 г.) 
обавезна су била , почевши 
од св. светих,  сваки дан у 
школу походити, и то прво 
одељење како преко зиме 
тако и преко лета, друго 
одељење само преко зиме, 
треће одељење само преко 
зиме суботом по подне.  
Недељом примала су деца 
поуку из религије1).

И влада је много радила 
за школу. Покрај две 
народне школе (српске 
и немачке) које су онда у 
Вршцу постојале, имала се 
овде по заповести  Марије 
Терезије завести, као и по 
већим местима Баната, 
„немачка школа“(„Teutsche 
Lehrschul“), коју би ерар за 
прво време издржавао, „да 
би сва а особито омладина 
српска и романска научила 
немачки говорити, читати 
и писати, па да од ње, из 
самог дотичног народа  
дакле, временом постану 
добри кнезови, учитељи, 
писари и остали нижи 
чиновници.“ Ова школа 
није заведена , из оскудице 
на учитељским снагама2).

Из овога времена зна 
се за први хунитаран 
завод овде у месту. Неки 
племенит човек, чије нам 
је име непознато, остави 
после себе на немачкој 
страни кућицу са жељом, 
да у њој сиротиња живи. 
Кућица та стојала је код 
моста на путу идући р.к. 
гробљу 3), дакле на истом 
месту, где се сад налази 
општинска болница.  

Млого је подигла 

ово место и та околност, 
што је столица српске 
православне  епископије 
источног Баната опет у 
Вршац премештена. То се 
догодило 1750. г. Г. 1749. 
тамишградски владика 
Јован Ђорђевић постане 
владика вршачки. Он 
изабере Вршац за своју 
столицу, купи овде 2. маја 
1750 г. два винограда, а 
24. јулија исте године  на 
српској страни од Недељка 
Јовановића кућу са 
градином за 68 ф. Суседи 
му били Јован Мађарић и 
Станимир Банаћанин 4).На 
овом земљишту назида 
Ђорђевић двор, који и 
данас постоји. Неимар је 
био неки Прус. Због земље 
коју је владика према 
Павлишу имао, назидан је 
уз двор и мајур са нужним 
стајама 8. маја по ст. 1757. 
г. положен је први камен 
у основи, а 1759. довршен 
је двор и капела у њему. 
Г. 1763. двор је зидом 
ограђен. 5).

Са епископским двором 
у Карансебешу, воденицом 
и 24 лица  ораће земље 
управљало се оног 
времена именом епископа, 
а и једна од две тамошње 
цркве није престала носити 
име саборне цркве 6). 
Ово бејаше с тога, што је 
владика често обилазио 
своју велику дијецезу, па 
је морао имати своју кућу. 
Зато се и молило г. 1786. за 
помоћ, да се епископски 
двор у Карансебешу 
поправи. И у Лугошу било 
је одређено кућиште, где се 
имао двор назидати 7).

Вршачка епископија 
делила се онда  у пет 
протопопијата, неједнако 
по величини и обиму. 

Онда је у Вршцу био 
прота Новак Ранковић са 4 
пароха и ђаконом.

У вршачкој епископији 

било је 6 манастира, и то у 
вршачком протопопијату: 
Месић, М.Средиште и 
Шумик, а у паланачком: 
Кусић, Златица и Базијаш 
8). На малосредиштански 
манастир опомиње 
нас данас још име селу 
„Прњавор“.

Владика Јован 
Ђорђевић био је врло 
ревностан, непрекорног 
карактера и врло правичан. 
Када је цар Јосиф г. 1768. 
Банат пропутовао и када 
је  28. априла свратио у 
Карансебеш, читало се у 
његовом званичном листу 
о владици Ђорђевићу, 
који је у Карансебеш 
дошао да га поздрави, 
следеће:“ Уосталом овде 
се у Карансебешу нашао и 
вршачки владика, „добра 
стара душа“ 9)

Када је 26.  августа  
1768 г. умро митрополит 
Павле Ненадовић, 
постане Ђорђевић 
администратор карловачке 
митрополије 10) а идуће 
године 6. септембра, 
после дводневне 
борбе, изабран буде на 
Сабору  за митрополита, 
против Јакшића 
г о р њ о к а р л о в а ч к о г 
епископа. Двор, задовољан 
овим избором, јер је 
владика Јовановић био 
владин кандидат, потврди 
га већ 14. септембра  у ово 
достојанство 11). 

Митрополит Јован 
Ђорђевић умре 23. 
маја 1773 г. 12). У овд. 
Владичанском двору могу 
се видети два његова 
портрета.

ФЕЛИКс МИЛЕКЕР  
ПОВЕсНИцА сЛОбОдНЕ КРАљЕВЕ ВАРОШИ ВРШцА  (65)

I КЊИГА
ПЕРИОДА БАНАТ

1718-1778.
ВРШАЧКА КУЛА, ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРШАЦ, ГОДИНА 25, БРОЈ  419, 4. МАЈ 1999. ГОДИНЕ

МЕТЕ РЕПЕТИТОРИ НА бРЕГУ
Двадесет деветог априла, у 22 сата и 42 минута над 

вршачким небом чула се бука авиона, а затим и прва 
експлозија. Убрзо потом, свега три минута касније и друга, а 
онда , у истом интервалу у 22 сата и 48 минута и трећа. Мета 
агресора били су предајници РТС-а на Брегу. 

Бука авиона и детонације узнемирили су Вршчане који 
су након експлозија , у највећем броју  провели бесану ноћ 
страхујући од нових налета. Причињена штета на објектима 
на Брегу је велика, како на грађевинском делу тако и због 
уништене опреме која је у њима била монтирана. Оба 
репетитора нису више у функцији.

Након детонација изнад града је пролетела и једна 
беспилотна летелица, вероватно снимајући стање на месту 
дејства , рекао је Ђурица Барић, командант Општинског 
штаба цивилне заштите у петак, 30. априла, на конференцији 
за новинаре. Поред штете на предајницима и њиховим 
објектима оштећено је преко 70 приватних кућа у улицама 
под Брегом, затим објекти „Бриксола“, ЈАТ-а и погон Симпа 
из Врања. Велике штете претрпела је и Неуропсихијатријска 
болница која је од места дејства агресора удаљена свега 
200 до 300 метара ваздушне линије.

Народни музеј у Вршцу, један од најстаријих и 
најбогатијих музеја у Војводини, ових дана завршава  
послове на уређењу фасаде нове зграде под именом 
„Конкордија“. Зграда је истина додељена још давне 1965. 
године, али је због потреба школства пренета на Музеј 
тек 1987. године. Тако су створене почетне могућности да 
Музеј организује сталну поставку, наравно пошто се зграда 
доведе у стање коришћења за ове потребе. Музеј је иначе 
свој рад започео у овој згради изложбом организованом 
давне 1894. године. Од тада је извршена поправка крова 
и измена црепа са уличне стране, замена дотрајалих 
олука, уређење уличне фасаде са обијањем и новим 
малтерисањем враћајући при томе елементе грађевине 
које је имала на почетку. Ових дана се ради на бојењу 
фасаде и прозора. 

Ове године смо добили средства за израду пројекта 
за грађевинске радове водоводну и електро инсталацију, 
грејање.

Заступници народа у локалном парламенту изјасниће 
се и о Предлогу одлуке  о успостављању сарадње Општина 
Вршац са Општином Вишеград. Братимљење са том 
комуном у Републици Српској објашњава се чињеницом да 
су Вршац и Вишеград сличног историјског наслеђа, да  су 
два града започела неколико прекограничних и европских 
пројеката од користи за обе средине, као и потребом 
за успостављање привредних веза, те моста културне и 
спортске сарадње јер у Вршцу живе стотина лица пореклом 
из Вишеграда.
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Банатска паланка, 
гледалаца 200, судија: 
Милош Радивојевић (Бела 
Црква), стрелци: Остојић у 
33. за Дунав, Пајчин у 65. за 
Партизан

ДУНАВ: Ремењеј, Шајин, 
Петковић, Балог, Маричић, 
Рудић, Попов, Станојловић, 
И.Остојић, Д. Остојић, 
Стојимиров

ПАРТИЗАН: Јпунџић, 
Јанковић, Симоновић, 
Августић, Патарију, 
Антонијевић, Секулић, 
Драгошев, Лаковић, 
Пајчин, Коларевић (од 70. 
минута Мунћан).

Резултати 16. кола: 
Борац (ВС) - Потпорањ   3:0, 
Владим.-Борац (ВГ) 5:2, 
Дунав - Партизан (К) 1:1, 

Добрица - Шевац 2:1, 
Ратар - Караш (К) 2:2, 
Банат - Војводина (ЦЦ) 0:1, 
Раднички 1927 - Хајдучица 
одложено

Табела: 
1.Војводина (ЦЦ)  37, 
2.Борац (ВС)  36, 
3.Дунав  30, 
4.Потпорањ  26, 
5.Хајдучица (-1)  26, 
6.Караш (К)  24, 
7.Борац (ВГ)  22, 
8.Шевац  21, 
9.Добрица  20, 
10.Партизан (К)  19, 
11.Ратар (-1)  18, 
12.Владимировац 15, 
13.Рад. 1927 (-1)  9, 
14.Банат  8

СПОРТ

Фудбалери Вршца нису успели да 
наставе одличну серију започету пре 
ти недеље у Вршцу против Радничког 
из Сремске Митровице, упркос томе 
што су пружили сасвим солдну партију. 
Дерби меч на стадиону под Кулом 
припао је Суботичанима, после велике 
борбе у утакмици пуној темпа, са 
великим бројем шанси и резултатским 
преокретом. Изабраници тренера 
Горана Мрђе повели су из првог 
озбиљног напада, неуспелу офсајд 
замку одбране Бачке и велику грешку 
голмана Тасића искористио је Војинов 
и рутински затресао мрежу. Гости 
су преузели иницијативу средином 
првог полувремена, имали су 
предност у поседу лопте, али нису 
створили ниједну прилику у првом 
делу меча. У уводним минутима другог 
полувремена Вршац је имао три 
колосалне прилике. Најпре је Гудан 
после акције Јанковића и завршног 
паса Роксе, избио сам пред чувара 
мреже Бачке,  али није успео погоди 
гол. Четири минута касније Рокса је 
одлично извео корнер а Вуковић 
није прецизно шутирао главом, а већ 
у наредној акцији капитен Вршца 
Рокса сјајно је шутирао са 18 метара и 

погодио стативу. Казна за промашаје 
Вршчане је стигла у 62. минуту, на 
центаршут Миликића изванредно је 
реаговао Золнаић и савладао Матека. 
Чинило се да ће ривали поделити плен, 
што би можда био и најправеднији 
исход, али Суботичани су финишу 

успели да потпуно преокрену резултат 
у своју корист.  Војнић је добро 
шутирао, његов шут одбио је голман 
Вршца, али само до ноге Јаковљевића 
који је донео велику радост гостима са 
севера Бачке.

ПОСЛЕ ДВЕ УЗАСТОПНЕ ПОБЕДЕ, ПОРАЗ ВРШЧАНА НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ

СУБОТИЧАНИ МИЉЕНИЦИ СРЕЋЕ У ФИНИШУ
ВРШАЦ – БАЧКА 1901 1:2 (1:0)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 19. КОЛО

Црвена звезда (НС) - Раднички (Зр) 1 : 0
Раднички (НП) - ТСЦ   1 : 2
Борац (С)- Раднички (СМ)  2 : 2
Дунав - Железничар   3 : 1
Вршац - Бачка 1901   1 : 2
Цемент - Братство 1946  1 : 2
Слога -  Раднички (Ш)  1 : 3

Табела:
1.Братство 1946  18 13 3 2 42
2.Омладинац  17 13 1 3 40
3.Дунав   18 10 3 5 33
4.ТСЦ   18 9 3 6 30
5.Бачка 1901  18 8 4 6 28
6.Борац (С)  17 7 5 5 26
7.Вршац   18 8 1 9 25 

8.Раднички (СМ)  18 6 5 7 23
9.Железничар  18 5 6 7 21
10.Раднички (НП)  17 5 4 8 19
11.Цемент  18 5 4 9 19
12.Слога   18 3 8 7 17
13.Раднички (Ш)  18 5 2 11 17
14.Црвена звезда (НС) 17 3 6 8 15
15.Раднички (Зр)  18 4 3 11 15 .
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 19. КОЛО

Слобода - Будућност (СЦ)  1 : 0
Јединство (БК) - Раднички (С)  4 : 3
Слога - Полет (Н)   1 : 0
Долина- Вршац јунајтед  0 : 0
Војводина - Раднички (К)  2 : 2
Динамо 1945 - Славиа                10 : 2
Јединство (НБ) - ЖАК   2 : 1
Пролетер (БК) - Козара  0 : 1

Табела:
1.Динамо 1945  19 15 2 2 47
2.Козара  19 14 2 3 44
3.Будућност (СЦ) 19 9 6 4 33
4.Раднички (К)  19 9 2 8 29
5.Јединство (НБ) 19 8 5 6 29
6.Вршац јунајтед 19 8 5 6 29
7.Полет (Н)  19 8 4 7 28
8.Раднички (С)  19 8 3 8 27
9.Војводина 1928 19 7 5 7 26
10.Јединство (БК) 19 8 2 9 26
11.Пролетер (БК) 19 6 5 8 23
12.Слобода  19 6 3 10 21 
13.ЖАК   19 6 3 10 21
14.Слога (-1)  19 5 4 10 18
15.Славиа  19 4 4 11 16
16.Долина  19 3 1 15 10.
ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 19. КОЛО

Борац (Ст) - Партизан (Г)  2 : 1
Стрела - Партизан (У)  6 : 0
Слога (БНС) - Југославија 1 : 2
Вултурул - Будућност (А) 2 : 1
Полет - Војводина (Ц)  2 : 1
Јединство (В) - Војводина (С) 2 : 1
Младост (О) - Јединство С. 2 : 0
БАК - Црвена звезда  4 : 0

Табела:
1.Младост (О)  19 14 2 3 44 
2.БАК   19 11 6 2 39
3.Војводина (С)  19 10 4 5 34
4.Јединство Стевић 19 9 5 5 32 
5.Стрела  19 10 1 8 31 
6.Јединство (В)  19 9 4 6 31
7.Слога (БНС)  19 10 0 9 30
8.Полет  19 8 5 6 29
9.Југославија  19 7 4 8 25
10.Борац (Ст)  19 6 5 8 23
11.Вултурул (-6)  19 9 1 9 22
12.Црвена звезда 19 6 4 9 22
13.Војводина (Ц) 19 5 3 11 18
14.Партизан (У)  19 4 2 13 14
15.Будућност (А) (-6) 19 5 3 11 12
16.Партизан (Г)  19 3 3 13 12

ФУД БА Л

Победом у Бечеју Вршчани су 
се вратили у борбу за врх табеле и 
пласман у виши ранг такмичења. У 
наредном колу Форум у Миленијуму 
дочекује Србобран.

Резултати:
Апа Футсал - ТФК 2 : 4
Интернатионал - Викинг 5 : 1
Србобран - Хајдук 5 : 7

ПОБЕДА ФОРУМА У БЕЧЕЈУ

БЕЧЕЈ 2003 - ФОРУМ 0:3
ФУ ТС А Л

Вршац јунајтед је на гостовању у 
Падини против последњепласиране 
Долине освојио бод одигравши без 
голова и на тај начин је прекинуо серију 
домаћина од три узастопне победе. 
Најбољи утисак у тиму тренера Мише 
Бељина оставили су голман Доновић 
и искусни везиста Бирђан. У наредном 
колу у комшијском дербију састаће се 
Вршац јунајтед и Слога из Пландишта. 
Меч на Градском стадиону игра се у 
суботу са почетком у 16 часова.

.

 

ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД РЕМИЗИРАО У ПАДИНИ

РЕМИ ПО МЕРИ
ДОЛИНА - ВРШАЦ ЈУНАЈТЕД 0:0

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 16. КОЛО

РЕМИ У КОМШИЈСКОМ ДЕРБИЈУ
ДУНАВ (Б. ПАЛАНКА) - ПАРТИЗАН (КАЈТАСОВО) 1:1 (1:0)

Креатор игре Вршца: Дарко Рокса

Несавладив: 
Марко Доновић

Табела:
1.Интернационал  12 10 0 2 30
2.ТФК   12 9 1 2 28
3.Форум  11 8 2 1 26
4.Викинг  12 8 1 3 25
5.Бечеј 2003  11 4 0 7 12
6.Хајдук  12 3 2 7 11
7.Краљевићево  11 3 0 8   9
8.Србобран  12 1 3 8   6
9.Апа Футсал  11 1 1 9   4

Борбено на терену, пријатељски после меча: Најстарији играч Будиша 
Мунћан и Срђан Попов
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Вршaц је после велике 
борбе савладао Металац и 
за оверу првог места у лиги 
потребна му је још једна 
победа. Прилика за то је у 
суботу, 8. априла када Вршчани 
дочекују земунски Младост. 
Меч у Миленијуму почиње у 18 
часова.

- Амбиције су нам биле да 
се пласирамо у Суперлигу, 
али су добре играе, одлична 
атмосфера у граду и у клубу, 
велика подршка публике 
допринели да избијемо на 
сам врх. Сада не желимо да 
пропустимо прилику да као 
најбољи у КЛС уђемо међу 
суперлигаше. Потребан нам је 
још само један корак, рекао је 
тренер Владимир Ђокић.

Ваљевци су поштено 
намучили изабранике тренера 
Ђокића који захваљујући 
добром проценту шута и 
маестралним нападачким 
креацијама Павковића, ипак 
нису дозволили изненађење. 
Поред Павковића, запажену 
партију пружили су 
Стојадиновић, Крстовић, 
Јефтић ,капитен Савовић 
и Павловић који је имао 
чак 6 офанзивних скокова. 
У последњој четвртини  
чинило се да ће уследити 
завршница без много 

узбуђења јер је створена 
двоцифрена разлика(85:74), 
али је некадашњи играч 
Вршца Радивојевић унео нову 
енергију у игру Ваљеваца који 
су успели да приђу на само 
три поена заостатка (90:87). 
Ипак, за потпуни преокрет 
нису имали снаге. Вршац је 
одбио напад и наставио серију 
победа.

Креатор: 
Миљан Павковић (КК Вршац)

ВРШЧАНИ НА КОРАК ОД ОСВАЈАЊА ПРВОГ МЕСТА У КЛС

ПАВКОВИЋ СПРЕЧИО ВАЉЕВСКУ ПОДВАЛУ
ВРШАЦ – МЕТАЛАЦ 94:87 (25:28, 23:13, 26:27, 20:19) 

ПРВА ЛИГА СЕВЕР

ВРШЧАНИ УХВАТИЛИ СЛАМКУ СПАСА
МЛАДОСТ - ЈЕДИНСТВО (НБ) 29:23 (14:13)

Рукометаши Младости остварили су важну победу у борби за 
опстанак савладавши веома квалитетне и борбене Бечејце. Вршчани 
су одиграли једну од најбољих партија ове сезоне, током целе 
утакмице имали резултатску предност а у финишу су захваљујући 
чврстој одбрани дошли и до највеће предности. Најефикаснији 
играчи Младости били су Гачевић са 7 и Милосављевић са 6 голова. 
У наредном колу Вршчани гостују у Врбасу, у недељу 9. априла.

Резултати:
Кикинда - Банатски Карловац  28 : 19
Херцеговина - Сивац  31 : 28
Младост - Јединство   29 : 23
Јабука - Врбас   31 : 20
ЖСК - Црвенка   32 : 28
Црвена Звезда - Срем См  25 : 23

Табела:
1.Кикинда 16 15 0 1 30
2.Црвенка 16 10 2 4 22
3.Херцеговина 16 9 1 6 19
4.Јединство 16 8 2 6 18
5.Врбас  16 8 1 7 17
6.ЖСК  16 8 1 7 17
7.Банатски Карловац16 7 1 8 15
8.Јабука  16 6 1 9 13
9.Срем См 16 6 1 9 13 
10.Црвена Звезда 16 5 1 10 11
11.Сивац  16 4 1 11  9
12.Младост 16 4 0 12  8

КО Ш А Р К А РУ КО М Е Т

ОД Б О Ј К А

Младост Адмирал – Спартак  96 : 99
Борац - ОКК Београд   90 : 61
Константин -Напредак Рубин  67 : 81
Дyнамиц БГ - Слога   81 : 82
Дунав – Смедерево 1953   75 : 86
Тамиш - Беовук 72   86 : 91
Вршац – Металац  94 : 87

Табела: 
Вршац  24 20 4 44
Борац  24 18 6 42
Дyнамиц БГ 24 18 6 42
Спартак  24 15 9 39
Младост Адмирал 24 13 11 37
Дунав  24 13 11 37
Тамиш  24 13 11 37
Беовук 72 24 13 11 37
Напредак Рубин 24 12 12 36
Металац  24 11 13 35
ОКК Београд 24 9 15 33
Слога  24 8 16 32
Смедерево 1953 24 3 21 27
Константин 24 2 22 26
 

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (М) 20. КОЛО

ПРОСЛАВА ТИТУЛЕ
МЛАДОСТ (Т) - БАНАТ 2:3 (25:22,18:25,19:25,25:17, 8:15)

Одбојкаши Баната су победом у Турији потврдили освајање 
титуле првака Друге лиге север и у недељу ће, у утакмици 
последњег кола против Шида, пред својим симпатизерима 
прославити освајање титуле. У Миленијуму ће бити свечарска 
атмосфера, представници Одбојкашког савеза Војводине уручиће 
Вршчанима победнички пехар. Почетак утакмице је у 17 часова и 
биће то прилика да вршачки љубитељи спорта  поздраве одбојкаше 
Банате, честитају им на успеху и пожеле им да у баражу за Прву Б 
лигу потврде квалитет и остваре пламсан у Прву Б лигу.

Резултати 20. кола
Шид - Херцеговина   3:0  
Младост (т) - Банат   2:3   
Младост (нп) - Сомбор  3:1  
Дунав Волеј - Ботафого  3:1  
Кулпин - Кикинда   3:1  
Војводина 2 - Пролетер  3:0

Табела:
1.Банат   21  19  2  56
2.Дунав Волеј  21  17  4  48
3.Кулпин   21  12  9  34
4.Војводина 2  21  11  10  36
5.Пролетер  21  11  10  35
6.Херцеговина  21  11  10  35
7.Шид   21  11 10  34
8.Младост (НП)  21  10  11  31
9.Сомбор  21  9  12  25
10.Младост (т)  21  7  14  19
11.Ботафого  21  6  15  16
12.Кикинда  21  2  19    9

ДРУГА ЛИГА СЕВЕР (Ж) 21. КОЛО
ОПРОШТАЈ ВРШЧАНКИ ОД ДРУГОЛИГАШКОГ ДРУШТВА

ВРШАЦ - МЛАДОСТ (НП) 2:3 (25:23,13:25,30:28,13:25,15:17)

Резултати:
Вршац - Младост (нп)   2:3  
Партизан - Футог Бест   3:0 
Нови Сад - Волејстарс   3:2 
Младост (и) - Одбојка 013   0:3 
Панонија - Апатин    3:1 
Елан волеј - Рума    0:3 

Табела:
1.Партизан   21  19  2  54
2.Рума    21  18  3  54
3.Волејстарс   21  15 6  47
4.Одбојка 013   21  14  7  43
5.Нови Сад   21  14  7   41
6.Панонија   21  13  8   39
7.Елан Волеј   21  10  11  28
8.Младост (НП)   21  8  13  25
9.Футог Вест   21  6  15  19
10.Апатин   21  6  15  18
11.Вршац   21  3  18  10
12.Младост (И)   21  0  21  -1

Вршац ће од 7. до 9. априла 
бити домаћин другог кола 
Светском купа у прецизном 
слетању параглајдером 
на циљ. У организацији 
Ваздухопловног савеза 
Србије и вршачког 
Параглајдинг клуба Беркут 
такмичење ће окупити 
120 пилота из 18 земаља, 
укључујући комплетну српску 
репрезентацију и скоро све 
најбоље параглајдеристе са 
светске ранг листе. Према 
пропозицијама планирано 
је шест летачких серија, 
а у петак 7. априла биће 
организован званичан 

тренинг. Планирани почетак 
такмичења је у суботу у 8 
часова са полетишта код 
Куле. Истог дана у 11 часова 
предиђена је и церемонија 
свечаног отварања, али 
ће читав програм највише 
зависити од временских 
прилика.

- Надам се да ће нам 
време бити наклоњено и 
да ће такмичење протећи 
без проблема. Велику 
захвалност у организацији 
такмичења дугујемо 
Министарству омладине и 
спорта Републике Србије, 
Ваздухопловном савезу 

Србије, руководству Града 
Вршца, Јавном предузећу 
Варош и свим спонзорима, 

рекао је најбољи српски 
параглајдериста Горан 
Ђурковић.

ВРШАЦ ДОМАЋИН ДРУГОГ КОЛА СВЕТСКОГ КУПА У ПРЕЦИЗНОМ СЛЕТАЊУ НА ЦИЉ

СВЕТСКА ЕЛИТА НА ПОЛЕТИШТУ КОД КУЛЕ
П А РА ГЛ А ЈД И Н Г

Полетиште спремно за светске асове

На јуниорском првенству 
Војводине у рвању одржаном 
1. априла у Спортслој хали 
Бање Кањижа учествовао је 
и Рвачки клуб Локомотива 
из Вршца. Такмичар Иван 
Ракић заузео је 6 место од 
12 учесника у категорији до 
66 кг. 

- Ово је велики успех 
младог Ракића имајући у 
виду да је ово био његов деби 
на званичним такмичењима, 
рекао је тренер вршачких 
рвача Михајло Антал.

НОВИ ПОЧЕТАК ЛОКОМОТИВЕ
Р В А Њ Е

На изборном такмичењу 
у савате боксу за кадете, 
јуниоре и сениоре, које је 
одржано у недељу 2. априла 
у Спортском центру у Руми у 
дисциплини - комбат савате, 
БК Гард је наступио само 
са једном такмичарком, 
Сандром Маран која је 
наступила по први пут у 
сениорској конкуренцији у 
категорији до 52кг.

Противница у финалу 

била јој је такмичарка клуба 
домаћина,  СБК Рума, која  
живи и тренира у Француској.

Сандра је у финалној 
борби резултатом 3:0 
победила домаћу такмичарку 
и тиме се по 3 пут окитила 
насловом првака државе 
у саватеу заредом у свом 
узрасту.

Да борба није била 
лака сведочи и повреде 
потколенице које је Сандра 

задобила током борбе а 
које ће морати да буду брзо 
саниране због предстојећих 
важних турнира који је 
очекују.

На овом такмичењу 
Сандра Маран је изборила 
место у репрезентацији 
Србије за предстојеће 
првенство Балкана које ће 
бити одржано средином маја 
месеца. Сандра Маран са тренером Стевом 

Павловићем

САНДРА МАРАН ИЗБОРИЛА МЕСТО У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ СРБИЈЕ
С А В АТ Е
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